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dziękujemy za wspólną zabawę!

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 07/2022 (1096), 17 lutego 20222

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

miejski serwis informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: kom@um.gliwice.pl, gliwice.eu 
Redakcja: Joanna Lenczowska (redaktor naczelny), tel. 32/239-11-74, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz 
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-56-03, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 21 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

aReNa GLiWice

Mało? Dorzucamy najlepszych instruk-
torów Zumby® na świecie! Czujecie to? 
Parkiet rozgrzany do czerwoności, muzyka 
na żywo, spektakularna oprawa wizualna, 
konkursy, afterki i Zumba® na pierwszym 
planie. Wszystko to w jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów sportowo-widowi-
skowych w Europie.

steve Boedt  
w arenie Gliwice
Dalej mało? A co, gdybyśmy powiedzieli, że 
Steve Boedt wpadnie z wami potańczyć? 
Pochodzący z Belgii Zumba® Education 
Specialist jest głównym frontmanem Zum-
ba® Fitness na świecie. Rozpoznawalny 
na każdym kontynencie, porywa do tańca 
tłumy i masowo zaraża pasją do tańca. 
Słowem – gwiazda. Przekonacie się, że 
ma to „coś” i złapiecie apetyt na jeszcze 
więcej Zumby®!

DreamTeam instruktorski
Jak już się pewnie domyślacie – to nie 
wszystko. Czekają was warsztaty z naj-
lepszymi, bijącymi rekordy popularności 
instruktorami z Polski. Imponująca lista 

sukcesów i ponad dekada doświadczeń 
tanecznych to podręczny zestaw każdego 
z nich. Wśród nich: Łukasz Grabowski, 
Krzysztof Nowak, Karolina Berezowska, 
Szymon Głodny, Dariusz Selwa, Emilia Fur-
man, Thomas Fajgl, Magdalena Pawińska, 
Sebastian Kubik, czyli prawdziwa śmietanka 
trenerów Zumby®!
 (ARENA GLIWICE)

Gotowi na niekończące się emocje?

zupełnie nowe trucki!
ekscytujące show Hot Wheels monster Trucks Live jest w europejskiej trasie od stycznia. Niesamowitą 
przygodę z wielkimi pojazdami przeżyjecie w Gliwicach już 12 i 13 marca na arenie Głównej! Bilety na 
wydarzenia są dostępne na ticketmaster.pl.
Hot Wheels Monster Trucks Live powra-
ca z większą liczbą ciężarówek niż kie-
dykolwiek wcześniej. Całkowicie nowa 
ciężarówka Mega Wrex™ to 12-metrowa 
konstrukcja przypominająca dinozaura, 
o mocy 1800 koni mechanicznych, dzięki 
którym bez problemu miażdży swoją kon-
kurencję. Ten dodatkowy truck z pewno-
ścią będzie waszym ulubionym pojazdem. 
Fani imprezy będą mieli okazję poznać też 
Bigfoot Midwest Madness™ i Race Ace™ 
z charakterystycznymi i rozpoznawalnymi 
płomieniami Hot Wheels.

Nie zabraknie prawdziwych wersji słyn-
nych zabawek, w tym ulubionych przez 
wszystkich Bone Shakera™, Tiger Sharka, 
V8 Bombera™ i Demo Derby’ego. W wy-
darzeniu wezmą udział goście specjalni: 
pożerający samochody, ziejący ogniem, 
transformujący się robot Megasaurus, 
a także gwiazdy Freestyle Motocross! Eks-
cytujący motoryzacyjny pokaz z kultowy-
mi akrobacjami i skokami Hot Wheels oraz 

spektakularnymi upadkami i rozbiciem 
Monster Trucków podczas konkurencyj-
nych starć i walk dostarczy niezapomnia-
nej rozrywki wszystkim fanom.

Nie zabraknie również popularnego 
Crash Zone Pre-Show Party, które za-

cznie się 2,5 godz. przed show. To nie-
powtarzalna okazja, by stanąć własnymi 
stopami na arenie i zobaczyć niesamo-
wite konstrukcje i rozmiary Hot Wheels 
Monster Trucks! Ten dzień może być 
jeszcze bardziej wyjątkowy z pełnym 
adrenaliny pakietem VIP zawierającym – 

oprócz świetnego miejsca do oglądania 
pokazów – wycieczkę Monster Trucks 
Tour z przewodnikiem, upominki i wiele 
innych. Więcej informacji na: https://
vipnation.eu/hotwheelsmonstertrucks-
live.

– Mamy nadzieję, że rodzice i dzieci będą 
zachwyceni Hot Wheels Monster Trucks 
Live – mówi Julie Freeland, dyrektor 
ds. organizacji wydarzeń w firmie Mat-
tel. – Marka, która odniosła tak wielki 
sukces w rozpalaniu ducha rywalizacji 
w dzieciach, pozwoliła rodzinom dzielić 
się miłością do Hot Wheels i nie możemy 
się doczekać, aby wiosną odwiedzić nowe 
miasta podczas europejskiej trasy! – pod-
kreśla Freeland.

Odwiedź www.hotwheelsmonster-
truckslive.com, aby uzyskać więcej 
informacji.

 (ARENA GLIWICE)

Rock your Body to nie jest kolejna, zwykła impreza taneczna. Przed 
nami trzydniowy festiwal tanecznej radości. Już od 18 do 20 marca 
arena Gliwice (ul. akademicka 50) wypełni się tańcem po same brzegi!

HaRmONOGRam
PiĄTek 18 marca
19.00–21.00   Masterclass STAGE ON FIRE 
Krzysztof Nowak, Magda Pawińska

sOBOTa 19 marca
12.00–13.00   Masterclass BEST OF ABBA 
Steve Boedt
13.30–15.00  Warsztaty DANCE LIKE  
A PRO Łukasz Grabowski
17.00–20.00   Maraton ROCK YOUR BODY 
Steve Boedt, Szymon Głodny, Dariusz Sel-
wa, Łukasz Grabowski, Krzysztof Nowak, 
Tomas Fajgl, Sebastian Kubik
22.00– 03.00  Rock&Roll Party

NieDzieLa 20 marca
12.00–13.30   Masterclass WHO RUN THE 
WORLD? GIRLS! Karolina Berezowska, 
Emilia Furman
13.30–14.30  Masterclass SING IT OUT  
Szymon Głodny, Dariusz Selwa

Bilety dostępne na eventim.pl!  
Widzimy się na parkiecie. 

mailto:kom%40um.gliwice.pl?subject=
http://gliwice.eu
mailto:proksa_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:krolik_t%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.ticketmaster.pl/
https://vipnation.eu/hotwheelsmonstertruckslive
https://vipnation.eu/hotwheelsmonstertruckslive
https://vipnation.eu/hotwheelsmonstertruckslive
https://hotwheelsmonstertruckslive.com/
https://hotwheelsmonstertruckslive.com/
https://www.eventim.pl/
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mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Modernizacja budynku przy ul. Księcia Ziemowita na potrzeby szkoły muzycznej to jedna z najważniejszych 
miejskich inwestycji w obecnym roku i cieszymy się, że pomimo okresu pandemii oraz związanych z tym trudności 
na rynku budowlanym prace adaptacyjne idą pełną parą. Od wielu lat dyrekcja PSM sygnalizowała problemy 
lokalowe – brak miejsca ograniczał możliwości rozwoju. W nowej siedzibie szkoły uzdolniona muzycznie młodzież 
będzie miała do dyspozycji dwa razy więcej przestrzeni niż obecnie i zdecydowanie lepsze warunki do nauki. 
Podniesie się też standard pracy pedagogów.

Remont siedziby szkoły  
muzycznej na półmetku
Prace budowlane związane z adaptacją zabytkowego budynku przy ul. księcia ziemowita 12 na potrzeby 
Państwowej szkoły muzycznej nie zwalniają tempa i są coraz bardziej zaawansowane. czas goni – kuźnia 
młodych talentów ma zostać przeniesiona do zmodernizowanego obiektu z początkiem nadchodzącego roku 
szkolnego. W bieżącym wydaniu „msi” sprawdzamy, jak rok od wejścia ekip budowlanych na plac robót 
prezentuje się nowa siedziba Psm. zakres prac jest ogromny.
Przypomnijmy, że modernizo-
wany gmach składa się z dwóch 
pięter i trzech segmentów. 
W przestrzeni tej młodzi mu-
zycy i pedagodzy Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Ludomira Różyckiego znaj-
dą wygodne i funkcjonalne sale 
dydaktyczne, sale prób dla or-
kiestry i chóru oraz bibliotekę. 
Zaaranżowana zostanie też sala 
koncertowa z prawdziwego 
zdarzenia, mogąca pomieścić 
na widowni 300 słuchaczy. 
Przemieszczanie się pomiędzy 
piętrami ułatwi osobom z nie-
pełnosprawnościami nowa 
winda, pozwalająca także na 
transport instrumentów.

Bardzo wiele zostało już zro-
bione. W głównym budynku 
szkolnym w ubiegłym roku 
wzmocniono fundamenty, 
wymieniono stropy, wykonano 
tynki renowacyjne w piwnicach 
i zamontowano windę. Obecnie 
na ukończeniu jest wymiana po-
krycia dachu wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi. Rozpoczęły się 
prace elewacyjne – budowlań-
cy piaskują betonowe elementy 
i naprawiają poszczególne czę-
ści attyki, na której wymienili 
ostatnio część ozdobnych kul.

Wewnątrz głównego budynku 
szkolnego, w celu odtworzenia 
pierwotnego charakteru kory-
tarzy oraz strefy wejściowej do 
szkoły, czyszczone są ponadstulet-
nie cegły na łukach, sklepieniach, 
lamperiach i pilastrach. Fachow-
cy mają co robić – okazało się, 
że miejscami elementy te były 
pokryte nawet siedmioma war-
stwami farby olejnej, co wyma-
gało zmiany sposobu czyszczenia 
z mechanicznego na chemiczny, 
tak aby nie uszkodzić struktury 
historycznych cegieł.

Stare tynki na korytarzach i klat-
kach schodowych są obecnie 

skuwane, a w salach dydak-
tycznych kładzione są już nowe. 
Trwa tam typowa „wykończe-
niówka”, łącząca tynkowanie 
z montażem ścian i tzw. przed-
ścianek wraz z zabudową m.in. 
płyt akustycznych oraz malowa-
niem. Wykonywane są również 
warstwy podposadzkowe pod 
przyszłe parkiety. Równolegle 
w całym budynku prowadzone 
są prace instalacyjne związane 
z centralnym ogrzewaniem, 
sieciami wodno-kanalizacyjną, 
elektryczną i wentylacyjną.

W równym stopniu zaawansowa-
ne są prace w przyszłej sali kon-

certowej, w której w ubiegłym 
roku wzmocniono konstrukcję 
dachu. Obecnie gotowa jest 
żelbetowa płyta pod widownię, 
stalowa konstrukcja nad sceną 
oraz żelbetowe murki oporowe 
pod elementy wejścia głównego, 
takie jak podjazd dla osób z nie-
pełnosprawnościami, taras i holl 
wejściowy. W części zaplecza sali 
pod widownią i na poziomie +1 
za widownią trwa murowanie 
i montaż ścian w systemie suchej 
zabudowy. Rozpoczęto także 
montaż nowych warstw dacho-
wych na dachu płaskim i – tak jak 
w głównym budynku szkolnym – 
prace instalacyjne.

W ramach robót związanych 
z zagospodarowaniu terenu, 
między budynkiem głównym 
a salą koncertową wymieniono 
zewnętrzną instalację ciepła 
technologicznego, centralnego 
ogrzewania i wodną oraz część 
kanalizacji deszczowej przy sali 
koncertowej. Na tym nie koniec 
– docelowo na szkolnym dzie-
dzińcu powstaną m.in. chodniki 
i parking na 61 miejsc, w tym  
2 dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Przebudowane zostanie 
też oświetlenie gmachu i zjazd 
z ul. Królowej Bony.

Obecnie szkoła muzyczna funk-
cjonuje w budynku przy ul. Sie-
mińskiego. Uczy się w niej już 
niemal pół tysiąca osób, stąd ro-
snąca potrzeba większej siedziby 
zapewniającej odpowiednie wa-
runki do nauki i koncertowania. 
Modernizację wskazanego przez 
miasto zabytkowego gmachu po 
dawnym Gimnazjum nr 1 przy  
ul. Ziemowita prowadzi firma Mi-
limex SA z Siemianowic Śląskich, 
inżynierem kontraktu jest gliwic-
ka spółka Inwestycje, Budownic-
two, Handel „Inwest-Complex”. 
Przebudowa prowadzona jest 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Jej szacunkowy koszt 
to ok. 25 mln zł.  (kik)
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Gliwice wezmą udział we wdrażaniu systemu koordynacji lotów dronów w polskiej przestrzeni powietrznej i tym samym 
będą uczestniczyć w budowaniu nowoczesnego rynku usług dronowych w Polsce. konsorcjum utworzone przez nasze 
miasto wraz z gminami Pilchowice i sośnicowice oraz Górnośląsko-zagłębiowską metropolią wygrało konkurs organizo-
wany przez Polską agencję Żeglugi Powietrznej.

Konkurs jest elementem kolej-
nego etapu wdrażania systemu 
koordynacji lotów dronów 
w polskiej przestrzeni powietrz-
nej. Chęć współpracy w pro-
jekcie Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej zgłosiło 18 gmin 
i konsorcjów gmin. Rywalizację 
wygrały trzy konsorcja, które 
odegrają istotną rolę we wdroże-
niu usługi „Zaawansowane loty 
BSP na szeroką skalę”. To Gliwi-
ce wraz z gminami Pilchowice, 
Sośnicowice i Górnośląsko-Za-
głębiowską Metropolią, a także 
gminy Lesznowola z Nadarzy-
nem oraz Lublin z Jastkowem.

