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#SOLIDARNIZUKRAINA

Do Gliwic przyjeżdża coraz więcej obywateli Ukrainy. Dzięki zaan-
gażowaniu samorządu, służb miejskich, organizacji pozarządowych 
i wolontariuszy sytuacja jest stabilna, a trafiający do naszego miasta 
uchodźcy są pod dobrą opieką.
Z danych z początku tygodnia, 
zebranych przez miejski zespół ds. 
uchodźców z Ukrainy, wynika, że 
w działającym przy ul. Studzien-
nej 6 Miejskim Punkcie Pomocy 
Ukrainie wsparcie znalazło już po-
nad 1,5 tys. osób. Punkt Pomocy 
Ukrainie jest na zlecenie Miasta 
koordynowany przez Centrum 
Inicjatyw Społecznych. Udzielono 
też około 700 porad telefonicz-
nych. Miasto aktywnie włącza się 
w organizowanie noclegów dla 
uchodźców z Ukrainy. Na dzień 14 
marca 617 osób korzystało z noc-
legu za pośrednictwem zespołu 
ds. uchodźców, w tym 283 osoby 
w miejskich punktach (Schronisku 
Młodzieżowym „Ślązaczek” przy 
Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych na Zatorzu, hostelu 
Malinowski City w Łabędach, sali 
w ZSP nr 3 na Trynku, sali gim-
nastycznej przy ul. Barlickiego 3 
i Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Sośnicy), a 334 osoby zostały 
skierowane do mieszkań. Przy-
gotowano także nowe miejsce 
noclegowe przy ul. Warszawskiej, 
dla ponad 100 osób.

Także mieszkańcy i przedsiębior-
cy działający w Gliwicach stale 
oferują swoją pomoc, dołączając 
m.in. do Gliwickiej Bazy Wsparcia. 
Łącznie w bazie koordynowanej 
przez Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych 
jest ponad 400 ofert: noclegu, 
dostarczania posiłków, zapew-

nienia transportu, wolontariatu. 
W ramach Miejskiej Zbiórki Da-
rów w Arenie Gliwice na bieżąco 
przygotowywane i wydawane są 
paczki dla przybyszy z Ukrainy 
i gliwiczan, którzy goszczą ich 
pod swoim dachem. Do 14 mar-
ca włącznie przekazano paczki dla 
ponad 2 tys. osób.

Część gliwickich przedsiębiorców 
oferuje szerokie działania pomo-
cowe dla obywateli Ukrainy. Te 
oferty są szczegółowo weryfi-
kowane i będą wykorzystywane 
w dalszych, dalekosiężnych dzia-
łaniach w kwestii zabezpieczenia 
pobytu przybyłych do Gliwic 
Ukraińców. 

Gliwickie szkoły i przedszkola są 
gotowe na przyjęcie ukraińskich 
dzieci i młodzieży. 15 marca 
w szkołach było już 396 uczniów 
z Ukrainy, którzy przyjechali do 
Gliwic 24 lutego lub później, 
a w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych – 84 małych 
Ukraińców. W dwóch placów-
kach, Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
nr 6 im. Noblistów Polskich 
przy ul. Jasnogórskiej i Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 12 
przy ul. Lipowej, działają punkty 
konsultacyjne. Obywatele Ukra-
iny mogą tam znaleźć wszelkie 
niezbędne informacje na temat 
systemu edukacji i tego, jak 
zapisać dziecko do szkoły. Do-

datkowo w ZSP nr 12 około 90 
osób bierze udział w kursach 
języka polskiego. W tym gronie 
są zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Najmłodsi przybysze z Ukrainy 
uczęszczają do miejskich przed-
szkoli. W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 9 w Łabędach został 
uruchomiony dodatkowy oddział 
przedszkolny dla dzieci z Ukrainy. 
Miasto jest także gotowe do 
otwarcia kolejnego – w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 15 
na Sikorniku. Oddział zostanie 
uruchomiony, gdy zbierze się 
odpowiednia liczba dzieci.

Powiatowy Urząd Pracy w Gli-
wicach aktywnie działa na rzez 
zatrudnienia obywateli Ukra-
iny. Na apel do pracodawców 
o oferowanie pracy Ukraińcom 
odpowiedziało już 50 firm. Urząd 
tworzy bazę ofert pracy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ofert 
dla kobiet. Zgłaszane oferty pracy 
tłumaczone są na język ukraiński 
i znajdują się w Centralnej Bazie 
Ofert Pracy dostępnej na stronie 
gliwice.praca.gov.pl/oferty-pracy.

Wiele nowych zadań nakłada 
na jednostki samorządu teryto-
rialnego także tak zwana specu-
stawa. O działaniach podejmo-
wanych przez Miasto Gliwice 
w związku w nowymi przepisami 
będziemy informować na bieżąco 
na naszych łamach i stronie inter-
netowej Gliwice.eu.  (mm)

ZbieraMY dalej!
Trwa Miejska Zbiórka Darów w Arenie Gliwi-
ce (ul. Akademicka 50, wejście E). Ciągle jest 
potrzebne wsparcie rzeczowe dla uchodźców 
z Ukrainy.
Obecnie najbardziej 
potrzebne są:
   podpaski;
   szczoteczki do zębów dla 

dorosłych;
   szampony;
   żele pod prysznic;
   dezodoranty;
   maszynki do golenia;
   proszki do prania;
   chusteczki;
   ręczniki papierowe;
   papier toaletowy;
   płyny do naczyń, gąbki;
   kawa;
   słodycze.

Zebrane środki trafiają do 
obywateli Ukrainy, któ-
rzy przyjeżdżają do Gliwic 
i powiatu gliwickiego. Miejski 
Punkt Zbiórki w Arenie Gliwi-
ce jest otwarty od poniedział-

ku do piątku między godz. 
10.00 a 20.00 oraz w soboty 
i niedziele od godz. 12.00 do 
18.00.

W celu sprawnego przekazy-
wania najpotrzebniejszych ar-
tykułów obywatelom Ukrainy, 
Stowarzyszenie GTW przygo-
towało do wypełnienia elek-
troniczny formularz forms.
gle/g5cdVTWmAzXXUp6V9.
Uwaga! Prosimy, aby wszystkie 
dary przynosić tylko do Areny. 
Zbiórka nie jest prowadzona 
w miejscach noclegowych – nie 
ma w nich warunków do zorga-
nizowania magazynów. Paczki 
dla uchodźców są dowożone do 
miejsc zakwaterowania bezpo-
średnio z Areny Gliwice.
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PomagaMY Ukrainie
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Specustawa 
o uchodźcach.
W specustawie dla uchodźców znalazły się rozwią-
zania, które ułatwią życie  Ukraińcom uciekającym 
przed wojną. Nowe przepisy wprowadzają między 
innymi legalny pobyt przez półtora roku, świadczenia 
socjalne oraz pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy.
Ustawa o pomocy Ukrainie została przyjęta przez Sejm 12 marca. 
Przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą wsteczną od 
24 lutego 2022 roku (z pewnymi wyjątkami). Oto niektóre, ważne 
informacje:

 Na mocy specustawy za legalny uznaje się pobyt każdego
obywatela Ukrainy oraz jego małżonka, który na teryto-

rium Polski wjechał od 24 lutego bezpośrednio z Ukrainy i deklaruje 
zamiar pozostania w Polsce. 

 Ukraińcy, których pobyt na terytorium Polski na podstawie
specustawy jest uznawany za legalny, mogą dostać między

innymi 500 zł na każde dziecko, zasiłki rodzinne i pomoc społeczną. 
Ustawa wprowadza także jednorazowe świadczenie pieniężne w wy-
sokości 300 zł na najpilniejsze zakupy. Warunkiem ich otrzymania 
jest przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie 
się do rejestru PESEL. Wnioski o numer PESEL są przyjmowane od 
16 marca, także w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

 Dzieci i młodzież z Ukrainy zostaną przyjęte do szkół
i przedszkoli. Mogą korzystać z nauki i opieki na takich

samych warunkach jak polscy uczniowie i podlegają obowiązkowi 
szkolnemu. Rodzice powinni zgłosić się do najbliższej placówki 
oświatowej i wypełnić dokumenty. Ukraińscy psycholodzy i peda-
godzy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski, będą mogli 
pracować w zawodzie.

 Dla uchodźców z Ukrainy przewidziano także możliwość
legalnego zatrudnienia w Polsce. Przedsiębiorcy będą

mieli 14 dni na zgłoszenie umowy o pracę z Ukraińcami do powia-
towego urzędu pracy – licząc od dnia podjęcia zatrudnienia. Przed 
wysłaniem zgłoszenia w systemie teleinformatycznym pracodawca 
powinien upewnić się, że pracownik ma pieczątkę z polsko-ukra-
ińskiej granicy.

 Obywatele Ukrainy legalnie przebywający na terytorium
Polski mogą korzystać z opieki medycznej – takiej samej, jak

osoby ubezpieczone w Polsce, z wyłączeniem leczenia i rehabilitacji 
uzdrowiskowej. Ukraińcom przysługują także refundowane recepty.

 Osoby goszczące uchodźców będą mogły ubiegać się
o środki w wysokości 40 zł dziennie za osobę (1200 zł

miesięcznie), od dnia przyjęcia jej pod swój dach. Aktualnie trwają 
prace przygotowawcze do rozpoczęcia przyjmowania wniosków. 
Informacje o tym, jak i gdzie składać wnioski w Gliwicach, przeka-
żemy jak tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
wyda konieczne przepisy. (mm)

16 marca rozpoczęła się rejestracja pobytu i nadawanie numerów PESEL 
obywatelom Ukrainy. Z kompletem niezbędnych dokumentów należy się 
zgłosić do sali 146 na I piętrze Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21, wejście od ul. Wyszyńskiego).

UM w Gliwicach jest czynny od 
poniedziałku do środy między 
godz. 8.00 a 16.00, w czwartki 
od godz. 8.00 do 17.00 i w piątki 
między godz. 8.00 a 15.00.

Rejestracja pobytu i nadanie nu-
meru PESEL obywatelom Ukrainy 
odbywa się na ich wniosek, na 
podstawie Ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa. Numer 
PESEL pozwala na znalezienie 
zatrudnienia, podjęcie nauki, 
otrzymanie świadczeń z zakresu 
pomocy społecznej czy korzysta-
nie z opieki zdrowotnej w Polsce.

Kto może złożyć 
wniosek?
Obywatele Ukrainy, którzy:
 wjechali na terytorium RP

bezpośrednio z Ukrainy
w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi
na terytorium tego państwa
24 lutego br. lub później;

 posiadają Kartę Polaka i wraz 
z najbliższą rodziną przybyli
do Polski z powodu działań
wojennych na Ukrainie;

 nie posiadają obywatel-
stwa ukraińskiego, ale są
małżonkami obywatela
Ukrainy – o ile przybyli
bezpośrednio z terytorium
Ukrainy w związku działa-
niami wojennymi;

 deklarują zamiar pozosta-
nia w Polsce.

Wniosek o rejestrację pobytu 
należy złożyć nie później niż 
60 dni od dnia wjazdu na tery-
torium RP. Pobyt uznaje się za 
legalny przez 18 miesięcy od 24 
lutego 2022 r. (niezależnie od 
daty złożenia wniosku oraz daty 
przekroczenia granicy z Polską). 
Na podstawie wniosku o reje-
strację pobytu (wypełnionego 
przez wnioskodawcę albo 
urzędnika) obywatelowi Ukra-
iny nadaje się numer PESEL.

Uwaga! Ukraińcy, którzy 
uciekają przed wojną, ale nie 
wjechali na terytorium Polski 
bezpośrednio, lecz przez inne 
państwo, na przykład Słowację, 
Węgry, Rumunię czy Mołdawię, 
otrzymują numer PESEL na pod-
stawie standardowej procedury 
dla cudzoziemców i nie są objęci 
specustawą o uchodźcach.

Na stronie bip.gliwice.eu można 
pobrać specjalny wniosek o na-
danie numeru PESEL w związku 
z konfliktem na Ukrainie (za-
kładka: Wirtualne Biuro Obsługi 
/ Formularze). Należy go wypeł-
nić w alfabecie łacińskim i złożyć 
osobiście. Podczas składania 
wniosku od wszystkich osób, 
które ukończyły 12 lat, będą 
pobierane odciski palców. Dzieci 

poniżej 12 lat nie muszą być 
obecne podczas składania wnio-
sku, chyba że nie posiadają żad-
nych dokumentów tożsamości.

Załączniki do wniosku 
(niezbędne, by potwierdzić 
tożsamość wnioskodawcy 
i wprowadzić dane do reje-
stru PESEL):
 1 fotografia w formie papie-

rowej, biometryczna zgodna 
z art. 29 ustawy 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobi-
stych – jest możliwość zro-
bienia prawidłowej fotografii
w holu urzędu na parterze;

 dokument podróży, Karta
Polaka lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający
ustalenie tożsamości;

 dokument potwierdzający
urodzenie – w przypadku
osób, które nie ukończyły
18 roku życia.

Uwaga! Załączników do wnio-
sku nie trzeba tłumaczyć na język 
polski. Potwierdzenie tożsamości 
może nastąpić na podstawie do-
kumentu unieważnionego, jeżeli 
umożliwia ustalenie tożsamości 
osoby. W przypadku braku takich 
dokumentów potwierdzenie toż-
samości następuje na podstawie 
oświadczenia wnioskodawcy 
pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.  (mm)

Numery PESEL  Numery PESEL  
dla obywateli Ukrainydla obywateli Ukrainy
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Kiedy rodzice załatwiają  
w Urzędzie Miejskim numery PESEL,  

dzieci mogą miło spędzić czas w kąciku  
z zabawkami.

Co trzeba wiedzieć?

http://bip.gliwice.eu
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Wspierajmy swoje dzieci
Co może zrobić rodzic dla swojego dziecka w trudnej 
sytuacji konfliktu wojennego toczącego się w Ukrainie?

Należy dać dziecku poczucie 
bezpieczeństwa.
 Psychiczny dobrostan dzieci

zależy od równowagi rodzica 
– zarówno w czasach wojny,
jak i pokoju.

 Jeśli opiekun wpada w prze-
rażenie i snuje katastroficz-
ne wizje, nie przekona dzie-
ci, że „nie ma się czego bać”.
Silny rodzic to silne dziecko.

W sytuacji traumy i zagroże-
nia ważne jest, aby mówić 
o swoich emocjach i myślach,
rozmawiać z dziećmi. Trzeba je
zapewniać, że w każdej chwili
mogą zadawać pytania, na
które dorośli będą starali się
odpowiadać. Rodzice powinni
nazywać to, co się dzieje wokół
i uwalniać emocje z tym zwią-
zane; korygować informacje
usłyszane poza domem.

Ważne jest mówienie dzie-
ciom prawdy o tym, że na 
Ukrainie wybuchła wojna. To 
od rodziców dzieci powinny 
otrzymywać informacje. Za-
dbajmy, aby mogły z nami 
porozmawiać o tym, co usły-
szały i zobaczyły w Internecie, 
np. na TikToku czy YouTube’ie. 
Pamiętajmy, że nie musimy 
znać odpowiedzi na wszystkie 
pytania, możemy powiedzieć, 
że czegoś nie wiemy.

