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Za nami Mistrzostwa Świata w Teqballu w Arenie Gliwice, czyli cztery dni wypełnione sportowymi emocjami. 
Walkę o tytuł podjęły reprezentacje z 35 krajów. Jak na mistrzostwa przystało, nie obyło się bez pełnych trybun, 
wzruszeń, zaciętej sportowej rywalizacji, medali dla Polski i kilku niespodzianek.
Teqball to stosunkowo młoda dyscyplina 
sportowa, rodem z Węgier, która zdążyła już 
podbić serca gliwiczan i miłośników piłki na 
całym świecie. Podczas mistrzostw mieliście 
okazje przekonać się, że ten sport nie jest 
łatwy i wymaga niemałych umiejętności.

Super atmosfera
 – Emocje, kibice, superklimat i superat-
mosfera – mówił zdobywca brązu w ka-
tegorii indywidualnej mężczyzn, Adrian 
Duszak. – Teqball to jest trudna dyscyplina, 
w którą łatwo się wciągnąć i zostać z nią 
na całe życie. 

Otóż to! Gliwice jak zwykle sprostały wy-
zwaniu i połknęły teqballowego bakcyla. 
Chętnie odbijaliście piłeczkę i wyszło wam 
to brawurowo. Pokazaliście, że to sport 
dla wszystkich, wyzwanie podjęły zarówno 
szkraby z rodzicami, jak i seniorzy, a najlepsi 
z was zgarnęli bilety na 65. Galę KSW. Jeśli 
wciąż wam się wydaje, że piłka to sport 
zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn, 
z błędnego przekonania wyprowadzi was 
Paulina Łężak. – Branża zdominowana przez 
mężczyzn? Dopiero zaczynamy się rozkrę-
cać. To są pierwsze mistrzostwa, gdzie grały 
dziewczyny i wcale nie było ich mało, bo aż 
piętnaście reprezentacji – zapewniała wice-
mistrzyni teqballa w kategorii indywidualnej 
kobiet. 

Wielkie święto piłki przyciągnęło tłumy do 
gliwickiej areny, a wy po raz kolejny udowod-
niliście, że jesteście najlepszymi kibicami. 
Warto dodać, że nie tylko my jesteśmy pod 
wrażeniem atmosfery podczas teqballowych 
mistrzostw. Klimat panujący w mieście doce-
nił gracz znany przede wszystkim z Arsenalu, 
legenda piłki nożnej – Robert Pires, który 
Polskę odwiedził po raz pierwszy, a Arenę 
Gliwice porównał do londyńskiego O2. Ale 

to nie jedyny ambasador teqballu, który od-
wiedził nas podczas mistrzostw – ceremonię 
otwarcia uświetniła obecność Łukasza Po-
dolskiego, kiedyś kanoniera, dziś zawodnika 
Górnika Zabrze. 

 – Wierzymy, że sport jest dla wszystkich, 
dlatego chętnie włączamy gliwiczan w ak-
tywności sportowe podczas wydarzeń or-
ganizowanych w Arenie Gliwice – mówi 
Łukasz Buszman, manager ds. promocji gli-
wickiej areny. – Tym razem nagrodziliśmy 
pięciu najwierniejszych kibiców teqballu, 
którzy podzielili się z nami fotografiami 

z najbardziej emocjonujących momentów 
na trybunach. Zwycięzcy otrzymali piłki 
z autografem Łukasza Podolskiego, ale 
uwaga – to nie koniec. Przed nami jesz-
cze jeden konkurs – śledźcie nasze social 
media,  każdy ma szansę na wygraną, 
a nagroda... no cóż – to będzie naprawdę 
nie lada gratka dla kibiców piłki. 

Walka o mistrzostwo

Czwarty dzień mistrzostw okazał się praw-
dziwą kulminacją emocji. Poziom był bardzo 
wyrównany, a walka niesamowicie zacięta. 
Złoto powędrowało do Węgier, Brazylii i Ser-
bii, a dodatkową atrakcją był mecz pokazo-
wy, w którym drużyna francuska, w składzie 
Robert Pires i Julien Grondin, zmierzyła się 
z polskim deblem – Adrianem Duszakiem 
i Bartłomiejem Frańczukiem. 

To niezapomniane widowisko zapisało 
się na kartach historii Gliwic i przyspo-
rzyło nam apetytu na znacznie więcej. 
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich 
wygłodniałych sportowych emocji – to 
dopiero początek wielkich wrażeń w gli-
wickiej arenie. Już w sobotę 65. Gala 
KSW, a w nadchodzącym roku mamy dla 
was jeszcze więcej piłki. Bądźcie z nami! 
 
 (Klaudia Kras / Arena Gliwice)

Sporty walki rozgościły się w Arenie Gliwice na dobre. Przed nami największa walka w historii KSW i wytęsk-
niony przez kibiców rewanż, czyli najmocniej wyczekiwane pojedynki podczas gali KSW 65 w Gliwicach. Do 
skrzyżowania mistrzowskich rękawic dojdzie już 18 grudnia na Arenie Głównej.
Czeka nas niezapomniana noc – niekwe-
stionowana legenda organizacji, Mamed 
Khalidov (35-7-2, 15 KO, 16 Sub), stanie oko 
w oko z dominatorem kategorii półśredniej, 
Roberto Soldiciem (19-3, 16 KO, 1 Sub), a lep-
szy z nich zdobędzie pas kategorii średniej! 

Ponadto, w końcu zobaczymy niezwykle 
wyczekiwany rewanż pomiędzy Danielem 
Torresem (12-4, 6 KO, 1 Sub) a byłym mi-
strzem, Salahdinem Parnassem (15-1-1, 
2 KO, 5 Sub).

Mamed Khalidov jest niewątpliwie naj-
większą gwiazdą w ponad 15-letniej historii 
KSW, najstarszym czempionem, a do tego 
zawodnikiem, który aż trzykrotnie sięgał po 

tytuł mistrzowski. W swojej karierze Kha-
lidov stoczył aż 44 pojedynki, z których 31 
zakończyło się poprzez nokauty lub poddania 
rywali. Jego przeciwnik, Roberto Soldić, jest 
jednym z najniebezpieczniejszych zawodni-
ków w Europie. „Robocop” zdobył pas i został 
drugim najmłodszym czempionem w dziejach 
organizacji KSW. 

Gotowi na rewanż? Daniel Torres i Salah-
dine Parnasse spotkali się po raz pierwszy 
podczas gali KSW 58 na początku 2021 roku, 
a wynik ich walki spowodował ogromne 
poruszenie. Kto zwycięży tym razem? Okaże 
się w sobotę, a przed gwiazdami wieczoru 
wiele innych, atrakcyjnych pojedynków. 
Startujemy o godz. 19.00. (Arena Gliwice)

AReNA GlIWIce

Mistrzowskie Gliwice!

Khalidov vs. Soldić –  
starcie gigantów w Arenie Gliwice!

