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Masz jednorodzinny  
dom z przestarzałym piecem 

i niewysokie dochody? Możesz zmienić 
„kopciucha” na proekologiczny system grzewczy, 

uzyskując przy tym znaczny – nawet bliski 100% – zwrot 
kosztów inwestycji! Jak to zrobić? W pierwszej kolejności złóż 

wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu  

„Czyste Powietrze”, a następnie staraj się o dotację z miejskiego budżetu,  
opisaną w poprzednim numerze „MSI – Gliwice”. Teraz wyjaśniamy, jak krok po 

kroku zdobyć środki z „Czystego Powietrza”.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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DRuGA STRONA W ObIEkTyWIE

Przed nami XXIV Gliwicka Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości pod 
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice. To idealne miejsce dla osób, 
które chcą poznać niesamowite dary natury, kupić ręcznie wykonaną biżuterię, 
zobaczyć okazałe minerały lub spotkać rzemieślników i kolekcjonerów. Najbliższe 
spotkanie ze skamieniałościami odbędzie się w weekend 14–15 marca, w godz. 
od 10.00 do 18.00, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych Wałów 29. 
Bilety na giełdę kosztują 5 i 10 zł. Dzieci do 5. roku życia wchodzą bezpłatnie. 
Więcej informacji: www.geoexpo.eu. (fot. materiały organizatora)

W sobotę 22 lutego harcerki i harcerze świętowali Dzień Myśli Braterskiej – święto 
przypominające o więzi braterstwa i przyjaźni, łączące harcerzy i skautów nie tylko 
w Polsce, ale także na całym świecie. Tym szczególnym dniem zuchy i harcerze 
z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej rozpoczęli obchody 100-lecia harcerstwa na ziemi 
gliwickiej. Dzień rozpoczęła gra terenowa, w której wzięło udział ok. 100 zuchów 
i harcerzy. Uczestnicy gry mieli okazję poznać życiorys założyciela skautingu – 
Roberta Baden-Powella – oraz odwiedzić miejsca związane z historią gliwickiego 
harcerstwa. (fot. J. Czajka)

XIV Koncert Charytatywny SP nr 28 im. Witolda Budryka na rzecz syryjskich dzieci 
już za nami. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, taneczne i recyta-
torskie. Odbyła się też wystawa prac „Inna Syria” autorstwa gościa specjalnego, 
Hussiena Al Hamouda, urodzonego w Aleppo studenta Politechniki Śląskiej. Koncert 
zwieńczył szkolną akcję organizowaną w ramach projektu „Dramat dzieci z Syrii 
trwa! Pomalujmy ich świat!”. (fot. materiały SP nr 28)

Drużyna Politechniki Śląskiej wywalczyła złoto podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski w Futsalu Kobiet w kategorii uczelni technicznych! Jedna z zawodniczek 
PŚ – Edyta Botor – została też uhonorowana jako MVP (najbardziej wartościowy 
zawodnik) swojej drużyny. W skład zespołu prowadzonego przez Bogusława 
Krzystanka wchodzą: Zuzanna Struczewska, Gabriela Pytel, Julia Wycisk, Magda 
Łupierz, Natalia Deda, Roxana Fross, Aleksandra Starzak, Edyta Botor, Anna 
Karwot, Aleksandra Krakowczyk, Izabela Jaklowska oraz Simona Wrazidło. 
(fot. Pol. Śl.)

W gliwickiej komendzie służy troje funkcjonariuszy, którzy grają w tenisa stołowego 
i co roku stają na podium wojewódzkich mistrzostw. To sierżanci Agata Gawoł, Adrian 
Burkacki i Krzysztof Czyrnia. W miniony piątek wrócili do Gliwic z kolejnymi medalami 
– jednym złotym (K. Czyrnia) i dwoma srebrnymi (A. Gawoł, A. Burkacki). W policyjnym 
turnieju w Katowicach wzięło udział 50 zawodników, w tym siedem kobiet, a wszyscy 
reprezentowali jednostki z województwa śląskiego oraz Szkołę Policji w Katowicach.
(fot. Śląska Policja)

Piękno z wnętrza ziemi

Dzień Myśli Braterskiej

Gliwicka szkoła pomaga syryjskim kolegom

Złoto dla akademiczek

Policjanci na medal

…pojawiły się w pasach drogowych. Wysokie temperatury sprawiły, że pomimo 
zimy już zakwitły posadzone w ubiegłym roku krokusy i tulipany. Krokusy możemy 
zobaczyć między innymi przy rondzie im. generała Andersa, rondzie Górników, przy 
skrzyżowaniu ulic: Andersa i Okulickiego oraz przy wjeździe na parking nad DTŚ.  
(fot. UM Gliwice)

Pierwsze oznaki wiosny…

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.geoexpo.eu/
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Z mIaSta

Gratka dla aktywnych!
W Gliwicach przybędzie miejsc do wspinania, skakania, zjeżdżania, wykonywania ekstremalnych ewolucji na 
rolkach, rowerowych bunny hopów oraz ćwiczeń kształtujących sylwetkę i wytrzymałość. W brzezince po-
wstanie park linowy ze zjeżdżalnią rurową dla dzieci, przy ul. Sadowej rolkowisko, przy ul. Dzionkarzy street 
workout park i pumptrack, a w dzielnicy kopernika – street workout park. 

kopernik  
na drążku

Wiadomo już, że street workout 
park na Koperniku, pomiędzy 
ulicami Gwiazdy Polarnej i Sy-
riusza, zrealizuje firma Free Kids 
A. Gąsiorek Z. Andruszowski S.C. 
z Trzęsowic. Zadanie zostanie 
zrealizowane w ramach Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
2020. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, park ćwiczeń 
będzie gotowy do końca sierpnia 
2020 r. Koszt inwestycji to nieca-
łe 100 tys. zł.

Stare Gliwice 
na rolkach 

Również w ramach GBO 2020 
powstanie kolejne w mieście 
rolkowisko. Tor do jazdy na rol-
kach i hulajnogach, o długości 
około 170 m i szerokości 1,5 m,  
powstanie przy ul. Sadowej 
w Starych Gliwicach. Będzie to 
świetne uzupełnienie dla wybu-
dowanego tu wcześniej boiska, 
siłowni i street workout parku. 

Przy rolkowisku zostanie posa-
dzonych 65 krzewów żywotnika 
zachodniego, które utworzą 
naturalną barierę oddzielającą 
skwer rekreacyjno-wypoczyn-

kowy od otaczających go ulic. 
Obecny drzewostan zostanie 
zachowany, będzie posiana tra-
wa. Zostaną też zamontowane 
ławki, stojaki na rowery i kosze 
na śmieci, a teren zostanie do-
świetlony. Do realizacji inwe-
stycji w ogłoszonym przetargu 
zgłosiło się 5 firm.

Sośnica  
w dobrej 
formie

Przy ul. Dzionkarzy, przy pły-
walni Neptun, powstanie nowa 
strefa sportu i rekreacji – street  
workout park i pumptrack. 
Znajduje się tam już siłownia 
zewnętrzna, plac zabaw i bo-

isko. Miasto ogłosiło przetarg 
na zagospodarowanie tego 
terenu w systemie „zapro-
jektuj i wybuduj”. Pumptruck 
będzie zamkniętą pętlą o dłu-
gości około 120 m, po której 
będzie można jeździć w obu 
kierunkach. Będzie wyposażo-
ny w przeszkody o wysokości 
do 120 cm, ma mieć minimum 
6 muld i profilowane zakręty 
umożliwiające rozpędzanie 
się i utrzymywanie prędkości 
bez konieczności pedałowania. 
Skarpa toru zostanie obłożona 
trawnikiem, w pobliżu stanie 
ławka, kosz na śmieci i stojak 
na rowery. Street workout park 
zostanie wyposażony w zestaw 
drążków do ćwiczeń fizycznych, 

drabinki, poręcze i koła gim-
nastyczne. Pojawią się nowe 
elementy małej architektury 
– ławki i kosze na śmieci. 

brzezinka się 
wspina

Pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyń-
ską, Gnieźnieńską i Rzeszowską 
w Brzezince powstanie park 
linowy ze zjeżdżalnią rurową dla 
dzieci. Trasa wspinaczkowa bę-
dzie miała wymiary ok. 20 × 15 m. 
Sploty linowe będą się znajdowały 
na różnych wysokościach, uzupeł-
nią je przejścia o różnym stopniu 
trudności, drabinki i przeplotnie. 
Obok staną ławki, kosz na śmieci, 
plac zostanie wybrukowany kost-
ką, pojawią się trawniki. Miasto 
ogłosiło już przetarg na wykona-
nie kompleksowej dokumentacji 
projektowej oraz realizację robót 
budowlanych.  (mf)

W ubiegłym roku oddano do użytku rolkowisko w Bojkowie

Za pływalnią Neptun powstanie nowa strefa sportu  
i rekreacji – street workout park i pumptrack
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18 lutego Gliwice odwiedziła delegacja z ukraińskiego Tarnopola. Goście 
zwiedzili urząd Miejski i Centrum Ratownictwa Gliwice. Wizyta była zwią-
zana z planowanym uruchomieniem w Tarnopolu centrum zarządzania 
kryzysowego. 
Podczas spotkania w Urzędzie 
Miejskim przedstawiciele Tarnopo-
la spotkali się z Ewą Weber, zastęp-
cą prezydenta Gliwic i Andrzejem 
Karasińskim, sekretarzem miasta. 

Omówiono działalność Centrum 
Ratownictwa Gliwice, jednostki 
miejskiej, która od 2003 r. z powo-
dzeniem funkcjonuje w Gliwicach, 
integrując miejskie służby – w CRG 

są stanowiska dyspozytorskie 
straży miejskiej, straży pożarnej, 
Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i stanowisko 
zarządzania najnowocześniejszym 

i najbardziej rozbudowanym w Pol-
sce monitoringiem wizyjnym.

– Taka integracja zwiększa sku-
teczność działania służb na tere-
nie miasta i powiatu, i skraca czas 
reakcji w sytuacjach kryzysowych 
– wówczas o powodzeniu akcji 
decydują minuty, a nawet sekun-
dy – mówił podczas spotkania 
Andrzej Karasiński, sekretarz Gliwic 
przytaczając wydarzenia sprzed 
ponad 20 lat, gdy Gliwice odwie-
dził Jan Paweł II oraz pół miliona 
turystów – doskonale przeprowa-
dzone wówczas działania służb 
sprawiły, że wizyta przebiegła bez 
zakłóceń. To właśnie wtedy po-
wstała idea utworzenia CRG. Na 

organizację jednostki, wybudo-
wanie i wyposażenie siedziby 
Centrum, zorganizowanie połą-
czeń internetowych i stworzenie 
systemu zabezpieczeń przezna-
czono z miejskiego budżetu około  
5 mln zł. 

Po wizycie w urzędzie goście 
z Tarnopola zwiedzili siedzibę 
CRG przy ul. Bolesława Śmiałego, 
przyjrzeli się też, jak funkcjonuje 
inteligentny system sterowania 
ruchem. Zapoznali się z gliwicki-
mi doświadczeniami, omówiono 
kwestie bezpieczeństwa w mieście 
ze szczególnym uwzględnieniem 
monitoringu wizyjnego i transpor-
tu miejskiego.  (mf)
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NIE PRZEGAP!

MIęDZyNARODOWE GlIWICkIE  
TARGI buDOWNICTWA  
Największe na Śląsku!

Międzynarodowe Gliwickie Targi budownictwa już w ten weekend przyciągną do Areny Gliwice tysiące odwie-
dzających. Na setkach stoisk będzie można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami branży 
budowlanej, a specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podpowiedzą, jak uzyskać dofinanso-
wanie na wymianę przestarzałego systemu grzewczego. 
Każdy kto buduje lub remon-
tuje dom czy mieszkanie, pla-
nuje urządzić ogórek lub taras, 
powinien podczas weekendu 
pojawić się w Arenie Gliwice (ul. 
Akademicka 50). Od 29 lutego 
do 1 marca, w godz. od 10.00 
do 17.00, po raz pierwszy na 
dużej Arenie będą się odbywały 
pokazy, warsztaty, prezentacje 
i spotkania ze specjalistami. 
W ramach targów zaplanowano 
trzy panele tematyczne: Dom, 
czyli materiały i  technologie  
budowlane, Ekodom – odna-
wialne źródła energii, darmowy 
prąd, ogrzewanie i ciepła woda 
oraz Wnętrza, czyli  najnowsze 
metody urządzania wnętrz, 
meble i dodatki. 

