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#solidarnizukraina

Granice Polski przekracza coraz więcej obywateli Ukrainy, którzy w naszym kraju szukają bezpiecznego schro-
nienia przed wojną. część z nich trafia do Gliwic. By jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby Ukraińców, którzy 
przyjeżdżają do naszego miasta, prezydent Gliwic adam Neumann powołał zespół zadaniowy ds. uchodźców 
z Ukrainy, który odpowiada za działania pomocowe na terenie Gliwic.
Działania zespołu koncentrują 
się na organizowaniu i koordyno-
waniu prowadzonych na terenie 
Gliwic form pomocy. Chodzi 
zarówno o otoczenie niezbędną 
opieką przybywających do Gliwic 
obywateli Ukrainy, jak i wsparcie 
organizacji i osób, które oferują 
Ukraińcom swoją pomoc.

Prace zespołu koordynuje Cen-
trum Ratownictwa Gliwice, 
a także Straż Miejska w Gliwicach 
i Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach. W ramach zespołu 
realizowane są zadania z zakresu 
pomocy medycznej dla Ukraiń-
ców, pomocy i opieki społecznej, 
pomocy prawnej, psychologicz-
nej i tłumaczeń. Prowadzona 
jest baza wsparcia i współpraca 
z organizacjami pozarządowy-

mi. Zespół zajmuje się także 
zapewnieniem bazy noclegowej, 
transportu i środków rzeczowych, 
w tym środków spożywczych 
i artykułów higienicznych. Prze-
widziano także pomoc w zakresie 
edukacji i dostępu do szkół dla 
dzieci ukraińskich, a także pieczę 
zastępczą dla tych dzieci, które 
przybędą do Gliwic bez opieku-
nów. Zespół ma także za zadanie 
działać na rzecz zatrudnienia oby-
wateli Ukrainy na terenie Gliwic.

W skład zespołu wchodzą pra-
cownicy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach, 
Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych, 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Gliwicach, Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny 
oraz przedstawiciele Centrum 
Inicjatyw Społecznych i Stowa-
rzyszenia GTW.

W artykułach na str. 2–4 „Miej-
skiego Serwisu Informacyjnego 
– Gliwice” prezentujemy najważ-
niejsze informacje, które mogą być 
przydatne dla tych, którzy szukają 
pomocy i tych, którzy chcą ją za-
oferować. O wszelkich działaniach 
podejmowanych w Gliwicach 
koordynowanych przez zespół za-
daniowy do spraw zabezpieczenia 
potrzeb uchodźców przebywają-
cych na terenie miasta Gliwice 
będziemy Państwa na bieżąco 
informować na stronie Gliwice.eu 
oraz w mediach społecznościo-
wych Miasta Gliwice. 

adam Neumann
prezydent Gliwic
– Chciałbym podkreślić 
solidarność Gliwic z wszyst-
kimi, którzy w jakikolwiek 
sposób ucierpią w wyniku 
działań wojennych. Nasze 
miasto od lat 90. regularnie 
współpracowało z wieloma 
ukraińskimi samorządow-
cami, wielokrotnie gości-
liśmy w Gliwicach naszych 
sąsiadów. Gliwice są drugim 

domem dla wielu obywateli Ukrainy, którzy pracują 
i uczą się w naszym mieście. Solidaryzujemy się 
z Wami dzisiaj i będziemy solidaryzować się w na-
stępnych tygodniach. W tej trudnej sytuacji, w jakiej 
znalazła się obecnie Ukraina, Gliwice chcą zaofero-
wać przyjeżdżającym do nas Ukraińcom wsparcie na 
każdym etapie ich pobytu w naszym mieście. Właśnie 
w tym celu został powołany zespół zadaniowy ds. 
uchodźców z Ukrainy – aby przyjazd Ukraińców do 
naszego miasta był jak najlepiej przygotowany.

24 lutego Rosja zaatakowała 
Ukrainę. Na znak solidarności 
z obywatelami Ukrainy gliwicka 
Radiostacja została podświetlo-
na w barwach narodowych tego 
kraju. Niech niebiesko-żółta 
Radiostacja, obiekt-symbol jed-
noznacznie przywołujący okru-
cieństwa II wojny światowej, 
będzie jednocześnie wyrazem 
sprzeciwu wobec jakiejkolwiek 
inwazji zbrojnej. Nasze serca 
i myśli są teraz z Ukraińcami – 
zarówno z tymi, którzy mierzą 
się z tą ekstremalnie trudną sy-
tuacją w swoim kraju, jak i tymi, 
którzy są naszymi sąsiadami 
w Gliwicach: pracują, uczą się 
i żyją obok nas. Wraz z tym ge-
stem przekazujemy Wam nasze 
wsparcie. Bądźcie silni!

Ważne i przydatne informacje na temat pomocy Ukrainie  
są publikowane i stale uzupełniane na stronie internetowej 

miasta w zakładce Pomoc Ukrainie  
gliwice.eu/pomocukrainie

Rusza miejska zbiórka 
W czwartek 3 marca rozpoczynamy miej-
ską zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukra-
iny, którzy trafiają do naszego miasta 
z ogarniętego wojną kraju. Dary będą 
zbierane w hali widowiskowo-sportowej 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50) – od 
poniedziałku do piątku między godz. 
10.00 a 20.00 oraz w weekendy od godz. 
12.00 do 18.00.

Miejską zbiórkę koordynuje w ramach 
zespołu ds. uchodźców z Ukrainy Sto-
warzyszenie GTW. Zbierane są środki 
rzeczowe, w tym środki spożywcze 
i artykuły higieniczne. Zebrane dary zo-
staną przeznaczone na zabezpieczenie 
potrzeb ukraińskich rodzin przyjeżdża-
jących do Gliwic i powiatu gliwickiego. 

Stowarzyszenie GTW na bieżąco będzie 
informować o tym, jakiego rodzaju  
rzeczy są aktualnie potrzebne.
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Gliwiczanie dowiedli niejednokrotnie, że gdy potrzebna jest 
pomoc, to można na nich liczyć. Teraz z pewnością jest taki 
moment, w którym możemy powiedzieć „wszystkie ręce na 
pokład!” i wspólnie pomagać mieszkańcom zaatakowanej 
Ukrainy. Gliwicka Baza Wsparcia już działa.
Od 1 marca działa portal party-
cypacyjny decydujmyrazem.gli-
wice.pl. Dzięki funkcjonalności 
portalu możliwe było szybkie 
stworzenie i uruchomienie for-
mularza zgłoszeń do Gliwickiej 
Bazy Wsparcia, a w kolejnym 
kroku – udostępnienie bazy 
organizacjom i instytucjom 
bezpośrednio udzielającym 
pomocy. 

W Gliwicach dla uchodźców 
z Ukrainy prowadzone są róż-
norodne zbiórki organizacji 
pozarządowych, rad dzielnic, 
szkół, parafii, firm. Również 
indywidualni mieszkańcy Gliwic 
proponują swoją pomoc. Na 
portalu decydujmyrazem.gliwice.
pl można w prosty sposób za-
oferować swój wkład, wsparcie, 

dary, usługę. Wystarczy kliknąć 
w odpowiedni kafelek na stronie 
(z napisem: Gliwicka Baza Wspar-
cia, link: decydujmyrazem.gliwi-
ce.pl/baza-wsparcia/), wypełnić 
rubryki formularza, w którym 
należy opisać rodzaj oferowanej 
pomocy oraz zostawić dane kon-
taktowe, a taka oferta zostanie 
przekazana organizacjom i insty-
tucjom bezpośrednio wspiera-
jącym Ukraińców. Dzięki temu 
szybko i sprawnie połączymy 
oferujących pomoc z tymi, którzy 
jej udzielają.

co można zaoferować? 
Liczy się niemal wszystko: 
udostępnienie mieszkania lub 
pokoju, zapewnienie pracy, 
wyżywienia, środków higieny, 
medykamentów, odzieży, elek-

troniki, tłumaczeń, transportu, 
pomocy prawnej, wolontariatu. 
Pomoc jest potrzebna zarówno 
dla uchodźców, którzy dopiero 
docierają do naszej granicy, jak 
i tych, którzy już są w naszym 
mieście. Dzięki Gliwickiej Bazie 
Wsparcia można mieć pew-
ność, że udzielone wsparcie 
trafi precyzyjnie do osób, które 
tego wsparcia potrzebują. 

Koordynatorem bazy jest Cen-
trum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych. Pracowni-
cy Centrum służą informacją na 
temat bazy, odpowiedzą także 
na pytania i wskażą ewentual-
ne kontakty do koordynatorów 
zbiórek. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/238-81-67.

Uchodźcy z Ukrainy szukający 
pomocy w Polsce mogą potrze-
bować opieki medycznej. Każda 
osoba z problemem zdrowotnym 
ma prawo skorzystać z porady 
lekarza rodzinnego, poradni 
specjalistycznej czy szpitala w ra-
mach usług świadczonych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do skorzystania z bezpłatnej 
opieki medycznej przez oby-
wateli Ukrainy jest wymagane 
zaświadczenie wystawione 
przez straż Graniczną RP lub 
odcisk stempla straży Granicz-
nej RP w dokumencie podróży, 
potwierdzające legalny pobyt na 
terenie Polski, po przekroczeniu 

granicy od 24 lutego 2022 roku 
w związku z działaniami zbrojny-
mi na terytorium Ukrainy.

Przepisy przygotowywane przez 
rząd obejmą placówki medyczne, 
które mają podpisany kontrakt 
z NFZ-em. Świadczenia medyczne 
dla uchodźców z Ukrainy zostaną 
opłacone z budżetu państwa na 
podstawie stawek zapisanych 
w umowach z NFZ-em.

Lista placówek świadczących 
bezpłatną pomoc medyczną 
w Gliwicach jest dostępna na 
stronie Gliwice.eu w zakładce 
Pomoc Ukrainie (gliwice.eu/
pomocukrainie).

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach włącza się w działania na 
rzecz obywateli Ukrainy, którzy 
przyjeżdżają do naszego miasta. 
Pracownicy PUP-u aktywnie szuka-
ją pracy dla Ukraińców na terenie 
Gliwic i powiatu gliwickiego i ape-
lują do pracodawców o składanie 
ofert pracy dla obywateli Ukrainy.

W związku z trwającymi na terenie 
Ukrainy  działaniami wojennymi, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwi-
cach zaprasza pracodawców za-

interesowanych zatrudnieniem 
obywateli tego kraju do kontaktu 
bezpośrednio w siedzibie PUP-u 
(pl. Inwalidów Wojennych 12, 
pokój 5), telefonicznie (32/444-  
-23-80, 32/444-23-78; 32/444-23-
-79, 32/444-23-94, 690-448-928) 
lub e-mailem (sekretariat@pup.
gliwice.pl lub pp@pup.gliwice.pl 
z dopiskiem w temacie „UKRAINA”).

Więcej informacji oraz oferty 
pracy są publikowane na stronie 
gliwice.praca.gov.pl.

Pomagajmy razem!

Bezpłatna pomoc medyczna 

Praca dla przyjeżdżających 

Pomoc Ukrainie w Gliwicach
Przy ul. studziennej 6 funkcjonuje punkt „Pomoc Ukrainie”, prowadzony 
przez centrum inicjatyw społecznych. Wsparcie znajdą w nim przybyli 
do Gliwic obywatele Ukrainy. Ukraińców wesprze także Ośrodek Pomocy 
społecznej w Gliwicach.
Punkt „Pomoc Ukrainie” dzia-
ła od poniedziałku do soboty 
między godz. 10.00 a 20.30. 
Można tam znaleźć wszelkie 
niezbędne informacje po przy-
jeździe do Gliwic, między in-
nymi o tym, jak zalegalizować 
swój pobyt czy znaleźć pracę. 
Działalność punktu jest obecnie 
organizowana, wkrótce podłą-
czone zostaną nowe numery 
telefonów. O danych kontakto-
wych i wszelkich informacjach 
o funkcjonowaniu punktu „Po-
moc Ukrainie” będziemy na 
bieżąco informować na stronie 
internetowej gliwice.eu/pomo-
cukrainie. Centrum Inicjatyw 
Społecznych w ramach miej-

skiego zespołu ds. uchodźców 
z Ukrainy organizuje także 
pomoc w transporcie z granicy 
i znalezieniu zakwaterowania.

Miasto Gliwice przygotowało dla 
uchodźców z Ukrainy miejsca, 
w których będą mogli zatrzymać 
się po przyjeździe do miasta. 
W zależności od indywidualnej 
sytuacji może to być jedno z miejsc 
bezpłatnych – w Ośrodku Inter-
wencji Kryzysowej (5 miejsc) przy  
ul. Sikorskiego 134, lub w przygo-
towywanej sali gimnastycznej przy 
ul. Barlickiego 3. Płatnie schronie-
nie można uzyskać w Schronisku 
Młodzieżowym „Ślązaczek” przy 
ul. Krakusa 16 lub w internacie 

działającym przy Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych przy 
ul. Chorzowskiej 5.