Język, którym komunikujemy 
się z dzieckiem, rozmawiając 
o wojnie, powinien być dosto-
sowany do jego wieku. For-
mułujmy proste stwierdzenia 
i podawajmy fakty. Mówmy 
w rzeczowy sposób, dosto-
sowany do poziomu rozwoju 
dziecka.

Odnośmy się do faktów, na 
które dziecko jest emocjonal-
nie i poznawczo gotowe. Dzieci 
bardzo często zadowala prosta 

informacja czy odpowiedź. Jeśli 
będą miały potrzebę dowiedze-
nia się więcej – na pewno nas 
o to zapytają.

Rozmawianie o tym, co się 
dzieje, nie oznacza, że mamy 
pokazywać dzieciom obrazy 
wojny. Na ile to możliwe, nie 
włączajmy nadmiernie kana-
łów informacyjnych w TV przy 
dzieciach. W aucie ustawiajmy 
radio na stacji, w której grana 
jest głównie muzyka.

Gdy świat dookoła 
mówi o zagroże-
niu, naturalne jest 
odczuwanie niepo-
koju. Zaprzeczanie 
i udawanie, że „nic 
się nie dzieje”, nie 
przywróci spokoju.

Jako dorośli bądźmy uważni 
na emocje dziecka, obserwuj-
my jego zachowanie, słuchaj-
my go. Rozmawiając z dzieć-
mi o tym, co czują, musimy 
nazywać i akceptować ich 
uczucia. Smutek, złość, lęk są 
w tej sytuacji zrozumiałe. Nie 
wzbudzajmy więc niepotrzeb-
nego lęku. Gdy dziecko mówi, 
że się boi, nie powinno się 
opowiadać, jak bardzo boimy 

się sami. Z przekonaniem war-
to powiedzieć: „To normalne, 
że się boisz, ale jestem tu 
z tobą”.

Niezmiennie upewniajmy 
dziecko, że jest bezpieczne, 
i że cały świat pracuje nad tym, 
aby tę wojnę zatrzymać. Budu-
jąca jest świadomość, że nie-
mal cały świat mówi jednym 
głosem i właśnie to poczucie 
jedności warto zaszczepić 
w swoim dziecku.

Każdy z nas potrzebuje bezpie-
czeństwa. Informacje o wojnie 
mogą je naruszać, stąd istot-
ne, by dawać sobie bliskość: 
przytulać się, spędzać więcej 
czasu razem. Należy zachęcać 
dziecko do wspólnych działań. 
Świadomość wywierania choć 
niewielkiego wpływu na to, 
co się dzieje, zmniejsza lęk. 
Trzymajmy się planu dnia 
i rutynowych czynności, wpro-
wadzajmy codzienne rytuały 
i ćwiczenia oddechowe – to 
pomoże utrzymać normalność 
i stworzy poczucie bezpieczeń-
stwa. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 
organizuje kursy języka polskiego dla dzie-
ci i dorosłych z Ukrainy. W zbiorach MBP 
znajdują się także książki i audiobooki 
w języku ukraińskim.
Biblioteka prowadzi trzy bez-
płatne kursy językowe dla dzieci 
z Ukrainy. Na dwa z nich są jesz-
cze miejsca.
 Zajęcia językowo-plastyczne

dla dzieci od 3 do 9 lat, środy
od godz. 14.00 do 15.00 w Bi-
blioforum (Centrum Handlo-
we Forum, ul. Lipowa 1)

 Kurs językowy dla dzieci od 6
do 9 lat, poniedziałki od godz.
15.00 do 16.00 w Bibliotece
Centralnej (ul. Kościuszki 17)

Zapisy są prowadzone telefo-
nicznie (32/238-26-63, pon. – 
pt. godz. 8.00–20.00, sob. godz. 
8.00–15.00) i e-mailowo (bf@
biblioteka.gliwice.pl).

MBP oferuje także darmowe 
kursy języka polskiego dla do-
rosłych Ukraińców. Wszystkie 
miejsca są już obecnie zajęte, ale 
w filiach organizowane są także 
spotkania integracyjne w języku 
ukraińskim – zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych.

Filia nr 5 MBP w Gliwicach, 
ul. Perkoza 12 (tel. 32/232-13-
35; filia5@biblioteka.gliwice.pl)
 Planszówki, zajęcia pla-

styczne dla dzieci: ponie-

działki, środy, piątki: godz. 
15.00–17.00, soboty – godz. 
11.00–12.30

 Spotkania integracyjno-in-
formacyjne, 16 marca, godz.
16.00, 17 marca, godz. 11.00

Filia nr 7 MBP w Gliwicach, 
ul. Junaków 4 (tel. 32/230-07-40, 
filia7@biblioteka.gliwice.pl)
 Cykliczne spotkania dla

dorosłych i dzieci z Ukrainy,
poniedziałki: godz. 16.00-
-18.00

Filia nr 21 MBP w Gliwicach, 
ul. Syriusza 30 (tel. 32/238-10-05; 
filia21@biblioteka.gliwice.pl)
 Spotkania dla dorosłych

i dzieci z Ukrainy (spotkania
integracyjno-informacyjne,
strefa spotkań i relaksu),
poniedziałek – sobota, godz.
12.00–14.00

Zbiory biblioteki w języku ukra-
ińskim są dostępne online. Znaj-
dują się w nich między innymi 
książki, audiobooki i materiały 
do nauki języka polskiego. 
Przypominamy także, że we 
wszystkich filiach biblioteki są 
dostępne bezpłatne stanowiska 
komputerowe. (mm)
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Potrzebujesz pomocy? Opieka psychiatryczna w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Gliwic:

  Fundacja „Dom Nadziei”, ul. Główna 30, tel. 32/286-06-23
  Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, tel.: 32/330-83-00,

32/330-83-31
  Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach, ul. Dębowa 5, tel. 32/231-30-33
  Dąbrówka Silesia sp. z o.o., ul. Adama Asnyka 10, tel.: 32/238-34-70, 602 665 442

(psycholodzy posługują się językiem angielskim, rosyjskim, jeden lekarz psychiatra,
w ograniczonym zakresie, posługuje się językiem ukraińskim)

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Eskulap sp. z o.o., ul. marszałka
Józefa Piłsudskiego 5a, tel. 32/231-24-40

  Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia sp. z o.o., ul. Dębowa
5, tel.: 32/270-37-58, 32/231-86-15

  Psych-Med sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 6, tel. 32/231-15-51
  Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Focus Woźniak Mateusz, ul. Sikornik 18,

tel. 574-074-496
  Medycyna i Edukacja Feniks sp. z o.o., ul. Młyńska 8, tel. 32/726-23-78

Biblioteka  
pomaga Ukrainie

https://gliwice.eu/pomocukrainie
https://gliwice.eu/pomocukrainie
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ŚRODOWISKO

Zgodnie z zapowiedziami, Gliwice uruchomią wiosną drugą edycję miejskiego programu dotacyjne-
go związanego z łapaniem deszczówki. W uchwale w tej sprawie, przyjętej na marcowej sesji przez 
gliwickich radnych, poszerzono grono osób mogących starać się o miejskie dofinansowanie.
W tegorocznej odsłonie gliwic-
kiego programu łapania desz-
czówki „Mój deszcz” znów będzie 
można uzyskać nawet 4 tys. zł  
jednorazowego dofinansowania 
na pokrycie maksimum 85% 
kosztów poniesionych na zakup, 
wykonanie i montaż elemen-
tów zbiorników podziemnych 
i naziemnych o pojemności do  
10 metrów sześciennych (w tym 
dekoracyjnych), służących gro-
madzeniu i wykorzystaniu wód 
deszczowych w miejscu opadu.

Tak jak w ubiegłym roku o dota-
cję z budżetu miasta na wyko-
nanie systemów deszczowych 
będą mogli starać się mieszkań-
cy, wspólnoty mieszkaniowe 
i stowarzyszenia (z wyłączeniem 
jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminny-
mi lub powiatowymi osobami 
prawnymi). Do tego grona 
dołączą osoby fizyczne, w tym 
działkowcy lub ich małżonkowie 
korzystający z działki na terenie 
rodzinnych ogrodów działko-
wych w Gliwicach. Jak przewi-
dziano w uchwale, dotacja dla 
nich wyniesie maksymalnie  

500 zł, ponieważ będą oni mogli 
ubiegać się wyłącznie o dofi-
nansowanie do zastosowania 

naziemnego lub dekoracyjnego 
zbiornika retencyjnego na dział-
ce zabudowanej altaną.

Dotacja dla danego beneficjenta 
programu „Mój deszcz” na daną 
nieruchomość będzie przysługi-
wać tylko raz. Nie będzie mogła 
być przeznaczona na inwesty-
cję wykonaną przed zawarciem 
umowy dotacyjnej.

Warto także pamiętać, że po-
dobnie jak w ubiegłym roku 
będzie obowiązywał zakaz po-
dwójnego finansowania – dota-
cja nie może bowiem pokrywać 
wydatków przeznaczonych na 
ten sam cel, finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł.

Miasto ma do 
rozdysponowania 
na ten rok pulę 
środków w wyso-
kości pół miliona 
złotych. Ogłoszenie 
naboru wniosków 
nastąpi wiosną. 
Dokumenty będą 
przyjmowane przez 
Wydział Gospoda-
rowania Wodami 
UM w Gliwicach.

Gliwicki program dotacyjny 
„Mój deszcz” wpisuje się 
w globalne trendy walki ze 
zmianami klimatu. W obliczu 
coraz częstszych okresów susz 
spowodowanych galopujący-
mi zmianami klimatycznymi 
na Ziemi, gromadzenie desz-
czówki jest nie tylko przydatne, 
ale wprost konieczne! Łapiąc 
wody opadowe, nie marnujemy 
cennej wody pitnej, która w co-
dziennym spożyciu nie może 
być zastąpiona żadnym innym 
rodzajem wody.

Zgromadzona deszczówka może 
posłużyć nam do podlewania 
trawników, nawadniania ogro-
du bądź np. mycia samochodu. 
Co ważne – łapanie deszczówki 
nic nie kosztuje, przynosi za 
to oszczędności w domowym 
budżecie, a dodatkowo po-
maga w dbaniu o prawidłową 
gospodarkę wodną w naszej 
okolicy. Dzięki temu, że woda 
utrzymuje się na działce i nie 
odpływa do kanalizacji oraz rze-
ki, poprawia się nawodnienie 
terenów.

(kik)

Będzie druga edycja 
„Mojego deszczu”

dla gliwiczan!

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Uruchamiamy drugą edycję programu dotacyjnego „Mój deszcz”, który wpisuje się w założenia
Planu adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu. Nasz program z założenia stanowi uzupełnienie dla
programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja
woda”. W ramach ubiegłorocznego rozdania, w którym mieliśmy do rozdysponowania półmilionową
pulę środków, do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło ponad 200 wniosków. Zainteresowanie
„Moim deszczem” było jednak znacząco większe, stąd zmiany w katalogu jego beneficjentów, które
umożliwią staranie się o dotację także przez działkowców będących użytkownikami rodzinnych ogrodów
działkowych. Zachęcamy do śledzenia miejskich mediów i udziału w naborze wniosków!
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EKOLOGIA

Od 1 kwietnia znowu będzie można wypożyczać rowery miejskie 
w Gliwicach. Uruchomione zostanie 35 stacji, w tym 5 w nowych 
lokalizacjach, a do dyspozycji będzie 350 jednośladów – o 50 
więcej niż w poprzednim sezonie.
Miasto podpisało już umowę 
na zorganizowanie, zarządzanie 
i eksploatację systemu miej-
skich wypożyczalni rowerów: 
Gliwicki Rower Miejski w 2022 r. 
Zadaniem zajmie się wybrane 
w przetargu konsorcjum firm 
Orange Polska S.A. i Roovee 
S.A. Organizacja sytemu rowe-
rów miejskich będzie kosztowa-
ła ponad 1,1 mln zł.

W tym sezonie system będzie 
rozbudowany o 5 dodatkowych 
stacji i 50 rowerów. To oznacza, 
że do dyspozycji rowerzystów 
będzie 350 jednośladów i 35 
stacji. Nowe lokalizacje są 
jeszcze na etapie ustalania. 
Operator zapewni 343 stan-
dardowe rowery miejskie wy-
posażone w koszyki, 2 tandemy 
i 5 rowerów familijnych cargo. 
Rowery będzie można pobrać 
i odstawić do dowolnej stacji 

przez całą dobę we wszystkie 
dni tygodnia od 1 kwietnia do 
30 listopada.

W ubiegłym roku Gliwicki Rower 
Miejski cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem – w 2021 r. 

z GRM skorzystało ponad 6 tysię-
cy użytkowników, odnotowano 
ponad 90 tysięcy wypożyczeń.

Więcej informacji przekażemy 
wraz z rozpoczęciem nowego 
sezonu GRM.  (mf)

Jedziemy! Wraca 
Gliwicki Rower Miejski

Rowerowa #inicjatywa605 zawiązana!
Gliwice, Bytom, Chorzów, Lubliniec, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tarnowskie Góry i Po-
wiat Tarnogórski będą współpracować przy projektowaniu i budowie tras rowerowych. Deklarację w tej 
sprawie podpisano 9 marca w Tarnowskich Górach. Gliwice reprezentował zastępca prezydenta miasta 
Mariusz Śpiewok.
– Inicjatywa 605 to kolejny
krok w tworzeniu przestrzeni
przyjaznej rowerzystom. Celem
tego projektu jest wytyczenie
punktów styku i przebiegu tras
rowerowych na niektórych od-
cinkach korytarzy nr 602, 603
i 605, prowadzących z Gliwic do
Katowic, z Gliwic do Tarnowskich
Gór i z Bytomia do Lublińca,
a więc łączących centrum aglo-
meracji z północą i zachodem.
Dzięki temu przedsięwzięciu
powstające w Gliwicach ścieżki
rowerowe będą docelowo łą-
czyły się z trasami rowerowymi
biegnącymi do innych miast – sy-
gnatariuszy inicjatywy. Jesteśmy
przekonani, że dzięki temu coraz
więcej gliwiczan będzie na co
dzień korzystać z tej ekologicz-
nej formy transportu – mówi
Mariusz Śpiewok.

Zaangażowane w Inicjatywę 605 
samorządy Gliwic, Bytomia, Cho-
rzowa, Lublińca, Piekar Śląskich, 
Rudy Śląskiej, Świętochłowic, 
Tarnowskich Gór i Powiatu Tar-
nogórskiego zobowiązały się do 
wspólnego określenia kosztów 
projektowych i budowlanych 
oraz analizy i wskazania możli-

wości pozyskania środków na re-
alizację tras, a także do promocji 
projektu na wszystkich etapach 
jego realizacji. Koordynatorem 
całego przedsięwzięcia jest Mia-
sto Tarnowskie Góry.

– Własne trasy rowerowe
planujemy, projektujemy lub
budujemy odrębnie, niemniej
połączenia między nimi powin-
ny być projektowane wspólnie,
między innymi dlatego, aby się
wzajemnie uzupełniały. Nie raz
udowodniliśmy już, że na po-
ziomie samorządów gminnych
i powiatowych jesteśmy w sta-
nie efektywnie współpracować.
Mam nadzieję, że w przeciągu
kilkunastu lat osiągniemy efekt,
z którego będziemy dumni –
mówił podczas podpisywania
deklaracji gospodarz spotkania,
burmistrz Tarnowskich Gór Arka-
diusz Czech.