Na specjalnym stoisku Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej będzie można po-
zyskać informacje na temat 
możliwości uzyskania do-
finansowania do wymiany 
ogrzewania w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”. 
uwaga! 29 lutego o godz. 
11.30 odbędzie się prelek-
cja „Wsparcie finansowe dla 
mieszkańców Gliwic (i nie 
tylko) w walce o czyste po-
wietrze”. 

Prowadzący Łukasz Balion omówi 
wymogi, jakie nakłada uchwała 
antysmogowa, a także progra-
my rządowe Czyste Powietrze 
i Mój Prąd. Opowie też o środ-
kach z WFOŚiGW dla wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych. 
Spotkanie będzie okazją, by  po-
zyskać szczegółowe informacje na 
temat  dofinansowań do wymiany 
pieców i sposobów wypełniania 
niezbędnej dokumentacji.

Nie zabraknie nowości – 29 
lutego o godz. 9.00 rozpocznie 
się m.in. Finał 9 Ogólnopolskiej 
Olimpiady Buduj z Pasją, wspiera-
jącej przyszłych profesjonalistów 
i budowlańców. W ramach finału 
16 drużyn m.in. drużyna Zespołu 
Szkół Ceramiczno-Budowlanych 
z Gliwic stanie do wal ki  o mia-
no najlepszej w konkurencjach 
techniczno-budowlanych. 1 marca 
o godz. 12.00  rozpocznie się roz-

strzygnięcie konkursu i uroczyste 
wręczenie nagród. 

Każdego kto planuje zakup domu 
lub mieszkania, z pewnością zain-
teresują prelekcje: „W szpilkach na 
budowie” (29 lutego, godz. 15.00), 
prezentująca 21 najważniejszych 
zagadnień, które trzeba znać 
przed takim zakupem oraz „Ocena 
techniczna domu lub mieszkania 
w stanie deweloperskim lub przed 

zakupem z rynku wtórnego”  
(1 marca, godz. 14.30). 

Zostanie też wygłoszona prelekcja 
dotycząca ochrony odgromowej 
i przeciwprzepięciowej instala-
cji fotowoltaicznej (29 lutego, 
godz. 14.00). Dla najmłodszych 
zwiedzających zaplanowano za-
jęcia „Dzieciaki Sadzeniaki” oraz 
strefę animacji i kreatywności  
(1 marca, godz. 10.00).

To nie koniec ciekawych wydarzeń 
– zaplanowano też wykład „Barwa 
w architekturze” prowadzony przez 
Ewę Pokorską, Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków (29 lutego,  
godz. 12.00). 

Szczegóły dotyczące 
imprezy można  
znaleźć na stronie 
www.expogliwice.pl.

Można tam również pobrać bilet 
wstępu na wydarzenie (10 zł) 
z 50% zniżką (dzieci i młodzież 
do lat 15 oraz osoby niepeł-
nosprawne mają zapewniony 
darmowy wstęp). Współorga-
nizatorem targów jest Miasto 
Gliwice i Arena Gliwice.  
 (mf)
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bIZNES I INWESTyCJE

Pomiar cukru we krwi bez kłucia? Owoce, które można spożyć po 25 latach? Zdalne monitorowanie stanu zdrowia? Między innymi 
takie, najnowocześniejsze rozwiązania mające wpływ na jakość naszego życia tworzą start-upy Akceleratora, funduszu działającego 
pod skrzydłami gliwickiego Technoparku.

Fundusz Akcelerator Technolo-
giczny Gliwice współfinansuje 
projekty badawczo-rozwojowe 
we wczesnych fazach rozwoju. 
Eksperci wspierają firmy z całego 
kraju, wykonując analizy wykonal-
ności, ekonomiczne oraz prawne. 
W przypadku pozytywnej wery-
fikacji Fundusz obejmuje pakiet 
udziałów w projekcie. Pomoc jest 
skierowana do firm, które znajdują 
się w fazie seed, gdzie ryzyko nie-
powodzenia inwestycyjnego jest 
największe, ale można je zweryfi-
kować relatywnie niedużym kosz-
tem. Tego typu pomocą mogą być 
objęci zarówno przedsiębiorcy, jak 
i uczelnie, instytuty badawcze oraz  
indywidualni innowatorzy. 

Fundusz szczególną uwagę 
zwraca na projekty powiązane 
z takimi branżami, jak: elektro-
nika, mechatronika, mechanika 
i budowa maszyn, inżynieria 
chemiczna i procesowa, inży-
nieria materiałowa, nanotech-

nologie, materiały kompozyto-
we i nanokompozytowe oraz 
inżynieria i ochrona środowiska, 
w tym nowoczesne technologie 
odzysku i recyklingu. Zainwesto-
wał już łącznie w 16 start-upów. 
Najnowszymi przedsięwzięciami 
wspieranymi przez gliwicki Akce-
lerator są GlucoActive, FrostX, 
Oncoproject i Telemedical Inno-
vations. 

Pomiar cukru 
bez kłucia

Start-up GlucoActive założony 
został w 2019 r. przez studentów 
Politechniki Wrocławskiej, którzy 
opracowali bezinwazyjny gluko-
metr. Urządzenie mierzy poziom 
glukozy we krwi przy pomocy 
światła laserowego, nie wymaga 
kontaktu z krwią ani wymiennych 
czujników i pasków pomiarowych. 
Rozwiązanie ma  pomóc przede 
wszystkim diabetykom, ale także 
osobom będącym na diecie czy 
sportowcom. Co więcej, techno-
logia ta może służyć do bezinwa-
zyjnego pomiaru wielu innych 
składników krwi, m.in. cholesterolu 
czy hemoglobiny oraz nawodnie-
nia. Więcej informacji na temat 
wrocławskiego start-upu można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.gluco-active.com.

Zamroź,  
wysusz i zjedz 
po latach

Kolejny start-up rozwijający się 
pod skrzydłami Akceleratora 
Technoparku to gliwicka firma 

FrostX. Została założona w 2019 
r. i już zrewolucjonizowała ry-
nek przechowywania żywności. 
Naukowcy wywodzący się z Po-
litechniki Śląskiej i Politechniki 
Wrocławskiej opracowali 
pierwszy na świecie kompakto-
wy liofilizator żywności, który 
umożliwia wieloletnią konser-
wację żywności (m.in. owoców, 
warzyw, mięs, ryb, grzybów, ziół) 
w naturalny sposób, bez dodat-
ku konserwantów. Liofilizacja 
polega na suszeniu zamrożonych 
produktów, pozwalając na za-
chowanie wszystkich wartości 
odżywczych nawet przez ćwierć 
wieku. Produkty powstałe w ten 
sposób mają niezmienioną 
strukturę, nie są pomarszczo-
ne, zachowują oryginalny smak 
i aromat. Wysuszoną żywność 
można łatwo przywrócić do 
pierwotnej postaci – wystarczy 
umieścić ją w wodzie i odczekać 
kilka minut. Więcej informacji na 
temat firmy można znaleźć na 
stronie www.frostx.pl.

Monitoruj 
oddech na 
odległość

Kolejny gliwicki start-up, Onco- 
project, opracowuje monitor 
oddechu, który znacząco popra-
wi komfort pacjentów w pro-
cesie leczenia nowotworów. 
Urządzenie będzie kontrolować 
oddech pacjentów w trakcie 
napromieniania, co zminima-
lizuje niedokładności zabiegu. 
Informacje na temat start-upu 
można znaleźć na stronie www.
technopark.gliwice.pl.

Monitoring 
zdrowia  
z końca świata

Założona w 2018 r. spółka Te-
lemedical Innovations opraco-
wuje innowacyjny system tele-
medyczny CARDIOVICE™, który 
umożliwi monitorowanie stanu 
zdrowia pacjenta z dowolnego 

miejsca na świecie. System 
składa się z rejestratora EKG, 
który łączy się bezprzewodowo 
ze smartfonem. Za pomocą spe-
cjalnej kamizelki pacjent może 
wykonać EKG samodzielnie, 
a wynik badania dotrze do leka-
rza za pomocą aplikacji mobil-
nej. System uzupełnia platforma 
Cloud, z którą synchronizowane 
są wyniki pomiarów. Docelowo 
oprócz badań EKG możliwy bę-
dzie pomiar temperatury ciała 
i wilgotności skóry, ciśnienia 
krwi i masy ciała oraz pomiar 
poziomu płynów w płucach. 
Spółka planuje także wdrożyć 
automatyczną diagnozę bazu-
jącą na algorytmach, sztucznej 
inteligencji oraz analizach tzw. 
Big Data. Informacje na te-
mat start-upu można znaleźć 
na stronie www.technopark. 
gliwice.pl.

Więcej informacji  
o ofercie Technoparku 
Gliwice można znaleźć 
na stronie www.techno-
park.gliwice.pl.

Za swoją działalność na rzecz 
rozwoju firm z branży nowych 
technologii Technopark został 
w ubiegłym roku uhonorowany 
nagrodą Marka – Śląskie w ka-
tegorii Usługa, a prezes Zarządu 
Technoparku prof. Jan Kosmol 
zwyciężył w kategorii Osobo-
wość Roku. 
  (mf)

Innowacje pod skrzydłami Akceleratora

bardzo dobra lokalizacja, korzystne warunki rozwoju i owocna współpraca z miastem 
sprawiają, że Gliwice są wybierane na siedzibę swoich zakładów przez kolejne liczące 
się na rynku firmy, a te już działające w naszym mieście dynamicznie się rozwijają 
i zatrudniają nowych pracowników. 400 osób zostanie zatrudnionych przez Johnson 
Matthey Poland. Do nowej inwestycji przymierza się też firma Hillwood.

Firma Johnson Matthey Poland 
za blisko 450 mln zł wybudowała 
przy ul. Alberta Einsteina nową 
fabrykę katalizatorów i planuje 
zatrudnić 400 nowych pracow-
ników.

Fabryka ma powierzchnię około 
23 tys. m2 i jest największą tego 
typu w regionie. Składa się z dwóch 
rozbudowanych i wysoce zauto-
matyzowanych linii produkujących 
zaawansowane katalizatory samo-
chodowe. Rekrutacja do nowego 

zakładu ruszy w marcu. Do pracy 
w międzynarodowym środowisku 
firma poszukuje specjalistów, ab-
solwentów szkół wyższych i osób 
z wykształceniem technicznym.

Produkty Johnson Matthey tra-
fią do samochodów osobowych, 
pojazdów ciężarowych i maszyn 
budowlanych. Rozwiązania pro-
ponowane przez firmę znajdują 
zastosowanie m.in. w niskoemisyj-
nym transporcie, farmacji i branży 
przetwórstwa chemicznego.

Nowe magazyny wybuduje 
w Gliwicach firma Hillwood, 
jeden z największych dewelope-
rów powierzchni komercyjnych 
na świecie. Przy ul. Pszczyńskiej, 
w miejscu dawnego Zakładu 
Utylizacji Odpadów Powę-
glowych przy KWK Sośnica, 
powstanie hala magazynowa 
o powierzchni blisko 28 tys. m². 
Do dyspozycji przedsiębiorców 
zostanie oddana w trzecim 
kwartale 2020 r.  
 (mf)

Nowe inwestycje,  
nowe miejsca pracy

Fabryka Johnson Matthey Poland jest naj-
większym tego typu obiektem w regionie

W hali Hillwood będzie dostępnych 
28 tys. m2 powierzchni magazynowej

GlucoFit mierzy poziom cukru 
we krwi przy pomocy lasera

W Gliwicach opracowano pierwszy na świecie kompaktowy 
liofilizator żywności
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ZDROWIE

Tak zmienia się oddział chirurgii dziecięcej w Szpitalu Miejskim nr 4 przy  
ul. kościuszki 29! Ze ścian spoglądają coraz to nowi, megakolorowi bohate-
rowie bajek, a w tworzenie przyjaznej najmłodszym przestrzeni w gliwic-
kiej lecznicy angażują się ludzie wielkich serc – wolontariusze, animatorzy 
i młodzi artyści. „Chirurgia dziecięca pełna kolorów” to pierwszy szpitalny 
projekt społeczny realizowany w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach.