Głównym celem projektu jest 
cyfryzacja procesów związanych 
z rynkiem bezzałogowych statków 
powietrznych, tak aby korzystanie 
z dronów – prywatne, biznesowe 
i instytucjonalne – było proste, 

przyjazne i bezpieczne. Opraco-
wywane rozwiązania dotyczyć 
będą wszystkich aspektów no-
woczesnego używania dronów, 
począwszy od zdobycia uprawnień 
do pilotowania dronów, poprzez 
identyfikację bezzałogowych stat-
ków powietrznych, czuwanie nad 
bezpieczeństwem i legalnością ich 

lotów, umożliwienie wykonywania 
lotów na masową skalę, skoń-
czywszy na cyfryzacji procesów 
wprowadzania ograniczeń w prze-
strzeni i działań o charakterze 
zarządzania kryzysowego.

Gminy wyłonione w konkur-
sie będą jako pierwsze ściśle 
współpracować przy tworze-
niu systemu zarządzającego 
przestrzenią nad ich terenem, 
budować ich strukturę, dostar-
czać dane, a przede wszystkim 
wymieniać się doświadczeniami 
i wnioskami, jak prawidłowo zor-
ganizować w przyszłości usługi 
w przestrzeni powietrznej, aby 
były zintegrowane z przestrzenią 
miejską.

Rozwój branży Bezzałogowych 
Statków Powietrznych prze-
kłada się na nowe możliwości 
i udogodnienia dla mieszkańców 
– realne w niedalekiej przyszło-
ści są bowiem dostawy paczek, 
dokumentów, żywności, trans-

port medyczny, monitoring in-
frastruktury przy użyciu dronów. 
Można też będzie np. sprawniej 
monitorować i analizować zanie-
czyszczenie powietrza, kontro-
lować sytuację na drogach czy 
lokalizować źródła ognia podczas 
pożarów.

Konkurs odbył się w ramach 
usługi „Zaawansowane loty 
bezzałogowych statków po-
wietrznych na szeroką skalę”, 
realizowanej w projekcie „Usługi 
cyfrowe dla bezzałogowych stat-
ków powietrznych”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020. 
 (mf/PAŻP/GZM)

Rewolucja dronowa z udziałem Gliwic

Nowe połączenia,  
nowe wyposażenie
zarząd Transportu metropolitalnego wprowadza zmiany 
usprawniające korzystanie z komunikacji publicznej. No-
woczesne automaty biletowe i kasowniki umożliwiające 
obsługę płatności kartą płatniczą oraz tradycyjną ŚkuP 
pojawiły się w gliwickich autobusach – zostały zamonto-
wane w 25 pojazdach na metroliniach m100 i m104.

Obsługa transportu miejskiego 
zyskuje nową jakość. Dotychczas 
ZTM wprowadził w Gliwicach 
nowe połączenia metropolitalne 
– linie M1 łączącą Gliwice z Ka-
towicami i M18 łączącą Gliwice 
z Tychami. W sobotę, 12 lutego, 
ruszyły nowe linie metropolital-
ne: M100, która kursuje między 
Gliwicami a Stanicą w gminie Pil-
chowice i M104 łącząca Gliwice 
z Sośnicowicami.

W autobusach obsługujących 
Gliwice oraz okoliczne gminy 
na metroliniach M100 i M104 
zainstalowano nowe kasowniki 
i automaty biletowe z ekranem 
dotykowym, obsługujące kartę 
ŚKUP oraz realizujące płatności 

zbliżeniowe. Metropolia będzie 
sukcesywnie wprowadzać sys-
tem płatności zbliżeniowych we 
wszystkich pojazdach.

Jakie funkcje mają nowe automa-
ty biletowe i kasowniki? Szczegóły 
na stronie metropoliagzm.pl.

– Uruchomienie nowych, wy-
posażonych w nowoczesne 
urządzenia linii przewozowych 
M100 oraz M104 to znaczne uła-
twienie dla mieszkańców oko-
licznych gmin, którzy na co dzień 
dojeżdżają do Gliwic. Liczymy na 
to, że dzięki takim rozwiązaniom 
więcej osób będzie korzystać 
z komunikacji publicznej. Jest 
to szczególnie istotne w związku 

z budową gliwickiego Centrum 
Przesiadkowego, które w sposób 
naturalny stanie się komunika-
cyjnym sercem naszego miasta 
– mówi mariusz Śpiewok, za-
stępca prezydenta Gliwic.

Metropolia informuje, że pa-
sażerowie mogą wciąż zgłaszać 
swoje opinie i uwagi na temat 
automatów i kasowników w au-
tobusach. Uwagi należy wysyłać 
na adres: kasowniki@metropo-
liagzm.pl.

Przypominamy również, że 
12 lutego zaczęła kursować 
sfinansowana przez miasto 
Gliwice linia 693, która łączy 
Żerniki z osiedlami Waryń-
skiego, Kopernika i Obrońców 
Pokoju. Zmieniła się trasa linii 
60. Na prośbę mieszkańców 
o uruchomienie bezpośrednich 
połączeń z Trynku na targowisko 
i cmentarz Lipowy, od 12 lutego 
linia 60 kursuje z Trynku, przez 
centrum miasta, aż na Zatorze. 
Oprócz tego częściej jeżdżą linie 
59 i 202.  

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej https://
rj.metropoliaztm.pl/. (mf)

masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj 
go do kontenera! Ruszają zbiórki elektrośmieci 
2022. Będą prowadzone sukcesywnie przez cały 
rok we wszystkich gliwickich dzielnicach. 

Zepsute albo przestarzałe 
pralki, telewizory, elektro-
niczne urządzenia i gadżety, 
zużyty sprzęt oświetleniowy 
– to nie tylko zalegające w na-
szych mieszkaniach rzeczy, ale 
też odpady niebezpieczne, 
których nie należy wrzucać 
do pojemników na odpady 
komunalne. Przez cały rok 
można oddawać je w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Rybnic-
kiej 199 albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w wybrane 
soboty będzie stał zaparkowa-
ny w gliwickich dzielnicach. Te-
goroczne zbiórki elektrośmieci 
przeprowadzi gliwicka firma 
Enviropol.PL sp. z o.o. 

W sobotę 19 lutego elek-
trośmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Łabędy, 

ul. Radosna (parking przy 
kościele);

•  godz. 12.30–14.30 – Ostro-
pa, ul. Daszyńskiego (przy 
kościele).

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowa-
nia elektrośmieci są dostępne 
na stronie segreguj.gliwice.
eu (w zakładce Harmono-
gram wywozu). Zebrane od 
mieszkańców elektroodpady 
są ponownie przetwarzane. 
Stosuje się do tego technologie 
przyjazne środowisku.

Uwaga! Elektroodpady należy 
dostarczać na miejsce zbiórki 
w określonych w harmonogra-
mie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpa-
dów jest zabronione! Odpady 
będą przyjmowane wyłącznie 
w obecności pracowników fir-
my odbierającej, tak aby nie 
dochodziło do zaśmiecania 
terenu, na którym zbiórka jest 
organizowana.  (mf)

zbiórka 
elektrośmieci
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https://metropoliagzm.pl/
https://rj.metropoliaztm.pl/
https://rj.metropoliaztm.pl/
https://segreguj.gliwice.eu/
https://segreguj.gliwice.eu/
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z miasta

W unikalnych zabudowaniach Radiostacji Gliwice ma powstać nowoczesny ośrodek muzealny. muzeum 
w Gliwicach podpisało już umowę z pracownią architektoniczną NiziO Design international, która przy-
gotuje projekt modernizacji zabytkowego zespołu urbanistycznego.
Radiostacja Gliwice to najbardziej 
rozpoznawalny zabytek Gliwic 
i miejsce wyjątkowe w skali 
światowej. Jest wpisana na listę 
Pomników Historii, na której 
znajdują się obiekty o szczegól-
nych wartościach materialnych 
i niematerialnych dla dziedzictwa 
kulturowego Polski. Leży również 
na Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego, który 
jest częścią Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysłowego.

Zbudowana w latach trzydziestych 
minionego wieku drewniana 
wieża antenowa jest najwyższym 
tego typu obiektem w Europie. 
Zachowała się wraz z kompleksem 
trzech budynków zaplecza, w tym 
z częścią oryginalnego wyposaże-
nia. – Jest to miejsce Prowokacji 
Gliwickiej z 31 sierpnia 1939 roku, 
będącej symbolem początku  
II wojny światowej. Tutaj dokona-
no też drastycznego mordu poli-
tycznego – członkowie niemieckich 
służb specjalnych zamordowali 
Franza Honioka, powstańca ślą-
skiego, członka Związku Polaków 
w Niemczech, polskiego patriotę, 
uznawanego za pierwszą ofiarę 
II wojny światowej – przypomina 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Mu-
zeum w Gliwicach.

W tym wyjątkowym miejscu na 
mapie naszego kontynentu gliwic-
kie Muzeum planuje zorganizo-
wać jeden z ważniejszych w kraju 
ośrodków muzealno-edukacyj-
nych, tematycznie związanych 
z II wojną światową.

– Chcemy w nowoczesny, lecz 
przede wszystkim inspirujący 
sposób opowiadać w nim o dra-
matycznej historii mieszkańców 
Gliwic i regionu w XX wieku. 
Będziemy działali w ścisłej współ-
pracy z wiodącymi tego rodzaju 
instytucjami w Europie, pracując 
w formule otwartej, sprzyjają-
cej żywej dyskusji o sprawach 
minionych i aktualnych. Wypeł-
nimy program nowego muzeum 
atrakcyjnymi, ale wartościowymi 
przedsięwzięciami adresowanymi 
do tysięcy gości, którzy co roku 
przyjeżdżają tutaj, do miejsca 
symbolu, z najdalszych zakąt-
ków świata. A przede wszystkim 
chcemy stworzyć nowe miejsce 
dla kultury na pożytek mieszkań-
ców Gliwic – informuje dyrektor 
Krawczyk.

W zabytkowym zespole urba-
nistycznym funkcjonuje obec-

nie niewielki oddział Muzeum 
w Gliwicach, ale ma on przejść 
gruntowną metamorfozę. Trwają 
przygotowania do modernizacji 
trzech zabytkowych budynków 
Radiostacji wraz z bezpośrednim 
otoczeniem. Miasto Gliwice wcze-
śniej zrewitalizowało już duży teren 
wokół drewnianej wieży nadaw-
czej, który jest teraz atrakcyjny dla 
spacerowiczów i turystów.

Planowane jest 
zmodernizowanie 
istniejącego kom-
pleksu zabudowań 
i nadanie im nowych 
funkcji użytkowych, 
charakteryzujących 
współczesne ośrodki 
muzealno-tury-
styczne działające 
w europie.

Zewnętrzny wygląd budynków ma 
zostać zachowany, a planowane 
zmiany we wnętrzach muszą 
być konsultowane ze Śląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Dwa budynki mają 
zostać wykorzystane na potrzeby 
muzealne. Połączyć ma je nowy, 
podziemny obiekt przeznaczony 
na większą część stałej ekspozycji 
muzealnej. W trzecim budynku 
powstanie aparthotel dla turystów. 
Zaplanowano także budowę miejsc 
parkingowych.

Projekt modernizacji zabytkowego 
zespołu urbanistycznego i ekspozy-
cji wykona wybrana w konkursie 
Pracownia NIZIO Design Internatio-
nal, prowadzona przez Mirosława 
Nizio, który współpracuje z wie-
loma placówkami muzealnymi 
w Polsce i Europie. W Gliwicach, 
w 2010 r. zrealizował ekspozycję 

w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego, urządzonym w pokopal-
nianym kompleksie Nowe Gliwice.

– Cieszę się, że Nizio Design Inter-
national wraca do współpracy 
z Muzeum w Gliwicach. Ponad 
dekadę temu opracowaliśmy pro-
jekt wystawy stałej pt. „Słusznie 

słyną dziś Gliwice”, prezentowanej 
w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego. Teraz przygotowujemy 
coś równie wyjątkowego – projekt 
kompleksowej modernizacji i re-
witalizacji unikatowego, zabytko-
wego kompleksu urbanistycznego 
oraz wystawy stałej i jej aranżacji 
plastycznej – mówi Mirosław Nizio.

Powstał już scena-
riusz nowej, stałej 
wystawy muzealnej, 
związanej z gliwicką 
Radiostacją, obej-
mujący trzy części 
tematyczne: tech-
niczną, historyczną 
i fabularną.

Scenariusz ekspozycji opraco-
wali badacze specjalizujący się 
w historii najnowszej Gliwic i re-
gionu – dr Sebastian Rosenbaum  
i dr Bogusław Tracz – wraz z dy-
rektorem gliwickiego Muzeum. 
Ścieżka zwiedzania obejmować 
ma trzy warstwy narracyjne.

Warstwa techniczna związana 
będzie z pierwotną funkcją 
i zasadami działania Radiostacji 
Gliwice, wyeksponuje specyfikę 
unikalnego zabytku techniki radio-
wej, okoliczności jego powstania 
i zasady jego działania. Część 
historyczna, najbardziej rozbu-
dowana, przedstawi kontekst, tło 
oraz najważniejsze zagadnienia 
polityczne związane pośrednio 
i bezpośrednio z tym miejscem 
oraz wydarzeniami, które dopro-
wadziły do Prowokacji Gliwickiej 
i wybuchu wojny. Trzecia warstwa, 
fabularna, przybliży dramatycz-
ny przebieg zorganizowanej 
przez służby specjalne III Rzeszy 
Niemieckiej akcji dywersyjnej 
nazywanej Prowokacją Gliwicką.