Miejscem, w którym uchodźcy 
z Ukrainy znajdą pomoc, będzie 
także Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach. Już teraz w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Gliwi-
cach (ul. Sikorskiego 134) oby-
watele Ukrainy mogą skorzystać 
z pomocy psychologicznej. OPS 
pracuje także nad uruchomieniem 
bezpłatnych porad prawnych i tłu-
maczeń. Z pracownikami Ośrodka 
Pomocy Społecznej można się 
kontaktować za pomocą adresu 
mail: szewczyk_a@ops.gliwice.
eu lub dyrbus_m@ops.gliwice.eu.
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Uczniowie i studenci. edukacja bez granic
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To charytatywne wydarzenie odbędzie się w cechowni przy ul. Bojkowskiej. Panele 
dyskusyjne, duża dawka wiedzy, jak pomagać Ukrainie i doskonała muzyka – taki 
jest plan na najbliższą niedzielę, 6 marca! Wydarzenie organizuje Miasto Gliwice, 
GcNT cechownia, stowarzyszenie Nowa cechownia i centrum Kultury Victoria.
Wydarzenie w Cechowni roz-
pocznie się o godzinie 14.00. 
W pierwszej części zaplanowa-
no panele dyskusyjne i prelek-
cje. Na temat dramatycznej 
sytuacji na Ukrainie wypowie-
dzą się m.in. Bogusław Tracz 
(historyk, obecnie pracownik 
Biura Badań Historycznych 
katowickiego oddziału IPN; 
autor wielu książek) oraz zbi-
gniew Rokita (polski dzienni-
karz i reporter specjalizujący 
się w problematyce Europy 
Środkowo-Wschodniej; laureat 
Nagrody Literackiej Nike).

O tym, jak pomagać uchodźcom 
opowie Łukasz Gorczyński 
(m.in. przewodniczący zespołu 
Ogólnopolskiej Federacji Orga-
nizacji Pozarządowych Proste 
prawo dla NGO, wiceprezes Sto-
warzyszenia „Cała Naprzód”).

Ponadto, w holu głównym bu-
dynku Cechowni odbędzie się 
forum wymiany doświadczeń 

i wiedzy. Do godziny 18.00 bę-
dzie można odwiedzić stoiska 
informacyjne, m.in. organizacji 
pozarządowych angażujących 
się w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy, Politechniki Śląskiej 
i Business Centre Club. Zorga-
nizowany zostanie też punkt in-
formacyjny Miasta Gliwice. Na 
miejscu będą tłumacze języka 
ukraińskiego, a wszyscy zainte-
resowani otrzymają słowniczek 
podstawowych fraz ukraińskich.

Wstęp na tę część wydarzenia 
jest bezpłatny. Warto jednak 
wesprzeć inicjatywę dobro-
wolnymi datkami do puszek 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
Cała Naprzód.

– Ze smutkiem i niepokojem 
śledzimy rozwój sytuacji na do-
tkniętej wojną Ukrainie. Jako 
zespół Centrum Kultury Victoria 
chcemy włączyć się w pomoc 
poszkodowanym, robiąc to, co 
potrafimy najlepiej – współor-

ganizując koncert charytatywny 
– mówi Paweł Ciepliński, dyrek-
tor Centrum Kultury Victoria.

Po godzinie 18.00 rozpoczną 
się koncerty. W repertuarze na 
ten wieczór znajdzie się muzyka 
ukraińska. Jako pierwszy wystąpi 
Jakub Skorupa – pochodzący ze 
Śląska, ceniony wolalista i gita-
rzysta. Po nim zaprezentuje się 
Michał Matuszewski, charyzma-
tyczny muzyk z Bieszczadów. Na 
scenie staną również wokalistki 
popowego zespołu Vellow – dwie 
siostry urodzone we Lwowie. 
Gwiazdą wieczoru będzie Kroke, 
wywodzący się z Krakowa zespół 
szukający inspiracji w muzyce 
etnicznej.

Biletem wstępu na koncerty będą 
cegiełki, z których wpływ w cało-
ści zostanie przekazany na pomoc 
Ukrainie. Informacje o zakupie 
cegiełek pojawią się wkrótce na 
stronach organizatora: ckvictoria.
pl lub cechownia-gliwice.pl.

Wszyscy obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać 
z komunikacji miejskiej zarządu Transportu Metropo-
litalnego (zTM). Darmowe przejazdy dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy obowiązują również w pociągach 
Kolei Śląskich i w klasie 2 w wagonach z miejscami do 
siedzenia pociągów TLK i ic.

    autobusy, tramwaje  
    i trolejbusy zTM

Autobusy, tramwaje i trolejbusy 
jeżdżą pomiędzy 41 miastami Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropo-
lii. Wybierając ten środek transpor-
tu, podczas kontroli biletów należy 
pokazać ukraiński paszport lub inny 
dokument potwierdzający naro-
dowość ukraińską lub dokument 
potwierdzający status uchodźcy 
wojennego.

Rozkład jazdy: rj.metropoliaztm.pl

      Pociągi

Koleje Śląskie
Pociągi Kolei Śląskich jeżdżą po-
między miastami Metropolii oraz 
w pozostałej części województwa 
śląskiego. Podróż pociągami od-
bywać się może na podstawie 
paszportu lub dokumentu po-

twierdzającego obywatelstwo 
ukraińskie.

Rozkład jazdy: www.kolejeslaskie.
com

PKP intercity
Obywatele Ukrainy mogą po-
dróżować bezpłatnie w klasie 2, 
w wagonach z miejscami do sie-
dzenia pociągów TLK i IC. Przejaz-
dy te odbywają się na podstawie 
paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego obywatelstwo 
ukraińskie. Osoby te mogą pobierać 
darmowe rezerwacje, a w przypad-
ku ich braku mogą podróżować  
bez rezerwacji miejsca.

Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już 
bilet, to może go zwrócić lub wy-
mienić na nieodpłatną rezerwację 
miejsca. Zwroty pieniędzy za zaku-
pione bilety są dokonywane bez 
potrąceń.

Dzieci z Ukrainy, które przyjeżdżają obecnie do Gliwic, mogą nieodpłatnie uczęszczać do miejskich przedszkoli i uczyć się w publicznych 
szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie jest formalną przeszkodą. Działania miasta są zgodne z przepisami i wytycznymi rządowymi. 
studenci mogą natomiast korzystać z oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej. Uczelnia uruchomiła także specjalny Punkt Konsultacyjny.

    Przedszkola i szkoły

Dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmo-
wane do gliwickich przedszkoli 
na wolne miejsca. Jeżeli rodzice 
nie będą mogli takiej placówki 
znaleźć, pomocą służą pracow-
nicy Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (ul. Jasna 
31 a, tel. 32/338-64-62, e-mail: 
ed@um.gliwice.pl).

Dzieci i młodzież od 7 do 15 
lat są przyjmowane do szkół 
podstawowych w obwodach, 
w których mieszkają.
 Żeby dowiedzieć się, która 

szkoła jest szkołą obwodową, 
należy wejść na stronę interne-
tową bip.gliwice.eu/edukacja-1 
i kliknąć w aktywny link „Ob-
wody szkół podstawowych” 
z dokumentem w formacie .pdf. 

 Szkoły z rejonów można 
wyszukiwać w nim poprzez 

kombinację Ctrl + F i wpisanie 
w polu wyszukiwania ulicy 
zamieszkania.

Młodzież od 15 do 18 lat może 
się uczyć w szkołach ponadpod-
stawowych. Ich wykaz znajduje 
się na stronie bip.gliwice.eu/
wykaz-publicznych-jednostek
-oswiatowych.

W przypadku trudności ze znalezie-
niem wolnych miejsc w szkołach, 
pomocą służą pracownicy Wydzia-
łu Edukacji UM w Gliwicach.

      co ze znajomością  
      języka polskiego?

Nieznajomość albo słaba znajo-
mość języka polskiego nie jest 
formalną przeszkodą w uczeniu 
się w polskiej szkole. Cudzoziemcy 
mogą uczestniczyć w dodatko-
wych zajęciach z języka polskiego, 

a – jeśli zajdzie taka potrzeba – re-
alizować naukę w formie oddziału 
przygotowawczego. Uczniowie 
z Ukrainy mogą ponadto korzy-
stać z pomocy osoby mówiącej 
w języku ukraińskim, która bę-
dzie zatrudniona jako pomoc 
nauczyciela oraz uczęszczać na 
dodatkowe zajęcia wyrównawcze. 
Uczniom z zagranicy zostanie tak-
że zaoferowana pomoc psycho-

logiczno-pedagogiczna. Wszelkie 
potrzeby w tym zakresie powinny 
być zgłaszane dyrektorom szkół, 
do których uczęszczają uczniowie-
-uchodźcy z Ukrainy. Wszystkie te 
formy wsparcia są bezpłatne.

     studiuj w Gliwicach!

Politechnika Śląska jest otwar-
ta na studentów z Ukrainy. Na 

niektórych kierunkach zajęcia są 
prowadzone w języku angielskim. 
Studenci z Ukrainy mogą wniosko-
wać o zwolnienie z opłat za studia 
lub bezpłatne zakwaterowanie 
w domu studenckim. Szczegółowe 
informacje na ten temat można 
uzyskać w uruchomionym przez 
Centrum Wolontariatu i Biuro Ka-
rier Politechniki Śląskiej Punkcie 
Konsultacyjnym. Można znaleźć 
w nim także pomoc psychologiczną 
i skorzystać z doradztwa zawodo-
wego. Punkt działa na Wydziale 
Inżynierii Środowiska i Energetyki 
przy ul. Stanisława Konarskiego 20 
(pokój 106) od godz. 8.00 do 16.00 
w dni robocze. Z Punktem można 
także kontaktować się telefonicznie 
(+48 691-441-028 i +48 697-990-  
-496) i e-mailowo (Pomoc.Ukra-
inie@polsl.pl, kariera@polsl.pl). 
W punkcie konsultacyjnym pracują 
wolontariusze posługujący się  
językiem  ukraińskim.

Bezpłatny  
transport publiczny
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Nowe autobusy w zajezdni PKM 
zaprezentowano dziennikarzom 
podczas konferencji prasowej, 
w której uczestniczył Adam 
Neumann, prezydent Gliwic oraz 
Mariusz Śpiewok, zastępca prezy-
denta.

– W poniedziałek po raz pierwszy 
na gliwickie ulice wyjechały auto-
busy elektryczne. W trosce o śro-
dowisko i mieszkańców staramy 
się systematycznie modernizować 
miejski tabor autobusowy, aby 
w jak największym stopniu mini-
malizować emisję spalin do at-
mosfery. Nowe autobusy są ciche, 
wygodne, nowoczesne, z dobrym 
systemem ogrzewania. To bardzo 
dobra wiadomość dla pasażerów, 
dla których poprawi się jakość 
i komfort podróży – mówił adam 
Neumann, prezydent Gliwic.

28 lutego na ulice Gliwic wyje-
chały dwuosiowe Volvo B4SC 
7900 Electric o długości 12 me-
trów dla ponad 75 pasażerów 
i trzyosiowe, przegubowe Volvo 
BASC 7900 Electric, o długości  
18 metrów, mieszczące 130 pasa-
żerów. Kursują na trasie linii A4, 
między Teatrem Miejskim przy  
ul. Nowy Świat a zajezdnią PKM 
przy ul. Chorzowskiej oraz na tra-
sie linii nr 676, okrężnej, liczącej 
28 przystanków (z Sikornika m.in. 
przez plac Piastów, ul. Lipową, 
Warszawską, Górnych Wałów, 
Nowy Świat, Zygmunta Starego, 
Rybnicką, z powrotem na Sikornik).

Elektryczny silnik trakcyjny auto-
busu 12-metrowego jest zasilany 
bateriami o pojemności 264 kWh, 
natomiast dwa silniki autobusu 
18-metrowego bateriami o po-
jemności 330 kWh. Dzięki takim 
bateriom „elektryki” mogą na 
jednym ładowaniu przejechać 
ponad 100 km.

– Ładowanie odbywa się na tere-
nie zajezdni przy ul. Chorzowskiej 

przy użyciu specjalnych ładowa-
rek z kablami poprzez gniazdo 
plug-in oraz na przystankach 
krańcowych, tzn. przy ul. Czapli, 
przy Teatrze Miejskim oraz w za-
jezdni przy użyciu szybkich łado-
warek posiadających pantograf 
opuszczany na specjalne szyny 
umieszczone na dachu pojazdu. 
Takie ładowanie trwa zaledwie 
kilka minut. Będzie więcej tego 
typu autobusów w Gliwicach, 
ponieważ zależy nam na jak 
najbardziej ekologicznym trans-
porcie dla mieszkańców – poin-
formował Henryk Szary, prezes 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej w Gliwicach.

Wygodne 
i funkcjonalne

Volvo to jeden z największych 
na świecie producentów auto-
busów i autokarów turystycz-
nych, stosujący zrównoważone 

rozwiązania transportowe wpły- 
wające na podniesienie jakości 
życia mieszkańców. Pojazdy, 
które trafiły do Gliwic mają 
wyjątkowo duże okna, spe-
cjalny system oświetlenia oraz 
funkcjonalnie rozmieszczone 
uchwyty, poręcze, kasowniki 
i przyciski. Siedzenia dla pasa-
żerów są wygodne, miękkie, 
ukształtowane ergonomicznie. 
Drzwi autobusu posiadają 
układ zabezpieczający przed 
przytrzaśnięciem pasażera 
oraz blokadę uniemożliwiającą 
otwarcie drzwi podczas jazdy 
autobusu. Wejścia i wyjścia 
oraz przejście środkowe są ni-
skopodłogowe i bezstopniowe. 
W razie potrzeby prawą stro-
nę autobusu można opuścić 
o 8 cm, co ułatwia wsiadanie 
i wysiadanie. Autobusy mają 
też otwieraną „rampę”, po któ-
rej może wjechać wózek oraz 
miejsce na wózek inwalidzki 

z poręczą i szerokimi siedzenia-
mi dla osób niepełnosprawnych.  
Dodatkowo autobusy wyposa-
żono w pasy mocujące rowery. 
Posiadają również system moni-
toringu wizyjnego wnętrza oraz 
obszaru obok pojazdu.