Jego celem jest przygotowanie dziecię-
cego oddziału do organizacji animacji 
kulturalnych, warsztatów plastycznych 
i spotkań ze znanymi osobistościami, 
tak by pobyt w szpitalu nie kojarzył się 
małym pacjentom wyłącznie ze stra-
chem, bólem, oderwaniem od domu 
i bliskich. Dzięki temu już wkrótce na 
najmłodszych czekać będzie wiele nie-
spodzianek: postacie z bajek, przesym-
patyczne zwierzęta i kolorowe motywy 
spozierające ze ścian, nowe wyposa-
żenie szpitalnych świetlic, nowocze-
sne i kolorowe bariery zapewniające 
maluchom większe bezpieczeństwo, 
a także... zabawki!

– Spełnienie naszego marzenia o przy-
jaznej, bajecznie kolorowej chirurgii 
dziecięcej nie byłoby możliwe m.in. bez 
nadzwyczajnych ludzi ze Stowarzyszenia 
Otoczka, wsparcia Fundacji JSW, której 
eksperci przychylnie wypowiedzieli się 
o idei barwnego i bezpiecznego oddziału 
dziecięcego, a także bez utalentowanej 
młodzieży z Liceum Plastycznego w Gliwi-
cach, która wraz z opiekunką, zaangażo-
wała się całym sercem i wolnym czasem 
w wymalowanie na ścianach bajkowych 
postaci, podwodnych krain, łąk i Stumi-

lowego Lasu – podkreśla Anna Ginał, 
rzecznik prasowy Szpitala Miejskiego nr 
4 w Gliwicach.

Społeczny projekt niesie same 
korzyści: z jego pierwszych efek-
tów korzystają już mali pacjenci 
i opiekujący się nimi personel 
medyczny, a sam szpital nie po-
nosi znaczących kosztów. 

– W przypadku chirurgii dziecięcej to 
jedynie wkład własny niezbędny do 
uzyskania dotacji z Fundacji JSW, na 
którą podpisaliśmy już umowę – mówi 
Anna Ginał. – Pozyskaliśmy już poza tym 
wszelkie niezbędne elementy do wdro-
żenia drugiego w Polsce projektu #Au-
temNaBlok dzięki Porsche Polska, a teraz 
czekamy na kolejne wdrożenia związane 
z dotacją z Fundacji JSW. Organizacyjnie 
i rzeczowo wspiera nas Stowarzyszenie 
Otoczka, a prawdziwą kopalnią pomysłów 
i społecznego zaangażowania jest Liceum 
Plastyczne w Gliwicach. Mamy dookoła 
mnóstwo dobrych ludzi i jeszcze więcej 
dobrej energii! – podsumowuje rzecznik 
prasowy szpitala.  (kik)

Oddział jak z bajki!
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na gliwickiej ortopedii

Zadbaj o siebie –  
zrób mammografię!

Panie w wieku od 50 do 69 lat (roczniki 1951–1970) mogą już reje-
strować się telefonicznie na bezpłatne badania mammograficzne 
w mobilnym mammobusie, który pojawi się na placu krakowskim 
19 marca. badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi refundowanego przez NFZ nie wymaga 
skierowania lekarskiego.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED będzie czekała na zainteresowane  
panie od godz. 10.00 do 17.00. Badanie 
zostanie wykonane przez wyspecjalizo-
wany, doświadczony personel medyczny. 
Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowe-
go oceniane będą przez dwóch niezależ-
nych lekarzy radiologów, a w przypadkach 
wątpliwych, nawet trzech lekarzy.

Z bezpłatnej mammografii w mammobusie 
skorzystają panie w wieku 50–69 lat, które 
są ubezpieczone, nie są leczone z powodu 
raka piersi, a także: nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie 

ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wykonania ponow-
nej mammografii po upływie 12 miesięcy. 
Istotnym elementem opisu badania jest 
ocena porównawcza z poprzednimi obra-
zami, dlatego warto wziąć ze sobą zdjęcia 
z poprzednich mammografii.

Na badanie można zarejestrować się tele-
fonicznie (pod nr tel. 58/666-24-44) lub po-
przez formularz na stronie www.mammo.pl.  
Uwaga! Przy rejestracji telefonicznej NFZ 
wymaga weryfikacji uprawnień do badania 
na podstawie podanego numeru PESEL, 
dlatego przed połączeniem telefonicznym 
należy przygotować dowód osobisty.  (kik)

Gliwiccy lekarze mają za sobą intensywne szkolenia w Paryżu 
pod okiem wybitnych europejskich specjalistów w dziedzinie 
ortopedii. Efekty już są – oddział ortopedyczny w Szpitalu 
Miejskim nr 4 ma za sobą pierwsze innowacyjne zabiegi endo-
protezoplastyki stawu ramiennego w swojej historii!
– Bez wątpienia  jesteśmy obecnie jednym 
z nielicznych oddziałów w województwie 
śląskim, przeprowadzającym takie opera-
cje – podkreśla dr Piotr Siwek, ordynator 
gliwickiej ortopedii. Dodaje, że w czasie 
pierwszej endoprotezoplastyki w Gli-
wicach, przeprowadzonej  na początku 
lutego, gliwickim ortopedom towarzyszył 
wybitny specjalista, dr Dan Rossouw 
z Londynu. Kolejny taki zabieg zespół 

ortopedów z „4” wykonał już z powo-
dzeniem samodzielnie.

Na fotografii grupowej od lewej:  
dr Wojciech Superat (zespół operacyjny),  
dr Dan Rossouw (instruktor – Londyn), 
dr Piotr Siwek (ordynator oddziału or-
topedii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gli-
wicach), dr Krzysztof Kopiński (zespół 
operacyjny). (kik)
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SPORT

Potwierdzone! Mecz ćwierćfinałowy siatkarskiej ligi Mi-
strzów z udziałem mistrza Polski ZAkSy kędzierzyn-koźle 
przeciw mistrzowi Rosji kuzbassowi kemerovo odbędzie 
się 11 marca w Arenie Gliwice! Pojedynek na szczycie 
rozpocznie się o 18.00.

Przypomnijmy, że ZAKSA w im-
ponującym stylu awansowała do 
ćwierćfinału siatkarskiej Ligi Mi-
strzów – wszystkie sześć meczów 
w gr. E wygrała 3:0. Taki wyczyn 
nie udał się żadnemu innemu 
z 20 uczestników rozgrywek. 

Mistrz Polski w ubiegłotygo-
dniowym losowaniu trafił na 
zespół ze światowego topu – 
mistrza Rosji, który podejmie 
kędzierzynian 4 marca. Tydzień 

później drużyny spotkają się 
w Arenie Gliwice.

W przypadku awansu, ZAKSA 
zagra później z lepszym z pary 
Fakieł Nowy Urengoj – Sir Si-
coma Monini Perugia. Warto 
pamiętać, że trenerem drugiego 
zespołu jest szkoleniowiec Bia-
ło-Czerwonych Vital Heynen, 
a liderem reprezentant Polski 
kubańskiego pochodzenia,  
Wilfredo Leon. (kik)

Wielki mecz  
w Arenie  
Gliwicebardzo cenne punkty dopisali do swojego dorobku piłkarze Piasta 

Gliwice, którzy pokonali u siebie Cracovię 1:0. Zwycięskiego gola 
dla Niebiesko-Czerwonych zdobył Sebastian Milewski. Dla młodego 
zawodnika była to pierwsza bramka w barwach Piasta. Gliwiczanie 
odnieśli drugie zwycięstwo przy Okrzei w 2020 roku.

Od pierwszych minut dało się 
wyczuć wzajemny respekt obu 
zespołów. Akcje były szybkie 
oraz dynamiczne – z tym, że na 
przeszkodzie skutecznego ich wy-
kończenia stawali obrońcy, którzy 
w wielu przypadkach blokowali 
strzały lub notowali przechwyty. 
Głównie dzięki odpowiedzialnej 
i bezkompromisowej grze w de-
fensywie zawodników Piasta i Cra-
covii, w pierwszej części meczu 
kibice nie zobaczyli goli.

Po przerwie podopieczni Walde-
mara Fornalika przejawiali dużo 
większą inicjatywę w ofensywie. 
W zaledwie kilka minut wypra-
cowali sobie trzy sytuacje i byli 
bliscy otwarcia wyniku. Zwięk-
szone wysiłki przyniosły wreszcie 
bramkowy efekt. Po godzinie gry 
kibice zgromadzeni na trybunach 
zobaczyli premierowe trafienie 
Sebastiana Milewskiego. Pomoc-
nik Piasta wykorzystał dokładne 
podanie Bartosza Rymaniaka 
i – po świetnym przyjęciu – 
mocnym strzałem pokonał 
bramkarza gości. Krakowianie 
mocno podrażnieni ruszyli do od-
rabiania strat. Najaktywniejszym 
ze strony Pasów był Sergiu Han-

ca, który kilkukrotnie oddawał 
strzały, ale Fero Plach ani myślał 
skapitulować.

– Spotkaliśmy się z bardzo do-
brym przeciwnikiem. Duży nacisk 
położony był na realizację zało-
żeń taktycznych. Od początku 
wyglądało to tak, że kto pierwszy 
popełni błąd i straci gola, ten 
może to spotkanie przegrać. Tak 
też się stało. Byliśmy o tę jedną 
bramkę lepsi. Takie punkty po 
trudnym meczu są bardzo cenne. 
Zawodnicy oprócz tego wykazali 
się ogromnym zaangażowaniem, 
dobrze funkcjonowali przy agre-
sywnym rywalu – komplemen-
tował swoich podopiecznych 
trener Niebiesko-Czerwonych 
Waldemar Fornalik.

Po bardzo wyrównanej pierw-
szej połowie, w drugiej piłkarze 
Piasta odważniej zaatakowali 
krakowski zespół, co przyniosło 
im bramkę. – Zdawaliśmy sobie 
sprawę, jaką jakość prezentuje 
Cracovia. Nie jest tak, że można 
z każdym zespołem wyjść i przez 
cały czas atakować. W tym spo-
tkaniu rywale pozwolili nam 
tylko na tyle. Mieliśmy kłopoty 

ze złapaniem swojego rytmu, 
w drugiej połowie wyglądało 
to już zdecydowanie lepiej. 
Stworzyliśmy sobie jeszcze inne 
sytuacje, na przykład gdy Michal 
Pesković wybronił strzał głową 
Patryka Tuszyńskiego, a także 
po kontratakach, co nie zmienia 
faktu, że bardzo cieszymy się 
z tych punktów – ocenił trener 
mistrzów Polski.

Piast zwyciężył dzięki trafie-
niu Sebastiana Milewskiego, 
który zdobył swoją pierwszą 
bramkę w Ekstraklasie, a także 
coraz lepiej spisuje się w nowej 
roli. – Trzeba się tylko cieszyć 
z tego, jak rozwija się Sebastian 
Milewski jako skrzydłowy. Bar-
dzo szybko podjął wyzwanie. 
Z pewnością nie było to łatwe, 
kiedy wcześniej nie grało się na 
tej pozycji. Ma jeszcze rezerwy, 
a zdobyta przez niego bramka 
nie może przyćmić niedocią-
gnięć, które również się zdarzyły. 
Ważny jest rozwój i z tego je-
steśmy zadowoleni – podkreślił 
opiekun Niebiesko-Czerwonych. 
  
 Biuro Prasowe 
 GKS Piast SA

Mistrz lepszy  
od wicelidera

PIąTEk 28 luTEGO
 ■ godz. 19.00: mecz koszykówki w ramach Energa Basket Ligi: 

GTK Gliwice – Trefl Sopot (mała hala Areny Gliwice, ul. Aka-
demicka 50). Organizator: GTK S.A.