Giganci piłki  
w Gliwicach
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finanse

Na dzisiejszej sesji radni miejscy będą uchwalać budżet Gliwic na 2022 rok. W związku z trudną sy-
tuacją ekonomiczno-gospodarczą, w jakiej znalazły się polskie samorządy, miejskie finanse trzeba 
wyjątkowo mocno trzymać w ryzach. Program inwestycyjny musiał wyhamować, ale Gliwice wciąż 
mają środki na realizację wielu ważnych i potrzebnych zadań. Największą inwestycją jest budowa 
nowoczesnego centrum Przesiadkowego.
Na przyszłoroczny budżet silnie 
oddziaływać będzie galopująca 
inflacja. Rosną ceny energii, 
paliw, gazu, koszty pracy, usług 
i materiałów, więcej trzeba 
zapłacić za funkcjonowanie 
miasta, z dnia na dzień drożeją 
inwestycje. Sytuacja gospodar-
cza w kraju przekłada się bez-
pośrednio na miejskie wydatki. 
Za te same kwoty, co wcześniej, 
można zrobić mniej. Wydatki 
rosną, a wpływy do budżetu 
maleją. 

Trudną sytuację samorządów 
pogłębiają zmiany wprowadzo-
ne w ramach Polskiego Ładu. 
Zmniejszają się dochody do bu-
dżetu z podatku dochodowego 
płaconego przez mieszkańców, 
a jest to najważniejsze źródło 
dochodów własnych miasta. 
Brakuje jednocześnie rozwią-
zań, które w pełni rekompen-
sowałyby gminom straty z tego 
tytułu. Z Wieloletniej Prognozy 
Finansowej wynika, że w Gli-
wicach łączny ubytek z PIT-ów 
do 2034 roku przekroczy  
800 mln zł. 

W tej szczególnej sytuacji 
władze miasta musiały podjąć 
trudne decyzje, m.in. ograni-
czyć plan przyszłorocznych wy-
datków, zwaloryzować stawki 
podatku od nieruchomości, 
obniżyć ilość i jakość niektórych 
usług świadczonych dla miesz-
kańców. Wyjątkowo żmudne 
prace nad budżetem przyniosły 

spodziewane efekty – miasto 
ma zapewnioną płynność finan-
sową. 

Gliwicki budżet 
zakłada wpływy 
i wydatki na rela-
tywnie wysokim 
poziomie w porów-
naniu z wieloma 
innymi gminami. 
Dochody Gliwic 
mogą w przyszłym 
roku wynieść ponad  
1,5 mld zł, a wydat-
ki szacowane  
są na ponad  
1,7 mld zł. Deficyt 
zostanie sfinan-
sowany wolnymi 
środkami oraz 
przychodami  
z kredytów.

Na co wydane zostaną pie-
niądze? Najwięcej, bo ponad 
¼ wydatków przeznaczona ma 
zostać na oświatę i wychowanie. 
W łącznej kwocie ponad 460 mln 

zł są przede wszystkim pieniądze 
na bieżące finansowanie placó-
wek wraz z pensjami nauczycieli, 
a także na inwestycje w szkołach 
czy przedszkolach. Relatywnie 

duże wydatki, przekraczające 260 
mln zł, zaplanowano w grupie 
zadań dotyczących transportu, 
w tym na kontynuowanie budo-
wy Centrum Przesiadkowego, ko-

1 515 688 499,67 zł

1 743 032 346,08 zł

Na co Gliwice wydadzą  
pieniądze w 2022 roku?

Adam Neumann  
prezydent Gliwic
– Nasze miasto, podobnie jak inne polskie gminy, znalazło się 
w zupełnie nowej sytuacji, która wymaga nieco innego spojrze-
nia na finanse w najbliższych latach. Musimy przede wszystkim 
bezpiecznie przejść przez okres kryzysowy, zachować stabilność 
miejskich finansów i utrzymać dobre warunki do budowania 
potencjału ekonomicznego Gliwic i dalszego dynamicznego 
rozwoju po przejściu przez obecny trudny czas. To nasz cel. 

W świetle ograniczania dochodów samorządów spowodowanych przez Polski Ład, nie-
dofinansowania niektórych zadań zlecanych przez rząd, rosnącej inflacji i niestabilnej 
sytuacji na rynku globalnym, musieliśmy oczywiście szukać oszczędności, ograniczyć 
wydatki i utrzymać budżet w ryzach. W Gliwicach, mimo trudnej sytuacji, nadal mamy 
pieniądze na realizację wielu potrzebnych miastu przedsięwzięć.
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Największą realizowaną inwestycją jest 
budowa centrum Przesiadkowego.

W przyszłym roku sfinalizowana ma zostać m.in. 
przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Ziemo-
wita na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej.
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munikację publiczną, utrzymanie 
i remonty dróg oraz chodników. 
Ponad 240 mln zł pochłonąć ma 
gospodarka mieszkaniowa, w tym 
m.in. budowa nowych budynków 
mieszkalnych. Na więcej niż 200 
mln zł oszacowano również 
potrzeby w zakresie gospodarki 
komunalnej i ochrony środowi-
ska, dotyczące np. utrzymania 
porządku i czystości w mieście, 
odśnieżania, oświetlenia ulic oraz 
placów i dróg, dalszej moderniza-
cji kanalizacji deszczowej.

Budżet miasta będzie uchwalany 
na sesji 16 grudnia. Obrady moż-
na oglądać na żywo w internecie 
na Gliwice.eu. (al)

Miasto będzie w 2022 roku realizować wiele 
potrzebnych inwestycji. Jedne wykonane 
zostaną w całości z pieniędzy miasta, a inne 
przy wsparciu z funduszy zewnętrznych. 
W obecnej sytuacji Gliwice jeszcze bardziej 
intensywnie poszukiwać będą możliwości do-
finansowania zadań z różnych źródeł. Wśród 
planowanych na 2022 rok przedsięwzięć, 
które się rozpoczną lub będą kontynuowane, 
znalazły się m.in.:
 kontynuacja budowy Centrum Przesiadkowego, 
 budowa odcinka  zachodniej obwodnicy miasta 

od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego,
 kontynuacja rozbudowy odcinka ul. Ziemięcickiej 

wraz z budową wiaduktu nad terenem kolejo-
wym,

 kontynuacja budowy połączenia ul. Chałubińskiego 
z ul. Tarnogórską,

 kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Kujawskiej od wiaduktu A1 do mostu 
nad rzeką Kłodnicą,

 budowa mieszkań pomiędzy ul. Kujawską, św. 
Jacka, Górną i Samotną, przy ul. Opolskiej, przy 
ul. Dworskiej, pomiędzy ul. Dworską i Zbożową 
oraz pomiędzy ul. Dolną a Rymera,

 budowa nowego miejskiego szpitala – pod warun-
kiem otrzymania dofinansowania zewnętrznego,

 modernizacja targowiska przy ul. Lipowej, 
 stworzenie obiektu gastronomicznego w miejscu 

„Okrąglaka” na placu Grunwaldzkim,
 budowa wodnego placu zabaw w parku Chopina,
 budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jasnej z urzą-

dzeniami ze zmiennym obciążeniem,
 kontynuacja przebudowy zabytkowego budynku 

przy ul. Ziemowita na potrzeby Państwowej Szkoły 
Muzycznej,  

 kontynuowanie budowy przedszkola w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Okrzei oraz 
rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Elsnera 
25 w Szkole Podstawowej nr 13, 

 modernizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 2,
 budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice 
(w tym stworzenie aplikacji do zarządzania syste-
mem wód opadowych i informatycznego systemu 
danych oraz zakup urządzeń pomiarowych), 

 budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wój-
towianka wraz z jego zagospodarowywaniem 
rekreacyjnym, 

  zazielenianie terenu przy zbiornikach retencyj-
nych pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską 
(nasadzenie około: 100 drzew, 400 krzewów, 
2600 bylin) oraz przy ul. Elsnera (nasadzenie 
około: 15 drzew, 400 bylin, 20 pnączy), 

 budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Brzezinka.