Ponadto mają klimatyzację 
z funkcją regulacji temperatury, 
szybkiego odparowania i osusza-
nia szyb. W celu zaoszczędzenia 
energii cieplnej posiadają w każ-
dym bocznym oknie podwójne 
szyby, a poszycia ścian bocznych 
i dachu skuteczną warstwę izo-
lacyjną.

Na pionowych poręczach znajdu-
ją się przyciski „STOP” sygnalizują-
ce kierowcy konieczność obsługi 
„przystanku na żądanie”. Przyciski 
są oznakowane w języku Braille`a. 
To nie wszystko – w przestrzeni 
pasażerskiej zabudowano łado-
warki do urządzeń mobilnych, 
jest też bezprzewodowy dostęp 
do Wi-Fi. Ponadto pojazdy są wy-
posażone w dynamiczny głosowy 
system informacji pasażerskiej in-
formujący o etapie trasy i najbliż-
szych przystankach – komunikat 
słychać zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz autobusów.

Zakup nowych autobusów, wraz 
z infrastrukturą, kosztował ponad 
31,7 mln zł. Inwestycja została do-
finansowana ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020 
(kwotą 26,9 mln zł).

komunikacja

Gliwicki tabor wzbogacił się o dziesięć elektrycznych, niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów 
marki Volvo – wyjechały na gliwickie ulice 28 lutego. Gotowe są też stacje ładowania tych pojazdów.

czas na „elektryki”

Gliwice kon-
sekwentnie 
stawiają na 
ekologię!

Gliwicki PKM od lat sukcesyw-
nie wymienia autobusy na 
nowe. Od niedawna po ulicach 
miasta jeździ 15 nowoczesnych, 
wygodnych, ekologicznych i hy-
brydowych autobusów marki 
MAN Lion’s City 19C. PKM pla-
nuje dalsze powiększenie taboru 
o kolejne autobusy hybrydowe.

– Mieszkańcy Gliwic korzystają 
z nowoczesnego taboru. Dzięki pro-
jektom unijnym pozyskaliśmy już  
36 autobusów, teraz na gliwickie 
ulice wyjechało kolejnych dziesięć. 
Otrzymaliśmy też potwierdzenie 
o dofinansowaniu ze środków 
unijnych następnej dużej inwestycji 
– zakupu 17 autobusów hybrydo-
wych – mówi Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic. (mf)
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MiasTO i MieszKańcy

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Możemy przekazać nasz 1% podatku wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego. W Gliwicach na rzecz mieszkańców i naszego najbliższego otoczenia działają 52 takie organizacje. 
Dzięki nam mogą realizować swoje działania jeszcze lepiej. zostawmy 1% w Gliwicach!

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych (wcześniej 
GCOP) już od lat realizuje kam-
panię promującą oddawanie 
1% podatku na rzecz gliwickich 
organizacji pożytku publicznego. 
Stara się zwiększać świadomość 
mieszkańców, przekonywać, że 
warto zdecydować, na jaki cel 
społeczny chcemy przekazać 
swoją część podatku i pomagać 
lokalnie.

W naszym mieście w tym roku 
jest w czym wybierać. Podmio-
tów uprawnionych do pozyski-
wania 1% jest 52 – o 7 więcej niż 
w minionym roku. Ważne jest 
też, że wiele osób coraz chęt-
niej korzysta z tej możliwości 
wsparcia wybranych organiza-
cji. Przekazanie niewielkiego 
podatku nic nas nie kosztuje, 
a dzięki temu zyskujemy wszyscy 
– organizacje prowadzą bowiem 
wiele ważnych i społecznie po-
trzebnych działań.

Pomagamy 
lokalnie

Gliwickie organizacje skupiają 
się na różnego typu działalności, 
m.in.: kulturalnej, sportowej, 
ekologicznej czy społecznej. Każ-
da z organizacji realizuje swoje 
działania statutowe, które są 
odpowiedzią na potrzeby lokalnej 
społeczności. Organizacje poza-
rządowe pokazują siłę oddolnych 
inicjatyw, których odbiorcami 
są mieszkańcy – niezależnie od 

płci, wieku czy statusu material-
nego. Wybierając jedną z nich, 
dokładamy cegiełkę do budowy 
kalendarza ciekawych wydarzeń 
w mieście. Możemy również 
pomagać osobom z niepełno-
sprawnościami, weteranom, 
organizacjom odpowiedzialnym 
za popularne festiwale czy pod-
miotom oferującym mieszkań-
com sportową aktywność.

Łatwa  
procedura

Jeżeli 1% nie zostanie przez 
nas rozliczony, należność otrzy-
muje Skarb Państwa. Centrum 
3.0 zachęca do wzięcia sprawy 
w swoje ręce i zadbania, by te 
pieniądze zostały dobrze spożyt-
kowane w Gliwicach. Najłatwiej 

i najszybciej przekazać 1% po-
datku, wypełniając deklarację 
online. To jednak niejedyne 
rozwiązanie.

Aby rozliczyć się z fiskusem, 
można zapisać się na organizo-
wane przez Centrum 3.0 bez-
płatne dyżury, podczas których 
wolontariuszka profesjonalnie 
pomoże w wypełnieniu dekla-
racji w zamian za przekazanie 
1% podatku na wybraną or-
ganizację lokalną. Mogą go 
także w sposób dobrowolny 
przekazać emeryci i renciści, 
wypełniając specjalne oświad-
czenie PIT-OP. Z myślą o nich zo-
stała wprowadzona możliwość 
wypełnienia dokumentów na 
miejscu, w wybranej siedzibie 
Centrum 3.0. Seniorzy mogą 

przyjść w godzinach pracy jed-
nostki i wypełnić dokumenty 
ze wsparciem pracownika 
Centrum. Wystarczy wcześniej 
umówić się na wypełnianie 
deklaracji, dzwoniąc na numer: 
32/775-20-53 lub pisząc e-mail: 
seniorzy@gods.gliwice.pl.

integracja 
wokół idei

Chcąc towarzyszyć mieszkańcom 
w podejmowaniu decyzji o 1%, 
Centrum 3.0 realizuje działania 
promocyjne zarówno wirtualnie, 
jak i bezpośrednio, w przestrze-
ni miasta. Pierwszą okazją do 
spotkania był bezpłatny dyżur 
PIT-owy 24 lutego. Kolejny zapla-
nowano na 15 marca w Centrum 
Handlowym Forum, od godz. 

16.00 (w okolicy wejścia od  
ul. Lipowej). Będzie możliwość 
rozliczenia deklaracji, poznania 
lokalnych organizacji i – dosłow-
nie – „złowienia swojej Organiza-
cji Pożytku Publicznego”. Jedyne 
czego będziemy potrzebowali, to 
dowód tożsamości i dobre chęci. 
W centrum handlowym jest tak-
że eksponowana wystawa przed-
stawiająca gliwickie organizacje, 
którą można oglądać do końca 
kwietnia, czyli do końca okresu 
rozliczeniowego.

Organizacje 
wokół ciebie!

Listę wszystkich organizacji po-
żytku publicznego można znaleźć 
na stronie internetowej gods.
gliwice.pl w zakładce „Kampa-
nia 1%”. Organizacje pożytku 
publicznego pojawiają się także 
w przestrzeni miejskiej. Plakaty 
i ulotki informujące zobaczymy 
m.in. na miejskich ekranach LED, 
w autobusach, w książkach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej oraz 
na przystankach autobusowych. 
„Kampania 1%” pojawia się 
także w lokalnych mediach – po 
szczegóły i najnowsze informacje 
warto zajrzeć na profil Centrum 
3.0: fb.com/Centrum3.0.

Mamy 52 powody, aby zostawić 
swój mały procent w Gliwicach!

Centrum 3.0 –  
Gliwicki Ośrodek Działań 

Społecznych

Maraton  
pisania  
wniosków

Mały procent – duże wsparcie

DecydujmyMy ra-
zem! Gliwicka Plat-
forma Partycypa-
cyjna wystartowała. 
1 marca, wraz z rozpoczęciem 
naboru wniosków do Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2023, 
pod adresem www.decydujmy-
razem.gliwice.pl uruchomiona 
została platforma partycypa-
cyjna. Mieszkańcy Gliwic mogą 
znaleźć na niej informacje o bu-
dżecie obywatelskim, ale też o in-

nych sposobach pozwalających 
współdecydować o zmianach 
zachodzących w mieście. 

Dzięki podstronie Gliwicka 
Baza Wsparcia możesz włączyć 
się w akcje pomocowe na rzecz 
Ukrainy.

To nowe narzędzie pozwoli 
na większy udział mieszkań-
ców w życiu miasta, umożliwi 
wyrażanie opinii w sprawach 
dotyczących dzielnic lub całych 
Gliwic. Docelowo platforma ma 

składać się z kilku lub kilkuna-
stu portali tematycznych. Prace 
nad ich tworzeniem zostały 
zaplanowane na cały rok 2022. 

Podstawą rozwoju portalu jest 
wygoda jego użytkowników, 
ale równie ważny jest rzetelny, 
merytoryczny wkład. Wdraża-
nie kolejnych elementów bę-
dzie konsultowane zarówno 
ze specjalistami w różnych 
dziedzinach, jak i zaintereso-
wanymi mieszkańcami miasta. 
 (al)

Masz pomysł na zmiany w swojej 
dzielnicy? Chcesz go zrealizować 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2023? Aby 
zwiększyć szansę na wykonanie 
zadania, warto wziąć udział 
w maratonie pisania wniosków 
organizowanym przez Centrum 
3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych. 

Wiele osób ma dobre pomysły na 
uatrakcyjnienie swojego najbliż-
szego otoczenia, wprowadzenie 
zmian, na inwestycje, które po-
służą mieszkańcom czy warsztaty, 
które zintegrują społeczność i po-
zwolą rozwijać pasje. Doskonałym 
narzędziem do realizacji tych 
planów jest Gliwicki Budżet Oby-
watelski. Niestety, część świetnych 

pomysłów przepada przez źle 
wypełnione wnioski, odrzucane 
z powodu błędów formalnych. 
Aby pomóc mieszkańcom, pra-
cownicy z Centrum 3.0 organizują 
maraton pisania wniosków. 

Maraton odbędzie się w so-
botę, 5 marca, w godz. od 
13.00 do 18.00 w cH Forum 
przy ul. Lipowej 1. Pracowni-
cy centrum 3.0 będą czekać 
w punkcie konsultacyjnym 
na i piętrze. 

Podczas maratonu będzie można 
skonsultować swój pomysł i prze-
nalizować jego szansę na realizację 
oraz uzyskać praktyczne wska-
zówki, jak prawidłowo wypełnić 
wniosek do GBO 2023.  (mf)

gods.gliwice.pl
gods.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Centrum3.0
www.decydujmyrazem.gliwice.pl
www.decydujmyrazem.gliwice.pl
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Budowlana wiosna w arenie Gliwice

Gliwice zagospodarują suchy zbiornik retencyjny budowany na potoku Wójtowianka tak, aby 
służył mieszkańcom jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji. Trwa już przetarg na 
wykonanie tego zadania.
Przetarg na zagospodarowanie 
budowanego zbiornika na Wój-
towiance w systemie zaprojektuj 
i wybuduj jest w toku – niedługo 
powinniśmy się dowiedzieć, jakie 
firmy złożyły swoje oferty. Zadanie 
ma zostać zrealizowane w ciągu 13 
miesięcy od momentu podpisania 
umowy z firmą, której oferta oka-
że się w procedurze przetargowej 
najlepsza. Jeśli nie zajdą nieprzewi-
dziane trudności, mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowej miejskiej 
przestrzeni wiosną przyszłego roku.  

Budowany pomiędzy osiedlem 
Sikornik a obwodnicą miejską 
zbiornik retencyjny ma zabez-
pieczyć część śródmieścia przed 
zalewaniem podczas nawalnych, 
długotrwałych opadów i jest nie-
zbędnym elementem komplekso-
wego systemu ochrony przeciw-
powodziowej Gliwic. Prezydent 
Gliwic zadecydował, że – zgodnie 
z oczekiwaniami wyrażanymi 
przez mieszkańców – teren ten 

zyska dodatkową funkcję i będzie 
na co dzień służyć gliwiczanom.

– Po zagospodarowaniu teren 
będzie mieć parkowy charakter, 
ze ścieżkami dla rowerzystów 
i pieszych. Na jego atrakcyjność 
wpłynie różnorodna roślinność 
oraz elementy rekreacyjne dla osób 
w różnym wieku. Ta otwarta i ogól-
nodostępna przestrzeń powinna 
przyciągać nie tylko mieszkańców 
pobliskich osiedli, ale również gliwi-
czan z innych części miasta – pod-
kreśla Mariusz Śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Budowa zbiornika wraz z jego 
zagospodarowaniem obejmie 
w sumie 10 hektarów, a zieleń 
pokrywać będzie docelowo 70% 
tego obszaru (tylko 1,3% zajmą 
elementy betonowe). Suchy 
zbiornik retencyjny ma zostać tak 
ukształtowany, że będzie mógł 
być w bezpieczny sposób wyko-
rzystywany przez mieszkańców. 