SObOTA 29 luTEGO
 ■ godz. 17.00: mecz I ligi kobiet w siatkówce: AZS Politechni-

ka Śląska Gliwice – UNI Opole (nowa hala Ośrodka Sportu 
Pol. Śl., ul. Kaszubska 28). Organizator: KŚ AZS Pol. Śl. 

 ■ godz. 18.00: mecz Futsalekstraklasy: Piast Gliwice – Gatta 
Active Zduńska Wola (mała hala Areny Gliwice, ul. Akade-
micka 50). Organizator: Gliwickie Towarzystwo Futsalu

NIEdZIEla 1 marca
 ■ godz. 8.00–20.30: finał Halowej Ligi Podokręgu Zabrze 

(mała hala Areny Gliwice, ul. Akademicka 50). Organizator: 
Śląski ZPN Podokręg Zabrze

 ■ godz. 17.00: mecz I ligi futsalu: Sośnica Gliwice – Maxfar-
bex Busko-Zdrój (hala sportowa JASNA 31, ul. Jasna 31). 
Organizator: stowarzyszenie KS Sośnica Gliiwce

SPORTOWE
           KALENDARIUM
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EkOlOGIA

WyMIEń
PIEC 

Z „CZySTyM 
POWIETRZEM”

MASZ JEDNORODZINNy DOM Z PRZESTARZAŁyM PIECEM 
I NIEWySOKIE DOCHODy? MOżESZ ZMIENIć „KOPCIUCHA” NA 
PROEKOLOGICZNy SySTEM GRZEWCZy, UZySKUJąC PRZy TyM 
ZNACZNy – NAWET BLISKI 100% – ZWROT KOSZTóW INWESTyCJI! 
JAK TO ZROBIć? W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZŁóż WNIOSEK O DO-
FINANSOWANIE DO WOJEWóDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONy 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RAMACH RZąDOWEGO 
PROGRAMU „CZySTE POWIETRZE”, A NASTęPNIE STARAJ SIę 
O DOTACJę Z MIEJSKIEGO BUDżETU, OPISANą W POPRZEDNIM 
NUMERZE „MSI – GLIWICE”. PONIżEJ POKAZUJEMy, JAK KROK 
PO KROKU ZDOByć ŚRODKI Z „CZySTEGO POWIETRZA”.

1

3
4

2
 Musisz być właścicielem budynku jednorodzinnego 

z księgą wieczystą (wolnostojącego albo w zabudo-
wie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). W księ-
dze mogą być wyodrębnione maksymalnie 2 lokale 
mieszkalne.

 Dlaczego to takie ważne? Wiele osób straciło na starcie 
możliwość uzyskania dotacji z „Czystego Powietrza”, bo 
w pierwszej kolejności inwestowało w nowe proeko-
logiczne ogrzewanie lub docieplenie domu, a dopiero 
później szukało możliwości zwrotu poniesionych kosz-
tów w ramach rządowego programu.

Jeśli jesteś właścicielem istniejącego domku  
jednorodzinnego, możesz starać się o dofinanso- 
wanie z WFOŚiGW na:

 demontaż starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) i wymianę na nowe (miejskie ciepło 
systemowe, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektrycz-
ne, czy też ogrzewanie na paliwo stałe, spełniające 
odpowiednie wymagania),

 zakup i montaż nowych źródeł ciepła,

 docieplenie tzw. przegród budynku,

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 montaż lub modernizację instalacji ciepłej wody 
użytkowej i grzewczej,

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

uWAGA! Jeśli jesteś osobą budującą dom jednoro-
dzinny, możesz starać się o dofinansowanie na:

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem  
ciepła.

PAMIęTAJ O WARuNku!

SPRAWDŹ, NA CO MOŻESZ  
DOSTAĆ PIENIąDZE!

IlE MOŻESZ DOSTAĆ  
Z „CZySTEGO POWIETRZA”?

PAMIęTAJ O kOlEJNOŚCI!

Dofinansowanie może mieć formę:
 bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji (pokry-
wającej od 15 do 90% kosztów mieszczących się 
w limicie 53 tys. zł na budynek) i/lub

 zwrotnej taniej pożyczki (przeznaczonej na pokry-
cie pozostałych wydatków).

Masz wybór – czy skorzystać tylko z bezzwrotnej 
dotacji, uzupełnić ją pożyczką, czy też wziąć jedynie 
pożyczkę. 
Do uzyskania bezzwrotnej dotacji potrzebne jest 
wyliczenie miesięcznego dochodu na jedną osobę 
w Twoim gospodarstwie domowym. Im jest niższy, 
tym wyższą dotację uzyskasz!

Jest o co się starać, ponieważ:
 gdy miesięczny dochód na osobę w Twoim gospo-
darstwie domowym nie przekracza 600 zł, bez-
zwrotna dotacja pokryje 90% kosztów inwestycji 
(ale nie więcej niż 47 700 zł), 

 przy dochodzie na osobę w przedziale 601–800 zł 
dotacja pokryje 80% kosztów inwestycji (nie więcej 
niż 42 400 zł). 

Jakie są limity wydatków, od których będzie liczone 
dofinansowanie dla Ciebie? Aby uzyskać dotację, mu-
sisz wydać łącznie co najmniej 7 tys. zł. Pamiętaj, że 
granicą przy rozliczaniu dotacji jest kwota 53 tys. zł 
na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku 
jednorodzinnym lokal mieszkalny. 
W przypadku przekroczenia kwoty 53 tys. zł dodat-
kowe koszty mogą być dofinansowane w formie 
pożyczki.

Najpierw WNIOSEk do WFOŚiGW 
→ później INWESTyCJA → na końcu DOTACJA

uWaGa

Infolinia programu 
„CZySTE POWIETRZE”: 
      32/60-32-252
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EkOlOGIA

5 ZŁÓŻ WNIOSEk!
Wejdź na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (www.wfosigw.katowice.pl).

Załóż i aktywuj konto na internetowym Portalu Beneficjenta.

Wypełnij elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie (to dokument 
interaktywny, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia i dodatkowo 
przelicza prognozowaną wysokość dofinansowania). 

Złóż kompletny e-wniosek poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo należy dostar-
czyć wydrukowaną wersję papierową do siedziby WFOŚiGW w Katowicach) lub 
przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(wymagana wyłącznie wersja elektroniczna). 

Pamiętaj o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załącz-
ników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących 
we wniosku, poza wnioskodawcą).

W drodze wyjątku – np. w przypadku osób starszych – możliwe jest złożenie wniosku 
w wersji papierowej, wraz z wymaganymi załącznikami. 

Oczekuj na kontakt osoby z WFOŚiGW.

Pamiętaj, że Twój wniosek po akceptacji przez wojewódzki fundusz stanie się 
umową, o czym zostaniesz poinformowany pisemnie. Data odbioru pisma jest 
datą zawarcia umowy dotacji.

7
Zrealizowałeś część lub całość przedsięwzięcia? Złóż prawidłowo wypełniony wniosek o płatność – i czekaj 
na wypłatę dotacji i/lub pożyczki.

kIEDy OTRZyMASZ DOTACJę?

6 ROZPOCZNIJ INWESTyCJę!
Na jej realizację masz obecnie 30 miesięcy. Pamiętaj o zbieraniu faktur! 

Zgodnie z antysmogową uchwałą Sejmiku Śląskiego, do końca 2021 r. najstarsze nieekologiczne piece muszą być wy-
mienione na nowe instalacje grzewcze, nieszkodzące środowisku i nietrujące ludzi. Terminy koniecznych wymian kotłów 
można znaleźć na stronach internetowych niskoemisyjne.gliwice.eu oraz powietrze.slaskie.pl w zakładkach dotyczących 
uchwały antysmogowej.

CZAS uCIEkA, NIE ZWlEkAJ Z DZIAŁANIAMI!

DODATkOWyCH INFORMACJI  
na temat programu 

„CZySTE POWIETRZE”  
udzielają pracownicy punktu konsultacyjnego 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej 

w katowicach, ul. Wita Stwosza 2  
(punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00,  

od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30).
www.wfosigw.katowice.pl

Infolinia programu 
„CZySTE POWIETRZE”: 

      32/60-32-252

https://www.wfosigw.katowice.pl/
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WARTO WIEDZIEĆ

ZTM zmienia taryfę i wzory biletów
Spora obniżka cen biletów elektronicznych w taryfie odległościowej, uproszczone nazwy biletów, nowy wzór i cena 
wersji papierowej. To kilka z założeń nowej taryfy, która została przyjęta przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 
Zmiany zaczną obowiązywać od 1 marca.

Jedną z najistotniejszych zmian 
są tańsze bilety odległościo-
we, dostępne w kasownikach 
ŚKUP – wystarczy przyłożyć 
kartę, aby opłacić przejazd. 
Cennik jest najkorzystniejszy 
na najkrótszych odcinkach. 
Dla przykładu, osoby kupujące 
bilety normalne za przejazd 
do 1 km zapłacą 1,60 zł (czyli 
o 0,60 zł mniej niż poprzednio), 
natomiast młodzież powyżej 16. 
roku życia, studenci oraz upraw-
nieni emeryci i renciści 0,80 zł 
(czyli o 0,30 zł taniej).

Nowością od 1 marca będą 
bilety wieloprzejazdowe, czyli 
abonament ważny pół roku. 
To dobre rozwiązanie dla osób, 
które sporadycznie korzystają 
z komunikacji miejskiej, nie 
przesiadają się i chciałyby mieć 
przy sobie pakiet biletów ważny 
dłużej niż jeden miesiąc. Bilet 
wieloprzejazdowy będzie upo-
ważniał do przejazdów wszystki-
mi liniami komunikacji zbiorowej 

organizowanej przez ZTM, poza 
liniami ekspresowymi na lotni-
sko. Do przejazdu tymi ostatnimi 
upoważniają bilety 24h + lotni-
sko, lotnisko 30 i lotnisko 90.

Zarząd Transportu Metropolital-
nego wprowadza też bilet dzienny 
ważny od momentu skasowania 
do godz. 23.59 tego samego dnia. 
Będzie on kosztował 10 zł (ulgowy 
5 zł), a więc o 4 zł taniej od biletu 

dobowego. Bilet dzienny dedy-
kowany jest szczególnie osobom, 
które w ciągu jednego dnia po-
trzebują dokonać kilku przejazdów 
komunikacją miejską, z wyjątkiem 
linii ekspresowych na lotnisko.

Kolejną nowością jest bilet 
grupowy dla maksymalnie 
pięciu osób, które dzięki temu, 
że będą wspólnie podróżować, 
zapłacą mniej. Bilet normalny 

będzie kosztował 10 zł, zaś 
ulgowy – 5 zł. Będzie uprawniał 
do przejazdu na całej sieci ZTM 
(z wyjątkiem ekspresowych li-
nii na lotnisko), przez 90 minut 
z możliwością przesiadek.

Wprowadzenie nowej taryfy 
wymaga istotnych modyfikacji 
w systemie ŚKUP. Wraz z wej-
ściem w życie nowej taryfy za-
czną również obowiązywać 

nowe wzory jednorazowych 
biletów papierowych. Będą 
charakteryzować się wygodną 
orientacją pionową – w taki 
sposób, w jaki pasażer umiesz-
cza je w kasowniku. Dodatkowo 
akcenty graficzne znajdujące 
się na nowych biletach zostały 
rozłożone w inny sposób, a za-
bezpieczenia – wzmocnione.

bilety papierowe zakupione 
przed 1 marca, po zmianie 
taryfy nie stracą ważności. bę-
dzie można wykorzystać je na 
dotychczasowych zasadach do 
14 marca. Po tym dniu również 
będą uprawniać do przejazdów, 
ale każdorazowo trzeba będzie 
do nich dokupić tzw. bilety 
uzupełniające o nominale 10 
groszy, by sumaryczna cena 
biletów wcześniej zakupionych 
i uzupełniających, była zgodna 
z obowiązującą taryfą. Więcej 
informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie www.metro-
poliaztm.pl.  (ZTM/mf)

Posiadanie psa to wielka przyjemność i przyjaźń na całe 
życie, ale też obowiązki. Jednym z nich jest sprzątanie 
nieczystości. unikanie odpowiedzialności słono kosztuje. 

