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#SOLIDARNIZUKRAINA

Mija miesiąc od wybuchu wojny na Ukrainie. Gliwice błyskawicznie odpowiedziały na potrzeby uchodźców przy-
bywających do naszego miasta. Samorząd, miejskie służby, organizacje pozarządowe i wielu ludzi dobrej woli 
wspólnie działa na rzecz Ukrainy – tak, aby uchodźcy otrzymali po przyjeździe do Gliwic potrzebną pomoc.
To były bardzo pracowite cztery 
tygodnie w Gliwicach. Skala zaan-
gażowania samorządu, służb miej-
skich, organizacji pozarządowych 
i niestrudzonych wolontariuszy 
jest ogromna. Każdego dnia na-
sze miasto pokazuje solidarność 
z obywatelami Ukrainy. W Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach wyda-
wane są niezbędne dla uchodźców 
numery PESEL, które pozwalają 
na korzystanie z procedur po-
mocowych czy bezpłatnej opieki 
zdrowotnej. Setki osób dziennie 
obsługują dwa miejskie punkty 
pomocowe – przy ul. Studziennej 
6 (Miejski Punkt Pomocy Ukrainie 
koordynowany przez Centrum Ini-
cjatyw Społecznych, poniedziałek 
– sobota, godz. 9.00–20.00, tel.: 
+48 32/444-22-22) i na dworcu 
kolejowym (punkt działa przez 
całą dobę i jest koordynowany 
przez Stowarzyszenie Animato-
rów Wszechstronnego Rozwoju 
Młodzieży).

Miejski Punkt 
Pomocy Ukrainie 
zajmuje się  
m.in. kierowaniem 
uchodźców  
do miejsc,  
w których mogą 
przenocować. 

Po godzinach pracy Punktu zajmu-
je się tym Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego dla Miasta 
Gliwice (całodobowy tel. 32/231-
-98-76), które ściśle współpracuje 
z policją i strażą miejską. Po otrzy-
maniu zgłoszenia weryfikowane 
są dostępne miejsca noclegowe, 
a obywatele Ukrainy są przewo-
żeni do jednego z nich. Otrzymują 

miejsce do spania i niezbędne 
przedmioty, by odświeżyć się po 
podróży (szczoteczkę do zębów, 
ręcznik itp.).

Poza prywatnymi lokalami udo-
stępnionymi przez mieszkańców 
w Gliwickiej Bazie Wsparcia 
(każdy może zgłosić gotowość 
do przyjęcia pod swój dach 
Ukraińców poprzez formularz 
na stronie decydujmyrazem.gli-
wice.pl/baza-wsparcia), kilkaset 
miejsc przygotowało miasto. Do 
dyspozycji Ukraińców są: Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe „Ślą-
zaczek” oraz Internat Zespołu 
Szkół Techniczno-Informatycz-
nych na Zatorzu (64 miejsca), 
Dom Pomocy Społecznej „Nasz 
Dom” na Sikorniku (12 miejsc 
przystosowanych dla osób z nie-
pełnosprawnościami), hostel 
Malinowski City w Łabędach 
(130 miejsc), Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 3 na Trynku (70 
miejsc), hala Młodzieżowego 
Domu Kultury w Śródmieściu 
(miejsca dla 50 osób) i Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Sośni-

cy (15 miejsc). Trwają także pra-
ce w dawnej siedzibie Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Szobiszowicach, w której 
planowane jest uruchomienie 
kolejnych 100–130 miejsc do 
spania. Punkty noclegowe 
wyposażyli wspólnie gliwicki 
samorząd i prywatni darczyńcy. 

Zadbano także o najmłodszych 
przybyszy z Ukrainy, dla których 
przygotowano kąciki do zabawy.

Do wszystkich miejsc noclegowych 
codziennie są dostarczane posiłki. 
Na miejscu stale obecni są także 
pracownicy, którzy dbają o bezpie-
czeństwo uchodźców i reagują na 
ich potrzeby – organizują m.in. po-
moc medyczną i psychologiczną.