W koncepcji przewidziano miej-
sca wypoczynku i różne elementy 
małej architektury – m.in. ławki, 
leżaki, specjalne podesty z miej-
scami do siedzenia i plenerowymi 
meblami, wiatę czy stoliki pikni-
kowe. Zaplanowano plac zabaw 
i siłownię. 

Zgodnie z założeniami, posadzo-
na powinna zostać bardzo duża 
liczba nowych roślin – drzew, 
krzewów i bylin. Pojawi się też 
m.in. roślinność łąkowa czy ro-
śliny pnące. Zostaną dobrane 
odpowiednie gatunki dostoso-
wane do panujących warunków, 
cieszące oczy spacerowiczów, ale 
pożyteczne także dla owadów 
i małych zwierząt. 

Prace związane z budową suche-
go zbiornika retencyjnego już 
trwają, a obecnie realizowany 
jest etap przygotowawczy obej-
mujący m.in. drogi technologicz-
ne i budowę przepustu. 

– Zagospodarowanie zbiornika 
retencyjnego, którego dotyczy 
trwający obecnie przetarg, 
chcemy realizować w miarę moż-
liwości mniej więcej równolegle 
z jego budową. Prace mogą się 
rozpocząć po zakończeniu robót 
ziemnych i zostaną podzielone 
na etapy – informuje Elżbieta 
Chrząszcz, zastępca naczelnika 
Wydziału Gospodarowania Wo-
dami Urzędu Miejskiego. 

Budowa zbiornika retencyj-
nego miała kosztować około  
16,5 mln zł, z tego 85% miało 
zostać pokryte ze środków unij-
nych, ale ze względu na prze-
dłużające się procedury kwota 
ta wzrośnie. Wsparcie z Unii 
Europejskiej miasto pozyskało 
także na zagospodarowanie 
terenu.

 (al)

Branżowe firmy, najnowsze technologie, ciekawe rozwiązania i profesjonalne doradztwo – przed nami 22. Gliwickie Targi 
Budownictwa, instalacji, Wnętrz. Wydarzenie organizuje agencja informacyjno-Reklamowa 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 szuka-
jących inspiracji i nowości w bran-
ży. Warto zarezerwować sobie 
weekend 5–6 marca na wizytę 
w Arenie Gliwice – nie zabraknie 
różnorodnych stoisk, ciekawych 
aranżacji, pokazów i prelekcji. 
O najmłodszych w Kąciku Malu-
cha zadbają fachowi animatorzy, 
będzie też punkt gastronomiczny.

Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji będą nowoczesne 

systemy grzewcze, fotowoltaika, 
wyposażenie wnętrz i materiały 
budowlane przydatne na każdym 
etapie realizacji inwestycji – od fun-
damentów aż po dach. Każdy, kto 
buduje, remontuje i urządza dom 
lub mieszkanie może znaleźć na 
targach coś dla siebie. Najnowsze 
technologie i ciekawe rozwiązania 
zaprezentują firmy, których przed-
stawiciele chętnie będą też służyć 
radą. 

– Ten, kto myśli o montażu 
paneli fotowoltaicznych może 
liczyć na bogatą ofertę. Na 

kilku stoiskach będzie można 
zapoznać się z systemem, jego 
montażem, kosztami i możliwo-
ściami uzyskania dofinansowań. 
Będzie też można skorzystać 
z atrakcyjnych rabatów i pro-
mocji. Zapraszamy w najbliższy 
weekend do Areny Gliwice całe 
rodziny – zachęca Wioletta 
Ochman, właścicielka Agencji 
„Promocja – Targi” z Wadowic, 
organizatorka targów. 

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

dzież do lat 15 mogą uczestni-
czyć w wydarzeniu bezpłatnie. 
Parking dla samochodów oso-
bowych będzie kosztował 5 zł 
(parking P1, P2, P3, P4, P5, P6).

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

Nowe  
miejsce rekreacji

PROGRAM PRELEKCJI:
 sobota, 5 marca, godz. 

12.00–12.30: „Cele-
bryci Dizajnu” (Ewa 
Pokorska-Ożóg, Miejski 
Konserwator Zabytków)

 sobota, 5 marca, godz. 
13.00–13.30: „Jakość 
prac wykończenio-
wych w budownictwie” 
(przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Specjalistów 
Robót Wykończenio-
wych). 
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ŚRODOWisKO

Gliwice znalazły się wśród 80 samorządów, które przed tygodniem dołączyły do projektu „Śląskie, Przy-
wracamy błękit” skupionego na kompleksowych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w całym 
województwie. W ramach przedsięwzięcia przewidziano m.in. przyspieszenie tempa wymiany urządzeń 
grzewczych małej mocy, ograniczenie emisji transportowej, opracowanie koncepcji zwiększenia obszarów 
zieleni, a także utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańców oraz wsparcia doradczego 
w postaci gminnych eko-doradców.
Liderem projektu „Śląskie, 
Przywracamy błękit” jest Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, a partnerami poszcze-
gólne subregionalne związki 
gmin i powiatów, 80 jednostek 
samorządu terytorialnego z te-
renu województwa śląskiego 
(w tym Gliwice), Związek Mię-
dzygminny ds. Ekologii w Żywcu, 
Instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Politechnika Śląska, Ślą-
ski Ogród Botaniczny – Związek 
Stowarzyszeń i Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Te-
rytorialnej TRITIA. Każdy z part-
nerów ma nieco inne zadania do 
wykonania.

z punktu widzenia samorządów 
biorących udział w projekcie, 
kluczowym działaniem będzie 
utworzenie stanowiska gminne-
go koordynatora do spraw ener-
gii i klimatu (tzw. eko-doradcy).

Do jego zadań należeć będzie 
m.in. wyszukiwanie programów 
zarówno dla mieszkańców, jak 
i dla samorządu, które wpłyną 
na poprawę jakości powietrza 
w mieście oraz koordynacja dzia-
łań informacyjno-edukacyjnych 
realizowanych w ramach projek-
tu na poziomie gminy.

Po zakończeniu projektu eko-
-doradca będzie odpowiadał za 
inicjowanie działań w tym obsza-
rze we własnym zakresie, współ-
pracę z subregionami w zakresie 
sprawozdawczości projektowej 
oraz wykorzystania lub dystry-
bucji materiałów opracowanych 
w ramach projektu, wsparcie 
działań gminy w zakresie pozy-
skiwania środków na wdrażanie 
założeń POP (inwestycyjne/
nieinwestycyjne), a także udział 
w kontrolach palenisk realizowa-
nych na terenie gminy.

W sumie w ramach programu 
zatrudnionych zostanie 80 takich 
eko-doradców. Łączny budżet 
przypadający na Gliwice wynosi 

ok. 360 tys. złotych. 95% tej kwoty 
pochodzi z Funduszów Europej-
skich w ramach programu LIFE, 
reszta to wkład własny miasta.

Więcej informacji o projekcie 
można znaleźć na stronie www.
slaskie.pl.
 (kik)

Bezpłatnych aplikacji rzetelnie informujących o jakości powietrza i zagrożeniach z tym związanych nigdy dość! 
Osoby korzystające ze strony internetowej Miasta Gliwice mają obecnie do dyspozycji zarówno interaktywne 
mapy prognoz pogody, opracowane przez instytut Ochrony Środowiska – Państwowy instytut Badawczy przy 
współpracy z Głównym inspektorem Ochrony Środowiska, jak i dostęp do innowacyjnej platformy Śląskie sTOP-
sMOG. Przekierowanie do niej znajdziemy na stronie głównej gliwice.eu w dziale załatw sprawę w urzędzie.
Na czym polega innowacyjność 
systemu Śląskie STOPSMOG? 
Na platformie slaskiestopsmog.
pl, uruchomionej we współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego, Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
oraz Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych w Katowi-
cach, mamy do dyspozycji trzy 
rodzaje map: Zdrowie, METEO 
i Jakość powietrza. Każda z nich 
przedstawia inny rodzaj danych. 

Po kliknięciu na ikonkę symbo-
lizującą mapę Zdrowie możemy 
sprawdzić prognozy zagrożeń 
zdrowotnych związanych ze sta-
nem powietrza – pulmonologicz-
nych, pediatrycznych, diabetolo-
gicznych i sercowo-naczyniowych 
– z możliwością ukierunkowania 
na wiek i płeć. Są one aktualizowa-
ne dwa razy dziennie, o godzinach 
6.00 i 18.00. 

Ikonka METEO przenosi nas z kolei 
na mapę z przewidywaną tem-
peraturą powietrza i ciśnieniem 

atmosferycznym oraz prędkością 
[m/s] i kierunkiem wiatru. Prze-
glądanie tych informacji (aktuali-
zowanych codziennie o godz. 6.00 
i 18.00) jest możliwe dla wybranej 
lokalizacji, dnia oraz godziny. 

Pod ikonką Jakość powietrza kryją 
się dane związane m.in. z progno-
zowanymi stężeniami i emisją za-
nieczyszczeń. Tu sprawdzimy m.in. 
zawartość w powietrzu pyłów 
zawieszonych PM10 lub PM2,5.

Dodatkowe przydatne funkcje 
związane z konkretną prognozą na 
kolejne godziny i dni, a także inne 
widoki mapy (wraz ze ścieżkami 
rowerowymi czy pieszymi) znaj-
dziemy w dolnym panelu strony. 
Na jej górze, w prawym górnym 
rogu, umiejscowiono natomiast 
opcję ZALOGUJ SIĘ. Pozwala ona 
stworzyć własne konto i zdefinio-
wać swój profil zdrowotny. Dzięki 
temu będziemy mogli przeglądać 
spersonalizowane dane na ma-
pie i otrzymywać przygotowane 
specjalnie dla nas komunikaty 

zdrowotne – w formie mejla lub 
powiadomień push na telefonie. 
Ważnym uzupełnieniem platformy 
jest bowiem bezpłatna aplikacja 
mobilna Śląskie STOPSMOG, do-

stępna na smartfony, tablety i inne 
urządzenia z systemami Android 
i iOS. Instrukcję jej użytkowania 
umieszczono na slaskiesmogstop.
pl w dziale Baza wiedzy. (kik)

Śląskie sTOPsMOG na gliwice.eu

Przywracamy błękit
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https://www.slaskie.pl/
https://www.slaskie.pl/
https://gliwice.eu/
https://slaskiesmogstop.pl/portal/home
https://slaskiesmogstop.pl/portal/home
https://slaskiesmogstop.pl/portal/home
https://slaskiesmogstop.pl/portal/home
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BezPieczeńsTWO

Przedstawiciele gliwickich służb mundurowych podsumowali rok. zwiększyła się wykrywalność zdarzeń, było 
więcej patroli, rosło bezpieczeństwo mieszkańców. informacje o swoich działaniach przedstawili w ubiegłym 
tygodniu, podczas spotkania z prezydentem Gliwic adamem Neumannem oraz jego zastępczynią ewą Weber.
Władze Gliwic od lat z powo-
dzeniem współpracują z pod-
miotami ratowniczymi, powia-
towymi służbami, inspekcjami 
i strażami odpowiadającymi za 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Każdego roku przygotowywane 
są podsumowania dotyczące 
funkcjonowania poszczegól-
nych jednostek i skuteczności 
prowadzonych działań. Za nami 
kolejne spotkanie poświęcone 
temu ważnemu tematowi.

– Bardzo dziękuję wszystkim 
służbom za zaangażowanie 
i dobrą współpracę w 2021 r. 
Działamy w bardzo trudnym 
czasie, obfitującym w wyjątko-
wo skomplikowane i nadzwy-
czajne wydarzenia. Sytuacja jest 
dynamiczna, dlatego konieczna 
jest czujność i pełna gotowość 
do działania – mówił podczas 
spotkania prezydent Gliwic 
adam Neumann.

W minionym roku nadal 
zmagaliśmy się z pandemią, 
dlatego kluczowa była bieżąca 
komunikacja służb munduro-
wych z miastem oraz sprawne 
wspólne działania, m.in. w orga-
nizowaniu i transporcie środków 
ochrony osobistej, transporcie 
starszych mieszkańców do 
miejsca szczepień i dostarczaniu 
żywności osobom na kwaran-
tannie. Równie istotne było wy-
pełnianie przez służby mundu-
rowe codziennych obowiązków 
związanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców.

W 2021 r. gliwiccy policjanci 
przeprowadzili na swoim te-
renie 32 196 patroli i 33 541 
interwencji (w przeliczeniu 
rocznym to 106 każdego dnia). 
Nad spokojem mieszkańców 

czuwało 698 policjantów, którzy 
odnotowali 25 788 wykroczeń 
dotyczących głównie kradzieży 
mienia i awantur. Zatrzymali 
też 787 nietrzeźwych kierow-
ców. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym zmniejszyła się liczba 
wypadków drogowych i związa-
na z nimi liczba rannych i osób, 
które straciły życie.