Karmienie, szczepienia i spa-
cery to niejedyne obowiązki 
właścicieli wobec psów. Nale-
ży do nich również sprzątanie 
odchodów po swoim pupilu. 
To bardzo proste – w parkach, 
na skwerach oraz w miejscach 
często uczęszczanych przez 
czworonogi i ich właścicieli 
zainstalowano specjalne po-
jemniki, w których znajdują 
się odpowiednie opakowania 
na psie nieczystości. Tygo-
dniowo w takie miejsca trafia 
250 woreczków. Uwaga! Jeżeli 
w zasięgu wzroku nie ma ko-
sza przeznaczonego na psie 

odchody, można je wrzucić do 
zwykłego pojemnika na śmieci.

Posprzątanie po psie nic 
nie kosztuje, ale już niepo-
sprzątanie – całkiem sporo. 

Za takie zachowanie od Straży 
Miejskiej możemy się spodziewać 
mandatu w wysokości do 500 zł. 
Obowiązek sprzątania po swoim 
psie wynika z uchwały nr uchwały 
nr VI/108/2019 z 30 maja 2019 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Miasta Gliwice.  (mf)

Coraz więcej osób przekazuje swój 1% podatku na rzecz organizacji społecznych. 
W Gliwicach znajdziemy organizacje zajmujące się kulturą, pomocą społeczną, 
edukacją, technologią czy działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad 
50 z nich posiada status organizacji pożytku publicznego, który pozwala im otrzy-
mywać 1% podatku od nas, podatników. Pamiętajmy, że przekazując 1% podatku 
w prosty, nic nas niekosztujący sposób, możemy pomagać innym.

W ubiegłym roku podatnicy 
przekazali na gliwickie organi-
zacje 1 796 810 zł. Nawet nie-
wielkie z pozoru kwoty są dla 
stowarzyszeń, fundacji i innych 
organizacji ogromnym wspar-
ciem, które pozwala im rozwijać 
działalność i skuteczniej poma-
gać innym, organizować zajęcia 
czy np. upowszechniać nowe 
technologie. To od nas zależy, 
który cel chcemy wesprzeć! Listę 
gliwickich organizacji pozarządo-
wych, na które możemy przeka-
zać 1%, znajdziemy na stronie 
www.1procent.gcop.gliwice.pl. 

Od 2019 roku procedura rozli-
czenia PIT jest jeszcze prostsza 
i ogranicza się do zaledwie 
kilku kliknięć. Zeznanie roczne 
podatników jest rozliczane 
automatycznie, co możemy 
w każdej chwili sprawdzić 
za pośrednictwem strony  
www.podatki.gov.pl. Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” zaprasza także na bezpłatne 

Dyżury PIT-owe, podczas których 
wolontariusze pomogą rozliczyć 
się z fiskusem i przekazać 1% na 
dowolną, wybraną przez podat-
nika gliwicką organizację. 

Jeżeli jesteś emerytem bądź 
rencistą, możesz wypełnić 
oświadczenie PIT-OP, w którym 
wskażesz organizację, na którą 
urząd przekaże Twój 1%. Będziesz 
potrzebować jedynie dokument 
potwierdzający tożsamość, a or-
ganizację, którą chcesz wesprzeć, 
wybierzesz z dostępnej na miej-

scu listy opisów organizacji OPP. 
Pracownicy GCOP pomogą w ich 
wypełnianiu w dowolny dzień 
powszedni w godz. od 10.00 do 
18.00. 

Na złożenie zeznań podat-
kowych i decyzję, na jaki cel 
przekazać swój 1%, mamy czas 
do 30 kwietnia. Opisy Organi-
zacji Pożytku Publicznego oraz 
informacje o bezpłatnych dy-
żurach można znaleźć na stronie 
www.1procent.gcop.gliwice.pl.  
 (GCOP)

      Mały procent –  
wielkie wsparcie

Twój pies –  
Twoja sprawa
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http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
https://www.podatki.gov.pl/
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
https://www.metropoliaztm.pl/pl/
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SAMORZąD

Jest to szczególnie ważne w tym 
roku, w którym przypada rocz-
nica 30-lecia samorządu tery-
torialnego. Trzy dekady temu 
– 27 maja 1990 roku – odbyły 
się pierwsze całkowicie wolne 
wybory do rad gmin. Były one 
efektem uchwalonej 8 marca 
1990 roku ustawy o samorzą-
dzie terytorialnym, która została 
przygotowana przez Senat RP, 
wyłoniony w wyborach 4 czerw-
ca 1989 roku.

Kampania ZMP ma charakter 
ogólnopolski, a za sprawą miast 
członkowskich Związku również 
lokalny. Potrwa do 10 marca. 
Na stronie internetowej www.
miasta.pl będą przedstawiane 
informacje o najważniejszych 
działaniach i inicjatywach legi-
slacyjnych, które Związek Miast 
Polskich podejmie w najbliższych 
miesiącach.

O ustawach 
dla miast 
w Senacie

Kampanii wizerunkowej będą to-
warzyszyć debaty merytoryczne 
dotyczące spraw istotnych dla 
miast, organizowane w Senacie 
przez Senacką Komisję Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Związek Miast 
Polskich. W ich trakcie zostaną 
poruszone tematy dotyczące 

stanu finansów samorządowych, 
gospodarki odpadami, zmian 
w ustawach ustrojowych czy 
roli organizacji samorządowych 
w polskim życiu publicznym. 
Debaty zapoczątkują proces 
legislacyjny przygotowanych 
przez ZMP konkretnych projek-
tów ustaw, które prezes Związku, 
senator Zygmunt Frankiewicz, 
wniesie pod obrady Senatu. 
Pierwsza debata odbędzie się  
2 marca i będzie dotyczyła finan-
sów polskich miast i gmin. Deba-
ty będą transmitowane online 
na profilu Związku na Facebooku 
i na stronie www.miasta.pl.

Samorządowa 
stolica Polski 
we Wrocławiu

Już na początku marca we Wro-
cławiu (5–6.03) odbędzie się 
doroczne Zgromadzenie Ogól-
ne ZMP, na które zaproszono 
wszystkie 328 miast członkow-
skich Związku. Oprócz czynności 
statutowych i podsumowania 
aktywności Związku w minionym 
roku, jednym z ważniejszych te-
matów konferencji programowej 
w ramach Zgromadzenia Ogól-
nego będą „Samorząd miejski – 
liderzy zmian w Trzydziestoleciu 
wolnej Polski” oraz „Możliwości 
rozwoju miast a rosnące obcią-
żenia finansowe”. Więcej infor-
macji na www.miasta.pl. (kik)

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – 
pod takim hasłem wystartowała kampania wize-
runkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla 
znaczenie współpracy środowiska samorządowe-
go, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazu-
je, że członkostwo w Związku przynosi korzyści 
płynące ze współdziałania pomiędzy miastami.

Miasta mówią wspólnym głosem

Rusza II edycja Marszałkowskiego budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa 
śląkiego będą mogli zgłaszać zadania od  
9 do 31 marca.

Gotowe wnioski wraz z wy-
maganymi załącznikami będą 
musiały zostać dostarczone 
do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego 
w Katowicach. Szczegółowe 
informacje znajdują się na 
stronie internetowej www.
bo.slaskie.pl.  

Pula środków finansowych 
MBO została ustalona na 
łączną kwotę 10 000 000 
zł. Z tego 2 500 000 zł  
zaplanowano na zadania 
wojewódzkie, a pozostałe 
pieniądze przewidziano na 

zadania w grupach podregio-
nalnych. Pula dla grupy nr 4, 
obejmującej powiaty gliwicki, 
lubliniecki, tarnogórski oraz 
miasta Bytom i Gliwice, wynosi 
1 125 000 zł.

W II edycji Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego gło-
sowanie mieszkańców zostanie 
przeprowadzone od 19 sierpnia 
do 7 września. Wyniki zostaną 
opublikowane do 30 września, 
a wybrane projekty Urząd Mar-
szałkowski zrealizuje w 2021 
roku. 
  (al)

Marszałkowski budżet Obywatelski

http://www.miasta.pl/
http://www.miasta.pl/
https://bo.slaskie.pl/
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kulTuRA / OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiado-
mości, że na sesji Rady Miasta Gliwice 13 lutego 2020 r. został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment 
Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi, 
uchwałą numer XIII/209/2020.
Z tekstem i rysunkiem ww. planu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu w zakładce: Prawo lokalne/uchwały Rady Miasta  
– akty prawa miejscowego. Plan wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty opublikowa-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uzasadnienie, o którym mowa  
w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, są dostępne 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 
44-100 Gliwice, w pokoju nr 208.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo 
budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

oferty pracykomunikaty

● konsultant klienta biznesowego 
wykształcenie średnie; umiejętność nawiązywania 
kontaktów, asertywność; zakres obowiązków: telefo-
niczne pozyskiwanie klientów, dbanie o dobre relacje 
z klientem; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● dróżnik – roboty drogowe 
wykształcenie zawodowe lub średnie; bieżące utrzy-
manie dróg i obiektów mostowych, pielęgnowanie 
istniejącego zadrzewienia; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i powiat;

● kierowca autobusu 
wykształcenie zawodowe lub średnie; prawo jazdy kat. 
D; świadectwo kwalifikacji zawodowej; prowadzenie 
autobusu, sprzedaż oraz kontrola biletów; miejsce 
pracy: Gliwice oraz linie komunikacyjne obsługiwane 
przez PKM na terenie woj. śląskiego, baza: Gliwice, 
ul. Chorzowska;

● instruktor terapii zajęciowej 
wykształcenie wyższe kierunkowe: terapia zajęciowa, 
pedagogika, psychologia, praca socjalna oraz pokrewne 
lub wykształcenie średnie – dyplom w zawodzie; rok 
doświadczenia zawodowego; zakres obowiązków: pro-
wadzenie terapii zajęciowej, współudział w opracowy-
waniu indywidualnych programów rehabilitacyjnych 
uczestników, podejmowanie działań zmierzających 
do ogólnego rozwoju każdego uczestnika (poprawy 
jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej 
oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego); 
prowadzenie dziennika dokumentującego prowadzone 
zajęcia; udział w przygotowywaniu imprez i uroczy-
stości; uczestniczenie w wyjściach z podopiecznymi 
na spacery, imprezy o charakterze kulturalno-oświa-
towym; dbanie o współpracę, integrację z innymi 
ośrodkami, placówkami, organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze pomocy osobom niepełno-
sprawnym; wzmacnianie pozytywnych zmian oraz ich 
utrwalenie w życiu uczestników poprzez podejmowanie 
współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej;  
3/8 etatu; miejsce pracy: Gliwice;

● sprzedawca – handlowiec 
wykształcenie min. średnie; doświadczenie w sprzedaży 
produktów tekstylnych; bardzo dobra znajomość języka 
angielskiego i hiszpańskiego; zdolność prowadzenia 
negocjacji handlowych; zakres obowiązków: sprzedaż 
produktów tekstylnych (ręczniki, pościele) na licencji, 
zdobywanie nowych klientów w kraju i za granicą; praca 
w biurze od poniedziałku do piątku; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Przyszowice.

Osoby zainteresowane, spełniające 
warunki podane w ofercie, proszone 

są o kontakt osobisty lub telefoniczny  
w PuP Gliwice, plac Inwalidów  
Wojennych 12, od poniedziałku  

do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 
tel. 32/231-18-41.

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 20 lutego 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu pod-
łączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami 
spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.u. oraz dobudowy 
przewodów wentylacyjnych i przewodu spalinowego, doprowadzenie 
instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem 
instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienki dla lokali mieszkalnych  
nr 1, 7, 10 i 13 oraz wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych  
nr 1 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piwnej 4 
w Gliwicach (działka nr 282, obręb ewidencyjny: Centrum).