Ukończenie prac projektowych 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
pozwoleń na realizację inwesty-
cji przewidziane jest na przełom 
2022 i 2023 roku.  (al)

Radiostacja Gliwice –  
będzie nowa odsłona 

ewa Weber
zastępczyni prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in.  
za sferę kultury w mieście
– W Gliwicach dużą wagę przywiązujemy do ochrony dziedzictwa kulturowego 
i utrwalania pamięci o przeszłości naszego miasta. Historia może nas wiele 
nauczyć, ale trzeba o niej opowiadać w ciekawej formie, zwłaszcza młodemu 
pokoleniu. Radiostacja jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie gliwickim 
zabytkiem, chcemy dać mu godną oprawę i dokończyć rozpoczętą kilka lat temu 
modernizację kompleksu otaczającego ten ważny symbol naszego miasta.
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mówisz „Gliwice”, myślisz „Politechnika Śląska” – i vice versa. Od niemal 77 lat związki miasta i utworzonej w nim uczelni technicz-
nej są nierozerwalne. z roku na rok dziedzin wciąż poszerzanej współpracy jest coraz więcej, począwszy od korzystania ze specja-
listycznej wiedzy naukowej na różnych polach, przez wspólnie realizowane inwestycje, innowacyjne przedsięwzięcia czy projekty 
na rzecz studentów. W ramach zaproponowanego przez Wydział architektury pilotażowego współdziałania z miastem Gliwice, 
na semestralnych zajęciach warsztatowych powstały eksperymentalne studenckie wizje rewitalizacji wybranych części Gliwic.
Nie byłoby tej współpracy 
bez zaangażowania miejskich 
urzędników i szerokiego grona 
ekspertów w tworzenie nowej 
strategii „Gliwice 2040”. Jednym 
z pokłosi spotkań tzw. grupy 
przestrzennej, skupiającej m.in. 
wykładowców architektury 
i urbanistyki Politechniki Ślą-
skiej, było zaproszenie przed-
stawicieli Biura Rozwoju Miasta 
i Wydziału Planowania Prze-
strzennego UM przez dr. hab. 
inż. arch. Michała Stangla do 
udziału w studenckich warszta-
tach towarzyszących wykładom 
z zakresu rewitalizacji i rewalo-
ryzacji urbanistycznej. 

Rolą miasta w tym 
przedsięwzięciu 
było dostarczenie 
studentom facho-
wych materiałów 
i danych oraz 
śródsemestralna 
recenzja studenc-
kich propozycji 
opracowywanych 
na zajęciach. 

Urząd Miejski wcielił się bo-
wiem w rolę „zewnętrznego 
klienta”, na którego „zlecenie” 
stworzono w sumie 6 czysto 
koncepcyjnych projektów będą-
cych ciekawym spojrzeniem na 
kwestie łączenia zieleni i wody 
z tkanką miasta czy inspirujące-
go wykorzystania elementów 
małej architektury we wskaza-
nej przestrzeni publicznej.

– Siedemnaścioro naszych stu-
dentów, pracujących pod okiem 

opiekunów w 6 grupach, wzięło 
na tapet 4 koncepcje wskazane 
przez „klienta”: „zielony korytarz” 
wzdłuż Kłodnicy, powiązanie pie-
sze między kampusem akademic-
kim i dworcem PKP (wraz z propo-
zycją nowego zagospodarowania 
przestrzeni placu Krakowskiego) 
i rewitalizację terenów Szobiszo-
wic lub Zatorza – przypomniał 
podczas ubiegłotygodniowych 
zdalnych zaliczeń projektów  
dr hab. inż. arch. Michał Stangel, 
wykładowca rewitalizacji i rewalo-
ryzacji urbanistycznej na Wydziale 
Architektury Politechniki Śląskiej. 

Wszystkie zaprezentowane wi-
zje oceniono na „5”, doceniając 
przede wszystkim kreatywność 
proponowanych rozwiązań (de 
facto jednak nie zawsze idących 
w parze z faktycznymi możliwo-
ściami realizacyjnymi).

– Byliśmy bardzo ciekawi spoj-
rzenia studentów na wskazane 
tematy. Jedną z rozwijanych 

koncepcji był np. ujęty przez nas 
w wizji do nowej strategii miasta 
Obszar Strategicznej Interwencji 
Kłodnica, tworzący funkcjonalnie 
ciągły teren rekreacyjny w całym 

biegu rzeki na obszarze Gliwic – 
podkreśla Katarzyna Kobierska, 
naczelnik Biura Rozwoju Miasta 
UM w Gliwicach. – Studenci 
stworzyli inspirujące, śmiałe 

i pozbawione jakichkolwiek 
ograniczeń prace, które jednak 
właśnie z tego względu mają 
przede wszystkim charakter czy-
sto studialny i artystyczny. Mogą 
być ciekawą wskazówką, np. dla 
przedsiębiorców biorących się 
za zagospodarowanie swoich 
nieruchomości lub rewitalizację 
siedzib. Dla nas ważne jest, że 
przy okazji tego pilotażu stu-
denci zapoznali się z bieżącymi 
pracami miasta, możliwościami 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej i jego zasobami 
mapowymi, przygotowali rów-
nież bardzo dobre analizy, które 
mogą być przydatne w ramach 
tworzenia miejskiego programu 
rewitalizacji. Jesteśmy zadowo-
leni z tego pilotażu i otwarci 
na kolejne formy współpracy 
– dodaje Katarzyna Kobierska.  
 (kik)

z miasta

studenckie oko na miasto

Fragment koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji obszaru w granicach ul. Wrocławskiej, Strzody i Dworcowej. 
Autor: inż. arch. Paula Jaworek

Wizualizacja koncepcji  styku kampusu Politechniki Śląskiej z centrum Gliwic. Autor: inż. arch. Klaudia Wawełczyk.

Branżowe firmy, najnowsze technologie, ciekawe rozwiązania i profesjonalne doradztwo – przed nami  
22. Gliwickie Targi Budownictwa, instalacji, Wnętrz. Wydarzenie organizuje agencja informacyjno-Reklamo-
wa Promocja we współpracy z areną Gliwice, a współgospodarzem jest miasto Gliwice.
Gliwickie Targi Budowlane są dla 
każdego – zarówno dla fachow-
ców, jak i wykonawców, klientów 
indywidualnych oraz osób szukają-
cych inspiracji i nowości w branży. 
Warto zarezerwować sobie week-
end 5–6 marca na wizytę w hali 
widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice – nie zabraknie różnorod-
nych stoisk, ciekawych aranżacji, 
pokazów i prelekcji. O najmłod-
szych w Kąciku Malucha zadbają 
fachowi animatorzy, a o głodnych 
punkt gastronomiczny.

Nowinki, ciekawostki, 
nowoczesne rozwiązania

Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji będą nowoczesne 
systemy grzewcze, fotowoltaika, 
wyposażenie wnętrz i materiały 
budowlane przydatne na każ-
dym etapie realizacji inwestycji 
– od fundamentów aż po dach. 
Każdy, kto buduje, remontuje 
i urządza dom lub mieszkanie 
może znaleźć na targach coś dla 
siebie. Najnowsze technologie 

i ciekawe rozwiązania zaprezen-
tują firmy z Gliwic i pobliskich 
miast, których przedstawiciele 
chętnie będą też służyć radą.

– Na bogatą ofertę można liczyć 
m.in. w przypadku paneli foto-
woltaicznych. Na kilku stoiskach 
będzie można zapoznać się z tym 
systemem, montażem, kosztami, 
i co najważniejsze, z możliwo-
ściami uzyskania dofinansowań. 
Nowością będzie technologia 
związana z naturalną filtracją po-

wietrza. Wystawcy zaprezentują 
też m.in. bezpieczne dla zdrowia 
i przyjazne środowisku farby. Na 
targach będzie można skorzystać 
z atrakcyjnych rabatów i promo-
cji. Nie zabraknie przedstawicieli 
firm budujących domy – zachęca 
Wioletta Ochman, właścicielka 
Agencji „Promocja” z Wadowic, 
organizatorka Targów.

Targi będą otwarte w godz. 
od 10.00 do 16.00. Bilet 
wstępu kosztuje 10 zł, ale 

dzieci i młodzież do lat 15 
mogą uczestniczyć w wyda-
rzeniu bezpłatnie.

Osoby, które chciałyby skorzy-
stać z rabatu na bilet, proszone 
są o wypełnienie ankiety do-
stępnej stronie internetowej 
www.expogliwice.pl, gdzie 
można również znaleźć szcze-
gółowe informacje na temat 
wydarzenia. Szczegóły dostępne 
są również na profilu FB Agencji 
„Promocja”.  (mf)

Gliwickie Targi Budownictwa, instalacji, Wnętrz 

https://www.expogliwice.pl/
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W walentynki nasze miasto było idealną scenerią dla zakochanych. serce Gliwic, czyli Rynek, było 
świetnym miejscem do walentynkowej sesji fotograficznej. Okolicznościowe ozdoby można też 
było znaleźć na skwerze Doncaster, fontannie „Tańczące Fauny”, moście nad kłodnicą i w Palmiarni. 
swoją działalność #bliskokultury rozpoczęło także centrum kultury Victoria – w stacji artystycznej 
Rynek odbyły się dwa fantastyczne koncerty.

Bardzo  
zakochane  

Gliwice

Od 12 do 14 lutego Rynek 
zmienił swoje oblicze na wa-
lentynkowe. Po zmroku zapa-
lały się zakochane neony, a na 
elewacji Ratusza pojawiała się 
wyjątkowa iluminacja. Do-
skonałe miejsce do zdjęć dla 
zakochanych!

W walentynkowej szacie wystąpi-
ły także „Tańczące Fauny” przy 
ul. Zwycięstwa. Świetlne ozdoby 
pojawiły się na skwerze Donca-
ster oraz moście nad Kłodnicą 
– naszym gliwickim „mostku za-
kochanych”. Również Palmiarnia 
była dobrym miejscem na walen-
tynkową randkę.

12 lutego odbyła się pierwsza 
impreza #bliskokultury z Centrum 
Kultury Victoria. W Stacji Arty-
stycznej Rynek wystąpiły dwa cie-
kawe zespoły – The Branchers 
i something sweet Quartet. 
W imprezie wzięła udział ewa 
Weber, zastępczyni prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna m.in. na 
sprawy kultury, która zachęcała 
do akcji #zakochajsięwgliwicach. 
– Nasze miasto jest przygotowa-
ne dla Was. Z okazji dnia zakocha-
nych CK Victoria zorganizowała 
też dwa wyjątkowe koncerty, już 
nie możemy doczekać się następ-
nych imprez z Victorią – mówiła 
Ewa Weber. (mm)
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Decydujmy razem! – takie hasło znalazło się na ulotkach i plakatach promujących ubiegłoroczne głosowanie 
w Gliwickim Budżecie Obywatelskim (GBO). Już niedługo pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl 
mieszkańcy Gliwic będą mogli znaleźć nie tylko informacje o budżecie obywatelskim, ale i o innych sposobach 
pozwalających współdecydować o zmianach zachodzących w mieście i wpływać na warunki życia w Gliwicach.
1 marca pod adresem www.
decydujmyrazem.gliwice.pl 
startuje platforma partycypa-
cyjna – jest to równocześnie 
dzień rozpoczęcia naboru wnio-
sków w Gliwickim Budżecie 
Obywatelskim 2023. W ubie-
głym roku po raz pierwszy uru-
chomiono elektroniczny formu-
larz do zgłaszania pomysłów 
do budżetu obywatelskiego  
(w 4 dzielnicach wszystkie 
wnioski wpłynęły tą drogą, dla 
całego miasta sumarycznie było 
ich więcej niż papierowych). 
Został on bardzo dobrze przy-
jęty, co potwierdziło badanie 
ankietowe przeprowadzone 
wśród wnioskodawców, a także 
szereg rozmów z przedstawicie-
lami rad dzielnic. Oczywiście 
pojawiały się pomysły, co jesz-
cze można usprawnić, popra-
wić – i w tym kierunku budżet 
obywatelski będzie zmierzał. 
Bezsprzecznie jednak wyko-
rzystanie nowoczesnego, elek-
tronicznego narzędzia, jakim 
będzie platforma partycypa-
cyjna, na potrzeby GBO ułatwi 
mieszkańcom aktywny udział 
w procedurze. Projektowana 
platforma to jednak nie tylko 
budżet obywatelski – docelo-
wo ma ona się składać z kilku 
lub kilkunastu portali, które 
łączyć ma jedno – możliwość 
zaangażowania mieszkańców 
w sprawy miasta.

Dobrze  
wiedzieć

Żeby zacząć myśleć o działa-
niu, warto mieć podstawowe 
informacje, jakie są możliwości 
i obszary współpracy, jakie są po-
trzeby, a jakie ograniczenia. Plat-
forma będzie więc po pierwsze 
źródłem informacji. Mieszkańcy 

znajdą tam docelowo szereg da-
nych o mieście, publikowanych 
m.in. w ogłaszanym corocznie 
Raporcie o stanie miasta. Z tego 
miejsca łatwo będzie też trafić 
do Miejskiego Systemu Informa-
cji Przestrzennej. W dziale Aktu-
alności mieszkańcy dowiedzą się, 
jakie konsultacje się aktualnie 
toczą, na jakim etapie znajduje 
się procedura budżetu obywatel-
skiego, co nowego znalazło się 
na platformie. W założeniu plat-
forma partycypacyjna ma także 
ułatwiać mieszkańcom dotarcie 
do działających w mieście i przy 
prezydencie miasta zespołów, 
rad i grup doradczych – ostatecz-
ny kształt i zakres tych informacji 
zależy jednak od zaangażowania 
tych podmiotów i zostanie pod-
dany konsultacjom.

chcę wyrazić 
swój głos

Zarządzanie miastem wiąże się 
z nieustannym podejmowaniem 
decyzji. Interesy mieszkańców 
jako wspólnoty reprezentuje Rada 
Miasta i Prezydent Miasta, którzy 
mają do tego demokratyczny 
mandat. O wielu ważnych spra-
wach w mieście decyduje Rada 
Miasta Gliwice. Jej postanowienia 
realizuje Prezydent Miasta, który 
odpowiada za działanie urzędu, 
miejskich instytucji, realizację 
budżetu itd. Radni, prezydent 
i jego zastępcy, a także urzędnicy 
są w kontakcie z mieszkańcami – 
tego wymaga ich praca. Opinie 
i głosy mieszkańców są zawsze 
bardzo istotne. Przy podejmowa-

niu kluczowych, złożonych i nie-
łatwych często decyzji o mieście 
trzeba brać pod uwagę dobro 
całej wspólnoty mieszkańców. 
Wszystko to musi się także odby-
wać, co jest nadrzędne, w ramach 
obowiązującego prawa. Aby po-
znać głosy i opinie mieszkańców, 
ogłaszane są konsultacje społecz-
ne, przeprowadzane są badania 
ankietowe. Warto brać w nich 
udział. Dotychczas informacje 
o konsultacjach były publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Ma on jednak bardzo formalny 
charakter, a specjalistyczny język 
może niektórym utrudniać wzię-
cie udziału w danych konsulta-
cjach. Dlatego docelowo znajdą 
się one także na platformie, pre-
zentowane w prostej, przystępnej 

formie. Swoją opinię będzie moż-
na przekazać do przeprowadzają-
cego konsultację wydziału wprost 
ze strony, nie szukając nigdzie 
danych adresowych.