Obecnie użytkownicy jed-
nośladów w Gliwicach mają 
do dyspozycji ponad 124 km 
tras rowerowych. Ich prze-
bieg oraz miejsca lokalizacji 
niezbędnej infrastruktury 
(stojaków rowerowych, sta-

cji napraw rowerów) można 
sprawdzić w Miejskim Syste-
mie Informacji Przestrzennej 
(msip.gliwice.eu), w Geopor-
talu Rowerzysty. Do końca 
2023 roku w mieście ma 
przybyć jeszcze około 21 km 
ścieżek rowerowych.

W trakcie opracowania są 
dokumentacje projektowe 

dla budowy trasy rowerowej 
w śladzie kolejki wąskotorowej 
na odcinku od ul. Łanowej do 
ul. Knurowskiej, ciągu pieszo-
-rowerowego łączącego ul. Psz-
czyńską z ul. Kujawską, ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż
Kłodnicy od ul. Orlickiego do
ul. Staromiejskiej (tzw. Bul-
warów Kłodnicy) oraz ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż

ul. Zawiszy Czarnego i ul. Sło-
wackiego.

W tym roku planowane jest 
także zawarcie umowy na 
opracowanie dokumentacji 
projektowych dla budowy trasy 
rowerowej łączącej Gliwice z Py-
skowicami oraz trasy rowerowej 
łączącej Gliwice z Gierałtowica-
mi.  (kik)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj 
go do kontenera! Trwają zbiórki elektrośmieci 2022. 
Będą prowadzone sukcesywnie przez cały rok we 
wszystkich gliwickich dzielnicach.
Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach rzeczy, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników na 
odpady komunalne.

Przez cały rok można oddawać 
je w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej 199 albo przynieść 
je do specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w wybrane 
soboty czeka zaparkowany 
w gliwickich dzielnicach. Te-
goroczne zbiórki elektrośmieci 
przeprowadza gliwicka firma 
Enviropol.PL Sp. z o.o.

W sobotę 19 marca elek-
trośmieci będzie można oddać:

• godz. 10.00–12.00 – Trynek,
ul. Młodych Patriotów (parking 
przy wjeździe na osiedle);

• godz. 12.30–14.30 – Obroń-
ców Pokoju, ul. Paderewskiego
(parking samochodowy).

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne na 
stronie segreguj.gliwice.eu (w za-
kładce Harmonogram wywozu).

Uwaga! Elektroodpady należy 
dostarczać na miejsce zbiórki 
w określonych w harmonogra-
mie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów 
jest zabronione! Odpady są przyj-
mowane wyłącznie w obecności 
pracowników firmy odbierającej, 
tak aby nie dochodziło do zaśmie-
cania terenu, na którym zbiórka 
jest organizowana.  (mf)

Zbiórka 
elektrośmieci
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http://msip.gliwice.eu
https://segreguj.gliwice.eu/
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PLANOWANIE

Damian Kałdonek – wiceprzewodniczący
Absolwent Technikum Budowlanego w Zabrzu i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (Dyplom Roku – nagroda 
Towarzystwa Urbanistów Polskich 1996). Ukończył Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków. Aktywny zawodowo od 
1994 roku, najpierw we współpracy z biurami projektowymi, a od 1996 roku jako współzałożyciel biura architektonicznego 
KWADRO oraz właściciel i główny projektant w PROjARCH Damian KAŁDONEK – gliwickiej pracowni realizującej opracowania 
projektowe dla inwestorów prywatnych oraz biznesowych i samorządowych. Członek SARP i Izby Architektów RP, mający 
w dorobku (wraz z zespołem i współpracownikami) ponad 100 realizacji w Polsce i za granicą oraz udział w licznych konkursach 

studialnych i realizacyjnych. Laureat nagród i wyróżnień, autor publikacji w prasie branżowej, uczestnik wielu wydarzeń związanych z propago-
waniem architektury i urbanistyki. W kręgu jego zainteresowań są również projekty urbanistyczne (jest autorem projektu pierwszego śląskiego 
woonerfa na ul. Siemińskiego, opracował również wielowariantową koncepcję przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa w Gliwicach).

Aleksandra Adryańska-Krząkała
Architekt, urbanista, zajmuje się m.in. problematyką rewitalizacji miast oraz dzielnic mieszkaniowych, w tym problema-
tycznych przedmieść dużych aglomeracji, takich jak np. podparyskie dzielnice Aubervillier i La Courneuve. Pracowała m.in. 
w paryskiej firmie TGTFP przy projektach rewitalizacji dzielnicy Château Rouge oraz projekcie Seine Arche (przedłużenie 
historycznej osi biegnącej od centrum Paryża i Łuku Tryumfalnego do podparyskiego La Defence), a także w Afryce i Azji, 
m.in. nad projektem rewitalizacji w Saint-Louis w Senegalu oraz rewitalizacji Diyarbakir, nieformalnej stolicy tureckiego 
Kurdystanu. Oprócz problematyki urbanistycznej zajmuje się również projektami architektonicznymi, budownictwem 

mieszkalnym (socjalnym) oraz użytkowym. W tej tematyce pracowała m.in. nad projektem biur dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 
z siedzibą w Paryżu. Jest członkiem francuskiej i polskiej izby architektów, międzynarodowej organizacji „Architekci bez granic” oraz fundacji 
„Les Ateliers” zajmującej się planowaniem i projektowaniem urbanistycznym na różnych kontynentach. Bierze udział w pracach grupy 
przestrzennej w procesie tworzenia strategii „Gliwice 2040”.

Adam Biegański
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doświadczony projektant układów komunikacyjnych, 
autor ponad 500 projektów układów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich. Posiada uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-inżynieryjnej. Prezes zarządu firmy Biuro Projektów 
A-PROPOL zajmującej się od 25 lat projektowaniem, głównie w dziedzinie drogownictwa i obiektów związanych z uzbro-
jeniem podziemnym. Od wielu lat realizuje projekty dotyczące przede wszystkim dróg i układów komunikacyjnych, w tym 
we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na terenie całego kraju, Zarządami Dróg Wojewódzkich 

w 6 województwach oraz licznymi miastami, w tym Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach. Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach I kadencji.

Michał Stangel
Urbanista, profesor Politechniki Śląskiej. Zajmuje się konkretyzacją idei zrównoważonego rozwoju miast w projektowaniu 
urbanistycznym, w tym w rewitalizacji, kształtowaniu nowych obszarów zabudowy i przestrzeni publicznych. Stypendysta 
Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza 
Digital Mile. Autor (w zespołach) kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych, m.in. nagrodzonego nagrodą Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa planu miejscowego Nowego Centrum Tczewa na terenie powojskowym, koncepcji w ramach 
modelowej rewitalizacji w Rybniku i pilotażowej rewitalizacji w Wałbrzychu, założeń przestrzennych gdyńskiego Infoboxu. 

Laureat 30 konkursów urbanistycznych (m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie Kraków – Nowa Huta Przyszłości). Autor książek 
„Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju”, „Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym: 
technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji” i „Airport City. Strefa okołolotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne”.

Miejska Komisja
Urbanistyczno- 

-Architektoniczna
w nowym składzie

Prezydent Gliwic po-
wołał nową Miejską 
Komisję Urbanistycz-
no-Architektoniczną 
i zatwierdził jej regu-
lamin. Pięcioosobo-
we obecnie gremium 
doradcze ma opinio-
wać opracowania do-
tyczące planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego. Prze-
wodniczącym MKU-A 
został Leszek Trzą-
ski, a jego zastępcą 
– Damian Kałdonek. 
W zespole zasiada 
również Aleksandra 
Adryańska-Krząkała, 
Adam Biegański i Mi-
chał Stangel.
Podstawowym działaniem Miej-
skiej Komisji Urbanistyczno-Ar-
chitektonicznej jest pisemne 
opiniowanie opracowań doty-
czących planowania i zagospo-
darowania przestrzennego (pro-
jektów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, wyników 
analiz wspomnianych w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, wniosków 
o ustalenie lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej lub tzw. towarzy-
szącej) oraz innych opracowań 
planistycznych i koncepcji urba-
nistyczno-architektonicznych 
dotyczących miasta.

W skład zespołu, 
dysponującego 
wykształceniem 
i fachowym 
przygotowaniem 
związanym bez-
pośrednio z teorią 
i praktyką plano-
wania, wchodzi 
obecnie 5 specja-
listów z dziedziny 
planowania prze-
strzennego.

Są wśród nich przedstawiciele 
Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Izby Architektów RP 
i międzynarodowej organizacji 
„Architekci bez granic”, do-
świadczony projektant układów 
drogowych oraz wykładowcy 
akdemiccy z bogatym dorob-
kiem naukowym w dziedzinie 
projektowania urbanistycznego, 
gospodarowania środowiskiem 
i zrównoważonego rozwoju. To 
osoby o znaczącym autorytecie 
i dorobku zawodowym w za-
kresie architektury, urbanistyki, 
ochrony środowiska i komunika-
cji, których doświadczenie i eks-
percka wiedza pozwolą na szersze 
spojrzenie na proces planowania 
przestrzennego w mieście. (kik)

Leszek Trząski – przewodniczący
Przyrodnik, absolwent i długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Polskiej Akademii Nauk, 
a następnie Głównego Instytutu Górnictwa, zastępca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego, autor licznych artykułów 
naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań eksperckich związanych z ochroną środowiska dla podmiotów 
samorządowych, rządowych i górniczych, współtwórca licznych programów ochrony środowiska i planów gospodarki 
odpadami, kilku strategii sektorowych i terytorialnych, ocen oddziaływania na środowisko oraz licznych koncepcji pro-
gramowo-przestrzennych i studiów projektowych dotyczących różnych aspektów gospodarowania środowiskiem. Jest 

moderatorem wielodyscyplinarnych zespołów eksperckich w ramach projektów badawczych i projektów rozwojowych, zarówno krajowych, 
jak międzynarodowych, m.in. SALUTE4CE (w ramach programu CentralEurope). Jest ekspertem grupy środowiskowej w procesie tworzenia 
strategii „Gliwice 2040”.
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Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił 
linię metropolitalną M14 relacji: Gliwice Plac Pia-
stów – Żerniki – Czekanów – Grzybowice – Górniki 
– Tarnowskie Góry – Świerklaniec – Ożarowice –
Pyrzowice Lotnisko. W kursach wariantowych linia
zostanie skierowana w rejon Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i terminala Cargo Portu Lotniczego
w Pyrzowicach.
Linia M14 obsługiwana jest  przez 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Metropolitalnej w Świerklańcu 
i kursuje co 60 minut, natomiast 
w dni robocze w godzinach szczy-
tu przewozowego co 30 min. Na 
terenie Gliwic linia obsługuje 
przystanki: Gliwice Kujawska, 

Gliwice Wrocławska, Gliwice 
Piwna, plac Piastów i Żerniki Ro-
gozińskiego.

Dokładny rozkład jazdy linii 
M14 można znaleźć na stronie 
Metropolii: rj.metropoliaztm.
pl/rozklady/1-m14/. (mf)

Studenci, absolwenci, pracownicy naukowi i ucznio-
wie szkół średnich szukający swojej drogi zawodo-
wej – trwa 28. edycja Inżynierskich Targów Pracy, 
Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej. 
Wydarzenie każdego roku przyciąga liczne grono za-
interesowanych. Targi odbywają się pod honorowym 
patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.
Inżynierskie targi pracy służą za-
cieśnianiu współpracy pomiędzy 
przedsiębiorcami a środowiskiem 
akademickim i wymianie do-
świadczeń oraz wiedzy na temat 
najnowszych technologii i rozwią-
zań. Podczas targów prezentują 
się przedsiębiorstwa poszuku-
jące pracowników, instytucje 
rynku pracy, m.in. urzędy pracy, 
młodzieżowe biura pracy i biura 
karier. Obecne są również stu-
denckie koła naukowe i instytucje 
wspierające przedsiębiorczość 
akademicką. Wśród wystawców 
są także organizacje działające na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz będących w szczególnej sy-

tuacji życiowej, które wspierają 
w aktywizacji społecznej, eduka-
cyjnej i zawodowej. Są też oferty 
pracy dla uchodźców z Ukrainy.

W tym roku targi odbywają się 
w formie hybrydowej – do 18 
marca na platformie interne-
towej, a 21 marca, w godz. od 
9.00 do 15.00 w Hali „Nowa” 
Ośrodka Sportu Politechniki 
Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28.

Więcej informacji na temat tar-
gów można znaleźć na stronie 
www.polsl.pl/ps_aktualnosci/
14-marca-rozpoczna-sie-inzy-
nierskie-targi-pracy/. (mf)

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na placu Grunwaldzkim 
ustawiono 24 niewielkie tabliczki z nazwami drzew i jedną dużą tablicę 
opisującą historię powstania osiedla w rejonie ul. Mickiewicza, które jest 
przykładem zabudowy mieszkaniowej inspirowanej ideą „miasta-ogrodu”.

Spacerując po parku warto 
zwrócić większą uwagę na 
zgromadzone w tym miejscu 
gatunki roślin i poszerzyć swo-
ją wiedzę przyrodniczą. Zielone 
tabliczki opisują nazwy drzew 
w języku polskim i łacińskim, 
informują też, z jakiego regionu 
świata pochodzi dany gatunek. 
Nowe wizytówki zyskały 24 
drzewa, m.in. dąb szypułkowy, 
jesion pensylwański, wierzba 
biała i kasztanowiec zwyczajny. 

Na skraju placu Grunwaldzkiego 
(w pobliżu cmentarza) – przy 
współpracy z Radą Dzielnicy 
Wójtowa Wieś – ustawiono 
też dużą tablicę opisującą 
historię Osiedla Ogrodowego 
Towarzystwa Budowlanego 
Gagfah, wybudowanego przy 
ul. Adama Mickiewicza (dawniej 
Gustav Freytag Al-
lee) w 1922 r. 
i rozbudo-
wanego 

w 1926 r. Autorami osiedla 
byli Karl Schabik (naczelny 
architekt miasta w latach 1919-
1945), Richard Riedel (miejski 
ogrodnik i dyrektor Ogrodów 
Miejskich) oraz Hans Sattler. 
Inwestycji podjęła się firma bu-
dowlana R. Koban. Osiedle to 
było wówczas najpiękniejszym 
w Gliwicach, osiedlem-ogro-

dem, z charakterystycznymi 
osiami widokowymi, sym-

bolicznymi granicami 
i bramami, malowni-
czą strukturą uliczek 
m i e s z k a n i o w y c h  
i domkami grupowa-

nymi wokół niewiel-
kich placyków. Piękno 

tej przestrzeni urzeka do 
dziś – warto wybrać się 

na spacer w tę okolicę. 