W 2022 r. rozpoczną się także przygotowania do 
realizacji różnych przedsięwzięć – planowane jest 
wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących 
np. budowy nowego obiektu żłobkowo-przedszkol-
nego przy ul. Dworskiej czy modernizacji zabytko-
wego kompleksu budynków Radiostacji Gliwice wraz 
z opracowaniem projektu stałej wystawy muzealnej 
w tym kompleksie. fo
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Ważną inwestycją drogową jest budowa  
kolejnego odcinka miejskiej obwodnicy.

Gliwice będą kontynuować 
program budowy mieszkań

https://gliwice.eu/
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Z MIASTA

Znamy laureatów 16. edycji konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą Gliwic. W 2021 roku wyróżniono 
cztery projekty.
Wyróżnienia zostały wręczone 
13 grudnia w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach. Prezydent Gliwic 
Adam Neumann, biorąc pod 
uwagę rekomendację komisji 
konkursowej, postanowił na-
grodzić czterech autorów prac 
dyplomowych nadesłanych 
w konkursie:
• ewę Wandel za pracę „Cen-

trum Zdrowia Psychicznego 
w Gliwicach”;

• Patrycję Bartos za „Projekt 
zespołu budynków wraz 
z zagospodarowaniem tere-

nu przy ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej w Gliwicach”;

• Jana Nagel za pracę „Uzu-
pełnienie jednostki urbani-
stycznej poprzez: koncepcję 
nowej zabudowy z przezna-
czeniem mieszkaniowo-usłu-
gowym oraz modernizację 
kamienicy przy ul. Średniej 
6 w Gliwicach”;

• Natana Maszlakiewicza za 
pracę „Kościół Farny Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach, 
jako obiekt zabytkowy i perła 
turystyczna miasta”.

W spotkaniu, obok czwórki 
wyróżnionych absolwentów, 
wzięli udział: Adam Neumann, 
prezydent Gliwic; dr hab. inż. 
Tomasz Trawiński, prorektor 
ds. infrastruktury i promocji 
Politechniki Śląskiej; przewod-
niczący komisji konkursowej 
Łukasz Oryszczak, naczelnik 
Wydziału Promocji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, a także 
Marcin Kiełpiński, radny Rady 
Miasta Gliwice i Małgorzata 
Hatalska, kierownik Referatu 

Komunikacji Społecznej w UM 
w Gliwicach.

– Cieszę się, że studenci, pracując 
nad swoimi pracami dyplomo-
wymi, poruszają tematy związa-
ne z Gliwicami. Nasz konkurs ma 
szesnastoletnią tradycję i cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Je-
stem pod wrażeniem Państwa 
projektów i gratuluję wyróżnień 
– powiedział prezydent Gliwic 
Adam Neumann podczas spo-
tkania z nagrodzonymi.

W tym roku wpłynęło aż 9 zgło-
szeń, a komisja podkreśliła, że 
poziom prac był bardzo wysoki. 
W gronie wyróżnionych są absol-
wenci architektury Politechniki 
Śląskiej (trzy wyróżnienia) oraz 
absolwent Uniwersytetu Śląskie-
go. Wszystkie cztery wyróżnienia 
są równorzędne, a autor każdej 
pracy zwrócił uwagę na inny 
aspekt naszego miasta.

Autorom prac serdecznie gratulu-
jemy i zachęcamy studentów, by 
w swoich pracach dyplomowych 
nadal zajmowali się naszym mia-
stem. Bo Gliwice inspirują – nie 
tylko studentów! (mm)

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
informujemy, że 24 grudnia Urząd Miejski i niektóre jednostki 
miejskie będą nieczynne. 
W wigilię Bożego Narodzenia 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
w tym również Terenowy 
Punkt Paszportowy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, będą 
zamknięte. 

Uwaga! Miejski Rzecznik 
Konsumentów będzie nie-
obecny także 23 grudnia. 
W tym czasie konsumenci 
będą mogli uzyskać pomoc: 

 na infolinii konsumenckiej 
pod numerami telefonów: 
801-440-220 i 22/290-89-
16 od poniedziałku do piąt-

ku w godz. od godz. 8.00 
do 18.00 (e:mail: porady@
dlakonsumentow.pl),

 w Wojewódzkim Inspekto-
racie Inspekcji Handlowej 
w Katowicach pod numerem 
telefonu: 32/356-81-00, 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 do 15.30 (e-ma-
il:sekretariat@katowice.wiih.
gov.pl).

Od 24 do 26 grudnia nieczyn-
ny będzie też Urząd Stanu 
cywilnego w Gliwicach. W tym 
czasie z kartą zgonu wszelkie 

formalności związane z po-
chówkiem można będzie zała-
twić w zakładzie pogrzebowym 
i u administratora cmentarza, 
a zgłoszenia zgonu dokonać 
w poniedziałek, 27 grudnia, 
w godz. od 8.00 do 16.00 
w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Zwycięstwa (wejście od ul. 
Zwycięstwa, po lewej stronie 
od głównego wejścia). W spra-
wach związanych ze zgłosze-
niem zgonu można działać oso-
biście lub przez pełnomocnika 
– obowiązuje pełnomocnictwo 
pisemne (wzór do pobrania na 
stronie www.gliwice.eu).

24 grudnia zamknięte będą tak-
że m.in.: Zarząd Dróg Miejskich 
i Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych, wszystkie filie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach, 

Centrum 3.0 Ośrodek Działań 
Społecznych, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Powiatowy Urząd 
Pracy. 
 (mf)

Uwaga, klienci Urzędu Miejskiego!
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Gliwice wciąż inspirują
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sobota 18 grudnia
O godz. 16.00 rozpoczną się ekowarsztaty. 
Razem spróbujemy zrobić zimowe miasto 
w słoiku, będzie też okazja nauczyć się 
tworzyć filcowe zabawki oraz świąteczne 
breloki i bransoletki. W sam raz na pre-
zent! Rozgrzejemy się także brazylijską 
bossa-novą z zespołem Pedro y Mari. Dla 
miłośników folkowych klimatów wystąpi 
Kapela Góralska Zbójnicy ze Szczyrku.

niedziela 19 grudnia
Między godz. 9.00 a 10.30 radio RMF FM 
rozda kilkaset drzewek w ramach akcji „cho-
inki pod choinkę”. Kto pierwszy, ten lepszy! 

Po południu na scenie wystąpią Orkiestra 
Dęta Ostropa i gospelowy zespół Sound. Nie-
samowity pokaz tańca irlandzkiego da gliwicki 
zespół Salake. Uczestnikom Jarmarku będą 
także towarzyszyć Kowalski, Rico, Szeregowy 
oraz Skipper, czyli Pingwiny z Madagaskaru! 
Wielkie maskotki będą bawić się z dziećmi 
przez cały czas trwania imprezy.