Inną formą wyrażenia opinii – tym 
razem w temacie wydatkowania 
środków z budżetu miasta – jest 
głosowanie w budżecie obywa-
telskim. Jest to szczególna forma 
konsultacji społecznych, dzięki 
której wspólnie wyznaczamy prio-
rytetowe w danym roku dla gminy 
zadania do realizacji. W poprzed-
nich edycjach GBO głosowanie 
elektroniczne było możliwe, ale 
nowością, która w tym roku po-
jawi się w głosowaniu w związku 
z powstawaniem platformy, jest 
możliwość innej niż poprzez e-mail 
weryfikacji głosu – poprzez kod 
otrzymany jako sms.

mam  
pomysł

Kolejną formą zaangażowania jest 
zgłaszanie własnych pomysłów na 
inwestycje lub zadania „miękkie” 
(np. wydarzenia kulturalne, edu-
kacyjne, sportowe itd.), które 
miasto mogłoby zrealizować. 
Tutaj spore pole do popisu daje 
budżet obywatelski. Mieszkaniec 
może zgłosić pomysł dotyczący 
dzielnicy, w której mieszka, lub 
całego miasta.

Od tego roku wszystkie elementy 
procedury GBO, począwszy od 
składania wniosków, skończyw-
szy na głosowaniu i jego wyni-
kach, będą dostępne pod nowym 
adresem www.decydujmyrazem.
gliwice.pl. GBO ciągle się rozwija, 
zainteresowanie mieszkańców tą 
procedurą rośnie, o czym świad-
czy chociażby rekordowa liczba 
głosów oddanych w ubiegłorocz-
nym głosowaniu. Rozwijać musi 
się więc i elektroniczna strona 
GBO. Nowa platforma pozwoli 
na łatwiejsze zbieranie poparcia 
dla wniosków dotyczących zadań 
ogólnomiejskich (powinny one 
zyskać poparcie co najmniej  
150 mieszkańców Gliwic). Do tej 
pory poparcie zbierano na pa-
pierowych listach. Od tego roku 
będzie możliwe także zebranie 
poparcia online, wysyłając zna-
jomym czy sąsiadom specjalny 
link.

Mieszkańcy znajdą informacje 
o GBO także w BIP czy na stronie 

miasTO i mieszkańcy

Decydujmy razem. Wkrótce  
rusza platforma partycypacyjna
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miasTO i mieszkańcy

www.gliwice.eu, nadal będzie 
można także składać wnioski czy 
oddawać głosy na papierze.

zróbmy coś… 
razem!

W budżecie obywatelskim trze-
ba mieć tylko – albo i aż – dobry 
pomysł. Można jednak iść krok 
dalej i mieć nie tylko pomysł, 
ale i chęć do wspólnej realizacji. 
Dobre ramy do współpracy daje 
Gliwicka Inicjatywa Lokalna. 
Co to takiego? To procedura, 
dzięki której mieszkaniec może 
zaproponować realizację zadania 
służącego lokalnej społeczności 
i deklaruje swój udział (może 
mieć on postać wkładu rzeczo-
wego, finansowego lub pracy 
społecznej). Określa także, jakie-
go wsparcia oczekuje od miasta. 
Na platformie partycypacyjnej 
gliwiczanie znajdą szczegółowe 
informacje także o inicjatywie. 
Portal poświęcony temu tema-
towi będzie rozszerzany w przy-
szłości.

Pomysł na 
platformę

W ubiegłym roku odbyło się 
kilkadziesiąt spotkań różnych 
grup roboczych, pracujących nad 
nową strategią rozwoju miasta 
– „Gliwice 2040”. Były to spotka-
nia online i w terenie, dotyczące 
różnych tematów, konkretnych 
dzielnic, ale i całego miasta. Pod-
czas tych spotkań pojawiały się 
wielokrotnie głosy mieszkańców 
mówiące o:

 konieczności wdrożenia 
nowych form współ-

pracy z mieszkańcami,

 oczekiwaniu częstszych 
konsultacji i włączania 

mieszkańców w procesy decy-
zyjne,

 konieczności używania 
w kontaktach z miesz-

kańcami nowoczesnych na-
rzędzi, atrakcyjnych dla młodych 
ludzi,

 zwiększonej promo-
cji działań wspierają-

cych aktywność mieszkańców,

 potrzebie działań 
edukacyjnych skiero-

wanych do mieszkańców.

Do tych postulatów należy do-
łączyć jeszcze te dotyczące 
budżetu obywatelskiego, 
m.in. głosowania online 
czy powstania mapy z za-
znaczonymi zrealizowa-
nymi zadaniami. Warto 
także wspomnieć, że 
Miasto Gliwice uczestni-
czy w projekcie Intelligent 
Cities Challenge (ICC), któ-
rego celem jest współpraca 
w zakresie wdrażania zaawan-
sowanych technologii cyfrowych, 
zwiększenia konkurencyjności 
oraz osiągnięcia neutralnego kli-
matycznie rozwoju miast. W jego 
ramach wyłoniono 100 miast, 
w tym Gliwice, które dzięki 
udziałowi w projekcie korzystają 
ze wsparcia oraz dobrych praktyk 
innych europejskich ośrodków. 
Podczas wspólnych spotkań 
i szkoleń eksperci (Alexander 
Gluhak, CEO i założyciel Urban 
Data Collective; doświadczony 
lider technologiczny, propagator 
technologii Internetu rzeczy i jej 
zastosowania w inteligentnych 
miastach i społecznościach; oraz 
Irene Garrido, konsultantka ds. 
planowania miejskiego w Arup 
Spain z ponad 8-letnim doświad-
czeniem w badaniach i analizie 

urbanistycznej, architektka sku-
piająca się na zrównoważonym 
rozwoju i projektowaniu zorien-
towanym na potrzeby ludzi) 
podzielili się swoimi doświad-
czeniami z wdrażania narzędzi 
informatycznych wspierających 
partycypację. Ich diagnozy i reko-
mendacje były zgodne z postula-
tami mieszkańców Gliwic.

Wnioski wyrażone przez gliwi-
czan w trakcie przygotowywania 
strategii potwierdzają potrzebę 
uruchomienia platformy party-
cypacyjnej. Miasto chce w ten 
sposób kontynuować działania 
zmierzające do większego zak-
tywizowania i zintegrowania 

lokalnej społeczności. Poprze-
dziły je już m.in. zmiany w pro-
cedurze Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego, umożliwie-
nie współdziałania w ramach 
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, 
zintensyfikowanie współpra-
cy z radami dzielnic, a także 

zmiany w działaniu Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Dzia-
łań Społecznych.

Jak będą 
przebiegały 
prace?

Platforma składać się będzie 
z kilku lub nawet kilkunastu 
portali. Jako pierwsze zostaną 
uruchomione te dotyczące bu-
dżetu obywatelskiego, inicjatywy 
lokalnej, aktualności. Kolejne będą 
tworzone i sukcesywnie urucha-
miane w ciągu całego roku 2022. 
Platforma pozwala na tworzenie 
baz w oparciu o MSIP, tworzenie 
formularzy i ankiet, umożliwia we-
ryfikację użytkowników (aby unik-
nąć np. wielokrotnego głosowania 
przez jedną osobę), zawężanie 
konsultacji m.in. do konkretnych 
obszarów (np. danej dzielnicy), ma 
także nieograniczone możliwości 

rozbudowy. Te funkcjonalności 
posłużą do budowania poszcze-
gólnych portali tematycznych. 
Liczymy, że platforma będzie się 
w przyszłości rozwijać i ewolu-
ować, nadążając za potrzebami 
mieszkańców i zmieniającą się 
rzeczywistością.

Założenia dla platformy przed-
stawiono Miejskiej Radzie Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
podczas jej ostatniego posie-
dzenia (9 lutego). Członkowie 
rady reprezentującej gliwickie 
organizacje pozarządowe wnieśli 
kilka ciekawych pomysłów do jej 
struktury. Informacje o nowej 
platformie przekazano też w trak-
cie spotkania z radami dzielnic 
(15 lutego), na których uwagi 
i pomysły Centrum 3.0 czeka do 
końca marca. Zaplanowano także 
kolejne konsultacje w przyszłym 
miesiącu – tym razem z uczestni-
kami Forum Lokalnych Liderów 
Społecznych. Pracownicy Cen-
trum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych, jednostki 
odpowiadającej za przygotowa-
nie platformy, pojawią się także 
w przestrzeni miejskiej, aby zapy-
tać o zdanie innych mieszkańców 
– gdy tylko pogoda i epidemia 
pozwolą na bardziej sprzyjające 
warunki do spotkań „offline”.

Wszystkich mieszkańców zain-
teresowanych powstawaniem 
platformy po więcej informacji 
odsyłamy na stronę Centrum 3.0 
(gods.gliwice.pl), a od 1 marca – 
na stronę www.decydujmyrazem.
gliwice.pl. Jednocześnie już teraz 
zachęcamy do brania udziału 
w spotkaniach i konsultacjach – 
o ostatecznym kształcie platformy 
zdecydujemy bowiem razem!

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych

Nabór wniosków

Publikacja wyników
oceny wniosków

Publikacja wykazu projektów
poddawanych pod głosowanie

Głosowanie

Ogłoszenie wyników  
głosowania

sprawdź harmonogram Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023
Przed nami dziesiąta edy-
cja Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego i kolejna 
szansa na zmianę najbliż-
szej okolicy. Warto już za-
stanawiać się nad nowymi 
propozycjami. Podobnie 
jak w ubiegłym roku, wnio-
ski przyjmowane będą od 
1 marca, jednak gliwicza-
nie będą mieli o dwa dni 
więcej na ich złożenie – do 
21 marca. W podobnym 
jak poprzednio terminie 
odbędzie się głosowanie, 
a zadania wybrane przez 
mieszkańców w 2022 roku 
będą realizowane w roku 
2023.

co to jest  
partycypacja?

To inaczej uczestnictwo, 
branie udziału, możliwość 
zabierania głosu, uczestni-

czenia w działaniach  
i w podejmowaniu 

decyzji.  
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Filmowy portret malarki Fridy kahlo i wernisaż 
wystawy fotograficznej Daniela mroza – to nasze 
propozycje na kulturalny weekend w Gliwicach. 
Warto też wziąć udział w warsztatach w stacji  
artystycznej Rynek.

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

sobota 19 lutego

 Na godz. 10.00 zapraszamy 
do Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) na warsztaty 
„mini Nutki. Na tropie 
instrumentów”. W tym 
miesiącu dzieci poznają różne 
instrumenty oraz dźwięki, któ-
re można dzięki nim uzyskać. 
W części plastycznej wykonają 
proste instrumenty, które za-
biorą domu.

 O godz. 14.00 rozpocznie się 
wernisaż wystawy fotograficz-
nej w galerii na6 (ul. Matejki 6). 
Będzie można zobaczyć „kon-
trasty” Daniela mroza.

 O godz. 16.00 w Stacji Arty-
stycznej Rynek rozpoczną się 

warsztaty decoupage’u 
na tkaninie. Wyciągnijcie 
z zakamarków swojej szafy 
dawno nieużywane ubrania 
i spróbujcie nadać im nowe 
życie!

niedziela 20 lutego
 W kinie studyjnym Amok (ul. 

Dolnych Wałów 3) zaplanowa-
no filmowe spotkanie z malarką 
Fridą Kahlo. Każdy ją zna, ale 
kim była kobieta, która kryje 
się za jaskrawymi kolorami, 
mocno zarysowanymi brwiami, 
słynąca z noszenia kolorowych 
turbanów? O tym przekonają 
się widzowie, którzy o godz. 
18.00 zobaczą film dokumen-
talny „Frida kahlo. artystka 
ikoniczna” w reżyserii alego 
Raya. (mm)

W Jazovii budzi się muzyka

Fado spotyka ladino

karnawał na ludowo
Fotograficzne „kontrasty”

Jazz na przywołanie wiosny? czemu nie! centrum kultury Jazovia 
(Rynek 10) zaprasza na dwa przed-wiosenne koncerty – 27 i 28 lutego.
The sound Pack to jazzowy 
kwartet wokalny, który w swo-
jej muzyce nawiązuje do doko-
nań amerykańskich zespołów 
ulicznych ery swingu. Joannie 
Świniarskiej, Katarzynie Mi-
rowskiej, Małgorzacie Biniek 
i Marcinowi Wawrzynowiczowi 
towarzyszą instrumentaliści: 
pianista Bogusław Kaczmar, 
basista Michał Kapczuk i Prze-
mysław Jarosz na instrumen-
tach perkusyjnych. Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.00 
w niedzielę 27 lutego w Jazovii.

Następnego wieczora, w ponie-
działek 28 lutego o godz. 19.00, 
w Jazovii zagra zespół mØw. 
Muzycy z wokalistką Anią 

Bratek na czele reprezentują 
młodą polską scenę jazzową. 
W Gliwicach premierowo wy-
konają materiał ze swojej dru-
giej płyty „W jednym pokoju”.  

Bilety w cenie 1 zł są dostępne 
na stronie sprzedaz.jazovia.pl. 
Polecamy!

 (mm)

Projekt „Vasame” tworzą dwie niesamowite wokalistki: kinga Rataj  
i urszula makosz. Wystąpią 26 lutego w cechowni w Nowych Gliwicach.
Jeden półwysep, dwa muzycz-
ne światy – Rataj i Makosz po-
łączą na jednej scenie muzykę 
fado i pieśni Żydów sefardyj-
skich. Te dźwiękowe tradycje 
współistniały na Półwyspie 
Iberyjskim, w językach portu-
galskim i ladino. Koncert  „Va-
same” rozpocznie się o godz. 
19.00 w sobotę 26 lutego.

Kinga Rataj wykonuje gatunek 
fado, wywodzący się z dzie-
więtnastowiecznych miast 
portowych. Niesie melancholię  
i nazywany jest czasem portu-
galskim bluesem.