Potrzeby uchodźców zabez-
piecza miejska zbiórka darów, 
która jest prowadzona w Arenie 
Gliwice. Ze wsparcia rzeczowego 
korzystają uchodźcy z Ukrainy, 
którzy przebywają na terenie 
Gliwic i powiatu gliwickiego.

Dzieci i młodzież są przyjmo-
wane do gliwickich przedszkoli 
(ponad 100 dzieci) i szkół (prze-
szło 500 uczniów). W dwóch pla-
cówkach – Szkole Podstawowej 
z oddziałami dwujęzycznymi nr 

6 im. Noblistów Polskich przy ul. 
Jasnogórskiej i Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 12 przy ul. 
Lipowej – uruchomiono spe-
cjalne punkty konsultacyjne dla 
obywateli Ukrainy, którzy chcą 
poznać polski system edukacji. 
Ponadto w ZSP nr 12 są prowa-
dzone kursy języka polskiego dla 
dzieci i dorosłych z Ukrainy, a 21 
marca ruszyły także trzy oddziały 
przygotowawcze dla uczniów.

Z myślą o dorosłych Ukraińcach, 
którzy przyjeżdżają do Gliwic 
i chcą tutaj znaleźć zatrudnienie, 
a także pracodawcach, którzy 
w swoich szeregach chętnie po-
witają pracowników z Ukrainy, 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
(pl. Inwalidów Wojennych 12, 
poniedziałek – piątek, godz. 
8.00–15.00) działa punkt kon-
sultacyjno-informacyjny. Pracują 
w nim osoby mówiące w języku 
polskim i ukraińskim.  (mm)

Adam Neumann, prezydent Gliwic
– W Gliwicach organizujemy pomoc dla Ukraińców w sposób przemyślany. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna na Ukra-
inie to sytuacja dramatyczna i trudno w tym momencie ocenić, jak długo obywatele tego kraju będą potrzebować naszej 
pomocy. Dlatego działamy długoterminowo – zapewniamy Ukraińcom nie tylko nocleg, wyżywienie i załatwiamy sprawy 
urzędowe, ale także organizujemy dla dzieci opiekę w przedszkolach i naukę w szkołach. Dla dorosłych Ukraińców budujemy 
bazę ofert pracy, tak aby mogli szybko „stanąć na własnych nogach”. Z doświadczenia wiemy, że obywatele Ukrainy szybko 
aklimatyzują się w Gliwicach, ponieważ już przed wojną wielu z nich tutaj mieszkało i pracowało. W całej tej trudnej sytuacji 
pamiętamy także o naszych mieszkańcach. Bardzo ważne jest, żeby gliwiczanie w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia 
związane z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez samorząd w związku z sytuacją na Ukrainie, a sprawy mieszkańców 
nadal były załatwiane szybko i profesjonalnie. Dzięki zaangażowaniu urzędników, pracowników miejskich służb i organizacji 
pozarządowych, a także wielu wspaniałych wolontariuszy, Gliwice stają na wysokości zadania i zdają ten trudny egzamin.

DziałaMY razem dla Ukrainy
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Miejska Zbiórka  
Darów. Co jest  
potrzebne?

Przyjęcie uchodźcy –  
można składać wnioski

Punkt pomocowy  
działa w holu dworca

300 zł dla uchodźcy

Szerokim strumieniem dobra płyną od Was 
paczki i kartony z darami dla Ukraińców. Dzię-
kujemy i prosimy o więcej! Czekamy w Arenie 
Gliwice (ul. Akademicka 50). Aktualnie naj-
bardziej potrzebna jest żywność i artykuły 
higieniczne, mamy natomiast wystarczająco 
dużo ubrań.
Miejska Zbiórka Darów w Are-
nie Gliwice jest czynna od po-
niedziałku do piątku od godz. 
10.00 do 20.00 i w weekendy 
od godz. 12.00 do 18.00. 
Uwaga! W sobotę 26 
marca, wyjątkowo, Punkt 
Zbiórki będzie nieczynny. 
Zapraszamy w niedzielę 27 
marca. Cała zbiórka na zlece-
nie miasta jest koordynowana 
przez Stowarzyszenie GTW. 
Na miejscu pomaga wielu nie-
strudzonych wolontariuszy.