W niedzielę przekażemy sobie także Be-
tlejemskie Światło Pokoju i złożymy świą-
teczne życzenia. Malutki płomień odpalony 
w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem 
przemierza cały świat, niosąc ludziom znak 
zrozumienia i pojednania pomiędzy naroda-
mi. Do Gliwic przywożą go harcerze. Podczas 
Jarmarku na Rynku płomień zostanie uroczy-
ście przekazany władzom miasta.  (mm)

Magia  
Świąt 
na Gliwickim Jarmarku
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Na Rynku jest pięknie! W drewnianych domkach kupieckich znajdziecie między innymi wyjątkowe rękodzieło 
– w sam raz pod choinkę – a także oryginalne ozdoby świąteczne – idealne na choinkę. Jarmark kusi także 
świątecznymi smakołykami i aromatem grzanego wina. 18 i 19 grudnia zapraszamy Was na wydarzenia spe-
cjalne – przygotowaliśmy artystyczne warsztaty, koncerty i pokaz tańca irlandzkiego.

 
Gliwicki Jarmark 

Bożonarodzeniowy 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!

 
Gliwicki Jarmark 

Bożonarodzeniowy 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!
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HISTORIA / Z MIASTA

Ważne spotkanie, ważne rozmowy

Mija 40 lat od czasu, gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny. W poniedziałek, 13 grudnia, na 
terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, pod tablicą upamiętniającą Władysława 
Suleckiego, prezydent miasta Adam Neumann oraz dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz 
Krawczyk złożyli wieniec i zapalili znicze.

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 przed-
stawicielami różnych środowisk i grup interesów. 14 grudnia prezydent Gliwic Adam Neumann oraz zastęp-
ca prezydenta Mariusz Śpiewok spotkali się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców oraz PZD 
Okręgu Śląskiego. Rozmawiano o funkcjonowaniu ogrodów działkowych i współpracy z miastem.

– Od kilku już lat składamy kwia-
ty i zapalamy znicze pod tablicą 
upamiętniającą  Władysława 
Suleckiego, wspominając wspa-
niałego Polaka i gliwiczanina, 
patriotę, robotnika, człowieka 
niezłomniej wiary, który od lat 
60. XX wieku, czynnie i z uporem, 
walczył z komunistycznym znie-
woleniem, za co jego i rodzinę 
spotkały  liczne szykany i upo-
korzenia. Nie było w Gliwicach 
równie dzielnego opozycjonisty. 
Sulecki był między innymi współ-
założycielem pierwszych w po-
wojennej  Polsce,  powstałych 
w 1978 r., Wolnych Związków 
Zawodowych Górnego Śląska, 
które przygotowały grunt pod 
narodziny Solidarności. Osoba 
Władysława Suleckiego godna 
jest najwyższego szacunku. Za-
bieganie o dobro ojczyzny było 
dla niego najwyższym obywatel-
skim obowiązkiem, od którego 
nigdy się nie uchylił. Odsłonięcie 
w 2014  r.  poświęconego  mu 
pomnika, wzniesionego dzięki 
inicjatywie Henryka Wujca i Zyg-
munta Frankiewicza, zainicjowa-
ło także nasz muzealny wielo-
letni projekt Gliwicka Opozycja 
1945–1990. Jego uwieńczeniem 
jest  opublikowana  w 2020  r. 
książka pt. „Gliwicka opozycja 
1976–1990. Relacje świadków 
i uczestników” wydana  przez 
Muzeum w Gliwicach i Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności. 

Chronimy w ten sposób przed 
zapomnieniem działalność gli-
wickich opozycjonistów z czasów 
PRL, chcąc, aby była nie tylko 
słowem wyrytym w kamieniu 
czy zapisanym na papierze, ale 
przede wszystkim w naszej indy-
widualnej i zbiorowej pamięci, 
pomagając oddzielić ziarno od 
plew – powiedział Grzegorz 
Krawczyk, dyrektor Muzeum 
w Gliwicach.

Władysław Sulecki był polskim 
patriotą, górnikiem w kopalni 
Gliwice, który od lat 60. XX wieku 
czynnie walczył z komunistycz-
nym zniewoleniem. Współpraco-
wał z Komitetem Obrony Robot-
ników, a następnie Komitetem 
Samoobrony Robotników KOR. 
Współredagował pismo „Ro-
botnik”, był też zaangażowany 
w tworzenie pierwszych w powo-
jennej Polsce Wolnych Związków 
Zawodowych Górnego Śląska. 
Podczas manifestacji w Krakowie 
własnym ciałem zasłonił student-
kę bitą przez funkcjonariuszy SB 
i trafił do szpitala. Kiedy partia 
chciała usunąć krzyż przy kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gliwicach, Władysław 
Sulecki bronił go z ojcem Hieroni-
mem, franciszkaninem, a za jego 
przykładem poszli inni. Był stale 
na celowniku Służby Bezpieczeń-
stwa, wielokrotnie aresztowany 
i bity, cierpiał z powodu prześla-

dowań wymierzonych w jego 
rodzinę. Zmuszony do emigracji, 
zamieszkał w Niemczech Zachod-
nich, gdzie zmarł w 2004 r.

Warto pamiętać, że w ostatniej 
dekadzie PRL Gliwice były jed-
nym z najważniejszych ośrodków 

opozycji i oporu społecznego 
w całym ówczesnym woje-
wództwie katowickim. Więcej 
informacji na ten temat znaleźć 
można w uruchomionym 29 
maja 2019 roku portalu inter-
netowym „Gliwicka Opozycja 
1945–1990” (www.opozycja.

muzeum.gliwice.pl), który po-
święcony jest uczestnikom sze-
roko pojętego oporu społeczne-
go, działaczom różnych nurtów 
i środowisk, ludziom odważnym, 
zaangażowanym w działalność 
wolnościową i za tę działalność 
prześladowanym przez komu-
nistyczny reżim. Portal, nad 
którym prace trwały od 2018 r., 
powstał z inicjatywy dyrektora 
Muzeum w Gliwicach, Grzegorza 
Krawczyka. Prace nad portalem 
pracownicy Muzeum w Gliwi-
cach prowadzili we współpracy 
ze Śląskim Centrum Wolności 
i Solidarności oraz historykami 
Oddziałowego Biura Badań Hi-
storycznych IPN w Katowicach. 
W jednym miejscu udało się 
zgromadzić informacje o wyda-
rzeniach, a przede wszystkim 
osobach, które nad Kłodnicą 
przecierały polską drogę do 
wolności. Projekt ma charakter 
otwarty, a portal będzie sys-
tematycznie rozbudowywany. 
Zachęcamy też do obejrzenia 
na muzealnym kanale YouTube 
rozmowy o gliwickiej opozycji, 
prowadzonej przez dr. Bogusła-
wa Tracza, redaktora publikacji 
„Gliwicka opozycja 1976–1990. 
Relacje świadków i uczestników” 
i Grzegorza Krawczyka, dyrekto-
ra Muzeum w Gliwicach pod po-
niższym linkiem: https://www.
youtube.com/watch?v=vS8D_
zP3_lY&t=488s.    (mf)

 – Dziękuję Państwu za przyjęcie 
zaproszenia, cieszę się, że w trud-
nym czasie pandemii udało nam 
się spotkać. Chciałbym, aby tego 
typu rozmowy odbywały się cy-
klicznie. To niezmiernie ważne dla 
sprawnej i owocnej współpracy 
miasta z PZD – powitał uczestni-
ków spotkania prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

W czasie dyskusji poruszono 
m.in. problematykę odbioru 
odpadów z ROD, omawiano wy-
magania w sprawie minimalnych 
pojemności odbioru odpadów 
oraz częstotliwości – szczegól-
nie w okresie zimowym. Dużym 
zainteresowaniem działkow-

ców cieszył się także program 
miejskich dotacji do systemów 
łapania deszczówki „Mój deszcz”, 
którego pierwsza, pilotażowa 
edycja rozstrzygnięta została 
w 2021 r. – Najprawdopodobniej 
kolejna edycja programu „Mój 
deszcz” ruszy na wiosnę 2022 r.  
Wydział Gospodarowania Woda-
mi sprawdza aktualnie prawne 
możliwości przystąpienia ogro-
dów działkowych do tego pro-
gramu. Konieczne będzie w takim 
wypadku dostosowanie uchwały, 
regulaminu oraz wniosków o do-
finansowanie. Bliższe informacje 
możliwe będą do przekazania 
Państwu po nowym roku. Pod-
kreślam jednak, że dotacja ta 

dotyczy i będzie dotyczyć wyłącz-
nie nowych inwestycji – wyjaśnił 
Mariusz Śpiewok.