Urszula Makosz siega do tra-
dycji muzycznych Żydów se-
fardyjskich. Ich język, ladino, 
wywodzi się ze średniowiecz-

nego dialektu hiszpańskiego. 
Makosz jest jedną z niewielu 
śpiewaczek, która wykonuje 
w Polsce pieśni sefardyjskie.

Oprócz wokalistek w Cechowni 
wystąpią instrumentaliści – 
Piotr Domagała (gitara), Paweł 
Pierzchała (fortepian) i Oleg 

Dyyak (akordeon, klarnet, 
duduk). Na instrumentach 
perkusyjnych zagra Sławomir 
Berny.

Koncert jest organizowany 
przez GCNT Cechownia i Sto-
warzyszenie Nowa Cechownia.
 (mm)

Galeria fotografii na6 (ul. matejki 6) zaprasza na 
kolejną wystawę. W sobotę 19 lutego swoje „kon-
trasty” zaprezentuje Daniel mróz.

Wernisaż z udziałem artysty 
rozpocznie się o godz. 14.00. Na 
ekspozycji będzie można zobaczyć 
tytułowe kontrasty – czerń i biel, 
łagodność i agresję.

– Przestrzeń i struktura, która po-
wstała na fotografiach, to upust 
pewnych emocji. Emocji które 
nawarstwiały i kumulowały się 
w mojej głowie – głowie aktywne-
go uczestnika i obserwatora życia 
społeczno-kulturalnego, emocji 
często burzliwych i niejednokrotnie 
sprzecznych, a wręcz dualistycz-
nych – mówi Daniel Mróz.

Wystawę będzie można oglądać 
do 13 marca. Wstęp wolny. 
 (mm)

zapraszamy do zamku Piastowskiego (ul. Pod murami 2), gdzie do 15 kwiet-
nia można zwiedzać czasową wystawę etnograficzną „Twarze ludowego 
karnawału”. Organizatorem ekspozycji jest muzeum w Gliwicach.
W trakcie karnawału albo – 
inaczej mówiąc – zapustów 
warto poznać tradycje obcho-
dzenia tego radosnego okresu 
w przeszłości. Na Górnym Ślą-
sku popularne były pochody 
przebierańców, które chodziły 
od domu do domu.

– Na terenach dzisiejszego 
województwa śląskiego czy 
opolskiego popularne w ra-
mach tradycji zapustnych było 
tzw. wodzenie niedźwiedzia, 
określane gwarowo również 
kludzeniem bera. Tradycja 
o podobnej symbolice, co 
odwiedziny dziadów, koncen-

trowała się na postaci obwinia-
nego o wszelkie nieszczęścia 
Niedźwiedzia, który na koniec 
obchodu jest sądzony – mówi 
Ewa Chudyba z Muzeum w Gli-
wicach.

W oddziale Muzeum w Gliwi-
cach mieszczącym się w Zamku 
Piastowskim można obejrzeć 
wystawę masek zapustnych. 
Wśród prezentowanych eks-
ponatów są dzieła dwóch lu-
dowych twórców z Koniakowa: 
Ludwika Kubaszczyka oraz Jana 
Krężeloka. Kuratorką wystawy 
„Twarze ludowego karnawału” 
jest Marta Paszko. (mm)

kinga Rataj urszula makosz
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Nie PRzeGaP

Biblioteka czeka! 
Ferie w Miejskiej Bibliotce Publicznej upływają pod 
znakiem zimowych podróży po literaturze. Uczest-
nicy bibliotecznych spotkań odwiedzają różne kraje, 
biorą udział w warsztatach, spotkaniach, grach i zaba-
wach o przeróżnej tematyce, mierzą się z zagadkami, 
ćwiczą spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz zwinność 
i zdolności manualne.  Chcecie dołaczyć? Są jeszcze wol-
ne miejsca! Szczegółowy program ferii dostępny jest na 
stronie biblioteka.gliwice.pl w zakładce AKTUALNOŚCI. 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale 
w niektórych – ze względu na ograniczoną liczbę uczestni-
ków – trzeba zarezerwować miejsce (zapisy bezpośrednio 
w filiach organizujących zajęcia). 

Ferie  
w tropikach
Z okazji ferii Palmiarnia 
Miejska będzie otwarta 
również w poniedziałek 21 
lutego! Warto spędzić kilka 
zimowych godzin wśród 
zieleni! 

Przygoda z teatrem
Na ferie poleca się Teatr Miejski w Gliwicach. W feriowym reper-
tuarze: zwiedzanie teatru z Zuzią i Filipem – teatralnymi królikami, 
wa rsz tat y 
teatru kami-
shibai oraz 
s p e k ta k l e 
„Przygody 
Tomka sawy-
era” i „malut-
ka czarowni-
ca”, a także 
warsztaty ma-
giczne, spo-
tkanie z akto-
rami i malowanie płotu. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej teatr.gliwice.pl w zakładce FERIE ZIMOWE 2022.

Warsztaty w mDk
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 orga-
nizuje zajęcia twórcze, m.in.warsztaty majsterkowania i fotografii 
otworkowej, zajęcia muzyczne, teatralne, graficzne oraz plastyczne. 
Nadal trwają zapisy na drugi tydzień ferii. Zapiszcie się, korzystając 
z internetowego formularza zgłoszeń, który znajduje się na stronie 
mdk.gliwice.pl. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na 
stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 32/232-69-54.

Na dużym ekranie
Do 27 lutego Scena Bajka – Kino 
Amok zaprasza na Filmowe Zimo-
wisko. Przed nami jeszcze m.in. 
„magiczne encanto”, „moja mama 
gorylica” i „moje życie to cyrk”. 
Organizatorzy szczególnie gorą-
co zapraszają 27 lutego na seans 
„człowiek o kamiennej twarzy” 
Bustera Keatona, jednego z naj-
większych komików kina niemego. 
Brzmi intrygująco? Warto spraw-
dzić szczegóły Filmowego Zimowiska na stronie internetowej 
amok.gliwice.pl w zakładce WYDARZENIA.

Ferie z rzeźbą
Do 22 lutego uczestnicy bezpłatnych 
muzealnych warsztatów mogą 
przyglądać się pracy rzeźbiarzy, któ-
rzy z gliny i kamienia potrafią wyczarować prawdziwe dzieła 
sztuki. Zajęcia „Gliwice wyrzeźbione. Śladami rzeźbiarzy i poł.  
XX w. w przestrzeni miasta” oraz „Jak patrzeć na rzeźbę, aby  
ją zobaczyć” realizowane są on-line, na platformie ZOOM.  
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 783-560-006.

akcja lodowisko
Lodowisko „Tafla” 
przy ul. Akademickiej 
zaprasza na codzien-
ną ślizgawkę – w po-
niedziałki i niedziele 
w godz. od 8.00 do 
18.00, a od wtorku 
do soboty w godz. 
od 8.00 do 19.30. 
Pamiętajcie, że po 
każdej ślizgawce 
jest półgodzinna 
przerwa techniczna, 
potrzebna na wygła-
dzenie lodu dla kolejnych miłośników łyżwiarstwa. Bilet wstępu 
kosztuje od 5 do 14 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.polsl.pl, w zakładce Uczelnia (jednostki 
ogólnouczelniane i usługowe – ośrodek sportu).

Ferie na półmetku. W Gliwicach, jak co roku, sporo się dzieje! Dzieci i młodzież spędzająca ferie 
w mieście korzysta z szeregu atrakcji, m.in. warsztatów, spotkań, wycieczek lub zajęć sportowo-
-kulturalnych. Warto do nich dołączyć – są jeszcze miejsca na niektóre wydarzenia.

uwaga! W związku 
z dynamiczną sytu-
acją epidemiczną 
warto na bieżąco mo-
nitorować aktualność 
ofert poszczególnych 
placówek. (mf)
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z miasta

Opieka nad maluchami to absolutnie priorytetowa kwestia dla rodziców, ale również bardzo ważne zagadnie-
nie w polityce społecznej Gliwic. miasto systematycznie wspiera opiekę nad dziećmi w żłobkach publicznych 
i niepublicznych, dzięki czemu miejsc dla maluchów jest coraz więcej. Galopująca od miesięcy inflacja i związany 
z tym znaczny wzrost cen sprawiają jednak, że niezbędny jest w tej kwestii następny krok – podniesienie od 
maja opłat w Żłobkach miejskich o maksymalnie 50 zł za miesięczny pobyt dziecka i o 3 zł za dzienne wyżywie-
nie. Projekt uchwały w tej sprawie ma trafić na marcową sesję Rady miasta Gliwice.
W Gliwicach działają obecnie Żłobki 
Miejskie z czterema oddziałami w róż-
nych częściach miasta: przy ul. Berbec-
kiego 10, Mewy 34, Żeromskiego 26a 
oraz Kozielskiej 71. Łącznie mogą one 
przyjąć 241 dzieci. Rodzice maluchów 
uczęszczających do publicznej placówki 
płacą za ich miesięczny pobyt 300 zł 
(w przypadku jednego dziecka) lub 150 zł,  
jeśli mają dwoje lub więcej dzieci ko-
rzystających z opieki w żłobku, publicz-
nym lub niepublicznym przedszkolu lub 
niepublicznej instytucjonalnej formie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Koszt wyżywienia to nie więcej niż 7 zł 
dziennie, a wydłużonej ponad 10 godzin 
dziennie opieki nad malcem – 10 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę.

Opłat w Żłobkach miej-
skich na dotychczasowym 
poziomie nie uda się 
niestety dłużej utrzymać. 
Wymusza to odczuwalny 
przez wszystkich znaczny 
wzrost cen, wpływający 
także na wzrost kosztów 
utrzymania tych publicz-
nych placówek.

– W 2021 roku wydatki Żłobków Miejskich 
(bez wydatków majątkowych i remonto-
wych) wyniosły ponad 4,9 mln zł. Oznacza 
to, iż utrzymanie jednego miejsca dziecka 
kosztowało ok. 1790 zł miesięcznie, dodat-
kowo z budżetu miasta poniesiono wydatki 
majątkowe i remontowe w wysokości ok. 
380,4 tys zł. Na obecny rok natomiast wy-
datki żłobków publicznych (znowu bez wy-
datków majątkowych i remontowych) za-
planowano na poziomie niemal 5,4 mln zł.  
Bieżące utrzymanie jednego miejsca kosz-
tować będzie już ok. 1950 zł, a to oznacza 
wzrost o ok. 160 zł miesięcznie w porów-
naniu z 2021 rokiem – wylicza Agnieszka 
Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach.

Rozwiązaniem tej sytuacji 
są planowane od maja 
nowe stawki opłat za 
pobyt dzieci w Żłobkach 
miejskich. uwzględnią 
one zarówno maksymal-
nie 50 zł wyższy wkład ze 
strony rodzica, jak i fi-
nansowy udział budżetu 
państwa w wydatkach 
związanych z wychowa-
niem dziecka.

W projekcie uchwały zaproponowana zosta-
nie opłata miesięczna za pobyt w Żłobkach 
Miejskich w wysokości 750 zł miesięcznie 
oraz zniżka w wysokości 100 zł na dziecko, 
w przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci 
z rodziny korzysta z opieki w żłobku, pu-
blicznym lub niepublicznym przedszkolu lub 
niepublicznej instytucjonalnej formie opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. Ale rodzice 
tyle nie zapłacą. Biorąc pod uwagę do-
finansowanie z budżetu państwa (czyli 
500 zł miesięcznie w ramach rodzinnego 
kapitału opiekuńczego, który przysługuje 
na drugie i każde kolejne dziecko w rodzi-
nie, lub też 400 zł miesięcznie w ramach 

dofinansowania do obniżenia opłaty za 
pobyt dziecka w żłobku, które przysługuje 
na dziecko, na które nie przyznano rodzin-
nego kapitału opiekuńczego), faktyczne 
obciążenie budżetu rodziny wynikające 
z podwyższenia opłaty za pobyt dziec-
ka w żłobku:

 wzrośnie z 300 zł do 350 zł 
(750 zł opłaty za pobyt – 400 zł 

dofinansowania z budżetu pań-
stwa = 350 zł), jeśli na dziecko nie 
przyznano rodzinnego kapitału 
opiekuńczego,

 nie ulegnie zmianie i wy-
nosić będzie 150 zł (650 zł 

opłaty za pobyt – minimum 500 
zł rodzinny kapitał opiekuńczy = 
150 zł), jeśli na dziecko przyznano 
rodzinny kapitał opiekuńczy.

ze względu na znaczny wzrost cen 
artykułów spożywczych zapropono-
wane zostanie również podniesienie 
stawki maksymalnej opłaty za wyży-
wienie z 7 zł do 10 zł za dzień. Faktycz-
na opłata pobierana od rodzica wynikać 
będzie z analizy wydatków ponoszonych 
przez Żłobki Miejskie na zakup artykułów 
spożywczych wykorzystywanych do przy-
gotowania posiłków dla dzieci.

 (kik)

Wyższe opłaty w Żłobkach miejskich  
nie do uniknięcia

miasto od lat konsekwentnie realizuje politykę żłobkową, wspie-
rając rodziców dzieci w wieku do lat 3. Dzięki temu przed 4 laty 
liczba miejsc dla dzieci w Żłobkach miejskich wzrosła do 241. 
W bliskiej przyszłości planowana jest budowa nowoczesnego 
obiektu żłobkowo-przedszkolnego przy ul. Dworskiej, przezna-
czonego dla ok. 200 dzieci w wieku żłobkowym i ok. 200 dzieci 
w wieku przedszkolnym.

miasto wspiera także rozwój żłobków niepublicznych, udzielając 
dotacji na gliwickie dzieci uczęszczające do tych placówek. Dzięki 
temu opłaty pobierane od rodziców obniżane są do 500 zł mie-
sięcznie. W 2021 r. miasto przekazało na ten cel ponad 2,6 mln zł,  
a liczba dofinansowywanych miejsc dla malutkich gliwiczan w 14 
placówkach niepublicznych wyniosła 667.
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sPORT / kOmuNikaTy

W niedzielnym spotkaniu 21. kolejki PkO Bank Polski ekstraklasy Piast 
Gliwice wygrał na wyjeździe z Wisłą Płock 2:0. Bramki dla Niebiesko-
-czerwonych zdobyli martin konczkowski i kamil Wilczek.