Nowe tabliczki na 
placu Grunwaldzkim 
zostały przygotowane  

w ramach GBO. Za zada-
nie odpowiadał Miejski Za-

rząd Usług Komunalnych.  (mf)

Z Gliwic do 
Pyrzowic M14

Drzewa na placu Grunwaldzkim  
mają nowe wizytówki 

Inżynierskie Targi Pracy, 
Przedsiębiorczości  
i Technologii

Pożegnanie pułkownika 
Tarnawskiego

fo
t. 
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W piątek 11 marca w Bielsku-Białej odbył się pogrzeb Aleksandra Tarnawskiego, 
ostatniego z 316 Cichociemnych. Pułkownika pożegnali m.in. przedstawiciele 
gliwickiego samorządu: zastępczyni prezydenta Gliwic Aleksandra Wysocka 
oraz radni Rady Miasta Gliwice z pocztem sztandarowym – Krystyna Sowa 
oraz Leszek Curyło, a także przedstawiciele Jednostki Wojskowej Agat. 
Aleksander Tarnawski, pseu-
donim „Upłaz”, był inżynierem 
chemikiem, żołnierzem Pol-
skich Sił Zbrojnych, oficerem 
Armii Krajowej. Wykonywał 
trudne misje konspiracyjne 
i szkolił żołnierzy AK. Był czło-
wiekiem niezwykle życzliwym, 
odważnym i niezłomnym. 
Chętnie dzielił się swoimi wspo-

mnieniami i historią z gliwicką 
młodzieżą podczas niezwykłych 
lekcji historii, ucząc poszanowa-
nia ojczyzny i zrozumienia wagi 
pojęcia honor. Po zakończeniu 
wojny zamieszkał w Gliwicach. 
Był kilkakrotnie odznaczany 
Krzyżem Walecznych i Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Uhono-
rowano go również Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, medalem Pro Patria 
oraz szablą oficerską. Decyzją 
Ministra Obrony Narodowej 
awansowany pośmiertnie na 
stopień pułkownika. Na wiecz-
ną wartę odszedł w wieku 101 
lat. Spoczął na cmentarzu przy 
ul. ks. Bronisława Jakubowskie-
go w Bielsku-Białej.  (mf)
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http://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-m14/
http://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-m14/
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/14-marca-rozpoczna-sie-inzynierskie-targi-pracy/
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/14-marca-rozpoczna-sie-inzynierskie-targi-pracy/
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/14-marca-rozpoczna-sie-inzynierskie-targi-pracy/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 11/2022 (1100), 17 marca 2022 9

AKTUALNOŚCI

WAŻNE!
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy lub dofinansowanie z budżetu państwa do obniżenia opłaty 
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przyznawane 
są na wniosek rodzica, składany do Zakładu Usług Społecznych. Dokumenty można 
przekazywać ZUS-owi od stycznia br. RKO będzie przekazywany na wskazany przez rodzica 
rachunek bankowy.

Wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna rodzice będą mogli składać do ZUS od 1 kwietnia (w przypadku 
złożenia wniosku do 31 maja prawo do dofinansowania ustalane będzie od dnia 1 stycznia br.).

Wniosek o dofinansowanie może być złożony nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęsz-
czania przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego 
opiekuna. Dofinansowanie będzie przekazywane bezpośrednio do placówki zajmującej 
się dzieckiem.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl.

Zmiana w opłatach za żłobek
Miasto systematycznie wspiera opiekę nad dziećmi w żłobkach publicznych i niepublicznych, dzięki czemu 
miejsc dla maluchów jest coraz więcej. Jednak galopująca od miesięcy inflacja i związany z nią znaczny 
wzrost cen, opłat za media oraz kosztów utrzymania sprawiają, że niezbędny jest w tej kwestii kolejny krok 
– zmiana opłat w Żłobkach Miejskich. W jej następstwie część rodziców musi liczyć się z podniesieniem
opłat od 50 zł do 100 zł. Uchwałę w tej sprawie przyjęli na marcowej sesji gliwiccy radni.
W Gliwicach działają obecnie 
Żłobki Miejskie z czterema od-
działami w różnych częściach 
miasta: przy ul. Berbeckiego 10, 
Mewy 34, Żeromskiego 26a oraz 
Kozielskiej 71. Łącznie mogą one 
przyjąć 241 dzieci, niemniej ze 
względu na zaostrzone przepisy 
pandemiczne uczęszcza do nich 
229 malców. Ich rodzice płacą 
za miesięczny pobyt malucha 
300 zł (w przypadku jednego 
dziecka) lub 150 zł, jeśli mają 
dwoje lub więcej dzieci korzy-
stających z opieki w żłobku, 
publicznym lub niepublicznym 
przedszkolu lub niepublicznej in-
stytucjonalnej formie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. Koszt 
wyżywienia to nie więcej niż  
7 zł dziennie, a dodatkowa opieka 
nad malcem wydłużona ponad 
10 godzin dziennie to wydatek  
10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłat w Żłobkach 
Miejskich na 
dotychczasowym 
poziomie nie uda 
się dłużej utrzymać. 
Wymusza to odczu-
walny przez wszyst-
kich znaczny wzrost 
cen, wpływający 
także na wzrost 
kosztów utrzymania 
tych publicznych 
placówek. Nowe 
stawki opłat za 
pobyt dzieci w Żłob-
kach Miejskich 
uwzględnią wkład 
ze strony rodzica, 
jak i finansowy 
udział budżetu 
państwa w wydat-
kach związanych 
z wychowaniem 
dziecka.

Biorąc pod uwagę dofinanso-
wanie z budżetu państwa (czyli 
500 zł miesięcznie w ramach 
rodzinnego kapitału opiekuń-
czego, który przysługuje na 
drugie i każde kolejne dziecko 
w wieku od 12. do 35. miesiąca 
życia, lub też 400 zł miesięcz-
nie w ramach dofinansowania 
do obniżenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, które przy-
sługuje na dziecko, na które nie 
przyznano rodzinnego kapitału 
opiekuńczego), w uchwale 
zapisano opłatę miesięczną za 
pobyt w Żłobkach Miejskich 
w wysokości 750 zł miesięcznie 
oraz zniżkę w wysokości 100 zł 
na dziecko – w przypadku gdy 
dwoje lub więcej dzieci z rodzi-
ny korzysta z opieki w żłobku, 
publicznym lub niepublicznym 
przedszkolu lub niepublicznej 
instytucjonalnej formie opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Jednak rodzice realnie tyle nie 
zapłacą.

Faktyczne obciążenie budże-
tu rodziny, wynikające z pod-
wyższenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, będzie 
się przedstawiało od 1 maja 
następująco:
 jeśli na dziecko przyznano

rodzinny kapitał opiekuńczy
(RKO) – i gdy jego starsze ro-
dzeństwo nie uczęszcza do
placówki opieki nad dziećmi
do lat 3 lub przedszkola, to
realne obciążenie budżetu
rodziny z tytułu pobytu mal-
ca w żłobku zmaleje z 300 zł
do 250 zł (wynika to z wyli-
czenia: 750 zł podwyższonej
opłaty za pobyt – 500 zł RKO
= 250 zł). Gdy rodzeństwo
dziecka, na które przyznano
RKO, uczęszcza do placówki
opieki nad dziećmi do lat 3
lub do przedszkola, za co

przysługuje 100 zł zniżki, 
realne obciążenie budżetu 
rodziny nie ulegnie zmianie 
i wynosić będzie 150 zł (wy-
nika to z wyliczenia: 750 zł 
podniesionej opłaty za pobyt 
– 100 zł zniżki – 500 zł RKO
= 150 zł);

 jeśli na dziecko nie przyzna-
no rodzinnego kapitału opie-
kuńczego (RKO) – i gdy jego 
rodzeństwo nie uczęszcza do
placówki opieki nad dziećmi
do lat 3 lub przedszkola, to
opłata za żłobek wzrośnie
z 300 zł do 350 zł (co wy-
nika z wyliczenia: 750 zł
podwyższonej opłaty za po-
byt – 400 zł dofinansowania
z budżetu państwa = 350 zł).
W sytuacji gdy na jedno
z dzieci nie przyznano RKO
(np. pierwsze z bliźniąt),
opłata wzrośnie ze 150 zł
do 250 zł (co wynika z wyli-
czenia: 750 zł podwyższonej
opłaty za pobyt – 100 zł zniż-
ki – 400 zł dofinansowania
z budżetu państwa = 250 zł).

Ze względu na znaczny wzrost 
cen artykułów spożywczych, 
w uchwale zapisano także 
podniesienie od maja stawki 
maksymalnej opłaty za wyży-
wienie z 7 zł do 10 zł za dzień. 
Faktyczna opłata pobierana od 
rodzica wynikać będzie z analizy 
wydatków ponoszonych przez 
Żłobki Miejskie na zakup artyku-
łów spożywczych wykorzystywa-
nych do przygotowania posiłków 
dla dzieci.

Nie ulegnie zmianie dodatkowa 
opłata za każdą rozpoczętą go-
dzinę wydłużonego czasu opieki 
nad malcem ponad 10 godzin 
dziennie. Nadal będzie wynosić 
10 zł. 

(kik)

Adam Neumann
prezydent Gliwic
– Ze względu na m.in. rygory-
styczne wymagania przepisów
sanepidowskich, konieczność
zapewnienia dzieciom wykwa-
lifikowanej kadry opiekunów
i wysokiej jakości wyżywienia,
publiczne żłobki wymagają na-
kładów. Galopująca inflacja
nam nie pomaga. W tego-
rocznym budżecie Gliwic pula
przeznaczona na pokrycie
wydatków Żłobków Miejskich

(bez wydatków majątkowych i remontowych) wynosi 
niemal 5,4 mln zł. Po podzieleniu tej kwoty przez liczbę 
dzieci uczęszczających do publicznych żłobków oraz 
liczbę miesięcy w roku okazuje się, że bieżące utrzymanie 
jednego miejsca dla dziecka kosztować będzie nasz 
budżet około 1950 zł miesięcznie.

Dodatkowo od tego roku, wskutek wprowadzenia 
przez rząd całego pakietu rozwiązań związanych 
z „Polskim ładem”, w tym zmniejszenia podatku PIT 
oraz przyznania rodzinom tzw. Rodzicielskiego Ka-
pitału Opiekuńczego lub dofinansowania z budżetu 
państwa na dziecko przebywające w żłobku, rodzice 
malców korzystających z pobytu w żłobkach mają 
do dyspozycji dodatkowe fundusze. W budżetach 
samorządów znalazło się za to odpowiednio mniej 
środków finansowych. Reagując na te zmiany i pa-
trząc na to, co dzieje się z cenami czy opłatami za 
media, zdecydowaliśmy się na najbardziej rozsądny 
krok. Wprowadzamy od maja mechanizm zmian cen 
za żłobek, na którym rodzice nie stracą, a miasto 
chociaż w części odzyska środki finansowe, których 
zostało pozbawione.

Dziś mamy w mieście ponad 4 tys. małych gliwiczan 
w wieku do lat 3. Finansowane przez miasto Żłobki 
Miejskie dysponują dla nich obecnie 230 miejsca-
mi, a w planach jest 200 kolejnych w planowanym 
żłobku przy ul. Dworskiej. Dodatkowo ponad 900 
dzieci uczęszcza do kilkunastu gliwickich żłobków 
prywatnych – jak się okazuje tańszych w utrzymaniu 
niż żłobki publiczne. W czternastu z tych placówek 
dofinansowujemy 667 miejsc, dzięki czemu opłaty 
pobierane od rodziców obniżane są o kwotę do 500 zł  
miesięcznie i płacą oni za prywatny żłobek od ok.  
700 zł do ok. 1100 zł miesięcznie. W momencie, 
gdy obejmie ich jeszcze RKO lub dopłata do miej-
sca w żłobku, zauważymy wyrównanie dysproporcji 
w opłatach, jakie dotychczas ponosili rodzice.

Warto jeszcze dodać, że nadal dużo gliwickich dzieci 
– ponad 3 tysiące – pozostaje bez instytucjonalnej
opieki żłobkowej. Tę zastępuje np. opieka ze strony
dziadków lub samych rodziców wymieniających się
w ramach pracy zmianowej. Rodzice zatrudniają też
często prywatne opiekunki, ponosząc bardzo wysokie
koszty i nie korzystając ze wsparcia miasta. Stwier-
dziliśmy więc, że w tej skomplikowanej rzeczywistości
nasz gliwicki system odpłatności powinien być zmie-
niony. Dzięki temu będzie bardziej sprawiedliwy.

http://www.zus.pl
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.

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 jednorodzinnego 
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 dodat-
kowego 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 gospodarstwie wielooso-
bowym, 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 wa-
runkiem 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

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego będzie można zapoznać się 
z wytycznymi programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w aplikacji Microsoft Teams (istnieje 
również możliwość dołączenia poprzez przeglądarkę Chrome).

Szkolenie jest przewidziane 31 marca o godz. 16.00. Link aktywacyjny jest dostępny na stronie Gliwice.eu (baner „Weź dotacje i wymień 
piec”). Będzie się uruchamiał w dniu szkolenia, 15 minut przed jego rozpoczęciem.

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://ceeb.gov.pl/
http://Gliwice.eu
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WARTO WIEDZIEĆ

Gliwicka Karta Mieszkańca to system zniżek 
dla mieszkańców. Karta będzie dostępna elek-
tronicznie, z poziomu aplikacji na smartfona. 
Uchwała w tej sprawie została podjęta przez 
Radę Miasta Gliwice 10 marca.
Gliwicka Karta Mieszkańca bę-
dzie uprawniać do zniżek osoby 
zameldowane lub rozliczające 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych w naszym mieście. 
Jej posiadanie umożliwi zakup 
tańszych biletów na pływalnie, 
korty tenisowe czy lodowisko. 
Obecnie wśród partnerów GKM 
są już obiekty sportowe, instytu-
cje kultury. Szczegółowy zakres 
zniżek, ulg, preferencji i upraw-
nień będzie można znaleźć na 
powstającej stronie internetowej 
Gliwickiej Karty Mieszkańca.

Kto będzie mógł korzystać 
z GKM?
Mieszkańcy zameldowani

na pobyt stały lub czasowy,
którzy rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycz-

nych w Gliwicach i deklarują 
w zeznaniu podatkowym, że 
ich miejscem zamieszkania są 
Gliwice.

 Studenci gliwickich uczelni
zameldowani na pobyt cza-
sowy.

 Osoby przebywające w gliwic-
kich placówkach opiekuńczych
i wychowawczych.