Rozmawiano również o moż-
liwościach uzwględnienia 
w planach zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice 
terenów przeznaczonych pod 
ogrodnictwo działkowe oraz 
o usprawieniu przepływu in-
formacji pomiędzy Rodzinnymi 
Ogródkami Działkowymi a Urzę-
dem Miejskim. Mariola Pendzia-
łek, naczelnik Wydziału Usług 
Komunalnych, poinformowała 
działkowców o wyznaczeniu 
w wydziale UK pracownika ds. 
współpracy z ROD.  (ap)

Pamięci Władysława Suleckiego
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https://opozycja.muzeum.gliwice.pl/
https://opozycja.muzeum.gliwice.pl/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvS8D_zP3_lY%26t%3D488s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvS8D_zP3_lY%26t%3D488s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvS8D_zP3_lY%26t%3D488s
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kultura

Malarstwo renesansowe na kinowym ekranie, wi-
zyta „W królestwie rzeźby” i książkowe prezenty od 
gliwickich bibliotekarzy – to najmocniejsze punkty 
zbliżającego się weekendu w naszym mieście. Przy-
pominamy także, że sporo kulturalnych atrakcji 
będzie na Gliwickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

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

sobota 18 grudnia

	O godz. 11.00 dzieci do 12 lat 
stworzą na warsztatach „Gli-
no-stworki”, a o godz. 13.00 
młodzież zagłębi się w „Świat 
figur”. Warsztaty rzeźbiarskie 
są organizowane w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a).

	W ramach Gliwickiego Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego Ryn-
ku o godz. 16.00 rozpoczną się 
ekowarsztaty tworzenia 
ozdób świątecznych. Na 
scenie wystąpi zespół Pedro y 
Mari z brazylijską bossa-novą 
i Kapela Góralska Zbójnicy 
ze Szczyrku. Bawimy się do 
około godz. 19.00.

niedziela 19 grudnia
	W klubie Spirala (Centrum Kul-

tury Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85) od godz. 
11.00 do 14.00 będzie odbywać 
się Gliwicka Giełda Płytowa.

	Od godz. 16.00 do 19.00 warto 
zajrzeć na Rynek, gdzie trwa 
Gliwicki Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. Wystąpi Orkiestra 
Dęta Ostropa, gospelowy 
zespół Sound i tancerze z gli-
wickiego zespołu Salake.

	Między godz. 17.00 a 18.00 
na scenie głównej Centrum 
Handlowego Forum (ul. Lipo-
wa 1) mikołaj będzie rozdawał 
książkowe prezenty. Akcja 
Świąteczne Zaczytane Gli-
wice jest organizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach.

	Na godz. 18.00 zapraszamy do 
Ibu (ul. Matejki 3). Koncert da 
grupa KSW 4 Blues.

	„Rafael odkryty na nowo” to 
filmowa wystawa z popularnego 
cyklu „Sztuka na ekranie” w reży-

serii Phila Grabsky’ego. Tytu-
łowy Rafael to oczywiście Rafael 
Santi, autor słynnej „Madonny 
Sykstyńskiej”. Projekcja rozpocz-
nie się o godz. 18.15 w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

poza tym:
	Teatr Miejski w Gliwicach (ul. 

Nowy Świat 55–57) zaprasza 
na spektakle „Dziki Wschód” 
w reżyserii Jerzego Jana Po-
łońskiego i „Królowa Śniegu” 
w reżyserii Przemysława Jasz-
czaka.

	Do 13 lutego 2022 roku w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
można oglądać ekspozycję 
„Najwyższej próby! Rzeź-
biarze i rzeźby I połowy 
XX w. na Górnym Śląsku”. 
W Czytelni Sztuki natomiast 
prezentowana jest wystawa 
fotograficzna – „Naga. Portret 
i akt 1959–1966” Kazimiery 
Dyakowskiej. Można ją oglądać 
do 6 lutego 2022 roku.

	W Filii nr 30 MBP w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) do koń-
ca grudnia można oglądać 
wystawę „Bomb(k)owe 
rękodzieło”.

	Na zakończenie Roku Stanisła-
wa Lema Stacja Artystyczna 
Rynek zaprasza na wystawę 
grafik inspirowanych twór-
czością pisarza. Można ją 
zwiedzać do końca grudnia.

	W Centrum. 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
(ul. Studzienna 6) do 4 stycz-
nia eksponowany jest komiks 
„110 lat ZPAP” Tomasza Be-
reźnickiego, a do 7 stycznia 
prezentowana jest wystawa 
malarstwa „Punkty czasu” 
Marii Bereźnickiej-Przyłęc-
kiej. (mm)

Dla kogo z Was najlepszym prezentem pod choinkę jest książka? Specjalnie 
dla „zaczytanych” niespodziankę na Boże Narodzenie wyczarują Święty 
Mikołaj i jego elfy oraz… gliwiccy bibliotekarze, oczywiście!
Co trzeba zrobić, żeby w nie-
dzielę 19 grudnia zostać obda-
rowanym przez pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach? Między godz. 
17.00 a 18.00 zameldować się 
na scenie głównej w Centrum 
Handlowym Forum (ul. Lipowa 
1) i rozwiązać zagadkę ze świą-
tecznego koła fortuny. Wszyst-
kie upominki, jak na bibliotekę 
przystało, będą książkowe. 
Literackie historie w sam raz 
na Święta!

Uwaga! Święty Mikołaj i jego 
Elfy przed Świętami mają 
pełne ręce roboty, dlatego na 
spotkanie w Gliwicach przygo-

tują ograniczoną liczbę książek. 
W prezentowym worku znaj-
dzie się 100 tytułów dla dzieci 

i 100 książek dla dorosłych. Kto 
pierwszy, ten lepszy! 
 (mm)

Zaczytaj się na Święta

Mamy świąteczny  
przebój!

Nie „last christmas” i nie „Jingle Bells”, ale „Ach i och – Gliwicka 
Pastorałka” to nasz hit na nadchodzące Boże Narodzenie. 18 grudnia 
na YouTube’ie będzie miała premierę cała płyta kolęd i pastorałek, 
które przygotowali młodzi artyści z Sośnicy.

Projekt został zrealizowany 
w ramach Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Najpierw 
odbyły się warsztaty wokal-
no-instrumentalne w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
14 w Gliwicach. – Pierwotnie 
projekt warsztatów nie prze-
widywał wydania płyty, a je-
dynie koncert finałowy, jednak 
sytuacja roku 2021 związana 
z COVID-19 była na tyle nie-
przewidywalna, że od początku 
spotkań edukacyjnych dzięki 
zaangażowaniu prowadzących, 
a przede wszystkim dzięki entu-
zjazmowi i aktywnej postawie 
muzykujących dzieci i młodzieży 

było wiadomo, że na koncercie 
nie może się skończyć – mówi 
ks. Marek Ludwig, nauczyciel 
katecheta w Szkole Podstawo-
wej nr 14 w Gliwicach.