Termin składania ofert: 2 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 marca 2020 r. o godz. 10.15

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan. dla lokali mieszkal-
nych nr 2, 3, 6, 8, 9 i 10 oraz wydzielenie łazienki dla lokalu miesz-
kalnego nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 13 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 2 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 marca 2020 r. o godz. 10.00

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 4, 6 i 11 
w budynku przy ul. Tarnogórskiej 28 oraz w lokalach mieszkalnych 
Gminy Gliwice nr 13, 16 i 17 w budynku przy ul. Tarnogórskiej 28A, 

rozbudowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją nieekolo-
gicznych urządzeń na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą 

z tego przebudową instalacji c.w.u.
Termin składania ofert: 2 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 marca 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, organi-
zowanego wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

modernizację gospodarki wodno-ściekowej – część II  
w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych.
Termin składania ofert wstępnych: 6 marca 2020 r. do godz. 11.00
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowa-
nych wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Remont kotła WR-25 nr 1.
Termin składania ofert: 5 marca 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 r. o godz. 11.15

Remont kotła WR-25 nr 3.
Termin składania ofert: 5 marca 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 r. o godz. 11.05

Przedsiębiorstwo Składowania i utylizacji Odpadów  
sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na 
sprzedaż wraz z demontażem i wywozem stalowej 

wiaty kompostowni na składowisku odpadów komunalnych  
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Termin składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz.11.30
Termin otwarcia ofert: 28 lutego 2020 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów ulic  
i Mostów S.A.  

rozważa możliwość zakupu: 
● samochodu dostawczego 3-osobowego typu „TOWOS” – DMC do 3,5 t,
● samochodu dostawczego 6/7-osobowego z zabudową skrzyniową 

z plandeką – DMC do 3,5 t.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i uzgodnienia minimalnych wymagań.
Oferty można składać do 4 marca 2020 r. na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontakt telefoniczny: 32/270-40-03.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie art. 39  
i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Przewóz zawodników, sztabu szkoleniowego grup 
młodzieżowych Gliwickiego klubu Sportowego Piast SA  

w Gliwicach przy ul.Stefana Okrzei 20,  
w okresie od 26 marca 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku”.

Termin składania ofert: 5 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 r. o godz. 9.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.piast-gliwice.eu

O historii najnowszej Teatralni goście z Węgier

– W ramach cyklu „Czytanie Histo-
rii” zapraszamy do Willi Caro na 
spotkania z autorami najbardziej 
interesujących książek popula-
ryzujących wiedzę o przeszłości, 
napisanych świetnym językiem, 
poruszających tematy ważne, po-
budzające do refleksji, ułatwiają-
cych zrozumienie otaczającego nas 
świata. Nie chcemy ograniczać się 
do konkretnych wydarzeń, epok, 
zagadnień czy miejsc. Przyświeca 
nam łacińska maksyma „historia 
magistra vitae” – historia nauczy-
cielką życia. Dlatego chcemy, aby 
gliwiczanie mieli możliwość spo-
tkania i wysłuchania znakomitych 
autorów, często wybitnych history-
ków , mających świetne pióra oraz 
dar opowiadania o historii w spo-
sób mądry i fascynujący – mówi 
dyrektor Muzeum w Gliwicach 
Grzegorz Krawczyk.

Spotkanie z prof. Antonim Dud-
kiem rozpocznie się 5 marca 
o godz. 17.00 w Willi Caro przy 
ul. Dolnych Wałów 8a. Historyk 
i politolog nakreśli tło historyczne 
i polityczne okresu transformacji 
gospodarczej – czasu, w którym 
Polska odzyskała wolność i nie-
podległość. Wstęp na wykład jest 
wolny.  (MwG/mm)

Nietypową grupę teatralną 
tworzy 13 osób. Każda z nich 
jest przedstawicielem innej na-
rodowości żyjącej na Węgrzech. 
Spektakl „Zupa á la...” stawia 
pytanie o to, co to znaczy być 
kobietą z pochodzeniem naro-
dowościowym. Artyści szukają 
odpowiedzi, jaka jest społeczna 
rola kobiety – w odniesieniu do 
współczesnych Ormianek, Ser-
bek, Polek i oczywiście Węgierek.

– Zespół Teatralny Narodowości 
na Węgrzech został założony 
przez László Gergely’a, niestety 
już nieżyjącego reżysera, który 
uważał, że należy wyeksponować 
bogactwo narodowości żyjących 
na Węgrzech. Jest on takim mul-
tikulturalnym, wieloetnicznym 
zespołem teatralnym, w którym 
artyści ormiańskiej, greckiej, 

serbskiej, słowackiej, słoweńskiej, 
polskiej, rusińskiej, ukraińskiej, 
bułgarskiej, niemieckiej, chor-
wackiej, romskiej i rumuńskiej 
narodowości występują razem – 
mówi Grażyna Styś ze Stowarzy-
szenia Kulturalnego Pro-Scenium.

Przedstawienie rozpocznie się 
o godz. 13.00 w Centrum Edu-
kacyjnym im. św. Jana Pawła II  

(ul. Jana Pawła II 5a). Orga-
nizatorzy ze Stowarzyszenia 
Kulturalnego Pro-Scenium 
zapraszają przede wszystkim 
(lecz nie tylko!) młod6zież. Po 
spektaklu odbędzie się rozmo-
wa z artystami. Wstęp jest bez-
płatny, udział można zgłaszać 
mejlowo (grazyna@teatr-a.org) 
i telefonicznie (693-394-182). 
 (mm)

Spotkanie z cyklu „Czytanie historii” będzie dotyczyć 
książki „Od Mazowieckiego do Suchockiej”. Gościem 
Muzeum w Gliwicach będzie prof. Antoni Dudek. 

We wtorek 3 marca na scenie Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II 
wystąpi Zespół Teatralny Narodowości na Węgrzech. Artyści zaprezentują 
spektakl „Zupa á la...”.
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OGŁOSZENIA
oferty pracy

nabór nr kD.210.17.2020.GN-2

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

cownika, 
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń,
• warunków pracy na stano-

wisku,  

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób  
z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do  
17 kwietnia 2020 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń 
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

nabór nr kD.2111.1.2020.MZuk-1

nabór na stanowisko  
dyrektora Miejskiego Zarządu usług komunalnych 

w Gliwicach z siedzibą  
przy ul. Strzelców bytomskich 25c.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
OFERTy PRACy / Dyrektorzy jedno-
stek organizacyjnych miasta oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354). 

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,  
• wymagań niezbędnych, 
• warunków pracy na stanowisku, 
• wymaganych dokumentów  

i oświadczeń.

Dokumenty należy składać do 27 mar-
ca 2020 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nabór na stanowisko dyrektora 
Miejskiego Zarządu usług  

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

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 
oferuje pracę na stanowisku księgowej/ego ds. zobowiązań (umowa o pracę na zastępstwo na 

okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.)
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• terminowe i prawidłowe prowa-

dzenie prac bilansowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

• prowadzenie rejestrów faktur VAT, 
• rozliczanie podatku VAT zgod-

nie z obowiązującymi przepisami 
oraz sporządzanie deklaracji VAT,

• księgowanie w systemie księgo-
wym oraz właściwa dekretacja 
dokumentów księgowych i wy-
ciągów bankowych,

• terminowa zapłata zobowiązań 
spółki z tytułu rozrachunków 
z kontrahentami, budżetem pań-
stwa i ZUS, 

• obciążanie odbiorców poprzez 
wystawianie faktur VAT,

• miesięczna analiza i uzgadnianie 
kont rozrachunków,

• kontrola stanu środków na ra-
chunkach bankowych,

• zastępstwo pracownika prowa-
dzącego magazyn biletowy i kasę 
gotówkową,

• weryfikowanie faktur pod kątem 
formalno-rachunkowym,

• tworzenie i aktualizowanie bazy 
kontrahentów,

• właściwe zabezpieczenie oraz 
przechowywanie dokumentów 
finansowo-księgowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierun-

kowe lub średnie kierunkowe 
(wtedy warunkiem dodatkowym 
oraz koniecznym jest wykazanie 
co najmniej 5-letniego doświad-
czenia w zakresie zadań);

• znajomość przepisów:
• ustawy o rachunkowości, 

• ustawy o podatku od towarów 
i usług,

• ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, skrupulatność, systema-
tyczność, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejętność 
pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających kwalifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys zawodo-
wy powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Doku-

menty wydane w języku obcym powin-
ny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miejsce składania ofert
Dokumenty w zamkniętej kopercie 
należy składać w Kancelarii Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150, w godzinach od 7.30 do 14.00, do 
27 marca 2020 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy spełniają 
wymogi zawarte w ogłoszeniu o nabo-
rze. O terminie rozmowy kandydaci 
będą informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwróco-
ne. Oferty niewykorzystane zostaną 
komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po 
zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/330-46-30.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych oso-
bowych jest Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150, adres e-mail: info@
pkm-gliwice.com.pl, KRS 0000102832, 
Regon 273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z In-
spektorem ochrony danych osobowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
iod@pkm-gliwice.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwa-
rzane w następujących celach: 
a) rekrutacji pracowników, przeprowa-

dzenia naboru na wolne stanowisko 
pracy, rozpatrywania kandydatur i wy-
boru kandydata na wolne stanowisko 
pracy,

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania da-
nych osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na admi-
nistratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 
9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynika-
jący z Kodeksu Pracy,

• prawnie uzasadniony interes ad-
ministratora danych (art. 6 ust. 1 
lit. f rozporządzenia), którym jest 
potwierdzenie i udokumentowanie 
podawanych przez Panią/Pana da-
nych osobowych i jest oparty na art. 
221 § 5 Kodeksu Pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pan/
Pani w dowolnej formie i z własnej 
inicjatywy dodatkowe dane osobowe, 
inne od zakresu wymaganego przez 
przepisy prawa, podstawą przetwa-
rzania jest udzielona przez Panią/Pana 
zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 
1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozpo-
rządzenia oraz przepisy art. 22 1a-1b 
Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobo-
wych mogą być osoby upoważnione 
przez administratora danych osobowych, 
dostawcom systemów informatycznych 
i usług IT, operatorowi pocztowemu lub 
kurierowi w przypadku prowadzenia ko-
respondencji.

5. Podanie przez Pana/Panią danych oso-
bowych jest wymogiem ustawowym. 
Podanie danych w wymaganym zakre-
sie jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie Pana/Pani aplikacji bez 
rozpatrzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie 
dokumentacji aplikacyjnej będą prze-
chowywane przez okres do 3 miesięcy 
od daty zakończenia naboru (dla osób 
niezatrudnionych) lub do momentu wyco-
fania zgody (dla zakresu objętego zgodą). 

W przypadku zatrudnienia dokumentacja 
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani 
akt pracowniczych i będzie przechowywa-
na zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać prze-
dłużony w indywidualnych przypadkach 
w celach związanych z ustalaniem, docho-
dzeniem lub obroną roszczeń.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wy-
korzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki 
dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia przetwarzania, a także przenoszenia 
danych.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skar-
gi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

numer naboru DO/1/2020

Miejski Zarząd usług komunalnych,  
ul. Strzelców bytomskich 25C, 44-109 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

specjalisty ds. płac w Dziale księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku: 
• naliczanie wynagrodzeń,
• sporządzanie list płac,
• obliczanie zasiłków chorobowych,
• rozliczenia z ZUS (znajomość programu 

Płatnik),
• rozliczenia z US (PIT),
• rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
• prowadzenie egzekucji komorniczej i in-

nych potrąceń.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie minimum średnie;
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

• nieposzlakowana opinia;
• co najmniej 3-letni udokumentowany 

staż pracy na stanowisku płacowym;
• dobra znajomość obsługi komputera 

(w tym pakietu MS Office);
• znajomość aktów prawnych:

• ustawa o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z 13 października 1998 r. 
(DzU z 2019 r., poz.300 z późn. zm.),

• ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z 5 lipca 2019 r. (DzU 
z 2019 r., poz. 1387).