W ubiegłym roku gliwicka straż 
pożarna odnotowała 4699 
interwencji na terenie Gliwic 
i powiatu gliwickiego, w tym 
3500 miejscowych zagrożeń, 
695 pożarów i 504 fałszywe 
alarmy. W 2021 r. spadła liczba 
pożarów – w ubiegłym roku było 
ich 695, a w 2020 r. 817. Obec-
nie pożary to 14% wszystkich 
interwencji – dotychczas było 
to 19%. Gros wyjazdów stano-
wiły m.in. interwencje dotyczące 
usuwania skutków porywistych 
wiatrów (365), opadów deszczu 
i dynamicznego przyboru wody 
(566), wypadków drogowych 
(592). W minionym roku stra-
żacy zakończyli modernizację 
Stanowiska Kierowania Komen-
danta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach 
zlokalizowanego w Centrum Ra-
townictwa Gliwice, przy którym 
przez 24 godziny na dobę dwóch 
strażaków przyjmuje zgłoszenia 
dotyczące różnych sytuacji, m.in. 
pożarów i zdarzeń drogowych.

centrum Ratownictwa 
Gliwice w 2021 r. zarejestro-
wało 4506 zgłoszeń (głównie 
związanych z podtopieniami, 
zanieczyszczaniem środowiska 
i awarią sieci). Prowadziło też 
swoje prace statutowe, m.in. 
z zakresu zarządzania kryzy-
sowego, utrzymania porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli oraz obrony cywilnej. 
Ponadto współtworzyło nowy 
plan ochrony przed powodzią, 
rozwijało miejski monitoring 
i zajmowało się dystrybucją 
środków z magazynu covidowe-
go – wydano 30 464 artykuły 
ochrony osobistej.

straż Miejska otrzymała w 2021 
r. 18 155 zgłoszeń, w tym 5653 
z monitoringu wizyjnego – zgło-
szonych przez dyspozytorów 
monitorujących zarejestrowane 
zdarzenia – to niemal dwukrotnie 
więcej niż w roku poprzednim (to 
efekt rozbudowy systemu moni-
toringu w mieście). Interwencje 
strażników miejskich dotyczyły 
w minionym roku głównie ruchu 
drogowego, spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych i nie-
przestrzegania reżimu sanitar-
nego. Strażnicy przeprowadzili 
13 410 kontroli – głównie na 
prośbę mieszkańców, najczęściej 
z zakresu porządku publicznego. 
Ujawniono 17 114 wykroczeń, 

wydano 12 439 pouczeń, wysta-
wiono 3827 mandatów karnych 
i wystosowano 441 wniosków 
do sądu. Z dróg publicznych 
usunięto 27 wraków. Ponadto 
gliwiccy strażnicy przeprowa-
dzili ponad 1600 kontroli kotłów 
centralnego ogrzewania i ujawnili  
5 przypadków spalania odpadów. 
Przeprowadzono też 177 kontroli 
w Strefie Ograniczonej Dostęp-
ności, gdzie ujawniono aż 4100 
wykroczeń. Miniony rok był dla 
gliwickich strażników wyjątko-
wy – Straż Miejska w Gliwicach 
świętowała 30-lecie istnienia.

Podsumowanie działań w Gar-
nizonie Gliwice przedstawił 
jego dowódca płk Sebastian 
Wolszczak. Do najistotniej-
szych zadań podejmowanych 
w minionym roku należało 
udzielanie wsparcia w zakre-
sie walki z pandemią na rzecz 
społeczności gliwickiej, w tym: 
współpraca ze szpitalami, m.in. 
w zakresie transportu środków 

medycznych, przyjmowania 
pacjentów, zabezpieczania 
punktów szczepień. Pomoc 
dotyczyła też wsparcia policji 
w zakresie patroli porządkowych 
i kontroli kwarantanny, współ-
pracy przy organizacji punktów 
pobierania wymazów, wsparcia 
w dowozie mieszkańców do 
miejsc szczepień i opieki nad 
przewlekle chorymi. Ponadto 
realizowane było oczyszczanie 
terenu z przedmiotów niebez-
piecznych, w wyniku którego 
na 408 podjętych interwencji 
unieszkodliwiono 4306 przed-
miotów wybuchowych niebez-
piecznych.

– Umiejętność elastycznego 
reagowania w sytuacjach kry-
zysowych i dobra współpraca 
są niezwykle ważne dla funkcjo-
nowania miasta i zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom. 
Bardzo dziękuję wszystkim jed-
nostkom za sprawne działanie, 
podejmowanie nowych wyzwań 
i czuwanie nad spokojem gli-
wiczan – mówiła ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic.

W spotkaniu, które w tym roku 
odbyło się w formule zdalnej, 
wzięli udział przedstawiciele 
gliwickich służb munduro-
wych: insp. Marek Nowakow-
ski (komendant miejski Policji 
w Gliwicach), Tomasz Koszela 
z Centrum Ratownictwa Gli-
wice, st. bryg. Roman Klecha, 
komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach, Ja-
nusz Bismor, komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach oraz płk 
Sebastian Wolszczak. 

 (mf)

Wspólnie dla bezpieczeństwa –  
służby mundurowe podsumowały rok
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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. 

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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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://czystepowietrze.gov.pl/
https://ceeb.gov.pl/
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kultura

 sąsiedzi 

Wystawy, koncerty i spektakle to nasze propozy-
cje na nadchodzący weekend. Warto mieć na oku 
wydarzenia poświęcone Ukrainie.

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

piątek 4 marca

 W Bibliotece Centralnej 
(ul. Kościuszki 17) zostanie 
otwarta wystawa obrazów 
olejnych na desce „Rzeczy, 
które nie istnieją” autor-
stwa Michała Pichety. 
Wernisaż zaplanowano na 24 
marca, na godz. 18.00.

sobota 5 marca
 O godz. 19.00 rozpocznie się 

teATRalny kalejdoskop emocji 
w „Mrowisku”. W Centrum 
Kultury Studenckiej przy  
ul. Pszczyńskiej Akademicki 
Teatr Remont Politechniki Ślą-
skiej wystawi spektakl „MaDy 
BaBy KROPKa KLiK!” Gia-
niny Cărbunariu w reżyserii 

Grzegorza Kempinsky’ego. 
Zobaczymy wstrząsające losy 
trojga rumuńskich emigrantów, 
którzy zachłyśnięci marzeniami 
o lepszym życiu w Irlandii pró-
bują się realizować nie zważając 
na konsekwencje. Wstęp wolny 
(spektakl dla widzów 16+).

niedziela 6 marca
 Kto jeszcze nie widział „Plot-

ki”, ma szansę to nadrobić. 
O godz. 18.00 Teatr Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57) wystawi spektakl 
w reżyserii cezarego ibera. 
Poznajcie losy księgowego 
Pignona, ciamajdy i życiowe-
go nieudacznika, któremu na 
ratunek przychodzi… plotka.
 (mf)

Pokaż, co potrafisz!
W wydarzeniu, które od lat organizuje Młodzieżowy Dom Kultury  
w Gliwicach, mogą wziąć udział  artyści z całego województwa w wieku od  
5 do 25 lat. XXiii Wojewódzkie Prezentacje artystyczne Dzieci  i Młodzieży 
odbywają się w dwóch kategoriach: tanecznej i muzyczno-wokalnej.
– Poprzez prezentacje arty-
styczne chcemy konfrontować 
dokonania solistów, zespołów 
muzycznych i tanecznych dzia-
łających w placówkach oświa-
towych, kulturalnych oraz 
wychowania pozaszkolnego. 
Wydarzenie jest inspiracją do 
twórczych poszukiwań nowych 
form i środków wyrazu arty-
stycznego, rozwijania u mło-
dzieży wrażliwości estetycznej 
na sztukę muzyczną i tanecz-
ną – mówi Zofia Kozłowska, 
koordynator Wojewódzkich 
Prezentacji Artystycznych.

Przed nami trzy 
dni przesłuchań

Przesłuchania rozpoczną 
się 31 marca. Kolejne zapla-
nowano na 1 i 8 kwietnia. 
Najlepsi artyści zaprezentują 
swoje talenty przed szeroką 
publicznością 27 kwietnia, 
podczas Koncertu Galowego 
w Teatrze Miejskim. Zdobywca 
Grand Prix otrzyma niepowta-
rzalną, ręcznie odlaną figurkę 

„Jaśka” projektu Aleksandra 
Smolińskiego, artysty-plasty-
ka współpracującego z MDK. 
Statuetki w pracowni Katedry 
Odlewnictwa Wydziału Me-
chanicznego Technologicznego 
Politechniki Śląskiej tradycyj-
nymi metodami odlewniczymi 
i grawerniczymi przygotowuje 
Bernard Czok.

Więcej informacji na temat 
wydarzenia oraz formularz 
zgłoszeniowy można znaleźć 
na stronie internetowej Mło-
dzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach (mdk.gliwice.pl) 
Partnerem prezentacji arty-
stycznych jest Centrum Kultury 
Victoria. 
 (mf)

Mała irlandia w Bojkowie

Ukraina Film Festiwal Niech Was nie zdziwi widok spacerującego po Bojkowie Leprechauna, 
czyli ubranego na zielono irlandzkiego skrzata z wysokim kapeluszem 
na głowie i koniczyną w ręku. 17 marca, w Dniu Świętego Patryka, 
scena Bojków zamieni się w małą irlandię. cK Victoria zaprasza!
W Irlandii 17 marca to naj-
bardziej zielony dzień roku. 
Irlandczycy mają wówczas 
wolne od pracy, by wspominać 
patrona swojego kraju, świę-
tego Patryka. A wspominają 
hucznie i barwnie – przebie-
rają się, organizują festyny 
i pochody. Od kilku lat święto 
rozprzestrzenia się poza gra-
nice zielonej wyspy i wraz 
ze swoją wyjątkową muzyką 
dotarło również do Polski.

Także w Gliwicach świę-
tujemy dzień św. Patryka 

– Centrum Kultury Victoria 
zaplanowało z tej okazji coś 
dla duszy, czyli stand-up 
charyzmatycznego komika, 
aktora i konferansjera Da-
wida Mazura „IRLAcjonalny 
mężczyzna” (godz. 18.45) 
i koncert zespołu „Sąsiedzi”, 
którzy o godz. 20.00 zabiorą 
nas w dźwiękową podróż na 
zieloną wyspę – pochodzący 
ze Śląska zespół zagrał już po-
nad 500 koncertów w Polsce, 
Europie i Ameryce. Wydarze-
nie odbędzie się na Scenie 
Bojków przy ul. Parkowej 5.

Bilety na wydarzenie dostęp-
ne są online: teatr.gliwice.
pl/bilet2/?id=37229 oraz 
w kasach Teatru Miejskiego 
(ul. Nowy Świat 55/57) i Kina 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

Zakończenie imprezy za-
planowano na godz. 21.00. 
Z myślą o niezmotoryzowa-
nych uczestnikach wyda-
rzenia, około godziny 21.30 
przy przystanku „Kościół”, 
nieopodal Sceny Bojków, 
będzie czekał autobus do 
centrum Gliwic. (mf)

Scena Bajka-Kino Amok zaprasza 
na Festiwal Filmowy UKRAINA! Od 
piątku, 25 marca, przy ul. Dolnych 
Wałów 3 będzie można zobaczyć 
zarówno starsze, ważne tytuły, jak 
i najnowsze, zrealizowane przez 
głośnych reżyserów ukraińskich, 
znanych ze swej niezłomnej postawy 
obywatelskiej.

Z roku na rok kino ukraińskie budzi 
coraz większe zainteresowanie mię-
dzynarodowych festiwali, krytyków 
filmowych i widzów. Ostatnie pięć 
lat jest najbardziej owocnym czasem 
w kinematografii ukraińskiej od czasu 
odzyskania niepodległości w 1991 r.  
Warto zobaczyć propozycje, które 

przygotowało Kino Amok: „Don-
bas”, „Obywatel Jones”, „Do domu”, 
„Szron”, „Nosorożec” i „U 311 Czer-
kasy” – po tym seansie odbędzie 
się spotkanie z reżyserem. Harmo-
nogram seansów jest dostępny na 
stronie amok.gliwice.pl. (mf)
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4 marca o godz. 18.00 Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4-5) zaprasza 
na koncert charytatywny „Gliwi-
ce z Ukrainą”. Wystąpią gliwiccy 
artyści. Wstęp będzie darmowy, 
ale każdy będzie mógł wrzucić do-
wolną kwotę do puszki. Zebrana 
suma zostanie przekazana na po-
moc przebywającym w Gliwicach 
uchodźcom.