Program ma wystartować 
15 kwietnia. Wówczas na stro-
nie GKM będzie można znaleźć 
wzory wniosków do pobrania 
i szczegółowe informacje o przy-
sługujących zniżkach. Karty będą 
dostępne w wersji elektronicznej, 
z poziomu aplikacji mobilnej, 
a dla tych, którzy nie obsługują 
urządzeń mobilnych – także tra-
dycyjne, plastikowe.  (mm)

Jesteś mieszkańcem, 
korzystasz ze zniżek

Eugeniusz Bieniasz patronem areny lekkoatletycznej
Założyciel pierwszej sekcji lekkoatletycznej w gliwickim Piaście, repatriant, trener, a przed wojną biegacz reprezentujący 
barwy Pogoni Lwów. Eugeniusz Bieniasz (1910–1968) został patronem areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 8 przy ul. Syriusza. Uchwała w tej sprawie została podjęta na marcowej sesji Rady Miasta Gliwice na 
wniosek grupy radnych i prezydenta miasta.
Eugeniusz Bieniasz (ur. 29 marca 
1910 r., zm. 15 sierpnia 1968 r.) 
przybył do Gliwic razem z re-
patriantami z dawnych Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej. 
Był założycielem pierwszej, 
powołanej w 1945 r., sekcji 
lekkoatletycznej przy klubie 
sportowym Piast. Przed II wojną 
światową był zawodnikiem Pogo-
ni Lwów, w barwach której biegał 
na średnich i długich dystansach. 
Po zakończeniu kariery sportowej 
poświęcił się działalności szkole-
niowej. Pod jego okiem treno-
wali czołowi śląscy lekkoatleci: 
Czajkowski, Holajn, Wojtowicz, 
Gołaszewski, Styrna. Z lekką 
atletyką związany był przez całe 
życie. Oprócz pracy dydaktycznej, 
pełnił funkcję przewodniczące-
go Komitetu Kultury Fizycznej 

i Turystyki, a także sędziego 
lekkoatletycznego.

W uznaniu jego zasług 
dla miasta grupa 
gliwickich radnych, 
przy poparciu spo-
łeczności szkolnej 
ZSO nr 8 i prezyden-
ta Gliwic, wystąpiła 
o upamiętnienie
go poprzez nadanie
arenie lekkoatletycz-
nej przy ul. Syriusza
imienia Eugeniusza Bie-
niasza. Jak poinformowa-
li w uzasadnieniu uchwały
wnioskodawcy, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 8 zostały
już podjęte działania mające na
celu przybliżenie uczniom posta-
ci sportowca.  (kik)

Przed nami XXVIII Gliwicka Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości. 
Wydarzenie przyciąga miłośników drogocennych kamieni i skamieniałości 
z Gliwic i całego regionu.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa, 20 marca na terenie „Nowych 
Gliwic” odbędzie się I Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek połączony z Rodzin-
nym Piknikiem Sportowym organizowanym przez Fundację Tośka i Przyjaciele. 
Wydarzenie odbędzie się pod patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.
Początek wydarzenia, które odbę-
dzie się w pobliżu Cechowni przy 
ul. Bojkowskiej 35A, zaplanowano 
na godz. 10.00. Od godz. 11.00 
do 13.00 będą odbywały się biegi 
na pętli o długości 1,6 km, ale to 
od biegacza będzie zależało ile 
pętli pokona. Trasę można prze-
być również spacerem, biegnąc 
z wózkiem czy psem, z kolei dzieci 
mogą jechać na hulajnogach i ro-
werkach. W zawodach weźmie 

udział 560 uczestników. Lista 
biegaczy jest już zamknięta. Każdy 
uczestnik biegu otrzyma medal 
oraz parę kolorowych skarpetek 
nie do pary, które symbolizują 
dodatkowy chromosom w 21-ej 
parze łańcucha  DNA – to on jest 
przyczyną zespołu Downa. 

Podczas pikniku rodzinnego (od 
godz. 10.00 do 14.00), będą odby-
wać się m.in. animacje, konkursy 

z nagrodami, gry dla dzieci, pokazy 
straży pożarnej i policji, warsztaty 
zumby, trening piłkarski oraz 
zajęcia artystyczne. Prowadzona 
będzie zbiórka charytatywna na 
organizację półkolonii letnich dla 
dzieci z zespołem Downa i innymi 
niepełnosprawnościami (zrzutka 
organizowana jest również pod 
adresem: zrzutka.pl/k4xntu). Każ-
dy jest mile widziany na pikniku. 

(mf)

Piękno z wnętrza Ziemi

Bieg kolorowych skarpetek

Jak informują organizatorzy, 
zmienił się pierwotnie przewi-
dywany termin imprezy. Gliwic-
ka Giełda Minerałów, Biżuterii 
i Skamieniałości odbędzie się 
w weekend 26–27 marca (nie 
jak podano wcześniej 19–20 
marca). Miejscem wydarzenia 
będzie hala sportowa przy  
ul. Górnych Wałów 29 (w godz. 
od 10.00 do 18.00).

Podczas giełdy będzie można 
nabyć szlachetne kamienie opra-
wione w pierścionki, kolczyki 
i bransolety i podziwiać cuda wy-
dobyte z wnętrza Ziemi – swoje 
zbiory zaprezentują wystawcy 
z całej Polski i zagranicy. Będzie 
to również okazja, by zdobyć 
wiedzę na temat minerałów 
i szlachetnych darów natury.

Wstęp na giełdę minerałów 
kosztuje: 12 i 6 zł. Dzieci do 5. 
roku życia wchodzą bezpłatnie. 
Uczestnicy wydarzenia zobowią-
zani są do przestrzegania zasad 
reżimu sanitarnego. Wydarzenie 

odbywa się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta 
Gliwice Adama Neumanna. Wię-
cej informacji na temat giełdy 
można znaleźć na stronie www.
geoexpo.eu.   (mf)
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KOLORY MIASTA

Wpisy do rejestru zabytków często prowokują pytanie: „Dlaczego dopiero teraz?”. Trudno merytorycznie odpowiedzieć na 
to jednym zdaniem, bo raz mamy do czynienia z zabytkową budowlą w bardzo dobrym stanie, o którą właściciele dbają 
bez urzędowych nakazów (tak było w przypadku budynku obecnego sądu przy ul. Wyszyńskiego, o czym szczegółowo 
napiszę w kolejnym odcinku cyklu), innym razem chodzi o zabytek zapomniany, ukryty za współczesnymi przybudówkami, 
niedostrzegany, prawie wymazany z mapy wartościowych obiektów miasta. Ujęcie go w rejestrze jest wtedy ratunkiem. 
Tak ocalono od zapomnienia budynek dawnej giełdy zbożowej zlokalizowany w Śródmieściu przy ul. Dolnych Wałów.
Historia ratowania starej gieł-
dy jest w pewnym stopniu 
zaskakująca i muszę przyznać, 
że miałam w tym duży udział. 
Początek nie był zachęcający. 
W marcu 2016 roku, w ramach 
jednej ze spraw do załatwienia 
zgodnie z moimi kompetencja-
mi, otrzymałam prośbę o przed-
stawienie opinii na temat wybu-
rzenia właśnie tego budynku. 
Przekaz bardzo mnie zmartwił, 
bo zniknięcie z miejskiej prze-
strzeni jakiegokolwiek obiektu 
o charakterze historycznym 
czy zabytkowym jest dla mnie 
zawsze ogromną stratą. Za każ-
dym razem staram się w takiej 
sytuacji zdobyć jak najwięcej 
informacji na temat zagrożonej 
budowli. W tym przypadku 
miałam tylko… dawną pocz-
tówkę z widokiem na siedzibę 
dawnej giełdy zbożowej oraz 
publikację Bogusława Małusec-
kiego na ten temat. Od czego 
są jednak przyjaciele podobnie 
jak ja zafascynowani zabytkami? 
Dzięki analizie udostępnionych 
mi przez kolegę starych map 
Gliwic mogłam określić orien-
tacyjny czas powstania obiektu  
i, co najważniejsze, doprecyzo-
wać jego lokalizację na terenie… 
jednak objętym wpisem do reje-
stru (o czym za chwilę).

Wróćmy najpierw do XIX wieku, 
do lat 1881–1897, czyli czasów 
funkcjonowania giełdy zbożo-
wej w naszym mieście. Otwar-
cie tej placówki miało miejsce 
w 1881 roku. Na mapach bu-
dynek związany z jej działalno-
ścią pojawia się w 1895 roku. 
Jak to się stało, że ponad 100 
lat później niemal kompletnie 
o nim zapomniano? Z bardzo 
prozaicznej przyczyny! Hurtową 
sprzedaż zboża zlikwidowano 
w Gliwicach już w 1897 roku, 
zarzucając organizatorom giełdy 
rzekome nieprawidłowości w jej 

funkcjonowaniu (naruszenie 
tzw. Börsegesetz z 22 czerwca 
1896 roku). Może chodziło 
o usunięcie konkurenta han-
dlowego? Nie dowiemy się tego 
dzisiaj. Po likwidacji giełdy zo-
stał plac z pustym budynkiem. 
W 1899 roku nieruchomość 
została zakupiona na potrzeby 
Reichspost, bo w prężnie rozwi-
jającym się mieście koniecznym 
było wybudowanie nowej, du-
żej siedziby urzędu pocztowego. 
Znana nam przepiękna neogo-
tycka bryła poczty powstała 
w latach 1904–1906. Zasłoniła 
nieduży budynek giełdy, który 
przystosowano do nowych 
potrzeb – umieszczono w nim 
magazyn paczek i stajnie. Spo-
wodowało to zmianę wnętrz, 
a także wymogło powstanie 
wtórnych dobudówek. I tak 
powoli zatracał się dziewiętna-
stowieczny wygląd budynku.

O co chodzi z jego lokalizacją 
na terenie już wpisanym do 
rejestru? Doszłam do tego po 
analizie treści ponad 30-letniej 

decyzji wpisującej zabudowa-
nia poczty do przedmiotowego 
rejestru. Cóż – wpisy z lat 80. 
XX wieku bywały różne i w tym 
przypadku to brak precyzji w za-
łącznikach do głównego doku-
mentu spowodował powstanie 
niejasności. O moim spostrze-
żeniu poinformowałam ówcze-
snego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, Grażynę 
Glanc-Zagaję, która przeprowa-
dziła podobną kwerendę i przy-
znała mi rację. Budynek giełdy 
został więc uratowany, aby 
jednak formalnościom stało się 
zadość, został on w 2019 roku 
indywidualnie ujęty w rejestrze 
zabytków. Kolejne szczęście, że 
zainteresowany nim inwestor 
podjął się trudu przywrócenia 
pierwotnego blasku budowli… 
Jednak niespodziankom nie było 
końca. W czasie prac budowla-
nych jedno uderzenie młotka 
w sufit spowodowało odkrycie 
fragmentów malowideł, które 
zdobiły sklepienie giełdy. Widać 
dawni właściciele budynku tak 
właśnie ukryli ostatnie ślady 

giełdy. Odkryte fragmenty znaj-
dują się na sklepieniu kolebko-
wym i jest to malarstwo ścienne 
szablonowe historyzujące. Nie-
stety autora nie znamy. Teraz, 
po pracach konserwatorskich, 
malowidła zostały ponownie 
zabezpieczone i niebawem 
zostaną zaprezentowane, za co 
dziękuję inwestorom.

Jak pięknie wygląda budynek 
obecnie, można zobaczyć na 
jednym ze zdjęć, a i we wnę-
trzach zauroczy nas ściana 
z zielonego onyksu. Od razu 

możemy poczuć się jak w wie-
deńskim American Bar projektu 
Adolfa Loosa. W jego realizacji 
onyks wypełnia jednak część fa-
sady, filtrując światło słoneczne 
wpadające do wnętrza.

Jak się okazuje, katalog obiektów 
wartościowych pod względem za-
bytkowym w naszym mieście na-
dal jest zbiorem otwartym. Myślę, 
że jeszcze niejedno odkrycie może 
nas pozytywnie zaskoczyć.

Ewa Pokorska–Ożóg
miejski konserwator zabytków

Śródmiejskie „niespodzianki”
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Budynek dawnej  
giełdy zbożowej po pracach  

konserwatorskich i remontowych.  

Tak prezentował sie budynek  
dawnej giełdy przed pracami  
konsewatorsko-budowlanymi.

Archiwalna pocztówka udostępniona Ewie Pokorskiej-Ożóg  
przez dr. Jacka Schmidta
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Niezwykłe seanse, spektakle, warsztaty i koncerty 
– w najbliższy weekend czeka nas moc kulturalnych 
wrażeń. Zabieramy Was do kina, teatru, muzeum 
i na wyjątkowe koncerty. Wybierzcie coś dla siebie!

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

piątek 18 marca

	 Świetne	kino	dla	całej	rodziny	–	
„Za duży na bajki”	w	reżyserii	
Kristoffera	Rusa	bawi,	wzrusza	
i	krzepi.	 Poznajcie	 Waldka,	
w	którego	życiu	wypełnionym	
grami	komputerowymi	nastę-
puje	trzęsienie	ziemi	w	posta-
ci…	nieprzewidywalnej	ciotki.	
Scena	Bajka	–	Kino	Amok	(ul.	
Dolnych	Wałów	3)	zaprasza	na	
seans	o	godz.	16.00	(również	
19	i	20	marca).

Sobota, 19 marca
	 Gliwickie	Muzeum	(Willa	Caro,	

ul.	Dolnych	Wałów	8)	zaprasza	
dzieci	od	lat	6	wraz	z	rodzicami	
lub	opiekunami,	młodzież	oraz	
osoby	dorosłe,	na	warsztaty	
„Batikowe pisanki”	 (godz.	
11.00	i	13.00)	Zapisy:	tel.	783-
-560-006.	Wstęp	wolny,	liczba	
miejsc	ograniczona.

	 W	CK	Mrowisko	(ul.	Pszczyńska	
85)	odbędzie	się	WINTER REG-
GAE,	jedno	z	najstarszych	wy-
darzeń	muzycznych	w	Polsce.	
Podczas	edycji	2022	wystąpią:	
Shahamane,	Radykalna	Wieś,	
Tabu	i	Gutek.

	 O	godz.	18.00	w	Teatrze	Miej-
skim	(ul.	Nowy	Świat	55–57)	
zobaczymy	spektakl	„Poko-
jówki”	 w	reżyserii	 Jerzego	
Jana	Połońskiego.	Przedsta-

wienie	będzie	można	zobaczyć	
również	 20	 marca	 o	godz.	
17.00.

	 Na	godz.	19.00	Teatr	Miejski	
zaprasza	na	spektakl	„Karto-
teka”.	Przedstawienie	zostanie	
pokazane	również	20	marca,	
o	tej	samej	godzinie.

	 O	godz.	 19.00	 w	Cechowni	
(„Nowe	Gliwice”,	ul.	Bojkow-
ska	35A)	odbędzie	się	Projekt	
INDIALUCIA –	wystąpi	dwóch	
wybitnych	muzyków	(Giridhar	
Udupa	&	Michał	Czachowski)	
w	niecodziennym	 projekcie	
łączącym	 klasyczną	 muzykę	
indyjską	z	muzyką	flamenco,	
z	towarzyszeniem	wspaniałej	
tancerki	Anny	Mendak.

Niedziela, 20 marca
	 O	godz.	12.00	w	Domu	Pamięci	

Żydów	Górnośląskich	(ul.	Ponia-
towskiego	14)	odbędą	się	warsz-
taty	dla	dzieci	w	wieku	7–12	
lat	„Fauna i flora w świecie 
żydowskim”,	organizowane	
w	ramach	Drejdel	Klubu.