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne: 
• komunikatywność, odpowiedzialność, 

sumienność, kultura osobista, odporność 
na stres, operatywność, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku: 
1. praca w budynku Miejskiego Zarządu 

Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25C,

2. praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3. obsługa urządzeń biurowych,
4. w miesiącach letnich praca w wysokich 

temperaturach,
5. praca w stresie oraz konieczność podej-

mowania decyzji pod presją czasu.

Informacja na temat wymaganych doku-
mentów: 
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy i formularz 

oświadczeń,
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie, staż pracy i kwa-
lifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-

kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów 
Dokumenty należy składać w terminie do  
10 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25C. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatry-
wane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu  32/335-04-35.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne 
określone w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej mzuk.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
Planowany termin testu merytorycznego 
– 12 marca 2020 r. o godz. 8.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej 
– 12 marca 2020 r. o godz. 9.00.
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł: 1%.
Dodatkowe informacje: 
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 

niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie 
Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, o którym mowa powyżej, w mie-
siącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność,

• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestiona-
riusz osobowy zostały opublikowane na stronie 
internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach mzuk.bip.gliwice.eu/oglo-
szenia/nabory w treści ogłoszenia o naborze,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych 
w Gliwicach jest dostępny na stronie interne-
towej mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory 
w treści ogłoszenia o naborze oraz w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach zostanie opublikowane 
imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowa-
dzonego naboru.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko 
kontrolera  

Strefy Płatnego Parkowania.
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• sprawdzanie opłat samocho-

dów zaparkowanych w Strefie 
Płatnego Parkowanie (praca 
w zmiennych warunkach at-
mosferycznych).

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie 

średnie,
• znajomość przepisów usta-

wy prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o drogach 
publicznych,

• podstawowa znajomość to-
pografii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego po-
sługiwania się komputerem 
i smartfonem,

• umiejętność pracy w zespo-
le, komunikatywność, kultura 
osobista,

• odpowiedzialność, dokład-
ność, efektywność w dzia-
łaniu, wysoka odporność na 
stres i pracę pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podziel-
ność uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia 
się.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku,
• mile widziane prawo jazdy 

kat. B.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne 

do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na 

życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko kontrolera Strefy 
Płatnego Parkowania” lub skła-
dając osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko  
młodszego specjalisty ds. serwisu.

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii 

instalacji teletechnicznych, światło-
wodowych oraz urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji insta-
lacji oraz urządzeń,

• wsparcie techniczne przy usuwa-
niu awarii oraz bieżącej eksploatacji 
urządzeń monitoringu CCTV, sieci 
światłowodowych,

• montaż instalacji elektrycznych, świa-
tłowodowych, teleinformatycznych,

• praca z dokumentacją techniczną, 
sporządzanie raportów, rejestrowa-
nie wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny 

elektryki, elektroniki i transmisji 
światłowodowej,

• znajomość arkusza kalkulacyjnego, 
np. MS Excel,

• brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości powyżej 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne SEP E1 

do 1kV,
• umiejętność współpracy w zespole, 

komunikatywność, sumienność, do-
bra organizacja pracy oraz odpowie-
dzialność, dokładność, efektywność 
w działaniu oraz odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• praktyczna znajomość protokołów 

i usług sieciowych,

• umiejętność konfigurowania urzą-
dzeń sieciowych,

• wiedza w serwisowaniu automa-
tów sprzedających, biletowych lub 
parkomatów,

• umiejętność obsługi agregatów 
prądotwórczych,

• prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia 
zwyżki, HDS, inne.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

siadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyjny, 
swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub składając 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko  
specjalisty ds. monitorowania systemów sieciowych.

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń 

sieciowych LAN/MAN/WAN/WLAN,
• nadzór nad prawidłową pracą systemów 

serwerowych oraz aplikacji sieciowych,
• nadzór warunków środowiskowych 

w węzłach sieci i serwerowniach, 
• weryfikacja poprawności wykonywania pro-

cesów backupu nadzorowanych urządzeń,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spój-

ność dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości świadczo-

nych usług,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych,
• przyjmowanie zgłoszeń od klientów we-

wnętrznych i zewnętrznych (Help Desk),
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

procesu usuwania uszkodzeń i awarii.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• znajomość podstawowych zagadnień 

z zakresu administracji systemami ope-
racyjnymi (Linux, Windows),

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu protokołów sieciowych,

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu zarządzania sieciami LAN/MAN/
WAN/WLAN,

• znajomość języka angielskiego w stopniu 
pozwalającym na analizę dokumentacji 
technicznej,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz 
łatwość rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,

• dyspozycyjność (zmianowy czas pracy),
• odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące 

obsługę i utrzymanie urządzeń siecio-
wych,

• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub 
kursów obejmujących zakres techniczny 
opisany w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

nych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę 

w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofer-
tą, prześlij nam list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „kandydat na stano-
wisko specjalisty ds. monitorowania syste-
mów sieciowych” lub składając osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedy-
nie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚci

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy  

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 24/2020 do 4 marca 2020 r.,
• nr 25/2020 do 5 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  
nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze  
ustnego przetargu nieograniczonego wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 41-44/2020 do 4 marca 2020 r.,
• nr 48-49/2020 do 4 marca 2020 r.,
• nr 51-59/2020 do 4 marca 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 34-39/2020 do 4 marca 2020 r.,
• nr 50/2020 do 4 marca 2020 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 32-33/2020 do 4 marca 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

dZIAŁkI POD buDOWNICTWO 
MIESZkANIOWE

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

czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają 

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach, 
obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,  
kW Gl1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 204 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,  
kW Gl1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 206 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 20 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2,  
kW Gl1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 336 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Wadium: 33 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

OPIS NIERuCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane 
i nieogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, 
jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samo-
siejkami brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 
(przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy). W najbliższym sąsiedztwie 
znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi 
ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).
PRZEZNACZENIE NIERuCHOMOŚCI I SPOSÓb ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (uchwała nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja  
2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 13mN, co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:
• działka nr 920/5, obręb Żerniki, pow. 0,0752 ha, użytek – RIVa/

grunty orne, zapisana w kW nr Gl1G/00033143/1 wraz z niewy-
dzielonym udziałem wynoszącym ¼ w prawie własności działki 
nr 920/8, obręb Żerniki, pow. 0,0176 ha, użytek – RIVa/grunty 
orne, zapisanej w kW nr Gl1G/00130916/1, stanowiącej we-
wnętrzną drogę dojazdową. Działki położone w rejonie ulicy  
I. Łukasiewicza w Gliwicach.

Termin przetargu: 11 marca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 268 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 26 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 marca 2020 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 229, obręb kolej, o pow. 0,1794 ha, 

kW Gl1G/00069805/1, położonej przy ul. Chorzowskiej.
Termin przetargu: 24 marca 2020 r, godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości: 292 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 29 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 marca 2020 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip
-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieru-
chomości / 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.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do  

54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany tele-
wizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-
micznej,

• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia 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

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa  

Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11,  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 
wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy  

położony przy ul. Mikołowskiej 19/u2
lokal użytkowy ul. Mikołowska 19/u2, parter, o pow. użytkowej  
45,29 m2, składający się z trzech pomieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, 
WC). Wyposażony jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. lokal 
w stanie bardzo dobrym.

Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni: 20,00 zł
Wadium: 2717,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaga-
nych do przetargu odbędzie się 27 lutego 
2020 r. w godz. od 9.30 do 10.00, w poko-
ju 101–103, I piętro ZbM I TbS Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice. Przetarg 
rozpocznie się 27 lutego 2020 r. o godz. 
10.30 w pokoju 101–103, ul. Dolnych 
Wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest:
• wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS 

Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – 
ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr kon-
ta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
oraz przedłożenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu (załącznik 
nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2), złożenie oświadczenia zgodnie 
z załącznikiem nr 3 oraz 4 (dostępne na  
www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z wła-
ściwego rejestru oraz umowy spółki 
cywilnej, jeśli taką zawarto albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej, wystawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz ory-
ginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone, 
upoważniające ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby re-
prezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem 
umowy najmu można zapoznać się na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl 
lub w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dol-
nych Wałów 11, I piętro, pokój 101–103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należ-

ności czynszowych z tytułu zawarcia 
umowy najmu, bez prawa żądania na-
liczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest 
do zawarcia umowy najmu oraz wpłace-
nia kaucji, tj. sześciomiesięcznego czynszu 
(zgodnie ze stawką wylicytowaną) w ciągu 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

Zarząd budynków Miejskich  
I Towarzystwo budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą  
przy ul. Dolnych Wałów 11,  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość  
stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy  

ul. Zwycięstwa 13 – uWS/10a 
lokal użytkowy ul. Zwycięstwa 13 – uWS/10a, IV piętro, o pow. 
użytkowej 77,70 m2, składający się z pięciu pomieszczeń biurowych, 
pomieszczenia gospodarczego i WC. Wyposażony jest w instalacje 
wod.-kan., c.o., elektryczną. lokal w stanie bardzo dobrym.

Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni: 10,00 zł
Wadium: 2331,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doli-
czony podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wyma-
ganych do przetargu odbędzie się  
27 lutego 2020 r. w godz. od 9.30 do 
10.00, w pokoju 101–103, I piętro ZbM 
I TbS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
Gliwice. Przetarg rozpocznie się 27 lute-
go 2020 r. o godz. 11.15 w pokoju 101–
103, ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest:
• wpłacenie wadium na konto ZBM 

I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A.  
I o/Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 oraz przedło-
żenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu (załącz-
nik nr 1), wzorem umowy najmu (za-
łącznik nr 2), złożenie oświadczenia 
zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 4 
(dostępne na www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właści-
wego rejestru oraz umowy spółki cy-
wilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodar-
czej, wystawionych nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz ory-
ginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe notarialnie poświad-
czone, upoważniające ją do podejmowa-
nia czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem 
umowy najmu można zapoznać się na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl 
lub w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dol-
nych Wałów 11, I piętro, pokój 101–103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych na-

leżności czynszowych z tytułu zawar-
cia umowy najmu, bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania 
przetargu lub wycofania lokalu 
z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał, nie 
podpisze umowy najmu w terminie 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany 
jest do zawarcia umowy najmu oraz 
wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcz-
nego czynszu (zgodnie ze stawką wy-
licytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

ul. kRÓlOWEJ bONy 5, lokal nr 1a, parter, pow. 58,76 m2  
+ piwnica 4,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 2 przed-
pokoje, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin oględzin: 27 lutego 2020 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. ORlICkIEGO 9, lokal nr 5, I piętro, pow. 35,74 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 700,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz.10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. PŁOWIECkA 9A, lokal nr 5, I piętro, pow. 30,10 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 700,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 4 marca 2020 r. od godz. 12.40 do 12.55 (dodatkowy 
termin oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

ul. MARZANkI 13, lokal nr 3, parter, pow. 29,05 m2, lokal 
do generalnego remontu, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 4 marca 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

ul. ZWyCIęSTWA 31, lokal nr IV, parter – oficyna, pow. 
29,53 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. ZWyCIęSTWA 14C, lokal nr I, parter – oficyna (do-
stęp do nieruchomości przez bramę przejazdową oraz 
podwórko nieruchomości Zwycięstwa 16-18), pow.  
101,86 m2 + piwnica: 10,40 m2, 5 pomieszczeń, przedsio-
nek, korytarz, WC, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 284 700,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. DWORCOWA 40C, lokal nr 4, parter, pow. 14,77 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 900,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. DWORCOWA 40C, lokal nr 5, parter, pow. 14,10 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 900,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 28 lutego 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. kOZIElSkA 13, garaż nr 2, parter – oficyna (dostęp 
do garażu przez bramę przejazdową), pow. 15,45 m2,  
1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. ZAbRSkA 7-9, lokal nr II, parter (oficyna), pow.  
35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 2 marca 2020 r. od godz. 12.00 do 12.10 (dodatkowy termin 
oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

ul. DOlNyCH WAŁÓW 17b, lokal nr II, parter (oficyna), 
pow. 59,21 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 127 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
31 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 18, rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki  
nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 325 000,00 zł*
Wadium: 32 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 3250,00 zł
*Cena nieruchomości, tj. 214 240,00 zł (co stanowi 65,92% 
ceny) zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106). W pozostałej części cena nieruchomości, tj. 110 760,00 zł 
(co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek 