6 marca w godz. od 14.00 do 
18.00 w Cechowni (Nowe Gliwi-
ce, ul. Bojkowska) odbędzie się 

spotkanie „Gliwice dla Ukrainy”. 
W planach koncerty, panele dys-
kusyjne i prelekcje, ale nie tylko. 
Będzie można m.in. dowiedzieć 
się, jak pomóc Ukrainie. Podczas 
koncertów wystąpi Jakub Sko-
rupa, Michał Matuszewski oraz 
zespoły „Kroke” i „Vellow”. Pre-
lekcje wygłoszą Bogusław Tracz 
i Zbigniew Rokita. Wstęp na wy-
darzenie jest wolny, a na koncerty 
obowiązują cegiełki. Cały dochód 
ze sprzedaży zostanie przekazany 
na pomoc Ukrainie.

https://kultura.gliwice.eu/
https://teatr.gliwice.pl/bilet2/%3Fid%3D37229
https://teatr.gliwice.pl/bilet2/%3Fid%3D37229
https://amok.gliwice.pl/
http://mdk.gliwice.pl/
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To prawdziwy „cykl cykli”, ukazujący się na łamach „Miejskiego serwisu informacyjnego – Gliwice” od grubo 
ponad 15 lat! Bogaty zbiór felietonów ewy Pokorskiej-Ożóg, miejskiej konserwator zabytków i architektki nie-
zmiennie zafascynowanej pięknem i historią Gliwic, doczekał się odrębnej publikacji nakładem wydawnictwa 
Muzeum w Gliwicach, pod najbardziej rozpoznawalnym przez czytelników tytułem „Kolory miasta”. Książka 
okazała się bestsellerem, co więcej – otrzymała nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora zabytków 
i zarządu Głównego stowarzyszenia Konserwatorów zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz 
popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. ewo, serdecznie gratulujemy!
Dla wiernych czytelników nie bę-
dzie tajemnicą, że w „Kolorach 
miasta” Gliwice lśnią całą feerią 
barw i odsłaniają także swoje 
mniej znane oblicze. Przywołane 
w publikacji, ułożone według 
klucza felietony ukazują m.in. 
powiązanie między Gliwicami 
a Umberto Eco czy Marcelem Pro-
ustem, omawiają estetykę detali 
secesyjnych kamienic i witraży, 
pochylają się nad artystycznymi 
walorami „bazgrołów” na murach. 
Każą się zastanowić, co wiemy 
o patronach naszych ulic czy 
o gliwickiej florze i faunie ujętej 
w ramy sztuki.

O autorce „Kolorów miasta”, 
Ewie Pokorskiej-Ożóg, prof. Jacek 
Owczarek, architekt i wykładow-
ca, w recenzji książki pisze: „Już 
wcześniej, w czasie mojej pracy 
wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, dostrzegałem u miejskiej 
konserwator zabytków z Gliwic 
wielką pasję. Zabytek nie był dla 
niej wyłącznie obwarowanym ry-
gorami prawnymi przedmiotem 
z rejestru. Był przede wszystkim 

zagadką, nośnikiem historii i daw-
nych tajemnic. Wspomnieniem 
ludzi kiedyś z nim związanych. Wła-
śnie te ukryte w zabytkach treści, 
powiązania i tajemnice autorka 
odsłania w swoich felietonach. 
Konteksty, analogie oraz cieka-
wostki odnajduje na całym świecie. 
Książka jest zbiorem rozmaitości 
na temat zabytków i związanych 
z nimi spraw. Cechą felietonów 
jest bliski kontakt z teraźniejszo-
ścią i dlatego autorka stara się 
być na bieżąco z wydarzeniami 
związanymi z ochroną krajobrazu 
kulturowego. Przedstawia setki 
przykładów opieki nad zabytkami 
oraz dziedzictwem niematerial-
nym. Jak do tego mają się Gliwice? 
Są miastem, w którym autorka 
mieszka i dla którego pracuje. 
Przez witrażowe, kolorowe okno 
przygląda się miastu, a później 
swoimi refleksjami dzieli się z nami 
w swoich felietonach”.

Ewa Pokorska-Ożóg, absol-
wentka Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej i wieloletni 
pracownik Wydziału Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, pełni funkcję miej-
skiego konserwatora zabytków 
od 20 lat. Dodatkowo w latach 
2016 – 2017 sprawowała funkcję 
Śląskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków. Jest także 
wykładowczynią akademicką, 
autorką publikacji i uczestniczką 
wielu konferencji, projektów i se-
sji naukowych, mającą w swoim 
dorobku m.in. wykłady na temat 

ochrony zabytków dla pracowni-
ków instytucji samorządowych.

– Od lat z wielką przyjemnością 
czytam felietony Ewy Pokorskiej-
-Ożóg i z uwagą śledzę kolejne 
odsłony jej cykli na łamach „MSI 
– Gliwice”. Pani Ewa wspaniale 
przygląda się naszemu miastu, 
dostrzegając piękno ukryte w na-
wet najmniejszych jego fragmen-
tach. Podziwiam tę pasję, talent 
i pracowitość, dlatego z ogromną 
satysfakcją przyjąłem informację 
o wydaniu książki i jej nagrodzeniu 
przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków. Serdecznie gratuluję 
autorce i liczę, że w ślad za tym 
sukcesem ukaże się kolejna część 
tego bestsellerowego cyklu – mówi 
prezydent Gliwic adam Neumann.

450-stronicowe wydanie „Kolo-
rów miasta” Ewy Pokorskiej-Ożóg 
można obecnie nabyć w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 3) i w in-
ternetowej księgarni Muzeum 
w Gliwicach (muzeum.gliwice.
pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/
kolory-miasta). (kik)

„Kolory miasta” nagrodzone!
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http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/kolory-miasta
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/kolory-miasta
https://kultura.gliwice.eu/
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już 13 marca Targi Trends 4 Kids ponownie zagoszczą w Gliwicach. Wyjątkowe wydarzenie dedykowane jest 
przyszłym rodzicom, rodzicom z dziećmi do dziewiątego roku życia oraz wszystkim tym, którzy cenią sobie 
wysoką jakość, nowoczesny design, produkty handmade i najbardziej oryginalne propozycje polskich twórców.

Pełen atrakcji wieczór zacznie-
my od energetyzującej dawki 
tańca na najwyższym poziomie. 
Fenomenalna tancerka i ceniona 
trenerka Justyna Lerska popro-
wadzi dla was zajęcia wypełnio-
ne olbrzymią porcją endorfin. 
Płonący parkiet i zmysłowe 
klimaty z pazurem to coś, za co 
pokochacie Latino Solo! Czeka 
naprawdę gorąca mieszanka, czyli 
fuzja tańców wywodzących się 
z rejonów Ameryki Łacińskiej i nie 
tylko – salsa, samba, cha cha cha, 
bachata, marengue, zawierające 
szczyptę belly dance, afro, jazzu 
i rock & rolla. A po wszystkim na-
prawdę świetny pokaz taneczny.

Dla ulgi
Podczas tego wyjątkowego spo-
tkania Anna Walińska podzieli 
się z wami nieocenioną wiedzą 
i doświadczeniem – jest właści-
cielem marki F!KOU Fizjoterapia, 
znana jako magister od „fikoł-
ków”, a dokładnie mgr fizjote-
rapii. W zawodzie pracuje od 

10 lat, od 2 lat prowadzi własny 
gabinet. Swoją pracę wzbogaca 
podejściem ortopodologicznym, 
bo to „stopy nas niosą” i warto 
jest przyjrzeć się im dokładniej. 
Opowie o prostych metodach 
radzenia sobie z bólem pleców 

w codziennym funkcjonowaniu 
czy po treningach sportowych.

Dla urody
Mistrz sztuki fryzjerskiej oraz 
właściciel prestiżowego Instytutu 

Piękna Bartosz Wolak to kolejny 
z ekspertów, który pojawi się pod-
czas wieczoru w KS 3arte Arena 
Gliwice. Z grona pań wyłoni jed-
ną odważną osobę, którą podda 
metamorfozie – zmieni jej fryzurę 
oraz wykona profesjonalny maki-
jaż. Na naszych oczach zadzieją 
się fryzjerskie cuda!

Wisienka na torcie
Jak się pewnie domyślacie, to 
jeszcze nie wszystko. Gliwicka 
projektantka Patrycja Szlażko 
zaprezentuje kolekcję dedy-
kowaną aktywnym kobietom. 
Jej marka Clooe łączy w sobie 
modę użytkową z obowiązu-
jącymi trendami modowymi. 
Jest przeznaczona dla pań, 
które chcą czuć się modnie, 
cenią sobie wygodę, naturalne 
tkaniny, wysoką jakość szycia 
i unikatowość projektu. Jak 
mówi Patrycja: „Jako mama, 
właściciel firmy oraz kobieta 
z wieloma pasjami sportowymi 
wiem, iż większość z nas żyje 
intensywnie. Stąd moda, którą 
tworzę, ma na celu połączenie 

eleganckiego wyglądu z wygodą 
i możliwością stworzenia bazy 
modowej w naszej szafie, którą 
możemy wykorzystać w różnych 
sytuacjach”. Bezpośrednio po 
pokazie upatrzone stylizacje 
będzie można przymierzyć oraz 
kupić. Dodatkowo dla wybra-
nych trzech pań projektantka 
przygotowała nagrody w postaci 
bonów podarunkowych oraz 
bezpłatnej konsultacji modowej.
 
 (ARENA GLIWICE)

Dzień pełen kobiecości w 3arte arena Gliwice

Targi Trends 4 Kids wracają!

Dzień kobiet zbliża się wielkimi krokami, a my już nie możemy się doczekać, żeby spędzić go 
wspólnie z wami. Drogie Panie, jeśli od dłuższego czasu chcecie sobie podarować odrobinkę 
przyjemności, datę 5 marca koniecznie zapiszcie w swoich kalendarzach. Wszystkim panom po-
lecamy schować rajstopy i goździki głęboko do zaułka kiepskich pomysłów i tym razem postawić 
na prezent z prawdziwego zdarzenia!

HaRMONOGRaM
17.00–18.00  Warsztaty   
        Latino:   
        poziom open
18.15–18.35  Fizjoterapia:   
        warsztaty
18.45–19.35  Bartosz Wolak: 
        fryzjer i instytut 
        piękna
19.45–20.05  Pokaz mody 
        marki Clooe
             20.30  Zakończenie

Bilety do nabycia KS 3arte 
Arena Gliwice bądź w recepcji 

klubu. 

Dla ciała

Polskie marki  
i rodzinne  
manufaktury
Wspieranie i docenianie pol-
skich marek oraz małych, 
rodzinnych manufaktur, które 
kreują cuda z miłości do dzieci 
– to myśl, która przyświeca or-
ganizatorom Targów Trends 4 
Kids. Żeby przekonać się o tym 
na własnej skórze, koniecz-

nie odwiedźcie Małą Arenę  
13 marca. Będziemy na was 
czekać w godzinach od 10.00 do 
17.00 i możemy obiecać, że wizy-
ta nie skończy się na zakupach! 

szaleństwo kolorów  
i pokłady dobrej 
energii

Tego dnia nuda będzie surowo 
zabroniona, a żeby ułatwić 

wam przestrzeganie przepisów, 
przygotowaliśmy aż trzy strefy, 
w których będziecie mogli spę-
dzić rodzinną niedzielę. W stre-
fie zabawy wasze szkraby będą 
mogły bezpłatnie skorzystać 
z licznych zajęć, które wspaniale 
rozwijają wyobraźnię. Organiza-
torzy przygotowali masę koloro-
wych, szalonych, pomysłowych 
zajęć dla najmłodszych. Nasi go-
ście wezmą udział w twórczych 
warsztatach, animatorzy zaan-
gażują dzieci w rozwiązywanie 
zagadek i łamigłówek. Na ma-
łych entuzjastów fantastycznej 
zabawy będą czekać też zajęcia 
manualne, malowanie twarzy, 
warsztaty slime i o wiele więcej.

strefa zakupów  
i chwila na chillout

W strefie zakupów będziecie 
mogli kupić niepowtarzalne pro-
dukty z najnowszych wiosenno-
-letnich kolekcji, a wśród nich 
znajdziecie niebanalną odzież, 

buciki, zabawki, dekoracje do 
pokoików dziecięcych, książki 
oraz produkty dla kobiet w cią-
ży i mam karmiących – w więk-
szości od polskich marek. Nie 
zabraknie miejsca, w którym 
będziecie mogli wziąć głęboki 
oddech, odpocząć i zjeść coś 
naprawdę dobrego. To nie 
wszystko! Wystawcy specjal-
nie na ten dzień przygotowują 

niespodzianki i atrakcyjne 
rabaty dla gości targów. Zgar-
nijcie domowników i spędźcie 
wspólną niedzielę pełną atrak-
cji. Widzimy się już niebawem, 
jeśli wciąż nie macie swoich bi-
letów, znajdziecie pod adresem  
www.trends4kids.pl.
 
 
 (ARENA GLIWICE)fo
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W Polsce od 2006 r. realizowany 
jest Program Profilaktyki Raka 
Piersi, skierowany do kobiet 
w wieku od 50 do 69 lat. Ma na 
celu przebadanie jak najwięk-
szej liczby Polek, tak aby wykryć 
potencjalną chorobę na naj-
wcześniejszym etapie i obniżyć 
wskaźnik umieralności z powodu 
raka piersi. 

Niestety, mimo że mammogra-
fia jest najbardziej skuteczną 
metodą wykrywania raka piersi 
u kobiet powyżej 40. roku życia 
i najskuteczniejszym badaniem 

przesiewowym u kobiet w prze-
dziale wiekowym 50–69 lat, 
w 2021 r. z bezpłatnych badań 
mammograficznych skorzystało 
niewiele ponad 34% uprawnio-
nych pań.

Wcześnie wykryty 
nowotwór umożli-
wia natychmiasto-
we, skuteczne le-
czenie, daje niemal 
100-procentową 
gwarancję powrotu 
do zdrowia.

LUX MED Diagnostyka zaprasza do 
mobilnej pracowni mammogra-
ficznej. W Gliwicach mammobus 
będzie czekał na chcące się zbadać 
panie w środę, 9 marca, w godz. 
od 10.00 do 17.00, na placu Kra-
kowskim.