Materiał na płytę został na-
grany w Domu św. Jacka w So-
śnicy – wyjątkowym miejscu 
spotkań na kulturalnej mapie 
Gliwic. Na płytę składa się 
sześć utworów, w tym „Ach 
i och – Gliwicka Pastorałka”, 
do której słowa napisali młodzi 
sośniczanie, a muzykę skom-
ponował Konrad Kuchciak, 
odpowiedzialny za aranżację, 
produkcję muzyczną i – wraz 

z Kamilem Milczarkiem – 
współprowadzący warsztaty.

Dwa koncerty dla rodziców 
i przyjaciół dzieci zaangażowa-
nych w nagranie płyty odbyły 
się 12 grudnia w Domu św. Jac-
ka w Sośnicy. Jednego z tych 
występów wysłuchał między 
innymi Adam Neumann, pre-
zydent Gliwic. Krążek swoją 
oficjalną premierę będzie 
miał na Jarmarku Sośnickim 
18 grudnia. Od tego dnia cały 
album będzie dostępny na 
YouTube’ie: https://linktr.ee/
gliwickapastoralka. 
 (mm)

MBP w Gliwicach organizuje świąteczną akcję Zaczytane Gliwice nie  
po raz pierwszy. W zeszłym roku sympatyczni bibliotekarze rozdawali  
gliwiczanom książkowe upominki na Boże Narodzenie w parku Chopina.
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

WEŹ DOTaCJE
i WYMiEŃ PiEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

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

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

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

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być 
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
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DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

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

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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

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

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

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

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

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

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZASIęG MIASTO GlIWIce cAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

eKOlOGIA

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
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WARTO WIeDZIeć / OGŁOSZeNIA

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

SeSJA RADY MIASTA GlIWIce
16 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym  

– z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 18 listopada 

2021 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk nr 701).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2021 rok (druk nr 702).

8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk 
„zamiast druku nr 686”). 

9. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2022 rok (druk „zamiast druku 
nr 687”): 
a) przedstawienie projektu uchwały bu-

dżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii i wniosków ko- 

misji, w tym opinii Komisji Budżetu 
i Finansów,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej,

d) uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
e) przedstawienie stanowiska Prezydenta 

Miasta Gliwice w sprawie opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, opinii 

komisji i wniosków zaopiniowanych 
pozytywnie przez Komisję Budżetu 
i Finansów,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem 
uchwały budżetowej.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat 
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym (druk  
nr 691).

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego po 
południowej stronie terenów kolejowych 
w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy 
Średnicowej (druk nr 705).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(druk nr 703).

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfi-
nansowanie objęcia udziałów w tworzonej 
spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością (druk nr 704).

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice nr VII/137/2019 
z 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Gliwice od  
1 września 2019 roku (druk nr 692).

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego (druk nr 693).

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego dla miasta Gliwice 
na lata 2022–2025 pod nazwą „Bezpieczne 
Gliwice” (druk nr 694).

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miej-
skiego programu wspierania rodziny dla 
miasta Gliwice na lata 2022–2024” (druk 
nr 695).

18. Projekty uchwał w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodzin 
repatriantów zamieszkałych na terenie 
Republiki Kazachstanu (druki nr 696, 697, 
698).

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego 
zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (druk nr 699).

20. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2022 roku (druk nr 706).

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miej-
skiego programu rozwoju pieczy zastępczej 
dla miasta Gliwice na lata 2022–2024” 
(druk nr 700).

22. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Doraźnej do spraw diet radnych 
(druk nr 707).

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice (druk 
nr 708).

24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ko-
misji Rewizyjnej na 2021 rok (druk nr 709).

25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 
(druk nr 710).

26. Projekty uchwał w sprawie przyjęcia wy-
stąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej 
(druki nr 688, 689, 690).

27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

28. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA żYWO

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 zakończeniu 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.

Wróciło połączenie kolejowe  
z Gliwic do Bytomia

Nowe połączenia i krótszy czas przejazdu – 12 grudnia wznowiono komuni-
kację kolejową z Gliwic do Bytomia. Po zmodernizowanym torowisku pociąg 
jedzie około 20 minut, bez przystanków. 

Od 12 grudnia obowiązuje nowy 
rozkład jazdy pociągów. Są też 
nowe połączenia, m.in. na trasie 
Gliwice – Bytom kursuje 15 par 
pociągów w dni robocze i 12 
w weekendy. Każdego dnia w go-
dzinach szczytu (od godz. 6.00 do 
9.00 oraz 14.00 do 18.00) składy 
jeżdżą co godzinę, a poza nimi – 
co dwie godziny. Rozkład jazdy 
pociągów został dostosowany 
do funkcjonowania podstrefy 
gliwickiej działającej w ramach 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Na tej trasie ma 
się poprawić również transport 
towarów. Od 12 grudnia pociągi 
towarowe jeżdżą między Byto-

miem a Maciejowem Północnym 
z prędkością do 100 km/h – to 
trzykrotnie szybciej niż przed 
modernizacją. Ma też być bez-
pieczniej i ciszej.

Od 12 grudnia trasa Gliwice – 
Bytom została włączona do Me-
trobiletu Żółtego, który uprawnia 
również do przejazdu pociągami  
Kolei Śląskich od Tarnowskich 
Gór, przez Nakło Śląskie, Radzion-
ków, Bytom, Chorzów do Katowic. 
Jeżeli nie podróżujemy codzien-
nie, możemy kupić bilet dobowy 
ZTM. Kosztuje 15 zł i uprawnia 
do podróżowania od Sławkowa 
po Gliwice i od Tarnowskich Gór 

i od Dąbrowy Górniczej Ząbkowic 
po Kobiór i Bieruń Nowy – bez 
żadnego limitu – pociągami Ko-
lei Śląskich, Polregio oraz ZTM 
przez 24 godziny. Można go 
kupić w aplikacjach mobilnych 
(Mobilny ŚKUP, mPay, SkyCash, 
moBILET oraz jakdojade.pl), a tak-
że w automatach ŚKUP.

Inwestycje PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A. są dofinansowane 
m.in. z funduszy unijnych z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Poza połączeniem 
na trasie Gliwice  – Bytom urucho-
miona zostanie też linia: Katowice 
– Płock – Gdynia. (mf)

30 listopada Gliwicki Rower Miejski zakończył sezon. 
I to z przytupem – jednoślady były wypożyczane 
ponad 90 tys. razy. To znacznie więcej niż w poprzed-
nich sezonach!
Najnowsze statystyki tegorocz-
nego operatora Gliwickiego Ro-
weru Miejskiego – konsorcjum 
warszawskich firm Orange Polska 
S.A. i Roovee S.A – wskazują na 
to, że gliwiczanie coraz chętniej 
wykorzystują jednoślady do 
poruszania się po mieście. To 
ekonomiczne, ekologiczne i bar-
dzo prozdrowotne rozwiązanie. 
W minionym sezonie rowery 
miejskie były wypożyczane 
90 341 razy (dla porównania, 
w 2019 r. było to 80 tys.). Po 
mieście przejechały w sumie 

292 tys. kilometrów. Największą 
popularnością cieszyła się stacja 
przy ul. Akademickiej. Tam rowe-
ry były wypożyczane 7 561 razy 
i 7 694 razy zwracane. 