RIVb – grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księga wie-
czysta nr GL1G/00014972/2,

• działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w północnej części miasta 
Gliwice, przy ul. Toszeckiej 183 (droga wojewódzka  
nr 901). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszka-
niowa, drobne punkty handlowo-usługowe. Nierucho-
mość zabudowana (w ok. 5%) budynkiem o charakterze 
mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym. 
W pozostałej części działki porośnięte są dziko rosnącą 
roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. 
Teren częściowo ogrodzony. Kształt działek regularny, 
zbliżony do wydłużonego prostokąta. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 205/1, obręb 
Czechowice Zachód, znajdują się 3 budynki, jednakże 
w terenie ww. działka zabudowana jest budynkiem 
mieszkalno-usługowych (ul. Toszecka 183) i jednym 
budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalno-usługowy to budynek wolno stoją-
cy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem 
nieużytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej. 
Budynek składa się z lokalu mieszkalnego o pow. użyt-
kowej 65 m2 i lokalu użytkowego o pow. użytkowej  
24,7 m2. Stan techniczny i funkcjonalny ocenia się jako 
zły. Budynek został wyłączony z użytkowania. Przedmio-
towy budynek w całości położony jest po stronie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, po której nie jest dopuszczone 
wznoszenie budynków. Oznacza to, że w przypadku 
rozbiórki budynku nie będzie możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki poło-
żony jest budynek gospodarczy o pow. zabudowy  
ok. 10 m2, wykonany z pustaków. Budynek został wy-
łączony z użytkowania.   
Skomunikowanie nieruchomości może odbywać się 
zjazdem istniejącym. Z uwagi na fakt, że zjazd zloka-
lizowany jest w zasięgu oddziaływania skrzyżowania, 
na terenie działki może być prowadzona działalność 
nie wymagająca dużego ruchu pojazdów. Ewentualna 
realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one od 
natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja 
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 
nr 204 w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą 
ochronną o łącznej pow. gruntu objętą służebnością 
wynoszącą 61,57 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wie-
czystej nr w GL1G/00014972/2 w dziale III – elektro-
niczny dostęp do treści księgi wieczystych na stronie:  
https://ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice Zachód, zlokali-
zowana jest wiata przystankowa i fragment chodnika 
wzdłuż ul. Toszeckiej. W związku z powyższym przy 
sprzedaży przyszły nabywca będzie zobowiązany do 
obciążenia nabywanej działki nr 204, obręb Czechowice 
Zachód, w pasie o długości 5,4 m i szerokości 1,9 m,  
tj. o pow. 10,26 m2, prawem nieograniczonej w czasie 
i nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta 
Gliwice (tj. działki przyległej nr 490, obręb Czechowice 
Zachód), polegającej na prawie korzystania z części 
nieruchomości niezbędnej do korzystania z wiaty przy-
stankowej oraz jej eksploatacji i modernizacji. 
Ponadto przy wschodniej granicy działki nr 204 znajduje 
się punkt oświetleniowy wraz z kablem elektroenerge-
tycznym zasilającym oświetlenie, będący własnością 
firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A., stanowiący ele-
ment miejskiej sieci oświetleniowej.
Od północy działka nr 204 graniczy z działką nr 418, ob-
ręb Czechowice Zachód, stanowiącą rów melioracyjny. 
Przyszły właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również 
zakaz zabudowy i grodzenia w odległości 3 m od skarpy.   
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren przedmio-
towych działek przebiegają następujące sieci: elek-
troenergetyczna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, 
wodociągowa. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia 

jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy 
rowerowej nr 9 wzdłuż ul. Toszeckiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, po-
łożone są na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice”. Plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września  
2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 205/1 oraz 
przeważająca część działki nr 204 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 2MNu opisanym jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolami 8ZNW opisanym 
jako tereny zieleni niskiej i wysokiej związanej z doli-
nami cieków wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 3WSc 
opisanym jako tereny wód powierzchniowych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do 
5MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i pomocnicze,
b) garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca po-

stojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
f) obiekty małej architektury;

(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:

(…)
b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondygnacji nadziem-

nych,
d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi związane 

z obsługą pojazdów i warsztaty,
(…).
Na ww. terenie 2MNU ustalona została na rysunku planu 
nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. planu, ilekroć w planie jest 
mowa o „terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje 
mieszkaniowa i usługowa mogą występować samodziel-
nie lub łącznie, w dowolnych proporcjach”.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW do 
18ZNW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
b) mosty i kładki,
c) cieki i zbiorniki wodne,
d) rowy odwadniające,
e) obiekty małej architektury,
f) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WSc do 
19WSc obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody śródlądowe płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa 
„OW” obserwacji archeologicznej. Ponadto obszar planu 
położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 204 i 205/1, 
obręb Czechowice Zachód oraz z uwagi na wyznaczoną 
na terenie 2MNU linię zabudowy, a także istniejący 
w sąsiedztwie rów melioracyjny, zagospodarowanie 
ww. działek zgodnie z planem może być ograniczone.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 marca 2020 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 18.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności przedmiotowej nieruchomości odbył się 29 lipca 
2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości odbył się  
18 listopada 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności przedmiotowej nieruchomości odbył się  
13 stycznia 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 

5. Wadium
Wadium w wysokości 32 500,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działki  
nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, imię, nazwi-
sko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
26 marca 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

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

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

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19  
z 27 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
niezabudowana działka nr 204 i zabudowana działka  
nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, o łącznej po-
wierzchni 0,3932 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Toszeckiej 183, z KW nr GL1G/00014972/2, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nie-
ruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uzna-
nie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
30 kwietnia 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19  
z 27 marca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 65).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65),

oGŁaSZa

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSObOWyCH ZbIERANyCH PRZEZ uRZąD MIEJSkI W GlIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu roz-
patrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontakto-
wych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do 
korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. 
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych 
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest 
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z 
przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań pu-
blicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu 
o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 
7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe 
są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do 
informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy 
zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu 
prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych 
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 

e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu 
w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać 
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych 

osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu 
jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zauto-
matyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej 
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – 

wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda 
osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepi-
sami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie 
niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i 
wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom orga-
nizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia 
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych 
danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie in-
strukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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29 lutego mityczni krwiopijcy zaatakują Teatr Miejski w Gliwicach. Na afisz wejdzie spektakl 
„Wpuść mnie”. Autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia jest Agata biziuk.

Twórczyni spektaklu „Wpuść mnie” 
zabierze widzów do wnętrza beto-
nowej kryjówki. Bohaterowie przed-
stawienia będą skomplikowani, 
przestraszeni (ale nie straszni!) i...  
zaskakująco zabawni. Agata Biziuk 
zaprosi bowiem widzów nie na 
mroczny horror, a na tragikomedię.

– W każdym z bohaterów, w ich 
prywatnych opowieściach, frustra-
cjach i histeriach przeglądamy się 
jak w lustrze. Ale tylko to odróżnia 
nas od wampirów. Właśnie odbicie 
w lustrze – mówi Daniel Arbaczew-
ski, rzecznik prasowy TMG.

Premiera spektaklu jest zaplano-
wana na sobotę 29 lutego o godz. 
19.00 na dużej scenie teatru  
(ul. Nowy Świat 55–57). Spektakl 
będzie można zobaczyć także 1 i od 
5 do 8 marca. Szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
internetowej teatr.gliwice.pl.  (mm)

kultura

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEk 27 luTEGO

 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-
cja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Czy XX wiek zamordował ideę piękna?” 
– wykład Lecha Majewskiego w ramach Wszechnicy 
Polskiej Akademii Umiejętności, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: Jarosław Cyba – koncert piosenki po-
etyckiej, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 17.45: „Faworyta”, reż. y. Lantimos – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Boże ciało”, reż. J. Komasa – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Ukraińcy” – wykład dr. hab. Jarosława 
Syrnyka i koncert Karoliny Skrzyńskiej z cyklu „Dom 
kultur, dom dźwięków”, Dom Pamięci żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: Patrycja i Grzegorz Markowscy – koncert 
akustyczny, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

PIąTEk 28 luTEGO
 ■ godz. 18.00: „Decoupage dla każdego” – warsztaty 

plastyczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

SObOTA 29 luTEGO
 ■ godz. 11.00: „O Utopcu, który nie lubił śniegu” – 

spektakl dla dzieci, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Z czego »słusznie słyną dziś Gli-

wice«? Oddział Odlewnictwa Artystycznego” – warsz-
taty z cyklu „Mały muzealnik poznaje Gliwice”, Od-
dział Odlewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 18.55: „Agrypina”, reż. D. McVicar – transmi-
sja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Wpuść mnie”, reż. A. Biziuk – premiera 
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

NIEdZIEla 1 marca
 ■ godz. 12.00: „Tortowe love” – warsztaty cukiernicze, 

pracownia dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d)

WTOREk 3 MARCA
 ■ godz. 19.00: Marianne Solivan Quartet – koncert 

w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury  
Jazovia (Rynek 10)

ŚRODA 4 MARCA
 ■ godz. 17.00: Dzień Piegów – wokół „Akademii Pana 

Kleksa”, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00: „Jak ono sobie poradzi?” – wykład z cy-
klu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Bibliofo-
rum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.00: „Tymański/Ciechowski” – koncert Tymona 
Tymańskiego, Dobry Zbeer (ul. Zygmunta Starego 11a)

kultura.gliwice.eu

Wieczór z wampirem

Poniesie nas jazz
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Marianne Solivan rozpocznie cykl wiosennych koncertów 
w Centrum kultury Jazovia. Od 3 do 7 marca w sali koncer-
towej na Rynku publiczność usłyszy dużo dobrego jazzu.  
Miasto Gliwice i Fundacja Integracji kultury zapraszają!

Tegoroczny festiwal Filharmonia  
3 marca o godz. 19.00 zainauguruje 
Marianne Solivan Quartet. Jeden 
z najbardziej oryginalnych głosów ja-
zzowych w Nowym Jorku przywiezie 
do Gliwic trochę soulowego ciepła 
i wysmakowanego swingu.

Między 5 a 7 marca w naszym mie-
ście zaparkuje Jazzbus. Każdego 
wieczoru, od godz. 20.00, w Jazovii 
(Rynek 10) będą odbywać się dwa 
interesujące jazzowe koncerty. Na 

pierwszy ogień, 5 marca, pójdą 
dwa tria: David kollar / Zbigniew 
Chojnacki / Michal kořan oraz kuba 
Seguin Trio. 6 marca sceną zawład-
ną Mów i yumi Ito. A trzeciego dnia 
imprezy, 7 marca, Jazovia będzie na-
leżeć do Inwardness i duetu Izabella 
Effenberg / Anton Mangold. Razem 
nastroimy się na wiosnę!

Szczegółowe informacje na temat 
koncertów są dostępne na stronie 
internetowej jazovia.pl.  (mm)

kultowe piosenki lidera Republiki 4 marca zabrzmią w Gliwicach. usłyszymy je w awan-
gardowym wykonaniu Tymona Tymańskiego.

Muzyk wystąpi w Dobrym Zbeerze 
(ul. Zygmunta Starego 11a). Tymon 
Tymański sięgnie do kanonu pol-
skiego rocka: utworów nieodżało-

wanego Grzegorza Ciechowskiego. 
Wykona także własne kompozycje, 
inspirowane muzyką lidera Repu-
bliki.

Koncert rozpocznie się o godz. 
20.00. Bilety można kupić za po-
średnictwem goingapp.pl.  
 (mm)
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„Wpuść mnie”,  
reż. A. biziuk

Tymański śpiewa Ciechowskiego
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Tymon Tymański

karolina Skrzyńska

„Agrypina”,  
reż. D. McVicar

https://teatr.gliwice.pl/
https://www.jazovia.pl/
https://goingapp.pl/city/42/bilety-w-calej-polsce