W badaniach mogą uczestniczyć 
panie w wieku od 50 do 69 lat, 
które są ubezpieczone i nie miały 
wykonanej mammografii w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy lub są 
w grupie ryzyka i w roku poprze-
dzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania po-

nownej mammografii po upływie  
12 miesięcy.

Programem nie są objęte panie, 
u których już wcześniej zdiagno-
zowano zmiany nowotworowe 
o charakterze złośliwym w piersi. 
Badanie jest bezpłatne, finanso-
wane przez NFZ i nie wymaga 
skierowania lekarskiego.

Uwaga – aby wziąć udział w bada-
niu konieczna jest rejestracja pod 
nr tel. 58/666-24-44 lub poprzez 
stronę internetową www.mam-
mo.pl/formularz. W celu weryfi-

kacji uprawnień do badania, przed 
połączeniem telefonicznym należy 
przygotować dowód osobisty. 
Na badanie należy zabrać zdjęcia 
z poprzednich mammografii, o ile 
nie były one wykonane w pracow-
ni LUX MED.

Na badanie należy przyjść w ma-
seczce ochronnej i o czasie wyzna-
czonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat 
mammografii można znaleźć 
na stronie www.mammo.pl. 
 (mf)

Rolą rzecznika konsumentów jest przede wszystkim zapewnić mieszkańcom bezpłatne poradnictwo i informacje 
prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów. Pomaga on także w rozwiązywaniu sporów konsumenc-
kich z przedsiębiorcami. 15 marca będziemy obchodzić Światowy Dzień Praw Konsumenta i europejski Dzień 
Konsumenta.
Nieznajomość przepisów często 
wiąże się z przykrymi konsekwen-
cjami i stratą, m.in. środków finan-
sowych. Dlatego warto znać swoje 
prawa i o nie walczyć. W zrozu-
mieniu przepisów, a także w eg-
zekwowaniu praw konsumenta 
gliwiczanom pomaga Anna Nidziń-
ska, prawniczka, Miejski Rzecznik 
Konsumentów w Gliwicach. Dba-
jąc o ochronę praw i interesów 
konsumentów, udziela bezpłatnej 
pomocy prawnej w indywidual-
nych sprawach konsumenckich. 
Tylko w minionym roku udzieliła  
2 890 porad i informacji praw-
nych: 2699 telefonicznie i osobi-
ście, 191 pisemnie. W sprawach, 
w których dostrzegała naruszenie 
interesu konsumenta, a przy tym 
szansę na polubowne rozstrzy-
gnięcie sporu bądź potrzebę wy-
jaśnienia okoliczności faktycznych 
– podejmowała liczne interwencje 
u przedsiębiorców.

Na jaką  
pomoc moż-
na liczyć?

Zakres spraw, w których dora-
dza rzecznik jest bardzo szeroki. 
Biuro Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów działa w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w filii przy 
ul. Jasnej 31A. Miejski Rzecznik 
Konsumentów udziela wspar-
cia w godzinach pracy urzędu 
w sprawach, które dotyczą za-
wierania i wykonywania umów 
cywilnoprawnych pomiędzy 
konsumentem a przedsiębiorcą. 
sprawy konsumenckie to sprawy 
dotyczące między innymi umów 
sprzedaży, umów o dzieło, ro-

bót budowalnych czy umów 
o świadczenie usług np. teleko-
munikacyjnych, turystycznych, 
hotelowych, przewozowych 
i pocztowych, energetycznych, 
edukacyjnych, bankowych 
i ubezpieczeniowych. Nie zajmu-
je się np. sprawami dotyczącymi 
roszczeń przedsiębiorców, ochro-
ny danych osobowych czy dóbr 

osobistych, prawami pacjentów 
NFZ, prawem pracy ani też upa-
dłością konsumencką.

Rzecznik pomaga wyłącznie kon-
sumentom, czyli osobom fizycz-
nym, które dokonują z przed-
siębiorcą czynności prawnej 
niezwiązanej bezpośrednio z ich 
działalnością gospodarczą lub 

zawodową. Przede wszystkim 
udziela bezpłatnych porad kon-
sumenckich oraz w indywidual-
nych sprawach konsumentów 
występuje do przedsiębiorców, 
może też wytaczać powództwa 
na rzecz konsumentów oraz 
wstępować, za ich zgodą, do 
toczącego się postępowania 
w sprawach o ochronę ich inte-
resów. Sygnalizuje też Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów problemy do-
tyczące ochrony konsumentów, 
które wymagają podjęcia działań 
przez organy administracji rzą-
dowej. W sprawach o wykrocze-
nia popełnione na szkodę kon-
sumentów może pełnić funkcję 
oskarżyciela publicznego.

W jakich 
sprawach 
mieszkańcy 
najczęściej 
szukają  
pomocy?

Jeśli chodzi o najbardziej po-
wszechnie zawieraną umowę, 
czyli sprzedaż, w 2021 roku 
problemy gliwickich konsu-
mentów dotyczyły reklamacji 
odzieży, obuwia, artykułów wy-
posażenia wnętrz i mebli oraz 
elektroniki. Sprawy bardziej zło-
żone dotyczyły umów zawartych 
poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość, zwłaszcza 
kłopotliwego dropshippingu. 
W zakresie usług najczęstsze 
problemy związane były z niena-
leżytym wykonywaniem umowy 
czy udzielaniem niepełnej lub 
wprowadzającej w błąd infor-

macji przy zawieraniu umowy, 
a dotyczyły sektora energe-
tycznego i wodnego, bieżącej 
konserwacji, drobnych napraw, 
turystyki i rekreacji oraz umów 
telekomunikacyjnych.

Wystąpienia do przedsiębiorców 
podejmowane były na skutek 
wnoszonych przez konsumentów 
skarg dotyczących naruszeń ich 
praw i interesów. Miały na celu 
przede wszystkim polubowne za-
kończenie sporu, przybierały także 
zróżnicowane formy wezwań, 
m.in. do wykonania obowiązku 
przedsiębiorcy, udzielenia stosow-
nych wyjaśnień czy zaniechania 
niedozwolonych praktyk.

Ważna  
edukacja

Rzecznik Konsumentów prowadzi 
intensywną akcję edukacyjno-in-
formacyjną, ponieważ lepiej poin-
formowani mieszkańcy podejmują 
bardziej racjonalne decyzje i stają 
się świadomymi konsumentami.

Organizuje prelekcje w klubach 
seniora, a ich głównym celem 
jest podniesienie świadomości 
prawnej i uwrażliwienie osób 
starszych, które mogą stać się 
ofiarami szczególnie nieuczciwej 
sprzedaży bezpośredniej. Spotyka 
się również z uczniami gliwickich 
szkół – te spotkania mają na celu 
przede wszystkim wzmocnienie 
aktywności prokonsumenckiej 
młodzieży i rozbudzenie aser-
tywnego podejścia do oferty 
rynkowej i technik sprzedaży. 
 (mf)

Miejski Rzecznik Konsumentów
Filia Urzędu Miejskiego
ul. Jasna 31 A, pokój 106 A
tel. 32/338-64-99 

e-mail: mrk@um.gliwice.pl (koniecznie z podaniem swojego imienia 
i nazwiska oraz wskazaniem miejsca  zamieszkania)

Biuro czynne codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miej-
skiego:
 poniedziałek–środa: 8.00–16.00
 czwartek: 8.00–17.00
 piątek: 8.00–15.00

Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów można uzyskać na stronie internetowej bip.gliwice.eu/
miejski-rzecznik-konsumentow.

Dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników konsu-
mentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

W trosce o konsumentów

Mammografia ratuje życie
Badanie mammograficzne jest szybkie i nieinwazyjne, a może uratować życie. Polega na wy-
konaniu dwóch zdjęć rentgenowskich każdej piersi. Na podstawie uzyskanego obrazu możliwe 
jest wykrycie tzw. zmian bezobjawowych już we wczesnym stadium ich powstania, kiedy nie 
są one wyczuwalne. Najbliższe badanie w mammobusie LUX MeD odbędzie się 9 marca.

https://mammo.pl/formularz/
https://mammo.pl/formularz/
https://mammo.pl/
https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
http://uokik.gov.pl/
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W sobotnim spotkaniu 23. kolejki PKO Bank Polski ekstraklasy Piast 
Gliwice zremisował bezbramkowo z Górnikiem zabrze i dopisał jeden 
punkt do swojego dorobku. Była to ósma ligowa rywalizacja z rzędu, 
w której Niebiesko-czerwoni nie pozwolili się pokonać rywalowi zza 
miedzy. W kolejnej serii gier podopieczni Waldemara Fornalika zmierzą 
się na wyjeździe z zagłębiem Lubin.

Derby z Górnikiem (26 lutego) od 
pierwszych minut sprawiały wra-
żenie wyrównanych. Najwięcej 
działo się w środku, gdzie obie 
ekipy starały się wypracować 
sobie przewagę. Akcenty przeno-
siły się raz na jedną, raz na drugę 
stronę, lecz to gliwiczanie jako 
pierwsi oddali celny strzał na 
bramkę Daniela Bielicy. Michał 
Chrapek mocno uderzył stojącą 
piłkę z rzutu wolnego. Cały prze-
bieg gry okraszony był głośnym 
wsparciem z trybun, które żyły 
derbami już od dłuższego czasu.

W drugiej części rywalizacji obraz 
gry był podobny do tej z pierw-
szej odsłony. Obserwowaliśmy 
wymiany podań, cierpliwe bu-
dowanie akcji, ale brakowało 
konkretu przy ich wykończeniu. 
Kiedy spotkanie zbliżało się 
do końca, mocniej przycisnęli 
gospodarze, a najlepszą okazję 
w meczu miał Jakub Czerwiń-
ski. Mocne uderzenie kapitana 
Niebiesko-Czerwonych zostało 
wybronione przez golkipera za-

brzan. Finalnie śląskie ekipy nie 
znalazły sposobu na strzelenie 
gola, co spowodowało podział 
punktów. Dla gliwiczan był to 
trzeci mecz z rzędu bez porażki.

– Jest takie określenie: „mecz 
walki”. Jeżeli ktoś do tej pory 
nie wiedział, jak wygląda takie 
spotkanie, to przy tej okazji mógł 
się przekonać. Nie było zbyt dużo 
dobrej gry, z pewnością z powo-
du trudnych warunków. Drużyny 
przywiązywały dużą uwagę do 
gry defensywnej. Górnik w tym 

sezonie prezentuje się bardzo do-
brze i było widać, że ciężko nam 
się kreowało sytuacje podbram-
kowe. Gra toczyła się w środku 
boiska, ale niewiele z niej wyni-
kało. Na pewno z Podolskim ten 
zespół jest groźniejszy, ale my 
z Konczkowskim również. Można 
by się zastanawiać, która druży-
na straciła więcej – skomento-
wał po zakończonym spotkaniu 
trener Niebiesko-Czerwonych 
Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

W meczu 18. kolejki Futsal ekstraklasy Piast Gliwice 
pewnie pokonał Red Dragons Pniewy 6:0. jak prak-
tycznie wszystkie imprezy sportowe w ostatnich 
dniach, mecz w Gliwicach zaczął się od wyrażenia 
solidarności z walczącą Ukrainą.

Pierwsze trzy gole w spotkaniu 
zorganizowanym 27 lutego to 
zasługa Zatovicia, Lazzaretiego 
i Gracy, których gra w pierw-
szej połowie zmusiła Smoki 
do bardziej dynamicznych i in-
tensywnych ataków w drugiej 
odsłonie. Gliwiczanie przetrwali 
to, podnosząc wynik najpierw 
na 4:0 (Zatović), a następnie 5:0 
(niefortunnym strzelcem okazał 
się Michał Roj, który skierował 
piłkę do własnej bramki).

Z każdą minutą pniewianie 
próbowali grać z przewagą, ale 
wyglądało to tak, jakby po pro-
stu chcieli jak najdłużej być przy 
piłce, by nie wracać do domu 
z większym bagażem bramek... 

Smoki nie stworzyły już w ataku 
pozycyjnym praktycznie żadne-
go zagrożenia. Jedyną okazję, 
która mogła dać im honorowe 
trafienie, miał Piotr Błaszczyk. 
Kapitan Red Dragons strzelił 
jednak obok słupka. 

W 34. min, gdy rywale grali 
w przewadze, piłkę przechwy-
cił Zatović i uderzył w kierunku 
bramki. Jeszcze zatrzymał to 
zawodnik gości, ale futsalówkę 
przejął Szadurski i skierował ją 
do pustego okienka. Tym sa-
mym podopieczni Orlando Du-
arte dopisali do swojego konta 
kolejne trzy punkty i utrzymali 
drugie miejsce w tabeli.
 (piast.gliwice.pl/kik)

Derby na remis
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 
na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie uma-
rzania, odraczania terminów płatności, 
rozkładania na raty należności pienięż-
nych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Miastu Gliwice oraz 
jego jednostkom organizacyjnym bę-
dącym jednostkami budżetowymi lub 
samorządowymi instytucjami kultury, 
warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których 
ulga będzie stanowić pomoc publiczną 
oraz wskazania organów uprawnionych 
do udzielania ulg.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie wprowadzenia na tere-
nie miasta Gliwice opłaty targowej 
oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej.