Ten mecz mógł się bardzo 
dobrze rozpocząć dla Nie-
biesko-Czerwonych. Już w 3. 
minucie sędzia tego starcia, 
Bartosz Frankowski, podyktował 
rzut karny dla podopiecznych 
Waldemara Fornalika. Do piłki 
ustawionej na jedenastym me-
trze podszedł Damian Kądzior, 
ale jego uderzenie obronił 
Krzysztof Kamiński. Bramkarz 
miejscowych był dobrze dys-
ponowany i obronił też groźny 
strzał Kamila Wilczka. Nafciarze 
stworzyli sobie jedną groźną sy-

tuację, ale na posterunku był 
František Plach.

W drugiej części gry Niebiesko-
-Czerwoni cały czas dążyli do zwy-
cięstwa i dość szybko otworzyli 
wynik rywalizacji, uspokajając 
wydarzenia na boisku. Najpierw 
do siatki trafił Martin Konczkow-
ski, a chwilę później podwyższył 
Kamil Wilczek. Piast kontrolował 
wydarzenia na boisku już do 
końcowego gwizdka sędziego 
i zasłużenie wygrał, zdobywając 
twierdzę Płock.

– Zdawaliśmy sobie sprawę, jak 
ważne są punkty w tym spo-
tkaniu. Patrząc na tabelę, to 
są one bezcenne. Zdawaliśmy 
sobie również sprawę z trudnego 
terenu w Płocku, gdzie statystyki 
wyraźnie pokazywały, że Wisła 
tutaj nie przegrała, a większość 
wygrała. Powiedzieliśmy sobie 
jednak, że jesteśmy w stanie 
wygrać i tak też się stało. Nie 
załamaliśmy się po pechowym 
początku i niestrzelonym kar-
nym. Mieliśmy też świetną sy-
tuację Kamila Wilczka... Wisła, 

jako gospodarz, również parła 
do przodu i próbowała stwarzać 
sobie sytuację, ale my dobrze 
radziliśmy sobie w obronie. 
W drugiej połowie cały czas 
walczyliśmy i dążyliśmy do 
zwycięstwa. We wcześniejszych 
spotkaniach graliśmy nieźle, ale 

brakowało punktów. Drużynie 
pogratulowałem charakteru 
i tego, że z trudnego terenu 
wyjeżdżamy z trzema punktami 
– skomentował po meczu trener 
Niebiesko-Czerwonych Walde-
mar Fornalik.

Biuro Prasowe GKS Piast

W pierwszym meczu rundy rewanżowej Futsal ekstraklasy Piast rozgromił clearex 
chorzów 9:0. kapitalnie do zespołu weszli nowi Brazylijczycy. Vinicius Lazzaretti 
zaliczył hat-tricka. Na listę strzelców wpisał się też Breno Bertoline i debiutujący 
w polskiej ekstraklasie Portugalczyk Bruno Gaca.

W meczu otwierającym sezon 
2021/2022 już w pierwszej mi-
nucie gola dla Cleareksu zdobył 
Przemysław Dewucki. Potem 
trwała wymiana ciosów, ale 
tamto spotkanie zakończyło się 
wygraną Piasta 4:3. W rewan-
żowym pojedynku już w 26. 
sekundzie po szybkiej akcji na 
bramkę gości uderzał Zatović, 
Krzyska końcami palców odbił 
piłkę, ale dopadł do niej jeszcze 
debiutujący w barwach Piasta 
Graca i skutecznie zakończył ak-
cję gospodarzy, wyprowadzając 
gliwiczan na prowadzenie. Cho-
rzowianie wydawali się niezraże-
ni takim obrotem sprawy i pró-
bowali szybko odrobić stratę. 
Bardzo aktywny był Dewucki, ale 

w 5. minucie znów chorzowianie 
zostali skarceni. Tym razem piłkę 
z autu wybijał Breno, a zamknął 
to podanie Cadini i było już 2:0. 
Orlando Duarte cały czas mobi-
lizował swoich podopiecznych 
do jeszcze lepszej gry. Goście 
dopiero w 13. minucie poważ-
niej zagrozili bramce pilnowanej 
przez Widucha. Wtedy to z rzutu 
wolnego uderzył Mizgajski, ale 
fantastyczną interwencją popisał 
się bramkarz Piasta. Kilkadziesiąt 
sekund później Vini zabrał piłkę 
rywalowi przed polem karnym 
i zaraz potem umieścił ją bramce 
na 3:0. W 15. min zdecydował 
się na rajd przez całe boisko i za-
kończył swoją akcję strzałem, ale 
niecelnym. Zaraz potem Breno 

wybijał piłkę z autu, zagrał do 
Szadurskiego, a ten wykorzy-
stał to, że był niepilnowany 
i strzałem głową prawie z linii 
bramkowej umieścił futsalówkę 
w bramce. Warto zauważyć, że 
wtedy na parkiecie przebywała 
czwórka, w składzie której było 
trzech Brazylijczyków i właśnie 
Szadurski. Już do końca tej po-
łowy warunki dyktował Piast, ale 
mimo kolejnych sytuacji więcej 
bramek nie padło.

Początek drugiej połowy można 
ocenić jako wyrównany, ale już 
w 24. minucie Pegacha cieszył 
się z gola. Dwie minuty później 
Breno przechwycił piłkę na po-
łowie boiska i strzałem w długi 

róg zmienił wynik na 6:0. W jego 
ślady poszedł następnie Vini. 
W 30. minucie Salisz stracił piłkę 
na rzecz Zatovicia, a ten to bez-
litośnie wykorzystał i pięknym 
uderzeniem pod poprzeczkę 
zdobył ósmego gola dla Niebie-
sko-Czerwonych. Sześć minut 
później, po kolejnej składnej 
akcji, Cadini położył bramkarza 
i wyłożył piłkę do Viniego, który 
z bliska umieścił ją w bramce 

i było już 9:0. Na koniec Orlan-
do Duarte dał szansę pograć 
zawodnikom, którzy do tej pory 
siedzieli na ławce – w bramce 
pojawił się Hiram Celso, który 
obronił dwa karne. Podsumowu-
jąc: Piast zaczął na wysokim „C”, 
a trener przeciwników Andrzej 
Szlapa ma teraz spory problem, 
jak po takim wyniku podnieść 
morale zespołu. 
 (piast.gliwice.pl/kik)

Twierdza Płock zdobyta!

Futsaliści rozgromili clearex

fo
t. 

pi
as

t-g
liw

ice
.e

u
fo

t. 
pi

as
t.g

liw
ice

.p
l

zakŁaD  
GOsPODaRki 

mieszKaniOwej 
W GLiWicacH PRzyPOmiNa

Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Gliwice (tekst jednolity: uchwała nr XIII/217/2020 Rady 
Miasta Gliwice z 13 lutego 2020 r.), od 1 lutego 2022 r. do 
28 lutego 2022 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja 
wniosków osób, ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynaję-
cie mieszkania do remontu (dotyczy osób, które złożyły 
wnioski do 31 grudnia 2005 r.), do dokonania obowiązku 
aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubie-
gania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do 
remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych dostępne będą:
• w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwa-

lidów Wojennych 12, 
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszka-

niowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać w bu-
dynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać 
pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia 
aktualizacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą 
brane pod uwagę.

Osoby, które nie zaktualizują złożonego 
wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego 

wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice 
Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 3 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert: 22 lutego 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 lutego 2022 r. o godz. 11.01
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

nabór nr kD.210.6.2022.BPm-1
urząd miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko 

urzędnicze w Biurze Prezydenta  
miasta w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepeł-

nosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 lutego 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gli-

wicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespon-
dencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

oferty pracy

Śląskie 
centrum 

Logistyki s.a., 
Gliwice,  

44-100, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu  

przetargu nieograniczonego  
na zadanie pn.:

Wymiana oświetlenia 
zewnętrznego na 

oświetlenie typu led na 
terenie Śląskiego centrum 
Logistyki s.a. w Gliwicach 

przy ul. Portowej 28.
eTaP NR i:

Wymiana oświetlenia 
istniejącego na oświetlenie 

LeD na odcinku  
„ul. Portowa”.

eTaP NR ii:
Wymiana oświetlenia 

istniejącego na oświetlenie 
LeD na odcinku 

„zasobnie”.
Termin składania ofert:  

28 lutego 2022 r. do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert:  

1 marca 2022 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna na  

www.scl.com.pl

zarząd Budynków 
miejskich i Towarzystwo 

Budownictwa społecznego 
w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez  
przeprowadzania negocjacji na:

dokończenie budowy budynku mieszkalnego 
przy ul. Opolskiej 12 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 21 lutego 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 lutego 2022r. o godz. 9.15

szczegółowe informacje dostępne na stronie pro-
wadzonego postępowania: miniportal.uzp.gov.pl  

oraz na stronie internetowej zamawiającego: 
www.zbmgliwice.pl

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.scl.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://zbmgliwice.pl/
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu 
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, 
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

   do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych  
 posiadających certyfikat Solar Keymark.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej;

   do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q 
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

   do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), 
posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej 
normę EN 303-5.

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

ekOLOGia

DO KIEDY TRZEbA ZLIKwIDOwAĆ 
STARE KOTłY wĘgLOwE?

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

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

 PRZYPOMINAMY: do 1 STYCZNIA 2022 r. należało zlikwidować kotły,  
które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

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

KIEDY ZłOŻYĆ wNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. 
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ekOLOGia

DOTACJA Z wFOŚigw – pROgRAM „CZYSTE pOwIETRZE”

CENTRALNA EwIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKów (CEEb)

pORówNANIE DOFINANSOwAŃ

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

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

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

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

przy pOZIOMIE NAJwYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego 
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

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

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

właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do 
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji –  
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te, 
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek. 

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest 
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOłĄCZ DOTACJE Z MIASTA I wFOŚigw  
I uZYSKAJ DO 100% ZwROTu KOSZTów INwESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

zasięG miasTO GLiWice caŁy kRaJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 19,5 tys. zł

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

Od max. 13,5 tys. zł  
dla kotłów gazowych  
do max. 40,5 tys. zł  

dla pomp ciepła

https://ceeb.gov.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 07/2022 (1096), 17 lutego 202216

OGŁOszeNia
oferty pracy

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

pl. inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● elektronik 
wykształcenie średnie zawodo-
we; zakres obowiązków: bieżąca 
kontrola pracy urządzeń, insta-
lacji i automatyki/elektroniki; 
przegląd, bieżąca konserwacja, 
modernizacja i naprawa urzą-
dzeń; znajomość obsługi sterow-
ników Siemens S7; znajomość 
obsługi komputera; wymagania: 
uprawnienia elektryczne typu 
„E” do 1 kV (30 kV), dobry stan 
zdrowia umożliwiający pracę 
w porze nocnej oraz prace na 
wysokości, mile widziana znajo-
mość języka angielskiego; szcze-
gółowe warunki wynagrodzenia, 
dodatkowego premiowania 
oraz świadczeń dodatkowych 
do omówienia; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kurier rowerowy/  
    dostawca potraw 

wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań; posiadanie 
własnego roweru oraz telefonu 
z dostępem do internetu; zakres 
obowiązków: dostarczanie zapa-

kowanych potraw z restauracji 
do klientów; umowa-zlecenie; 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik biurowy   
    działu technicznego 

wykształcenie średnie, mile 
widziane z zakresu elektryki, 
elektroenergetyki, mile widziana 
znajomość ZW CAD oraz prawo 
jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
praca z dokumentacją technicz-
ną i powykonawczą, przygoto-
wywanie zestawień i rozliczeń, 
kontakt telefoniczny i e-mailowy 
z klientami; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice;

● asystent rodziny 
wykształcenie wyższe, kieru-
nek: pedagogika, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie lub 
praca socjalna; kandydat nie 
karany, nie jest i nie był pozba-
wiony władzy rodzicielskiej lub 
władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona; doświadczenie 
zawodowe w pracy z rodziną; za-

kres obowiązków: praca z rodzi-
nami przeżywającymi trudności 
w wykonywaniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych (zarówno 
dorosłymi jak i dziećmi przeby-
wającymi w pieczy zastępczej); 
zadaniowy system czasu pracy; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kasjer – sprzedawca 
wykształcenie zawodowe; 
doświadczenie; książeczka do 
celów sanitarno-epidemiolo-
gicznych; zakres obowiązków; 
obsługa klienta w sklepie, dokła-
danie towaru, obsługa dostaw, 
prace porządkowe; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca samochodu   
    ciężarowego 

wykształcenie zawodowe/śred-
nie; doświadczenie zawodowe; 
prawo jazdy kat. C; utrzymanie 
powierzonego sprzętu w należy-
tym stanie, przestrzeganie zasad 
BHP; trzy zmiany; praca na tere-
nie koksowni Radlin.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 10 lutego 2022 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

nr naboru 
DO/2/2022

miejski zarząd 
usług komunalnych  

w Gliwicach, ul. strzelców 
Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na  
stanowisku referenta  

ds. ekonomicznych i zamówień 
w Dziale Planowania  

i zamówień w pełnym  
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 
23 lutego 2022 r. do godz. 12.00 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 roz-
patrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-04-35.

miejski zarząd usług komunalnych w Gliwicach, 
ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
konserwatora na Giełdzie samochodowej  

przy ul. kujawskiej 112 w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodo-

we, 
• dyspozycyjność (praca wg harmo-

nogramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na 

wysokości powyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowie-

dzialność, sumienność, samodziel-
ność, umiejętność pracy w zespole,

• prawo jazdy kat. B.

mile widziane:
• uprawnienia do obsługi sieci elek-

trycznych do 1 kV (SEP), uprawnienia 
pilarza.