	 O	godz.	 19.30	 w	Palmiarni	
Miejskiej	w	parku	Chopina	(ul.	
Aleksandra	Fredry	6)	rozpocznie	
się	występ Piotra Alexevi-
cza,	który	koncertem	„Walc. 
Świetność salonu” zainaugu-
ruje	kolejną	edycję	„Wiosny 
z Fryderykiem”.	 (mf)

Nadchodzi Winter Reggae
Przed nami Winter Reggae, jeden z najstarszych festiwali w Polsce! 
Pierwsza edycja odbyła się w 1985 r. w legendarnym gliwickim 
klubie „Gwarek”. Każdego roku wydarzenie przyciąga wiernych 
fanów, a na scenie pojawiają się gwiazdy. Najbliższe Winter Reggae 
odbędzie się 19 marca.
W	sobotę,	 19	 marca,	 klub	
Spirala	w	Mrowisku	przy	ul.	
Pszczyńskiej	 85	wypełni	 się	
muzyką	 reggae.	 Wszyscy	
miłośnicy	wywodzącego	się	
z	Jamajki	 stylu	 powinni	 się	
stawić	o	godz.	19.00	na	pierw-
szy	koncert.	Wystąpi	mocny,	
13-osobowy	zespół	Shasha-
mane,	gliwicki	przedstawiciel	
„korzennej”	odmiany	reggae.	
W	2021	r.	muzycy	wydali	swój	
drugi	album	–	„Shashamane”	
–	na	Winter	Reggae	odbędzie	
się	premiera	wersji	winylowej	

albumu.	 Tego	 wieczoru	 na	
mrowiskowej	scenie	usłyszy-
my	jeszcze	Radykalną Wieś,	
która	łączy	reggae,	dub	i	folk,	
Tabu	–	najpopularniejszego	
w	naszym	kraju	reprezentanta 
muzyki	reggae	oraz	Gutek	–	
zespół	 łączy	muzykę	reggae	
z	hip-hopem	i	rockiem.

Bramy	Spirali	otworzą	się	już	
o	godz.	18.00	–	kto	jeszcze	nie	
nabył	 wejściówki	 na	 reggae	
wieczór	będzie	mógł	to	nadro-
bić	w	dniu	koncertu.	Wejściówki	

kosztują	60	zł	(w	przedsprzeda-
ży)	 i	70	zł	 (w	dniu	koncertu).	
Uwaga!	Honorowane	będą	bi-
lety	kupione	w	2020	r.,	których	
nie	można	było	wykorzystać	ze	
względu	na	ograniczenia	zwią-
zane	z	pandemią.	Współorga-
nizatorem	imprezy	jest	Centrum	
Kultury	Victoria.	Więcej	informa-
cji	na	temat	wydarzenia	można	
znaleźć	na	ckvictoria.pl	oraz	na	
portalach	społecznościowych	
i	branżowych,	m.in.	na	www.
facebook.com/winterregga.	  
	 (mf)

O poezji z Jerzym Illgiem

Ten	film	został	nagrodzony	pod-
czas	Festiwalu	Polskich	Filmów	
Fabularnych	w	Gdyni	za	najlep-
szą	rolę	męską,	debiut	i	montaż.	
Hipnotyzująca	opowieść	o	de-
sperackim	poszukiwaniu	miłości	
powstała	na	podstawie	powieści	
Doroty	Masłowskiej.	„Inni	lu-
dzie”	zostaną	zaprezentowani	
24	marca	o	godz.	19.30	w	Kinie	
Amok	(ul.	Dolnych	Wałów	3).

„Inni	ludzie”	w	reżyserii	Alek-
sandry	Terpińskiej	to	historia	
osób	uwikłanych	w	miłosny	
trójkąt.	 Tło	 filmu	 to	 czas	
rozpadu	więzi,	dożywotnich	
kredytów,	diet	pudełkowych	

i	nieustającego	szumu	mediów	
społecznościowych.	To	rów-
nież	czas	ludzi	miotających	się	
w	labiryncie	bulwarów	i	war-
szawskich	zaułków	pulsujących	
w	rytmie	rapu.	Reżyserka	za	
film	została	nagrodzona	pasz-
portem	POLITYKI.

Uwaga!	Gościem	pokazu	bę-
dzie	Jacek	Beler,	nagrodzony	
za	najlepszą	pierwszoplanową	
rolę	męską	na	FPFF	w	Gdyni.	
Grał	też	m.in.	w	filmach:	„Jesteś	
Bogiem”,	„Miasto	44”,	„Perfor-
mer”,	„Powidoki”,	„Kler”	i	„25	
lat	niewinności”.	 (mf)

W Światowy Dzień Poezji, 21 marca, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zaprasza na spotkanie autorskie z Jerzym Illgiem.

Jerzy	Illg,	dr	nauk	humanistycz-
nych,	krytyk	literacki	i	publicysta,	
od	blisko	40	lat	stanowi	jedno-
osobowy	dział	poetycki	w	Wy-
dawnictwie	Znak,	a	od	1992	r. 
jest	redaktorem	naczelnym	wy-
dawnictwa.	Dzięki	przyjaźniom	
z	poetami	powstała	jego	oso-

bista	antologia	„Mój	przyjaciel	
wiersz”.	Autor	dzieli	się	z	czy-
telnikami	swoimi	odkryciami	
i	fascynacjami,	wspomnieniami	
o	ważnych	dla	niego	twórcach.

Spotkanie	z	autorem	rozpocz-
nie	się	21	marca,	o	godz.	18.00,	

w	Bibliotece	Centralnej	przy 
ul.	 Kościuszki	 17.	 Światowy	
Dzień	Poezji	został	ustanowiony	
przez	UNESCO	w	1999	r.	Jego	
ideą	jest	promocja	czytania,	pi-
sania,	publikowania	i	nauczania	
poezji	na	świecie.
	 (mf)

Inni ludzie
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https://kultura.gliwice.eu/
http://ckvictoria.pl
http://www.facebook.com/winterregga
http://www.facebook.com/winterregga
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Powiew klasyki

W sobotę, 19 marca, o godz. 19.00 w Cechowni („Nowe Gliwice”, ul. Boj-
kowska 35A) wystąpi dwóch wybitnych muzyków. Niecodzienny projekt 
„Indialucia” łączący klasyczną muzykę indyjską z flamenco. Całości dopełni 
występ wspaniałej tancerki.
Projekt Indialucia powstał  
w 1999 r. w Indiach, wśród na-
uczycieli i uczniów Akademii Mu-
zycznej w Nagpur. Wzięło w nim 
udział wielu znakomitych muzy-
ków z obu kontynentów. Owocem 
tego spotkania była płyta, która 
zdobyła uznanie w Polsce i na 
świecie. Album został laureatem 
nagród Wirtualne Gęśle oraz 
Folkowy Fonogram Roku, przy-

znawanych przez Polskie Radio, 
był też nominowany do nagrody 
Fryderyki 2006 w kategorii Album 
Roku – Folk/Etno. W 2007 r.  
płyta doszła do drugiego miejsca 
najlepszych płyt World Music wy-
danych w USA.

Indialucia to połączenie muzyki 
hiszpańskich Cyganów i indyj-
skiej. Pomysłodawcą, producen-

tem oraz szefem artystycznym 
projektu jest gitarzysta Michał 
Czachowski. W sobotni wieczór 
wystąpią: Michał Czachowski 
(gitara flamenco, sitar, cajón), Gi-
ridhar Udupa (ghatam, konnakol, 
kanjira) i Anna Mendak (tancerka 
flameno, tancerka brzucha).

Bilety: cechownia-gliwice.pl/
indialucia/. (mf)

Wieczory z Fryderykiem powracają w pięknym 
stylu. W niedzielę 20 marca w gliwickiej Palmiarni 
wystąpi Piotr Alexevicz, jeden z najzdolniejszych 
polskich pianistów młodego pokolenia.
Wieczory z Fryderykiem po 
przerwie z powodu pandemii 
wracają do Palmiarni Miejskiej 
w Gliwicach. I jest to powrót 
w możliwie najlepszym stylu. 
Zaproszenie na cztery koncerty 
tego niezwykłego cyklu przyjęli 
wyjątkowo zdolni młodzi artyści, 
którzy doskonale zaprezentowali 
się podczas XVIII Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina w War-
szawie.

Obok utworów Chopina usłyszy-
my także dzieła Bacha, Mozarta, 
Schumanna, Liszta, Rameau, 
Ravela i Liebermana. Muzyka 
zabrzmi w wyjątkowej scene-
rii – w największym pawi-
lonie gliwickiej Palmiarni 
wśród zachwycającej, 
tropikalnej roślinności.

Podczas pierwszej od-
słony, w niedzielę, 20 
marca, o godz. 19.30 
z koncertem „Walc. 
Świetność salonu” wystąpi 
Piotr Alexevicz, półfinalista 

XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w War-
szawie i laureat kilkunastu kon-
kursów ogólnokrajowych oraz 
międzynarodowych. W 2019 r.  
ukazała się jego debiutancka 
płyta z utworami Liszta, Beetho-
vena, Chopina i Ravela. Bilety do 
kupienia online: teatr.gliwice.
pl/wydarzenie/wiosna-z-fry-
derykiem/ oraz stacjonarnie, 
w kasie Teatru i Kina Amok oraz 
w Palmiarni, na godzinę przed 
wydarzeniem. Organizatorem 
„Wiosny z Fryderykiem” jest 
Centrum Kultury Victoria w Gli-

wicach.
 (mf)

Głównym celem Centrum Kultury Victoria jest nie tylko nadawanie nowej jakości dotychczas podejmowa-
nym przedsięwzięciom, ale także inspirowanie i kreowanie kolejnych możliwości: do spotkań, współpracy 
różnych środowisk, edukacji oraz po prostu – odpoczynku i rozrywki.
Po trudnych doświadczeniach 
ostatnich miesięcy, zatęskniliśmy 
za podstawowymi wartościami. 
Chcemy być #BLISKO Was, a bli-
skość rozumiemy jako przynależ-
ność, integrację i współdziałanie.
Wierzymy, że ani Wam, ani nam 
nie zabraknie odwagi w podej-
mowaniu twórczego ryzyka.

CK Victoria, Gliwice  #BLISKO 
kultury.

LUDZIE VICTORII

CK Victoria to samorządowa in-
stytucja kultury, której organiza-
torem jest Miasto Gliwice. Stoją 
za nią ludzie – zaangażowani, kre-
atywni, otwarci na dialog. Nasz 

zespół to specjaliści z ogromnym 
doświadczeniem w organizacji 
koncertów, wydarzeń kultural-
nych, zajęć edukacyjnych, pro-
mocji i projektów.

MIEJSCA VICTORII

Victoria nie zamyka się w teatral-
nych murach, salach kinowych 
czy urzędniczych gabinetach. 
W poszukiwaniu miejsc przyja-
znych kulturze, CK Victoria nie 
ograniczy się do jednej sceny 
i jednego scenariusza – naszym 
zadaniem jest wypełnienie 
miejskiej przestrzeni wieloma 
inicjatywami. Chcemy stworzyć 
bogaty i różnorodny kalendarz 
wydarzeń, w którym każdy za-

interesowany znajdzie coś dla 
siebie.

TWÓRZ Z NAMI 
VICTORIĘ

Wiele uwagi poświęcimy współpra-
cy z mieszkańcami Gliwic. Docenia-
my Wasz talent i kreatywność, chce-
my prezentować Waszą twórczość. 
Zapraszamy do kontaktu wszystkich, 
którzy chcą z nami tworzyć bogatą 
i ciekawą ofertę kulturalną, prezen-
tującą lokalny koloryt.

WSPÓŁPRACA

Osoby, które chcą mieć aktywny 
udział w wydarzeniach, zaprasza-
my na praktyki i wolontariat.

CK Victoria przystąpiła do progra-
mu Narodowego Centrum Kultury 
„Praktykuj w kulturze”. Stworzyli-
śmy również projekt Start-Up Kul-
turalny, zakładający wsparcie dla 
tych, którzy w dziedzinie kultury 
mogą zaproponować innowacyjne 
pomysły, wyjątkowe wydarzenia 
czy sztukę na najwyższym pozio-
mie. Połączymy twórców z mece-
nasami, którzy chcą finansować 
najlepsze projekty.

Dodatkowo staramy się o udział 
w projektach i grantach dofi-
nansowywanych z Narodowego 
Centrum Kultury.

KALENDARZ 
VICTORII

Chcemy, żeby w kalendarzu pro-
ponowanych przez nas wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych 
każdy zainteresowany wyjściem 
z domu znalazł coś dla siebie.

Do propozycji dobrze już zna-
nych dołączymy zupełnie nowe 
autorskie działania artystyczne. 
Centrum będzie propagować 
wychowanie w kulturze i przez 
kulturę. Współczesne Centrum 
Kultury Victoria połączy tradycję 
miejskiego ośrodka kultury z no-
woczesnym centrum artystycz-
nym, otwartym na innowacyjne 
kierunki działań.

Centrum Kultury Victoria

Nazywam się Victoria.
Jestem KULTURĄ.
Chcę spędzać z Tobą czas.
Chcę Cię wzruszać, bawić.
Chcę dać Ci przestrzeń do spotkań 
i dialogu.
Chcę tworzyć z Tobą miejsce, w którym 
zaprezentujesz swój talent.
Inspiruje mnie Twoja kreatywność.
Chcę być #BLISKO Ciebie.

  fot. m
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https://cechownia-gliwice.pl/indialucia/
https://cechownia-gliwice.pl/indialucia/
https://teatr.gliwice.pl/wydarzenie/wiosna-z-fryderykiem/
https://teatr.gliwice.pl/wydarzenie/wiosna-z-fryderykiem/
https://teatr.gliwice.pl/wydarzenie/wiosna-z-fryderykiem/
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SPORT

W sobotnim meczu (12 marca) 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstra-
klasy Piast Gliwice pokonał na własnym boisku Lechię Gdańsk 1:0. 
Wyjątkowymi gośćmi tego spotkania były ukraińskie rodziny, które 
w Gliwicach znalazły bezpieczne schronienie przed rosyjską inwazją. 
Sześćdziesięcioro zasiadających na trybunach mam z dziećmi powitały 
gromkie oklaski i wyrazy solidarności w tym trudnym dla nich czasie. 
Spotkaniu przyświecało hasło „Stop wojnie”.
Goście z Ukrainy, zgodnie z za-
powiedzią klubu, oglądali mecz 
za darmo. Równolegle z inicja-
tywy Piasta na boisku bocznym 
przy stadionie prowadzona była 
zbiórka najpotrzebniejszych rze-
czy na rzecz 48 dzieci z Odessy, 
które w ostatnich dniach trafiły 
do Polski do Centrum Chrześci-
jańskiego Ruptawa. Ta zbiórka 
nadal trwa – numer konta, na 
które można wpłacać fundusze 
pomocowe, można znaleźć na 
stronie piast-gliwice.eu.

Spotkanie z Lechią Gdańsk zosta-
ło otwarte minutą ciszy. W ten 
sposób uczczono pamięć płk. 
Aleksandra Tarnawskiego ps. 
Upłaz, mieszkającego w Gliwi-
cach ostatniego z grupy bohater-
skich Cichociemnych. Pułkownik 
Tarnawski odszedł na wieczną 
wartę 4 marca w wieku 101 lat.

W pierwszej części meczu gra 
toczyła się przede wszystkim 

w środkowej strefie. Gliwiczanie 
mieli przewagę w posiadaniu 
piłki, ale nie przełożyło się to 
na liczbę szans. W drugiej czę-
ści kibice doczekali się celnych 
uderzeń na bramkę. Padł też 
gol na wagę trzech punktów. 
Wynik rywalizacji ustalił stały 
fragment gry wybijany przez 
Toma Hateleya, który na bramkę 
zamienił Ariel Mosór. Dla stope-
ra Niebiesko-Czerwonych był 

to premierowy gol w barwach 
gliwickiego klubu. 