5. Projekt uchwały w sprawie za-
twierdzenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanali-
zacyjnych na lata 2022–2025.

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

7. Projekty uchwał w sprawie nadania 
nazw ulicom zlokalizowanym na te-
renie miasta Gliwice.

8. Projekty uchwał w sprawie nadania 
nazw rondom zlokalizowanym na 
terenie miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla szkół 
i placówek oświatowych prowa-
dzonych na terenie Gliwic przez 
inne niż Miasto Gliwice osoby 
prawne i osoby fizyczne, a także 
trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystania. 

10. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 
7 w Gliwicach, ul. Warszawska 35.

11. Projekt uchwały w sprawie włącze-
nia Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 
w Gliwicach, ul. Warszawska 35, do 
Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach.

12. Projekt uchwały w sprawie powoła-
nia Rady Muzeum w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie wpro-
wadzenia na terenie miasta Gliwice 
programu pn. Gliwicka Karta Miesz-
kańca.

14. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wniesienie nierucho-
mości położonych przy ul. Stanisła-
wa Dubois w Gliwicach jako wkład 
niepieniężny do spółki.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na utworzenie spółki SIM Śląsk 
Północ spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością.

16. Projekt uchwały w sprawie przy-
jęcia „Miejskiego programu profi-

laktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii dla Miasta Gliwice na 
lata 2022–2025”.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką w Żłobkach Miej-
skich w Gliwicach.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników ochotni-
czych straży pożarnych z terenu miasta 
Gliwice za udział w działaniu ratowni-
czym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwi-
ce porządek sesji zostanie zamieszczo-
ny w Biuletynie Informacji Publicznej  
3 marca br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 10 marca br.

PLaNOWaNy PORzĄDeK sesji RaDy MiasTa
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 10 marca 2022 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

 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

 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 gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) 

zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
informacji Publicznej (BiP) zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach (zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przezna-
czoną do użyczenia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/9/2022 do 16 marca 2022 r.

NIERUchOMOścI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie 
informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność skarbu Państwa:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / 
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• nr 2/SP/2022 do 10 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE
INFORMUJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (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 internetowej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 26/2022 do 10 marca 2022 r.,
• wykaz nr 27/2022 do 10 marca 2022 r.,
• wykaz nr 16/2022 do 11 marca 2022 r.,
• wykaz nr 28/2022 do 11 marca 2022 r.,
• wykaz nr 32/2022 do 11 marca 2022 r.,
• wykaz nr 33/2022 do 11 marca 2022 r.,
• wykaz nr 34/2022 do 11 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE
INFORMUJE,

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

1. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr ZGM/49/2022 do 11 marca 2022 r.
2. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy wraz ze zbyciem ułamkowej części 
gruntu z jednoczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości 
wartości garażu:
• nr ZGM/50–52/2022 do 10 marca 2022 r.
3. Garażu przeznaczonego do nieodpłatnego zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz oddania w wieczy-
ste użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr ZGM/48/2022 do 10 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2022/45–47 do 7 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: ul. Grzybowa w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 292, obręb czechowice zachód, o pow. 

0,2903 ha, użytek: RiVb – grunty orne/0,2701 ha, 
B – tereny mieszkaniowe/0,0202 ha, zapisana 
w KW nr GL1G/00014878/3.

cena wywoławcza nieruchomości: 553 200,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 5540,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 4 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu/ogloszenia-i
-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nie-
przychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
I przetarg nieograniczony odbył się 29 grudnia 2021 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy ul. Grzy-
bowej, w północnej części miasta Gliwice w odległości  
ok. 10 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudo-
wa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy, tereny 
zieleni oraz las. Działka posiada nieregularny kształt i jest 
niezabudowana. Część północna działki zagospodarowana 
jest jako droga dojazdowa (nieurządzona) do sąsiedniej 
nieruchomości. Granice działki tworzą kształt zbliżony do 
trapezu, w części północnej działka ma kształt wąski i wydłu-
żony. Skomunikowanie powinno się odbywać bezpośrednio 
do drogi publicznej ul. Grzybowej zjazdem istniejącym. 
Działka graniczy z rowem przydrożnym. Przed sprzeda-
żą nie wydzielano fragmentu przeznaczonego w planie 
zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną, 
ponieważ nie przewiduje się poszerzenia ul. Grzybowej 
w najbliższych latach.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie ma zlokalizo-
wanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę 
drogową będącą na majątku Miasta Gliwice. W granicach 
przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszko-
dzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości 
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, jest obciążo-
na służebnością przechodu i przejazdu od ul. Grzybowej 
na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 293, obręb 
Czechowice Zachód, pasem o szerokości 5 m i długości  
25 m oraz służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji 
sanitarnej o szerokości 2,16 m i długości 32,31 m na rzecz 
PWiK w Gliwicach. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, położona jest na 
terenie, na którym od 31 maja 2014 r., obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, uchwalony 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r. (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567 
ze zm.). 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
w przeważającej części znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:

 1 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące. 
Dla terenów o symbolach od 1MN do 26MN ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,
b) budynki gospodarcze,
c) garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca po-

stojowe dla samochodów osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g) obiekty małej architektury. 

Pozostały niewielki fragment działki nr 292, obręb Czechowi-
ce Zachód, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
 08 KDD – co oznacza: tereny dróg publicznych – dojaz-

dowych. 
Dla terenów o symbolach od 01 KDD do 012 KDD ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe, 
b) miejsca postojowe dla samochodów,
c) place manewrowe,
d) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń urządzona,
g) urządzenia ochrony środowiska;

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) przekrój drogi – 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch 

pasach ruchu),
b) szerokość w liniach rozgraniczających: 08 KDD od 

10 m do 31 m zgodnie z rysunkiem planu. 
Ponadto zgodnie z § 27 „Na terenach przeznaczonych w pla-
nie pod zabudowę, przylegających do terenów tworzących 
system komunikacyjny obszaru planu, ustala się: 1) nieprze-
kraczalne linie zabudowy, licząc od linii rozgraniczających 
w odległości: (…) od terenów (…)  08 KDD (…) 5 m”.   
Dla całego obszaru ww. planu, wyznaczona została strefa 
„OW” obserwacji archeologicznej.
Zgodnie z ww. planem przez przeznaczenie podstawowe 
należy rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 50% 
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projek-
towanych obiektów w granicach poszczególnych działek 
budowlanych. Przez przeznaczenie uzupełniające nato-
miast należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawo-
we, dopuszczone na działce budowlanej lub terenie jako 
uzupełnienie podstawowego, na warunkach określonych 
w planie. Jednocześnie zgodnie z zasadami zabudowy i za-
gospodarowania terenu określonymi w ww. planie realiza-
cja nowej zabudowy musi być zgodna z przeznaczeniem 
podstawowym i uzupełniającym. Należy również zachować 
pozostałe ustalenia planu dotyczące m.in. warunków i zasad 
zagospodarowania terenów, zakazów oraz parametrów 
i wskaźników zabudowy. Zwraca się również uwagę na 
zakaz realizacji na ww. terenie zabudowy szeregowej oraz 
zakaz realizacji więcej niż trzech kondygnacji naziemnych.
Wadium
Wadium w wysokości 55 400,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: Bank Millennium 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 292, obręb Czechowice 
Zachód oraz wpisać, kto będzie nabywcą: imię i nazwisko/
nazwa firmy oraz PESEL/NIP”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 27 kwietnia 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczest-
nika/uczestników przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest 
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w mał-
żeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospo-
darczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4654/2021 z 9 września 
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, obejmującej działkę nr 292, obręb Czecho-
wice Zachód, zapisanej w KW nr GL1G/00014878/3, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 3 czerwca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r. (t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567 ze 
zm.) oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem 
sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4654/2021 
z 9 września 2021 r. i zarządzeniem zmieniającym nr  
PM-5481/22 z 18 lutego 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach – Zespół ds. Zbywania Nierucho-
mości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: 
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interne-
towej gliwice.eu, BIP oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r., poz. 2213).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 
1 ww. ustawy.

iNFORMacja szczeGÓŁOWa O OcHRONie DaNycH OsOBOWycH 
zBieRaNycH PRzez URzĄD MiejsKi W GLiWicacH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

osobowych (RODO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej  

sp. z o.o. 44-100 Gliwice,  
ul. chorzowska 150,

zawiadamia o 

sprzedaży używanych autobusów  
(sygn. PKM/s/TP/1/2022).

Termin składania ofert: 4 marca 2022 r. do godz. 11.30 
Termin otwarcia ofert: 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 

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

http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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OGŁOszeNia
OFERTY PRAcYNIERUchOMOścI

Numer naboru:  
GODs-KD.210.2.2022

centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań społecznych z siedzibą 

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

w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu 
z możliwością zwiększenia do pełnego etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz 

opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz 

ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków, bieżące 
uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

• przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie 
przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki 

finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgad-

nianie z ewidencją księgową,
• prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jed-

nostki, 
• doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe i doświadczenie: 2-letni staż pracy, 
• wykształcenie średnie i doświadczenie: 4-letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicz-

nych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek fi-

nansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetel-
ność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność 
pracy w grupie.

informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecz-

nych przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro, brak windy).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób niepeł-

nosprawnych, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monito-
rem ekranowym powyżej 4 godzin, praca w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

www.gods.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifi-

kacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.

gods.gliwice.pl),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na 

stronie internetowej www.gods.gliwice.pl).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata oraz zgoda 
na przetwarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18 marca 
2022 r. do godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu 

do siedziby Centrum), 
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za 
pośrednictwem platformy e-PUAP (do korespondencji należy 
dołączyć skany wymaganych dokumentów, za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP). 

Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 
w dniach 21 – 31 marca 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to starszy księgowy.
zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadcze-
nia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepeł-
nosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnie-
nia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – 
Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na 
stronie www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

 

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.

● księgowy 
wykształcenie wyższe kierunkowe; 1–2 lata doświad-
czenia zawodowego; znajomość przepisów podatko-
wych, obsługa programów księgowych oraz Excel; 
zakres obowiązków: księgowanie faktur zakupowych, 
transportowych, wyciągów bankowych, kontrola po-
prawności dokumentów, uzgadnianie kont, zamykanie 
miesiąca/roku; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice, 
wynagrodzenie do uzgodnienia z pracodawcą;

● ślusarz – wypalacz 
wykształcenie zawodowe; osoba chętna do przyucze-
nia; mile widziana znajomość rysunku technicznego; 
zakres obowiązków: prace ślusarskie, obsługa wy-
palarki gazowej, wykonywanie prac zgodnie z prze-
pisami BHP; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● hydraulik/pomocnik hydraulika 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie za-
wodowe; mile widziane prawo jazdy kat. B oraz 
badania wysokościowe; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice;

● opiekun medyczny 
wykształcenie średnie kierunkowe; książeczka sa-
nepidu; komunikatywność; zakres obowiązków: za-

pewnienie kompleksowych świadczeń opiekuńczych 
nad pacjentem poprzez rozpoznawanie warunków 
i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgna-
cyjnych i udzielanie pomocy pacjentom w osiąganiu 
zdolności do samodzielnego zaspakajania potrzeb 
biologicznych, społecznych i psychicznych, uczest-
niczenie w tworzeniu programu opieki, profilaktyki 
i promocji zdrowia, prawidłowe i terminowe wyko-
nywanie zabiegów pielęgnacyjnych i opiekuńczych; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Knurów;

● nauczyciel wychowania przedszkolnego 
wykształcenie wyższe pedagogiczne – wychowanie 
przedszkolne; doświadczenie zawodowe; średnioza-
awansowana znajomość języka obcego; pozytywne 
nastawienie do pracy, dzieci i zespołu; energiczność; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kelner 
wykształcenie kierunkowe; doświadczenie mile wi-
dziane; komunikatywna znajomość języka obcego; 
książeczka sanepidu; prawo jazdy kat. B oraz własny 
samochód (ze względu na trudny powrót do domu 
po pracy); zakres obowiązków: obsługa klienta, dba-
nie o czystość w lokalu, estetykę stołu oraz jakość 
przygotowywanych potraw i napojów; dwie zmiany; 
praca także w dni wolne, miejsce pracy: Sośnicowice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 24 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.

nabór nr KD.210.11.2022.Fs-1
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Finansowym  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na elektronicz-
nej 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 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 24 marca 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miej-

ski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gli-
wice (decyduje data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji 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 Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.10.2022.za-1
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale zamówień Publicznych  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji 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 pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 21 marca 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy do-
łączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr KD.210.12.2022.iR-1
Urząd Miejski w Gliwicach, 

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na elektronicz-
nej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,   
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 29 marca 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miej-

ski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gli-
wice (decyduje data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji 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 Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.13.2022.iR-2
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji 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 pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 1 kwiet-
nia 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy do-
łączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach w dosko-
nałej 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

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 wieczy-
stej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa 
nieruchomość 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 
Nieruchomościami 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 usta-
wą 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 ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
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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 obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

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

5. Formularz oświadczeń.
UWaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie  

www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NaBORy.

Oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 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 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. 
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, zdol- 

ności organizacyjne, umiejętność rze-
czowej współpracy z zespołem realiza-
cyjnym, aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, zaanga-
żowanie, 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 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. 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.
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