Przypominamy, że w tym roku 
GRM został uruchomiony 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Do dyspozycji 
miłośników rowerowych przejaż-
dżek było 30 stacji i 300 rowerów: 
standardowe rowery miejskie 
z koszykami,  tandemy i rowery 
familijne cargo. (mf)

Pełen sukces!
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OGŁOSZeNIA
oferty pracy

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.33.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

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

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

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

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

czych i prowadzenie rozliczeń finanso-
wych prowadzonych zadań, kontrola 
zgodności realizacji prac budowlanych 
z przyjętym przez inwestora harmono-
gramem, zatwierdzanie harmonogra-
mów prac budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy re-
alizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzaniem i rozliczaniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT.

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

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

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

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

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracow-
nikach samorządowych, o drogach 
publicznych, Prawa budowlanego, 
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, rozporzą-
dzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Prawa zamówień publicznych, ustawy 
o finansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.

eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, cV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 
5 stycznia 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów re-
ferencyjnych ofert kandydatów spełnia-
jących wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 10 stycznia 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
12 stycznia 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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

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

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

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

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.34.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

w Referacie centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty) 

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

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

2. Projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjono-
wania tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice.

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

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

5. Prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice.

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

7. Przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej  oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice. 

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

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

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

najmniej 5 lat doświadczenia na 
stanowisku urzędniczym,

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

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

3. Obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym.

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

wice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, II piętro).

2. Praca w systemie zmianowym, 
równoważnym, wydłużonym do 
12 godzin.

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

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

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-

nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
z uczelni.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 5 stycznia 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru, 

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 10 stycznia 2022 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 13 stycznia 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
• do uzgodnienia dla 2 stanowisk,
• od 1 lutego 2022 r. dla 1 stano-

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

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

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

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

7. Oferty niekompletne i/ lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

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 ustano-
wione dniami wolnymi od pracy w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w zamian za święta przypa-
dające 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  

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

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, 
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła  
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 12 zadań.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2021 r. do godz. 11.00 
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

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

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

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, 
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku  
Hali centrum Badawczo-Rozwojowego  

przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 23 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Sp. z o.o.  
w Gliwicach, pn.: 

Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów  
powstających w procesie oczyszczania ścieków z cOŚ  

w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy,  
stacji zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie cOŚ 

w Gliwicach (tj. odpadów powstających  
z czyszczenia kanalizacji) oraz przepompowni  

– ul. Królewskiej Tamy w Gliwicach, ul. Główna  
w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach,  

ul. Nad Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116  
w Pyskowicach, w podziale na dwie części  

– znak sprawy R01/32/2021
Termin składania ofert: 20 grudnia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

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

Gliwicki Klub Sportowy Piast SA,  
ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
przetargowego pn.:

„Świadczenie usług ochrony fizycznej osób 
i mienia podczas imprez masowych oraz stałej ochrony 

mienia obiektów dla Gliwickiego Klubu Sportowego  
Piast SA”.

Termin składania ofert: 23 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 
Termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2021 r. o godz. 12.15

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

http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.nowybip.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://piast-gliwice.eu/
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA
oferty pracy

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane 
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefo-
niczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 

tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● krawcowa 
wykształcenie podstawowe; ob-
sługa maszyny do szycia, obsługa 
klientów, wykonywanie przeróbek 
krawieckich, szycie na miarę; jed-
na zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● lekarz weterynarii 
wykształcenie wyższe kierunkowe; 
min. roczne doświadczenie zawo-
dowe; prawo jazdy kat. B – mile 
widziane; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Smolnica;

● pracownik produkcyjny 
wykształcenie zawodowe; mile 
widziane doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej; zakres obowiąz-
ków: obsługa maszyn produkcyj-
nych, realizacja planu produkcyj-
nego zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi, jakościowymi 
i ilościowymi, dbanie o należyty 
stan urządzeń, maszyn oraz wyko-
rzystywanie ich zgodnie z przezna-
czeniem, wprowadzanie danych 
do komputera i wypełnianie do-
kumentacji; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

● pracownik techniczny 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie; mile widziane uprawnie-
nia do obsługi wózków widłowych 

oraz suwnic z poziomu roboczego; 
sprawność manualna; zakres obo-
wiązków: obsługa młynów, prowa-
dzenie wypałów w piecach gazo-
wych i elektrycznych, załadunek 
i wyładunek wyrobów z pieców 
gazowych i suszarek, prowadzenie 
dokumentacji produkcyjnej, dba-
łość o sprawność urządzeń; trzy 
zmiany; miejsce pracy; Gliwice;

● nauczyciel wychowania   
    przedszkolnego 

wykształcenie wyższe peda-
gogiczne, kierunek: edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna; 
doświadczenie zawodowe mile 
widziane; miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. c+e 
wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie zawodowe: 3 lata; 
uprawnienia na przewóz rzeczy; 
prawo jazdy kat. C+E; transport 
materiałów sypkich, kierowanie 
naczepą wywrot (ciągnik siodło-
wy); jedna zmiana; miejsce pracy: 
teren Śląska, baza: Gliwice;

● pracownik sprzątający 
wykształcenie: brak wymagań; mi-
le widziane doświadczenie; prawo 
jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
odśnieżanie chodników na terenie 
miasta Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 9 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 kandydata na stanowisko:

MŁODSZY SPecJAlISTA DS. ROZlIcZeŃ 
TRANSPORTU W DZIAle TRANSPORTU

Zadania:
• sprawdzanie poprawności doku-

mentacji przewozowej oraz faktur,
• wyjaśnianie niezgodności i rozbież-

ności w dokumentacji,
• dbałość o prawidłowy obieg do-

kumentów,
• wprowadzanie faktur do systemu 

informatycznego, 
• kontakt z klientami firmy oraz prze-

woźnikami,
• wystawianie faktur za usługi trans-

portowe,
• udział w prowadzeniu windykacji 

należności,
• sporządzanie raportów i zestawień.
Twój profil:
• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność dobrej organizacji 

pracy, 
• dyspozycyjność,
• wysoko rozwinięte umiejętności 

interpersonalne, 
• znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• znajomość pakietu MS Office.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + pre-
mia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością roz-

woju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., Gliwice, ul. Portowa 28, tel. 602-
-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez 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/. 

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.110.21.2021

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) cieszenie się nienaganną opinią,
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 przy zmiennych warunkach atmos-

ferycznych,
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-

-Finansowego 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.