Podopieczni Waldemara For-
nalika przełamali serię spotkań 
bez strzelonego gola i odnieśli 
pierwsze domowe zwycięstwo 
na wiosnę. Pozwoliło ono awan-
sować im na siódme miejsce 
w ligowej tabeli.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Ogromna determinacja koszykarzy GTK spowodowa-
ła, że 13 marca gliwiczanie byli o krok od sprawienia 
ogromnej niespodzianki w Ostrowie Wielkopolskim. 
W ostatniej akcji meczu Filip Put rzucał na zwycięstwo, 
ale będąc w trudnej sytuacji, pod presją obrońcy chybił 
i miejscowy Arged BM Stal wygrał 78:77.

Zgodnie z przewidywaniami 
mecz lepiej rozpoczęli gospo-
darze. GTK z kolei postawiło 
przede wszystkim na dogry-
wanie do Kristijana Krajiny, 
który w polu trzech sekund był 
bezbłędny. Skuteczne akcje dały 
gliwiczanom kolejne punkty. 
Utrzymywali bezpieczną prze-
wagę niemal do końca kwarty, 
potem w wyniku błędów ustąpili 
Argedowi na 1 „oczko” (22:23).

Po wznowieniu gry GTK 
odskoczyło rywalom. To 
podrażniło ostrowian, któ-
rzy z każdą kolejną minutą 
zaczęli zbliżać się na punkty. 
Gliwiczanie złapali oddech dzięki 
rzutom wolnym. Wynik po 30. 
min gry ustalił Denzel Andersson 
(66:57). W ostatniej odsłonie 
GTK nie zamierzało się poddać, 
zmniejszając przewagę Argedu. 
Gdy straty do zaledwie 2 „oczek” 
zniwelował Stumbris, emocje 
sięgnęły zenitu. Pod koniec spo-
tkania przyjezdni mieli akcję na 
zwycięstwo, ale Put z trudnej 

pozycji spudłował i gospodarze 
unieśli ręce w geście triumfu.

Kolejny mecz GTK zagra na wła-
snym parkiecie, 18 marca o go-
dzinie 17.30 z Eneą Abramczyk 
Astorią Bydgoszcz.
 (GTK/kik)

Piąte w tym roku zwycięstwo odniosła 12 marca fut-
salowa drużyna Piasta Gliwice. Podopieczni Orlando 
Duarte pokonali na wyjeździe Słoneczny Stok Biały-
stok 4:3. Niebiesko-Czerwoni wykorzystali potknięcie 
futsalistów Rekordu Bielsko-Biała w równoległym 
meczu i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. 
Bielszczanie mają jednak jeszcze jeden mecz zaległy.

Drużyna z Białegostoku broni się 
przed spadkiem i wiadomo było, 
że o punkty w stolicy Podlasia 
łatwo nie będzie. W pierwszej 
połowie bezbramkowy rezultat 
utrzymywał się do 17. minuty. 
Wtedy to Breno Bertoline wy-
korzystał przedłużony rzut karny 
i Piast objął prowadzenie. Kolejne 
bramki kibice zobaczyli dopiero po 
przerwie. Dwukrotnie bramkarza 
gospodarzy pokonał Patrik Zato-
vić. Wydawało się, że gliwiczanie 
odniosą łatwe zwycięstwo, ale 
trener Słonecznych zdecydował 

się na grę z lotnym bramkarzem 
i szybko miejscowi zdobyli bram-
kę, która przywróciła im nadzieję 
na korzystny dla siebie wynik. Na 
chwilę przygasił ją Widuch, który 
wpisał się na listę strzelców, ale 
białostoczanie walczyli do koń-
ca i za sprawą Wenezuelczyka 
Helvera Moreno doprowadzili do 
wyniku 3:4. Końcówka była bardzo 
emocjonująca i nerwowa, ale gli-
wiczanie utrzymali korzystny dla 
siebie wynik i do kolejnego meczu 
przystąpią z pozycji lidera Futsal 
Ekstraklasy.  (piast.gliwice.pl)

Brawo Piast!

O krok od zwycięstwa
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Trzecia korona na Śląsku  Trzecia korona na Śląsku  
zdobyta!zdobyta!

Po zimowych sukcesach drużyn kadetów i juniorów starszych Akademii GTK 
Gliwice, którzy zapewnili sobie tytuły koszykarskich Mistrzów Śląska, świetna 
informacja dotycząca juniorów młodszych! 9 marca – walkowerem – zespół 
U17 również zapewnił sobie tytuł mistrza regionu. Trzy korony dla Gliwic!
Juniorzy z drużyny U17 mieli ro-
zegrać 9 marca mecz ostatniej 
kolejki Śląskiej Ligi Juniorów. 
Przeciwnik – zespół KKS Tarnow-
skie Góry – nie zabrał jednak na 
spotkanie kart zdrowia, przez 
co został ukarany walkowerem. 
Nie zmienia to faktu, że bardzo 
dobrze dysponowana drużyna 
wychowanków Akademii GTK 
Gliwice kończy rozgrywki na 
pierwszym miejscu z bilansem 
12 zwycięstw i 2 porażek. Daje to 
gliwiczanom awans do ćwierćfi-

nałów Mistrzostw Polski U17. 
Gratulacje dla trenera Marcina 
Klozinskiego i zawodników! 
Warto dodać, że 90% zespołu 
juniorów młodszych GTK to 
chłopcy o rok młodsi w stosunku 
do kategorii rozgrywek.

Przypomnijmy, że pierwszy tytuł 
Mistrzów Śląska zapewnili sobie 
w tym roku juniorzy starsi GTK 
(U19). W styczniu, po trudnym 
meczu obfitującym w wiele walk, 
gliwiczanie pokonali zespół MKS 

Dąbrowa Górnicza 77:75. Rzu-
tem za 3 punkty, na 3 sekundy 
do końca, mistrzostwo regionu 
przypieczętował Aleksander 
Wiśniewski.

W lutym kadeci GTK (U15) 
wygrali na wyjeździe z drużyną 
Stela Cieszyn 120:70. Na półtora 
miesiąca przed zakończeniem 
rozgrywek zapewniło to im 
pierwsze miejsce i tytuł koszykar-
skiego mistrza regionu. Wielkie 
gratulacje!  (kik)

Piast liderem  Piast liderem  
Futsal Ekstraklasy!Futsal Ekstraklasy!
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACYKOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA

W związku z trwającymi na terenie Ukrainy działaniami wojenny-
mi, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza pracodawców 
zainteresowanych zatrudnieniem obywateli tego kraju do kontaktu 
bezpośrednio w siedzibie tutejszego urzędu:
• osobiście – pok. 5,
• telefonicznie – 32/444-23-80, 32/444-23-78, 32/444-23-79,  

32/444-23-94, 690-448-928,
• za pośrednictwem skrzynek e-mail: sekretariat@pup.gliwice.

pl lub pp@pup.gliwice.pl z dopiskiem w temacie „UKRAINA”.

Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert 
pracy, które mogłyby być przeznaczone dla obywateli Ukrainy 
przekraczająch w ostatnich dniach granicę Polski.

Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie naszego 
miasta i powiatu. Jedną z form niezbędnej pomocy będzie zapew-
nienie tym osobom możliwości pilnego podjęcia pracy.

Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w stworzeniu przez PUP 
Gliwice bazy ofert pracy, którą uchodźcy z Ukrainy mogliby podej-
mować bezpośrednio lub po przeszkoleniu sfinansowanym przez 
tutejszy urząd.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

budowę budynku mieszkalnego przy ul. Górnej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 25 marca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 marca 2022 r. o godz. 9.15

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonego  
postępowania: miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej  

zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gli-
wice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbędzie się w dniach

od 15 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozba-
wienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia 
lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo poja-
wienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia  2022 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, 
które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji 
deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast 
skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie 
szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej w Gliwicach i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do 
tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego ob-
wieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu 
wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

 

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.

● pracownik szwalni i pralni 
wykształcenie min. zawodowe; umiejętność 
szycia na maszynie, zakres obowiązków: 
przygotowanie i sortowanie odzieży i flag 
do prania, obsługa maszyn pralniczych, ma-
gla, suszarek, szycie flag, reperacja odzieży 
(wszywanie zamków, guzików, klamerek); 
jedna zmiana od 6.00–14.00; miejsce pracy: 
Gliwice Łabędy;

● samodzielny/a księgowy/a   
    kadrowy/a 

wykształcenie wyższe; doświadczenie min. 
2 lata; praktyczna wiedza z zakresu prze-
pisów podatkowych i ustawy o rachunko-
wości, praktyczna wiedza z zakresu kadr 
i płac, zdolności analityczne i organizacyjne, 
umiejętność samodzielnego identyfikowania 
i rozwiązywania problemów, zaangażowa-
nie i dobra organizacja pracy własnej, biegła 
obsługa komputera, znajomość programu 
Rewizor będzie dodatkowym atutem, rze-
telność; zakres obowiązków: samodzielne 
prowadzenie ksiąg handlowych, sporzą-

dzanie sprawozdań finansowych rocznych/
miesięcznych i raportów na potrzeby spra-
wozdawczości finansowej i raportowania, 
rozliczanie podatku VAT i sporządzanie de-
klaracji, naliczanie zaliczek na podatek CIT, 
wystawianie faktur VAT i innych dokumentów 
sprzedażowych, prowadzenie kadr i płac (akta 
osobowe, umowy, listy płac, ZUS), nadzór nad 
rozliczeniami z kontrahentami – windykacja, 
współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
itp.; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● spawacz MAG 
wykształcenie zawodowe; mile widziane: po-
nadpodstawowy kurs spawania w metodzie 
MAG oraz doświadczenie w spawaniu wyso-
kospecjalizowanych konstrukcji stalowych; 
zakres obowiązków: spawanie wysokospe-
cjalizowanych konstrukcji stalowych; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● elektromonter 
wykształcenie średnie lub zawodowe, specjal-
ność: elektryk lub automatyk; doświadczenie 

zawodowe jako elektromonter w obszarze 
utrzymania ruchu oraz na stanowisku ma-
szynisty urządzeń pomocniczych kotłowni; 
umiejętność czytania dokumentacji elektrycz-
nej (schematy, DTR); posiadanie uprawnień 
energetycznych E1, E2 w zakresie eksploata-
cji; prawo jazdy kat. B; umiejętność pracy 
w zespole, dyspozycyjność (praca zmianowa); 
zdyscyplinowanie, umiejętność rozwiązywa-
nia problemów, samodzielność, rzetelność 
i odpowiedzialność; zakres obowiązków: 
obsługa, konserwacja i remonty urządzeń 
elektroenergetycznych; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Knurów;

● doradca klienta 
wykształcenie: brak wymagań; rok doświad-
czenia w zawodzie; zakres obowiązków: 
profesjonalna obsługa klientów (zgodna 
ze standardami firmy), aktywna sprzedaż 
produktów firmy, dbanie o odpowiednią eks-
pozycję towarów (zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w firmie, sklep odzieżowy); 
miejsce pracy: CH Europa Centralna.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 10 marca 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.

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5

1. Zatrudnienie: od kwietnia 2022 r. (z możliwo-
ścią przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb 
pracodawcy).
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy, 
praca na 2 zmiany.
4. Nawiązanie stosunku pracy:

• stosunek pracy pracownika samorządowego 
zatrudnionego na podstawie umowy o pra-
cę nawiązuje się na czas nieokreślony lub 
na czas określony,

• w przypadku osób podejmujących po raz 
pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, 
umowę o pracę zawiera się na czas określo-
ny, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością 
wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy 
z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

5. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• posiadanie kwalifikacji zawodowych nie-

zbędnych do wykonywania pracy na ww. 
stanowisku – wykształcenie średnie,

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

• kandydat nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

• doświadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku – minimum 3 lata pracy,

• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego 
na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,

• znajomość języka angielskiego (minimum 
na poziomie B1 – średnio zaawansowany).

6. Wymagania dodatkowe:
• ogólna znajomość przepisów ustaw, 

a w szczególności: ustawy Prawo oświa-
towe, ustawy o systemie oświaty, ustawy 
o systemie informacji oświatowej, ustawy 
o ochronie danych osobowych, ustawy 
o dostępie do informacji publicznej,

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

Office, przeglądarek internetowych i poczty 
elektronicznej, mile widziana znajomość 
Systemu Obiegu Dokumentów SOD),

• wysoka kultura osobista,
• umiejętność obsługi elektronicznych urzą-

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

dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole.

7. Do zadań pracownika zatrudnionego na stano-
wisku będzie należało:

• obsługa systemu rezerwacji w schronisku; 
• dokonywanie meldunku osób korzystają-

cych ze schroniska;
• pobieranie opłat za usługi turystyczne;
• prowadzenie obsługi kasowej, wystawianie 

faktur VAT i prowadzenie kasy fiskalnej oraz 
terminala płatniczego;

• przygotowywanie dokumentów finanso-
wych dla księgowości:

• raportu miesięcznego obrotu gotówkowe-
go i bezgotówkowego,

• prowadzenie ewidencji faktur przycho-
dzących,

• wykonywanie czynności związanych z opi-
sywaniem faktur;

• czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu 
schroniska;

• pełnienie dozoru nad obiektem podczas 
dyżuru, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa ludzi i mienia;

• informowanie przełożonych o wszelkich 
nieprawidłowościach występujących pod-
czas dyżuru;

• wydawanie bielizny pościelowej oraz od-
powiadanie za jej ponowny zwrot;

• wydawanie naczyń i urządzeń kuchennych 
dla turystów i dokonywanie ich odbioru;

• wydawanie sprzętu sportowego i RTV;
• wykonywanie prac związanych z obsługą 

pralni (przygotowywanie i wydawanie bieli-
zny do pralni, rozliczanie wypranej bielizny 
pościelowej);

• gospodarowanie środkami czystości (pro-
wadzenie ewidencji środków czystości, 
wydawanie ich sprzątaczkom);

• pomoc w organizacji pobytu dla zorganizo-
wanych grup turystycznych;

• obsługa punktu informacji turystycznej oraz 
wykonywanie prac związanych z promocją 
turystyki;

• sporządzanie i wydawanie legitymacji 
PTSM;

• prowadzenie rejestrów oświadczeń związa-
nych z obsługą schroniska młodzieżowego;

• wykonywanie sprawozdawczości w zakresie 
GUS i inne;

• prowadzenie strony internetowej schroniska;
• obsługa poczty elektronicznej;
• dokonywanie zakupów na potrzeby schro-

niska;
• wykonywanie innych czynności poleconych 

przez przełożonych.
8. Informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku:

• praca wykonywana będzie w Zespole Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Śląza-
czek”, ul. Krakusa 16,

• praca o charakterze biurowym, wymagają-
ca kontaktu z pracownikami placówki oraz 
osobami korzystającymi z usług schroniska,

• praca przy komputerze, wymagająca wy-
muszonej pozycji ciała,

• narzędzia i materiały pracy: komputer, 
telefon, drukarka,

• stres związany z koniecznością koordyno-
wania wielu spraw jednocześnie,

• budynek częściowo dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych,

• praca w dniach poniedziałek – piątek, 
w godzinach 7.00–15.00 oraz 13.30–21.30.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 0%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu spełniają-
cych wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
10. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,

• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego 
przebiegu kariery zawodowej,

• kwestionariusz osobowy kandydata ubie-
gającego się o zatrudnienie,

• kserokopie świadectw pracy (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem),

• kserokopie dokumentów (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje zawodowe,

• inne kserokopie dokumentów informują-
cych o posiadanych kwalifikacjach, umie-
jętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie 
potwierdzające spełnianie wymagań nie-
zbędnych i dodatkowych (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata stwierdzające, że 
korzysta z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata stwierdzające, 
że posiada pełną zdolność do czynności 
prawnych,

• oświadczenie kandydata stwierdzające, że 
nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata stwierdzające, że 
posiada dobry stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji.