Do podstawowych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem 

instalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń 

i sprzętu na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i po-

mieszczeniami oraz terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym 

narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych 

na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl w termi-
nie do 21 lutego 2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydata-
mi. Złożonych ofert nie odsyłamy.

miejski zarząd usług komunalnych w Gliwicach, 
ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku konserwatora – elektryka  

na Giełdzie samochodowej przy ul. kujawskiej 112  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• uprawnienia do obsługi sieci elek-

trycznych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca wg harmo-

nogramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na 

wysokości powyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowie-

dzialność, sumienność, samodziel-
ność, umiejętność pracy w zespole.

Do podstawowych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem 

instalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń 

i sprzętu na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i po-

mieszczeniami oraz terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym 

narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych 

na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-

skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl w termi-
nie do 21 lutego 2022 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydata-
mi. Złożonych ofert nie odsyłamy.

miejski zarząd usług komunalnych w Gliwicach, 
ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku kontrolera poborcy opłat  

na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• pobieranie opłat targowych oraz pobie-

ranie opłat czynszowych za udostęp-
nienie miejsc na stanowiska handlu 
obwoźnego na terenie miasta Gliwice, 

• pobieranie opłat z kaset automatów 
płatniczych zainstalowanych w kabi-
nach WC na terenie miasta Gliwice,

• kontrola wielkości zajmowanych 
miejsc do sprzedaży i właściwe 
określenie wartości opłat,

• pobieranie i rozliczanie w kasie giełdy 
bloczków blankietów stanowiących 
pokwitowanie pobranych opłat targo-
wych (druki ścisłego zarachowania),

• sporządzanie każdego dnia rapor-
tów i rozliczeń z pobranych utargów 
w kasie giełdy oraz wpłaty zainkaso-
wanych opłat,

• współpraca ze Strażą Miejską w Gli-
wicach oraz Policją.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni staż pracy,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera (w tym pakietu MS Office),
• prawo jazdy kat. B,
• niekaralność.
inne wymagania:
• rzetelność, dokładność, uczciwość,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• znajomość obowiązujących na te-

renie miasta Gliwice uchwał Rady 
Miasta Gliwice i zarządzeń Prezyden-
ta Miasta Gliwice w zakresie poboru 
opłat targowych i z tytułu korzystania 
z powierzchni, w szczególności: 

• zarządzenia Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4333/2021 z 15 lipca 
2021 r. w sprawie ustalenia opłaty 
czynszowej za udostępnienie miejsc 
na stanowisku handlu obwoźnego,

• uchwały Rady Miasta Gliwice 
XXXVI/785/2018 z 22 marca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wprowadzenia na tere-
nie miasta Gliwice opłaty targowej 
oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl w termi-
nie do 21 lutego 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydata-
mi. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Dyrektor zespołu szkół Techniczno-informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. chorzowska 5,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – sPecJaLisTa w zespole szkół Techniczno-informatycznych w Gliwicach 
i. zatrudnienie: od 1 kwietnia 2022 r., z możliwo-
ścią przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb 
pracodawcy.
ii. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
iii. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy, 
praca na 2 zmiany.
iV. Nawiązanie stosunku pracy:
• stosunek pracy pracownika samorządowego za-

trudnionego na podstawie umowy o pracę nawią-
zuje się na czas nieokreślony lub na czas określony,

• w przypadku osób podejmujących po raz pierw-
szy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę 
o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego 
rozwiązania stosunku pracy z dwutygodniowym 
wypowiedzeniem.

V. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych 

do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wy-
kształcenie średnie,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• kandydat nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

• doświadczenie zawodowe na podobnym stano-
wisku – minimum 5 lat pracy,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
stanowisku specjalisty,

• znajomość języka angielskiego (minimum na po-
ziomie B1 – średniozaawansowany).

Vi. Wymagania dodatkowe:
• ogólna znajomość przepisów ustaw, a w szcze-

gólności: Prawa oświatowego, ustawy o systemie 
oświaty, ustawy o systemie informacji oświato-
wej, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych, ustawy o ochronie 
danych osobowych, ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej,

• obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
• znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, 

przeglądarek internetowych i poczty elektronicz-
nej, mile widziana znajomość Systemu Obiegu 
Dokumentów SOD),

• wysoka kultura osobista,
• umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń 

biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.),
• zdecydowanie i samodzielność w działaniu, dys-

pozycyjność.
• umiejętność pracy w zespole.
Vii. Do zadań pracownika zatrudnionego na ww. 
stanowisku będzie należało:
1. Obsługa systemu rezerwacji w schronisku.
2. Dokonywanie meldunku osób korzystających ze 

schroniska.
3. Pobieranie opłat za usługi turystyczne.
4. Prowadzenie obsługi kasowej, wystawianie faktur 

VAT i prowadzenie kasy fiskalnej oraz terminala 
płatniczego.

5. Przygotowywanie dokumentów finansowych dla 
księgowości:
a) raportu miesięcznego obrotu gotówkowego 

i bezgotówkowego,
b) prowadzenie ewidencji faktur przychodzących,
c) wykonywanie czynności związanych z opisy-

waniem faktur.
6. Czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu schro-

niska.

7. Pełnienie dozoru nad obiektem podczas dyżuru, 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
ludzi i mienia.

8. Informowanie przełożonych o wszelkich niepra-
widłowościach występujących podczas dyżuru.

9. Wydawanie bielizny pościelowej oraz odpowia-
danie za jej ponowny zwrot.

10. Wydawanie naczyń i urządzeń kuchennych dla 
turystów i dokonywanie ich odbioru.

11. Wydawanie sprzętu sportowego i RTV.
12. Wykonywanie prac związanych z obsługą pralni: 

przygotowywanie i wydawanie bielizny do pralni, 
rozliczanie wypranej bielizny pościelowej.

13. Gospodarowanie środkami czystości: prowadze-
nie ewidencji środków czystości, wydawanie ich 
sprzątaczkom.

14. Pomoc w organizacji pobytu dla zorganizowanych 
grup turystycznych.

15. Obsługa punktu informacji turystycznej oraz wy-
konywanie prac związanych z promocją turystyki.

16. Sporządzanie i wydawanie legitymacji PTSM.
17. Prowadzenie rejestrów oświadczeń związanych 

z obsługą schroniska młodzieżowego.
18. Wykonywanie sprawozdawczości w zakresie GUS 

i inne.
19. Prowadzenie strony internetowej schroniska.
20. Obsługa poczty elektronicznej.
21. Dokonywanie zakupów na potrzeby schroniska.
22. Wykonywanie innych czynności poleconych przez 

przełożonych.
Viii. informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku
1. Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Tech-

niczno-Informatycznych w Gliwicach, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek”, ul. Kra- 
kusa 16.

2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca 
kontaktu z pracownikami placówki oraz osobami 
korzystającymi z usług schroniska.

3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej 
pozycji ciała.

4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, 
drukarka.

5. Stres związany z koniecznością koordynowania 
wielu spraw jednocześnie.

6. Budynek częściowo dostosowany dla osób nie-
pełnosprawnych.

7. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-
15.00 oraz 13.30-21.30.

iX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.
1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

X. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego prze-

biegu kariery zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego 

się o zatrudnienie.
4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez 

kandydata za zgodność z oryginałem) potwier-
dzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Inne kserokopie dokumentów informujących o po-
siadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, upraw-
nieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie 
wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczo-
ne przez kandydata za zgodność z oryginałem).

7. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że korzy-
sta z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada 
pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada 
dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na stanowisku specjalisty.

11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych do celów re-
krutacji.

Xi. Termin i miejsce składania dokumentów apli-
kacyjnych
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych 
kopertach z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – SPECJALISTA”, w terminie do 3 marca 
2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Cho-
rzowska 5, 44-100 Gliwice, pok. 139.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli wpłyną do Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach w terminie do 3 marca 2022 r. 
do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Gliwicach po terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 
3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
Xii. Dodatkowe informacje
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu na-
boru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefo-
nicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie 
jego przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie 
będą informowani.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie w Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Gliwicach jest dyrektor Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. 
Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach 
do pobrania.
Informacja o wyniku naboru (imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycz-
nych w Gliwicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/230-68-31, w. 319.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:kadry@mzuk.pl
mailto:kadry@mzuk.pl
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
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OGŁOszeNia

numer naboru: zDm-kP.110.1.2.2022
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  

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

w Referacie centrum sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (4 etaty)

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

2.  Projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice.

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

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

5. Prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice.

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

7. Przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych z tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice. 

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

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe techniczne
b) lub średnie techniczne oraz co 

najmniej 5 lat doświadczenia 
na stanowisku urzędniczym

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

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

3. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

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

ce.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

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

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

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

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługa 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

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

5. Formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie  

www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NaBORy.

Oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 marca 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru, 

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu Dróg miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 7 marca 2022 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 10 marca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kie-
rowniczych stanowisk urzędniczych 
przysługuje osobie niepełnospraw-
nej, o ile znajduje się w gronie pię-
ciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu speł-
niających wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest do-
stępny w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz 
pod ogłoszeniem o naborze publi-
kowanym na www.zdm.gliwice.pl.

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

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

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

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

numer naboru: zDm-kP.110.1.3.2022
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia Pre-

zydenta Miasta Gliwice na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w pasach drogowych dróg 
publicznych.

2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego w pasach drogowych dróg 
publicznych.

3. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na przebu-
dowę lub remont obiektów lub urzą-
dzeń istniejących w pasie drogowym 
i niezwiązanych z gospodarowaniem 
drogą lub obsługą ruchu.

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usytu-
owanie obiektów budowlanych przy 
drodze w odległości mniejszej niż okre-
ślone w ustawie o drogach publicznych  
w ust. 1 art. 43.

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych, na 
terenach będących własnością Gminy 
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi 
publiczne w miejscowym planie zago-
spodarowania terenu.

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumenta-
cji technicznej na realizację inwestycji 
drogowych i innych.

7. Opiniowanie projektów zmian miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice.

8. Wydawanie opinii i koordynacja z refe-
ratami ZDM, UM w Gliwicach i innymi 
jednostkami organizacyjnymi.

9. Prowadzenie spraw wynikających 
z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

10. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz pro-
wadzenie ich rejestru.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem ty-
tułu inżyniera lub magistra inżyniera 
o kierunku: budownictwo, drogow-
nictwo, transport – udokumentowa-
ne kserokopią dyplomu (prefero-
wana specjalizacja z zakresu: dróg 
i autostrad, budownictwa komuni-
kacyjnego, inżynierii drogowo-ko-
lejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej, 
inżynierii ruchu)

b) lub wyższe na kierunkach innych niż 
wskazane w pkt. a), przy minimal-
nym 2-letnim doświadczeniu zawo-
dowym na stanowisku związanym 
z zarządzaniem pasem drogowym

c) lub średnie techniczne oraz co naj-
mniej 5 lat doświadczenia na stano-
wisku związanym z zarządzaniem 
pasem drogowym.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów dotyczących 

działalności jednostki, w szczególności: 
a) ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 470 ze zm.),

b) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

c) ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.),

d) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),

e) rozporządzenia ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej  
z 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. DzU z 2019 r.,  
poz. 1643 ze zm.).

2. Umiejętność redagowania decyzji i pism 
urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności statu-
towej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

4. Umiejętność czytania map zasadniczych 
i ewidencyjnych.

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

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem reali-
zacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, zaangażo-
wanie, systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na realizację 

wyznaczonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miej-

skich przy ul. Płowieckiej 31 (dosto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, parter) i na terenie miasta 
Gliwice.

2. Praca z monitorem ekranowym powy-
żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopływu 
informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
2. Życiorys. 
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie, staż pracy i kwa-
lifikacje.

5. Formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne na 
stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce 

NaBORy.
Oświadczenia, cV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 
8 marca 2022 do godz. 14.30 w Biurze Ob-
sługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty 
należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg 
Miejskich po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. W chwili złożenia 
dokumentów aplikacyjnych kandydat 
otrzymuje numer referencyjny, obowią-
zujący w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od 
następnego dnia roboczego po terminie 
składania dokumentów) do uzyskania infor-
macji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. Osta-
teczna data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 11 marca 2022 r.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej: 16 marca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do 
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowiąza-
ny jest do złożenia, wraz z dokumenta-
mi, kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach. ul. Płowiec-
ka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze 
opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu procesu 
rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1282) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podle-
gają dane osobowe osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą roz-
patrywane.

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wyzna-
czony i ogłoszony wraz z numerami re-
ferencyjnymi dzień naboru.

numer naboru: zDm-kP.110.1.4.2022
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  

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

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

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

z administrowaniem ulic na terenie 
miasta Gliwice.

2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pa-
sa drogowego na czas prowadzenia 
robót niezwiązanych z gospodarką 
drogową, umieszczaniem obiektów 
budowlanych, urządzeń infrastruk-
tury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarzadzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz na prawach wyłączności.

3. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gli-
wice, na podstawie wydanego upo-
ważnienia, decyzji administracyjnych 
na zajęcie pasa drogowego dla ww. 
celu wraz z ich rozliczeniem.

4. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwi-
ce, na podstawie wydanego upo-
ważnienia, decyzji administracyj-
nych zezwalających na zajęcie pasa 
drogowego w celu usunięcia awarii 
występujących na urządzeniach in-
frastruktury technicznej niezwiąza-
nej z potrzebami zarządzania pasem 
drogowym wraz z ich rozliczeniem.

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

6. Przekazywanie terenu, kontrola 
przebiegu robót i odbiór pasa dro-
gowego po ich zakończeniu.

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

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

9. Prowadzenie rejestru wydawanych 
decyzji. 

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe techniczne, za-

kończone uzyskaniem tytułu inżynie-
ra lub magistra inżyniera o kierunku: 
budownictwo, drogownictwo, trans-
port (udokumentowane kserokopią 
dyplomu) lub wykształcenie wyższe 
techniczne i 2-letnie doświadcze-
nie na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie drogowym. Prefe-
rowana specjalizacja z zakresu: dróg 
i autostrad, budownictwa komuni-
kacyjnego, inżynierii drogowo-ko-
lejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej, 
inżynierii ruchu.

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

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

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach koń-
cowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość zakresu działalności 

statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyjnych.

3. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, Kodeks postę-
powania administracyjnego, rozpo-
rządzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

5. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

6. Mile widzialne doświadczenie zawo-
dowe, na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie lub w projektowaniu.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem 
realizacyjnym, aktywność w rozwią-
zywaniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

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

7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje.

5. Formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

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

w zakładce NaBORy.
Oświadczenia, cV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 8 marca 2022 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,  
ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu Dróg miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. Do-
datkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. Osta-
teczna data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABO-
RY wraz z wykazem numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 11 marca 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
16 marca 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogło-
szeniem o naborze opublikowanym 
na zdm.bip.gliwice.eu.

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

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

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

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

oferty pracy
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OGŁOszeNia
oferty pracy

Przedsiębiorstwo 
komunikacji  

miejskiej  
sp. z o.o.  

z siedzibą w Gliwicach,  
ul. chorzowska 150

Oferta pracy na stanowisko 
elektromontera  
– konserwatora

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
• organizowanie własnego stanowiska pracy 

z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
zasad ergonomii,

• dbanie o stan techniczny instalacji i urządzeń 
elektrycznych, montaż nowych urządzeń,

• konserwacja i bieżąca naprawa urządzeń i in-
stalacji elektrycznych w zakładzie,

• dbanie o stan techniczny rozdzielni niskiego 
napięcia,

• przeprowadzenie przeglądów okresowych 
elektronarzędzi,

• usuwanie zgłaszanych awarii oraz bieżące 
naprawy,

• obsługa i nadzór nad poprawnością działania 
przepompowni ścieków,

• codzienna kontrola stanu technicznego bu-
dynków, wymiennikowni i urządzeń oraz opi-
niowanie w tym zakresie możliwości napraw 
lub likwidacji,

• współpracowanie z innymi pracownikami pod-
czas realizacji zadań zawodowych.

Wymagania:
• wykształcenie zawodowe kierunkowe,
• doświadczenie zawodowe: min. 1 rok w za-

kresie zadań,
• uprawnienia: min. elektryczne eksploatacyjne 

SEP do 1 kV,
• dobry poziom wiedzy zawodowej.
Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat,
• pakiet socjalny.;
Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kserokopię dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz posiadane kwalifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty mu-
szą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy: 
info@pkm-gliwice.com.pl do 11 marca 2022 r., 
temat wiadomości: „Nabór na elektromontera 
– konserwatora”.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaprosze-
ni kandydaci, którzy spełniają wymogi zawarte 
w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indywidualnie.
Złożone oferty nie będą zwrócone. Oferty nie-
wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone  
3 miesiące po zakończeniu naboru.

informacja administratora danych – praco-
dawcy, 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 osobowych jest 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150; adres e-mail: info@pkm-gliwice.
com.pl, KRS 0000102832, regon 273604433.

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

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na-
stępujących celach: 
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru 

na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandy-
datur i wyboru kandydata na wolne stanowisko 
pracy,

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych oso-
bowych w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) 
wynikający z Kodeksu pracy,

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

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

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

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. Podanie danych w wyma-
ganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 
Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.

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

7.  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru 
zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych 
i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony 
w indywidualnych przypadkach w celach związanych 
z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządze-
nia.

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od spółki dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

nr naboru: zDm-kP.110.1.1.2022 
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  

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

planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg 
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

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

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

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

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

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

6. Wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie.

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub ma-
gistra inżyniera o kierunku: inżynieria 
lądowa, budownictwo lub inny kie-
runek związany z projektowaniem 
i budową dróg (udokumentowane 
kserokopią dyplomu). Preferowana 
specjalizacja z zakresu: dróg i auto-
strad, budownictwa komunikacyj-
nego, inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inżynier-
skich, inżynierii lądowej. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

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

ne do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawa o finansach 
publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

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

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

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

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja wy-
kazu numerów referencyjnych nastąpi 
do 28 lutego 2022 r.
Planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 3 marca 
2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego ogło-
szenia o naborze jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach ul. Płowiecka 31 oraz pod ogło-
szeniem o naborze opublikowanym 
na zdm.bip.gliwice.eu.

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

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

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

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

sTRaŻ mieJska W GLiWicacH
sm-OF.110.1.2022

Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
w straży miejskiej w Gliwicach

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fizycznym i psychicz-

nym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popeł-
nione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

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

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

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
(DzU z 2021 r., poz. 1763); 

b) umiejętności w zakresie sztuk walki, potwierdzone 
właściwym dyplomem;

c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników 
miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do pobrania,
c) formularze oświadczeń – do pobrania.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b) i c) do-
stępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym 
na stronie internetowej sm.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
5. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicz-

nych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających 

do zapewnienia ładu i porządku publicznego na 
terenie miasta Gliwice,

c) podejmowanie działań mających na celu zapobie-
ganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
współdziałanie w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic 
miasta w zakresie utrzymania czystości i porząd-
ku,

e) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczą-
cych czystości i porządku oraz gospodarowania 
odpadami wynikających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice oraz ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach i ustawy o odpadach.

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

nych,
c)  miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony lub 

nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogło-
szenia wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracow-

nika realizującego wyżej opisany zakres zadań to 
inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne 
do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku 
naboru;

c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagro-
dzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody 
motywacyjne oraz nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych pomiesz-

czeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (po-

jazdy uprzywilejowane, użytkowanie urządzeń 
przeznaczonych do obezwładniania energią 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz 
hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym 
szkoleniu w zakresie technik interwencji i sa-
moobrony, w tym użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym 
się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pra-
cowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych;
e) planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 

2022 r.
9. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kom-
plet własnoręcznie podpisanych dokumentów do 
21 lutego 2022 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finanso-

wego Straży Miejskiej w Gliwicach w godzinach 
pracy straży,

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

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

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

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa 
kwalifikacyjna może odbywać się z wykorzysta-
niem narzędzi komunikacji elektronicznej),

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

c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz 
wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

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

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

miejski zarząd usług komunalnych w Gliwicach,  
ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
ogrodnika terenów zielonych – kierowcy w Dziale zieleni  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umie-

jętność wykonywania prac przy pielęgnacji 
zieleni,

• prawo jazdy kat. B, BE, T, 
• badania wysokościowe (praca na wysokości 

pow. 3 metrów).
mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym sta-

nowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika bę-
dzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych 

oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem 

terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy 

użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na 

terenach zielonych, 

• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe. 
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców By-
tomskich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na adres 
e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do 21 lutego 
2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admini-
stratorem danych osobowych kandydatów ubie-
gających się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.
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oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

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

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

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

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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w Gliwicach  

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

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

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

nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 263/2 o pow. 0,0772 ha, 

obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka poło-
żona jest w Gliwicach przy ul. knurowskiej i stanowi 
własność miasta Gliwice.

Termin przetargu: 1 marca 2022 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 170 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 17 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane:
• działki nr 1334 (kW nr GL1G/00028499/3), 1335/5 

(kW nr GL1G/00091344/4) oraz zabudowaną dział-
kę nr 1335/7 (kW nr GL1G/00034552/8), obręb  
sośnica, położonego przy ul. Władysława sikorskie-
go 66 w Gliwicach, stanowiącego własność miasta 
Gliwice. Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.

Termin przetargu: 7 marca 2022 r., godz.10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 191 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki 
nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb 
Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 119 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/49, obręb czechowice Północ, o pow. 2030 m2, 

położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RiVa”  
i „RiVb”, kW GL1G/00092907/6, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, ob-
ręb czechowice Północ, kW GL1G/00092858/7,  
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą do-
jazdową. zbyciu nie podlegają ewentualnie istniejące 
sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub 
dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 9 marca 2022 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 347 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 34 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 2 marca 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości: 
• działka nr 560, obręb szobiszowice, o pow. 

0,0497 ha, kW nr GL1G/00024024/4; użytek B – 
tereny mieszkaniowe, położona przy ul. myśliwskiej 
w Gliwicach.

Termin przetargu: 15 marca 2022 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 171 000,00 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 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 17 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 marca 2021 r.
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako:
• działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 o pow. 

0,9519 ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 538/1 o pow. 
0,0758 ha, 538/2 o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow. 
0,0412 ha, obręb Ligota zabrska, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od 
ul. Pszczyńskiej i stanowi własność miasta Gliwice.

Termin przetargu: 22 marca 2022 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 20 000 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 2 000 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2022 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone  
przez Prezydenta miasta Gliwice,  

których organizatorem jest 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

urzędu miejskiego w Gliwicach

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

i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 

adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

uL. zWycięsTWa 63, lokal nr 8
cena wywoławcza nieruchomości: 469 100,00 zł
uL. POLNa 42 – nieruchomość gruntowa zabu-
dowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 
cena wywoławcza nieruchomości: 526 700,00 zł
uL. kOŚcieLNa 7, lokal nr 1
cena wywoławcza nieruchomości: 157 000,00 zł
uL. meTaLOWcÓW 6a, lokal nr 4
cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
uL. ŚWięTOJańska 58, lokal nr 6
cena wywoławcza nieruchomości: 180 900,00 zł
uL. WaLiszeWskieGO 9, lokal nr 12
cena wywoławcza nieruchomości: 129 600,00 zł
uL. ŁuŻycka 12, lokal nr 10
cena wywoławcza nieruchomości: 104 900,00 zł

uL. WyszyńskieGO 14D, lokal nr V
cena wywoławcza nieruchomości: 1 270 000,00 zł
aL. kORFaNTeGO 6, lokal nr iii
cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 zł
uL. GWiazDy POLaRNeJ 54, lokal nr V
cena wywoławcza nieruchomości: 20 200,00 zł
uL. TaRNOGÓRska 20a, lokal nr i
cena wywoławcza nieruchomości: 137 200,00 zł
uL. DzieWaNNy 3a, lokal nr i
cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł
uL. NaDRzeczNa, garaż nr 10
cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł
na płd. od ul. BŁ.czesŁaWa, garaż nr 10
cena wywoławcza nieruchomości: 9200,00 zł
Na PŁN. OD uL. kOsÓW, garaż nr 4
cena wywoławcza nieruchomości: 15 100,00 zł
uL. zaBRska 1, lokal nr ii
cena wywoławcza nieruchomości: 154 700,00 zł

szczegółowe informacje na temat 
lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 
32/338-39-53, 32/338-39-69. 
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na  

bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty /  
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

informacja  
o przetargach  
ogłoszonych 

przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki mieszkaniowej

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

że w budynku zakładu Gospodarki 
mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości  
nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie urzędu miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie in-
ternetowej urzędu miejskiego w Gli-
wicach (gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 23/2022 do 25 lutego 2022 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM-44/2022 do 28 lutego 2022 r.
2. Lokali użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/40/2022 do 28 lutego 2022 r.,
• nr ZGM/41/2022 do 28 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lo-
kali-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezy-
denta-miasta/
-----------------------------------------------------------
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowią-
cych własność miasta Gliwice:
• nr 17/2022 do 21 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/
-----------------------------------------------------------
4. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2022/24 do 25 lutego 2022 r.
5. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2022/32 do 25 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-mia-
sta/

Górnośląski akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  

tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  

mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nierucho-
mość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie 
ul. Bojkowskiej obejmująca:
1) dz. nr 496/1 o pow. 0,2569 ha, ujawnioną w księdze 

wieczystej nr GL1G/00149221/8 prowadzonej przez sąd 
Rejonowy w Gliwicach Viii Wydział ksiąg Wieczystych,

2) dz. nr 496/2 o pow. 0,2584 ha, ujawnioną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00149229/4 prowadzonej przez sąd 
Rejonowy w Gliwicach Viii Wydział ksiąg Wieczystych,

3) dz. nr 496/3 o pow. 0,3113 ha, ujawnioną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00149219/1 prowadzonej przez sąd 
Rejonowy w Gliwicach Viii Wydział ksiąg Wieczystych,

4) dz. nr 14/74 o pow. 0,1001 ha, ujawnioną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00149218/4 prowadzonej przez sąd 
Rejonowy w Gliwicach Viii Wydział ksiąg Wieczystych, 

tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,9267 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 496/1, 496/2 i 496/3 oraz prawo własności 
działki nr 14/74 na podstawie określonej w księgach wieczystych. 
Prawo użytkowania wieczystego działki nr 496/1, 496/2 i 496/3 
oraz prawo własności działki nr 14/74 na rzecz spółki Górnośląski 
Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
przedmiotem zobowiązań i nie jest obciążona ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w działach  
III ww. ksiąg wieczystych nie są wykonywane po działkach 
nr 496/1, 496/2, 496/3 i 14/74.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i reali-
zację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: 
informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, ma-
teriały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, pro-
jektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. 
nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście 
złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście 
czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się 
z działek o numerach 496/1, 496/2, 496/3 i 14/74 wynosi 
1 853 400,00 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt 
trzy tysiące czterysta złotych i zero groszy).
cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej 
się z działek o numerach 496/1, 496/2, 496/3 i 14/74 wraz 

z 23% podatkiem VAT wynosi 2 279 682,00 zł (słownie: dwa 
miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 
osiemdziesiąt dwa złotych i zero groszy).
minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 
10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra 
kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty 
z najwyższą ceną. 
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy), 
płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 
numer: 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 
23 lutego 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się  
24 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gli-
wicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifi-
kowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi do-
kumentami do 24 lutego 2022 r. do godz. 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szcze-
gółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej 
infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator prze-
targu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicz-
nej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail:  
gapr@gapr.pl, w terminie od 17 lutego 2022 r., godz. 8.00 
do 23 lutego 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licy-
tacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w dro-
dze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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zaŁaTW 
sPRaWę 
PRzez 
inteRnet

chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registermainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi interesantów  

w urzędzie miejskim w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem ministerstwa cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu skype lub microsoft Teams.

 dostępu do internetu,
 konta na platformie ePuaP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePuaP (elektroniczna Platforma usług administracji Publicznej), GePaR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy analityczno-Rozrachunkowej (GePaR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w ceiDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania,  

pobrać lub wydrukować unijny certyfikat cOViD,
 podpisać JPk_VaT,
 wystąpić o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PiT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

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

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

WaRTO WieDzieć

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