Numer naboru:  
GODS-KD.210.6.2021

centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji fak-

tur, kontrola terminów płat-
ności oraz opisu faktur,

• prowadzenie rejestrów księ-
gowych wydatków, depozy-
tów oraz ZFŚŚ, prowadzenie 
ewidencji wykorzystanych 
środków, bieżące uzgadnia-
nie wydatków z kosztami, 
uzgadnianie sald księgowych,

• przygotowywanie danych do 
sprawozdań, przygotowywa-
nie przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmia-
ny planów finansowych,

• wyliczanie, zamawianie, 
kontrola zapotrzebowania 
na środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji księ-
gowej środków trwałych oraz 
uzgadnianie z ewidencją księ-
gową,

• prowadzenie kont pozabilan-
sowych (998,980,976),

• pomoc w opracowywaniu 
rocznych planów finanso-
wych jednostki, 

• doraźne zastępowanie głów-
nego księgowego i specjalisty 
ds. płac.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe i do-

świadczenie (2-letni staż pracy), 
• wykształcenie średnie i do-

świadczenie (4-letni staż pracy).
Wymagania dodatkowe:
• wiedza z zakresu rachunko-

wości budżetowej, finansów 
publicznych, przepisów po-
datkowych i przepisów pła-
cowych,

• znajomość zasad gospodarki 
finansowej sektora jednostek 
finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją 
czasu,

• umiejętność samodzielnego 
wykonywania zadań.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne: 
• zaangażowanie, lojalność, sta-

ranność, odporność na stres, 
rzetelność, wysoka kultura 
osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy 
na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 

– Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych przy ul. Zwycię-
stwa 1 (II piętro).

2. Warunki pracy: praca w bu-
dynku niedostępnym dla osób 
niepełnosprawnych, praca 
z urządzeniami biurowymi, 
praca z monitorem ekrano-
wym powyżej 4 godzin, praca 
w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy 

(opublikowany na stronie 
internetowej www.gods.
gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających wymaga-
ne kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowa-
ne na stronie internetowej 
www.gods.gliwice.pl),

• zgoda na przetwarzanie da-
nych osobowych (opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.gods.gliwice.pl).

List motywacyjny, CV i oświad-
czenia kandydata oraz zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych 
powinny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w terminie do 20 grud-
nia 2021 r. do godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Cen-

trum przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem opera-

tora pocztowego (decyduje 

data wpływu do siedziby 
Centrum), 

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

Dokumenty złożone po wyzna-
czonym terminie nie będą roz-
patrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wy-
łonionymi kandydatami odbędą 
się w dniach 21 – 31 grudnia 
2021 r.
O dokładnych godzinach roz-
mów kandydaci zostaną powia-
domieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to starszy księ-
gowy.

2. Zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru.

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

ne wybranego kandyda-
ta podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwi-
sko oraz miejsce zamiesz-
kania, w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a 
ust. 2 – jeżeli w jednost-
ce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze jest 
niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędni-
czych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wy-
magania niezbędne oraz 
w największym stopniu 
spełniających wymagania 
dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza 
skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii do-
kumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

4. W miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych 
w Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecz-
nych, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

5. Dane osobowe zawarte 
w składanych dokumentach 
aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby po-
stępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych oso-
bowych kandydatów ubiega-
jących się o zatrudnienie jest 
dyrektor Centrum 3.0 – Gli-
wickiego Ośrodka Działań 
Społecznych.

6. Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze jest 
dostępny na stronie www.
gods.gliwice.pl w zakładce 
pliki do pobrania.

nabór nr KD.210.53.2021.Ge-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Geodezji i Kartografii  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.
eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 29 grudnia 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzę-

du Miejskiego w Gliwicach w godzi-
nach pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, 
że korespondencja będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaga-
nych dokumentów. Za datę wpły-
wu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez sys-
tem e-PUAP. 

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

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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. 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

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

NABÓR NA MIeSZKANIA TBS
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS  

od 6 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku  

w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach  
w dniach 11 stycznia 2022 r. (wtorek) i 13 stycznia 2022 r.(czwartek) w godzinach od 9.30 do 11.30  

lub po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Działu Zasobów Własnych,  
tel. 32/33-92-935/-937.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

lp. Adres czynsz bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja Terminy oględzin

1.
Witkiewicza 19/27

III piętro
(winda)

518,13 zł
czynsz bez 

mediów

1 pokój
(1 z aneksem)

42,09 m2
41 874,00 zł 6218,00 zł

29 grudnia 2021 r.,
godz. 14.45–15.00
5 stycznia 2022 r.,
godz. 14.45–15.00

2.
Witkiewicza 19/34

IV piętro
(winda)

528,10 zł
czynsz bez 

mediów

1 pokój
(1 z aneksem)

42,90 m2
36 230,00 zł 6337,00 zł

29 grudnia 2021 r.,
godz. 15.00–15.15
5 stycznia 2022 r.
godz. 15.00–15.15

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego 
naboru.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości  
nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Gliwice:
• nr 709/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr 708/2021 do 24 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

2. lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy:
• nr 717/2021, 722–724/2021, 726/2021 do 

23 grudnia 2021 r.,
• nr 690/2021, 727/2021, 729–732/2021, 

737/2021 do 27 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-loka-
li-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezyden-
ta-miasta/

3. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 734/2021 do 24 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-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 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.)

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

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 233/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 248/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 269/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 270/2021 do 24 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 271/2021 do 23 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 275/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 276/2021 do 24 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 277/2021 do 27 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 278/2021 do 27 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 280/2021 do 24 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 281/2021 do 27 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 282/2021 do 27 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 285/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 289/2021 do 23 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 290/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 291/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 292/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 293/2021 do 28 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 298/2021 do 24 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 299/2021 do 23 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 300/2021 do 24 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 301/2021 do 24 grudnia 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:

• niezabudowana działka nr 526/2, obręb Politechnika, 
o pow. 0,5857 ha, zapisana w księdze wieczystej  
nr Gl1G/00128960/7 oraz niezabudowana działka 
nr 527/2, obręb Politechnika, o pow. 0,5048 ha, za-
pisana w księdze wieczystej nr Gl1G/00039346/6. 
Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy 
ul. Kujawskiej i stanowią własność Miasta Gliwice. 
Łączna powierzchnia gruntu: 1,0905 ha.

Termin przetargu: 18 stycznia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami 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.
----------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej obejmującej:

• dz. nr 1410, obręb Bojków, o pow. 0,8032 ha, po-
łożonej w Gliwicach na zachód od ul. Knurowskiej,  
KW Gl1G/00118025/8. 

Termin przetargu: 31 stycznia 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 605 200,00 zł
Cena nieruchomości  zawiera  podatek VAT w wysokości  23%  zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 160 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 20 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 licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie ad-
resu 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).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (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 

budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu), zostały 
podane do publicznej wiadomości wykaz zawie-
rający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, 
stanowiącą własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/41/2021 do 24 grudnia 2021 r.

WYcIĄG  
Z OGŁOSZeNIA 
O PRZeTARGU

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza
IV USTNY PRZeTARG NIeOGRANIcZONY (AU-
KcJę) na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej, będącej 
własnością Spółki, składającej się z działki 
nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej 
w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat: 
gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. Rybnickiej, obręb ewiden-
cyjny: 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 zagospo-
darowania
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 
symbolem: 9UP – tereny usługowo-produkcyj-
ne – istniejące, w pozostałej nieznacznej części, 
przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 19OK 
– tereny związane z realizacją układu komunika-
cyjnego. 

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

II. cena wywoławcza (netto) wynosi: 3 741 000,00 zł 
(trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy 
złotych).
Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) 
osiągnięta w przetargu, powiększona o należny po-
datek 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 ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz opublikowane 
wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie 
internetowej Spółki pod adresem www.pzogliwice.pl,  
w zakładce: „PZO”–„Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu 
udzielają pracownicy Spółki: tel. 32/331-61-99,  
e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, faks 32/231-62-
-12, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwy-
cięstwa 36, 44-100 Gliwice.
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