11. Termin i miejsce składania dokumentów 
aplikacyjnych
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-
tych kopertach z adnotacją „Nabór na wolne sta-
nowisko urzędnicze – SPECJALISTA”, w terminie do  
31 marca 2022 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zespołu 
Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, pok. 139.
Dokumenty uznane będą za dostarczone w ter-
minie, jeżeli wpłyną do Zespołu Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Gliwicach do 31 marca  
2022 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Technicz-
no-Informatycznych w Gliwicach po terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 
3 miesiącach od dnia naboru zostaną zniszczone.
12. Dodatkowe informacje
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu 
naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną 
telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu 
i godzinie jego przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych 
nie będą informowani.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie w Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Gliwicach jest dyrektor Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach. 
Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie In-
formacji Publicznej Zespołu Szkół Techniczno-In-
formatycznych w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania.
Informacja o wyniku naboru (imię i nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania wybranego kandydata) zosta-
nie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
32/230-68-31, w. 319.

mailto:sekretariat%40pup.gliwice.pl?subject=
mailto:sekretariat%40pup.gliwice.pl?subject=
mailto:pp%40pup.gliwice.pl?subject=
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 11/2022 (1100), 17 marca 202218

OGŁOSZENIA

Numer naboru 1/2022
Dyrektor Zakładu Gospodarki  

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  
w Dziale Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• obsługa narad i spotkań organizowanych 

przez dyrektora,
• obsługa poczty elektronicznej,
• prowadzenie ewidencji przyjęć inte-

resantów,
• prowadzenie rejestrów: pism termino-

wych, skarg, pieczęci, delegacji,
• prowadzenie czynności kancelaryjnych 

w zakresie korespondencji przychodzą-
cej i wychodzącej według dekretacji 
dyrektora,

• obsługa urządzeń i prowadzenie doku-
mentacji biurowej.

Wymagania niezbędne:
• wyższe (udokumentowane kserokopią 

dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o samo-

rządzie gminnym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1372), o pracownikach samorządowych 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej,
• znajomość techniki pracy biurowej, 

w tym umiejętność posługiwania się 
sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne sporzą-
dzanie dokumentacji w formacie WORD 
i EXCEL,

• znajomość systemów obiegu dokumen-
tów w jednostce w oparciu o instrukcję 
kancelaryjną.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, rzetel-

ność, punktualność, odporność na stres, 
komunikatywność, dyspozycyjność, 
umiejętność pracy w zespole.

Informacje o warunkach pracy na stano-
wisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na 

I, II lub III piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojen-
nych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powy-
żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

(kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opubliko-

wany na stronie internetowej Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej – www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
○ „Nie byłem/am skazany/a prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się prze-
ciwko mnie postępowanie karne”, 

○ „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej mojego imienia, 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania 
w przypadku podjęcia decyzji o za-
trudnieniu w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych nr naboru 1/2022, w biurze 
podawczym Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 28 marca 2022 r. do godz. 
15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne doku-
menty, w tym opinie lub referencje z po-
przednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 5 kwietnia 2022 r., 
godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny 
na stronie internetowej www.zgm-gliwi-
ce.pl w zakładce praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifi-
kowaniu do testów merytorycznych wy-
łącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze (wykaz 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne zostanie zamieszczony na BIP 
oraz na stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby 
zainteresowane zwrotem dokumentów 
mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru pod-
legają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu przepro-
wadzenia testów merytorycznych od-
powiednia informacja zostanie umiesz-
czona w BIP oraz na stronie internetowej 
ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych – pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe kandydata za-
trudnionego w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6% kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa wraz z wymaga-
nymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.5.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

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

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

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

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

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac bu-
dowlanych z przyjętym przez inwesto-
ra harmonogramem, zatwierdzenie 
harmonogramów prac budowlanych.

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

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

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

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

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

9. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z realizacją inwe-
stycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:

5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 
naboru.

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

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

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

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

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 4 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 7 kwietnia 
2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTY PRACY

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnik – kierowca w Palmiarni 
przy ul. Fredry 6 w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum za-

wodowe,
• dyspozycyjność (praca rów-

nież w weekendy),
• brak przeciwwskazań do 

pracy na wysokości powyżej 
3 metrów,

• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na 

zatrudnienie na ww. stano-
wisku – umiejętność obsługi 
sprzętu mechanicznego (cią-
gnik, kosiarka),

• zdolność do wykonywania 
zabiegów fitosanitarnych 
(opryski).

Mile widziane: 
• wykształcenie: ogrodnicze, 

rolnicze lub pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało pielęgnowanie 
roślin na terenie Palmiarni i par-
ku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organi-
zacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 

przy ul. Strzelców Bytomskich 
25c (tel. 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 20 marca 2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w skła-
danych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekru-
tacyjnego. Administratorem da-
nych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych w Gliwicach reprezento-
wany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tyl-
ko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnik terenów zielonych – 
– kierowca w Dziale Zieleni  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum za-

wodowe, 
• doświadczenie w pracy 

w ogrodnictwie, umiejętność 
wykonywania prac przy pie-
lęgnacji zieleni,

• prawo jazdy kat. B, BE, T, 
• badania wysokościowe 

(praca na wysokości pow.  
3 metrów).

Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.

Do podstawowych obowiązków 
pracownika będzie należało 
m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosia-

rek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów 

i roślin sezonowych oraz 
podlewanie,

• roboty związanie z zimowym 
utrzymaniem terenu,

• prace związane z cięciem 
i wycinką drzew przy użyciu 
pilarki spalinowej (zgodnie 
z posiadanymi uprawnie-
niami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa co-

dzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzy-

maniem czystości na tere-
nach zielonych, 

• grabienie, prace załadunko-
we i porządkowe.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organi-
zacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 
25c (tel. 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 18 marca 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w skła-
danych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekru-
tacyjnego. Administratorem da-
nych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych w Gliwicach reprezento-
wany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tyl-
ko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Numer naboru DO/3/2022
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 
głównego specjalisty ds. kasowo-księgowych  

na Giełdzie Samochodowej  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostęp-
na jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
na stronie internetowej mzuk.
bip.gliwice.eu/kategoria/oglo-
szenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pra-

cownika, 
• wymagań niezbędnych i do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym 

stanowisku,
• planowanych terminów po-

szczególnych etapów naboru,

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

Dokumenty należy składać 
w terminie do 25 marca 2022 r. 
do godz. 15.00 w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyj-
nych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do 
Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych w Gliwicach po wy-
znaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-04-35.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  

W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora. W sprawach 
związanych z ochroną danych można kon-
taktować się z inspektorem ochrony danych 
korespondencją e-mail pod adresem: iod@
zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na ad-
res Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. 
Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) 
wskazując formę w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe nie-
zbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pracow-
ników do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych. W przypadku podania danych oso-
bowych wykraczających poza zakres wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, dane 
będą przetwarzane na podstawie wyrażonej 
zgody. Podanie dodatkowych danych jest do-
browolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania 
usunięcia danych jest równoznaczne z rezygna-
cją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają 

Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwa-
rzanie danych wykraczających poza wymagania 
określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
powinno nastąpić w trybie analogicznym jak 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również 
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych niezgodne z przepisami prawa, do or-
ganu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych, a w szczególności Instruk-
cji w sprawie organizacji i zakresu działania 
składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie 
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego 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 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

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 Miejskiego w Gli-
wicach (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  

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 37/2022 do 29 marca 2022 r.,
• wykaz nr 42/2022 do 29 marca 2022 r.,
• wykaz nr 40/2022 do 30 marca 2022 r.

przeznaczoną do sprzedaży, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
• nr 3/SP/2022 do 28 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 82/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr 90/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr 91/2022 do 28 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
2. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w 
trybie art. 209a:
• nr ZGM/110/2022 do 29 marca 2022 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

 UL. SKARBNIKA 35, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 900,00 zł

 UL. DZIEWANNY 3A, lokal nr I
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 100,00 zł

 UL. TARNOGÓRSKA 20A, lokal nr I
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 600,00 zł

 AL. KORFANTEGO 6, lokal nr III
Cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 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

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

tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe 
Gliwice, w rejonie ulicy Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 529 o pow. 0,3770 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149217/7  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 530 o pow. 0,4545 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149226/3  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
3. działkę nr 408/10 o pow. 0,0783 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149214/6 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
4. działkę nr 531 o pow. 0,3770 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149232/8  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
5. działkę nr 532 o pow. 0,3846 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149233/5  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
tj. obszaru o łącznej powierzchni 1,6714 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje 
prawo użytkowania wieczystego działki nr 529, 530, 
408/10, 531 i 532 na podstawie określonej w księ-
gach wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego 
działki nr 529, 530, 408/10, 531 i 532 na rzecz spółki 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczy-
stych zostało ujawnione.
Działki nr 529, 530, 408/10, 531 i 532 nie są przed-
miotem zobowiązań. 
Działki nr 529, 530, 531 i 532 nie są obciążone ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane 
w działach III ww. ksiąg wieczystych nie są wykonywa-
ne po działkach nr 529, 530, 531 i 532.
Działka nr 408/10 obciążona jest ograniczonym pra-
wem rzeczowym wpisanym w dziale III księgi wie-
czystej nr GL1G/00149214/6 pod numerem wpisu 6. 
Pozostałe służebności wpisane w dziale III tej księgi 
wieczystej nie są wykonywane po działce nr 408/10.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie 
i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane 
branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechno-
logia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro- 
i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz 
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego 
ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: 
dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto 
(słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składa-
jącej się z działek o numerach 529, 530, 408/10, 531 
i 532 wynosi 3 342 800,00 zł (słownie: trzy miliony 
trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 
i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 529, 530, 
408/10, 531 i 532 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi  
4 111 644,00 zł (słownie: cztery miliony sto jede-
naście tysięcy sześćset czterdzieści cztery złotych 
i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 
10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) me-

tra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej 
oferty z najwyższą ceną. 
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy 
złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy 
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Ryn-
kowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 23 marca 
2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 
24 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górno-
śląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa 
zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją 
wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014. Warunkiem udziału w przetargu jest 
pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” 
(dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści okre-
ślonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, 
w siedzibie organizatora przetargu do 24 marca  
2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą 
organizator przetargu udostępnia zainteresowa-
nym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie 
skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w ter-
minie od 10 marca 2022 r., godz. 8.00 do 23 marca  
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału 
w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpie-
nie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesie-
nia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy  
ul. Zwycięstwa 12 w Gliwicach.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności lokalu 
użytkowego. 

3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC, 

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Prawa, roszczenia i ograniczenia: roszczenie do-

tychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę 
przekształceniową w odniesieniu do każdocze-
snego właściciela nieruchomości na podstawie 
ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów.

7. Część lokalu o powierzchni 188,87 m2 jest obec-
nie wynajmowana. Wynajmujący oświadcza, że 
część lokalu stanowiąca przedmiot najmu będzie 
również przedmiotem sprzedaży osobie trzeciej. 

8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
1460/10 000 części w nieruchomości wspólnej, 
którą stanowi grunt oraz części budynku i urządze-
nia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wie-
czystą KW nr GL1G/00070821/9.

10. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położo-
ny na działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, 
obręb Stare Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

11. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł netto (do ceny 
sprzedaży nie zostanie doliczony podatek VAT).

12. Minimalne postąpienie: 9000,00 zł.
13. Wadium: 45 000,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-

targ, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

14. Część nieruchomości, nieobjęta umową najmu, 
zostanie udostępniona w celu oględzin 21 kwiet-
nia 2022 r. w godz. od 10.00 do 11.00.

15. Termin i miejsce rozpoczęcia przetargu ustnego 
nieograniczonego: 27 maja 2022 r., godz.10.00, 
sala konferencyjna – pokój 121 na I piętrze w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 
11 w Gliwicach.

16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wniesienie do 23 maja 2022 r. wadium na 

konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski SA, nr  
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto). Tytuł wpłaty: 
„Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 

NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”;

• dostarczenie do 23 maja 2022 r. do godz. 15.00 
e-mailem na adres sekretariat@zbmgliwice.pl 
lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki 
do ZBM I TBS Sp. z o.o.) lub do Biura Obsłu-
gi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach 
kompletu dokumentów lub ich skanów:
○ kserokopii dowodu wpłaty wraz z wypeł-

nionym formularzem zgłoszeniowym, który 
znajduje się na stronie www.zbmgliwice.
pl w zakładce Przetargi/Przetarg na lokale 
spółki lub w formie papierowej w Biurze 
Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach,

○ w przypadku spółek prawa handlowego – 
poświadczonego za zgodność z oryginałem 
aktualnego odpisu z KRS,

○ w przypadku spółek prawa handlowego – 
poświadczonych za zgodność z oryginałem 
zaświadczeń o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników 
o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie 
w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

○ oświadczenie, że uczestnikowi licytacji znany 
jest stan techniczny nieruchomości,

○ oświadczenie, że uczestnik licytacji zapoznał 
się z warunkami przetargu i przyjmuje te 
warunki bez zastrzeżeń;

• przedłożenie komisji przetargowej przed rozpo-
częciem przetargu dowodu osobistego lub pasz-
portu, a w przypadku osób działających w imie-
niu innych osób – dodatkowo pełnomocnictwa 
notarialnego lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem oraz podpisanie listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW 
NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU 

W LICYTACJI.
17. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana bę-

dzie do:
•  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 

w terminie 30 dni od daty zamknięcia przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 

związanych z nabyciem lokalu użytkowego.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej  
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe 
informacje na temat warunków przetargu można 
uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.
Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych 
przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
w związku z realizacją zadań ustawowych znajduje 
się na stronie www.zbmgliwice.pl.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/2/2022 do 22 marca 2022 r.,
• nr ZDM/3/2022 do 22 marca 2022 r.,
• nr ZDM/4/2022 do 22 marca 2022 r.,
• nr ZDM/6/2022 do 22 marca 2022 r.,
• nr ZDM/8/2022 do 22 marca 2022 r.

nabór nr KD.210.16.2022.BRM-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Biurze Rozwoju Miasta  
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

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 nie-

pełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 13 kwietnia 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

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

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 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 Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,   
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

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

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

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 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 Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 1 kwietnia 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

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

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych doku-
mentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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