W tym tygodniu prosimy 
o przynoszenie:
 mleka w kartonach;
 płatków śniadaniowych;
 dżemów;
 ryb w puszkach;

 dań instant, zup  
w proszku;

 chleba tostowego;
 żeli pod prysznic,  

szamponów;
 dezodorantów;
 płynów do mycia naczyń;
 papieru toaletowego, 

ręczników papierowych;
 garnków i patelni.
Chwilowo wstrzymujemy przyj-
mowanie odzieży. Na razie nasz 
sklepik z ubraniami dla Ukraiń-
ców, dzięki waszej hojności, jest 
bardzo dobrze zaopatrzony. 
Najświeższe informacje o aktu-
alnych potrzebach w Miejskim 
Punkcie Zbiórki są publikowa-
ne na stronie facebook.com/
GTWgliwice.
 (mm)

40 zł za osobę dziennie to kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wnioski o wypłatę w naszym mieście 
przyjmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
Świadczenie jest przyznawane 
za okres nie dłuższy niż 60 dni za 
faktyczne zapewnienie zakwa-
terowania i wyżywienia osobie, 
która przekroczyła polsko-ukraiń-
ską granicę od 24 lutego br. i jest 
wypłacane z dołu. 

Wzór wniosku, na podstawie 
którego będzie wypłacane świad-
czenie, opublikowano 16 marca 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.: 
https://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2022/608/D2022000060801.
pdf.

Wypełnione wnioski w Gliwicach 
można składać w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów 
Wojennych 12, tel. 32/239-11-19, 
zgm@zgm.gliwice.eu):
 osobiście od poniedziałku 

do środy między godz. 7.30 

a 15.30, w czwartki od godz. 
7.30 do 17.00, w piątki mię-
dzy godz. 7.30 a 14.00;

 wysyłać pocztą tradycyjną 
albo na elektroniczną skrzyn-
kę podawczą ePUAP.

Każdy wniosek, zgodnie z rozpo-
rządzeniem MSWiA, będzie roz-
patrywany w terminie miesiąca 
od jego złożenia. 
 (mm)

18 marca miasto uruchomiło całodobowy punkt wsparcia dla przyjeżdżających 
do naszego miasta Ukraińców. To już drugie, po Punkcie Pomocy Ukrainie przy 
ul. Studziennej, miejsce, w którym uchodźcy mogą m.in. uzyskać ważne informacje.

Punkt pomocowy na dworcu ko-
lejowym to miejsce pierwszego 
wsparcia dla obywateli Ukrainy. 
Po podróży można się tam posilić 
i napić gorącej herbaty. Dla naj-
młodszych przygotowano także 
mleko w proszku, pieluchy. Do-
stępne są podstawowe artykuły 
higieniczne. Pracownicy punktu 
i wolontariusze informują o tym, 
jak znaleźć nocleg, gdzie w Gli-
wicach można złożyć wniosek 
o PESEL albo jak otrzymać nie-
zbędne wsparcie rzeczowe. Punkt 
pomocowy znajduje się w holu 
głównym przy kasach biletowych 
i jest czynny przez całą dobę.

Punkt na dworcu kolejowym, na 
zlecenie miasta, koordynuje Sto-
warzyszenie Animatorów Wszech-
stronnego Rozwoju Młodzieży. 
W punkcie pomocowym pracują 
także nieocenieni wolontariusze, 
którzy służą pomocą uchodźcom 
z Ukrainy. Dyżurują w zaada-
ptowanym na potrzeby punktu 
lokalu, a także wychodzą z termo-
sami i przekąskami na perony, gdy 
przez Gliwice przejeżdżają pociągi 
z uchodźcami. Pasażerowie z Ukra-
iny mogą otrzymać ciepły napój 
i prowiant na dalszą podróż.  (mm)

Od 21 marca można składać wnioski m.in. o zasiłek 300 zł dla Ukraińców. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach rozpoczyna obsługę świadczeń 
dla uchodźców.
Jednorazowe świadczenie 
pieniężne 300 zł, świadczenia 
rodzinne i z pomocy społecznej, 
a także stypendia szkolne – taką 
pomoc mogą otrzymać obywa-
tele Ukrainy w gliwickim OPS-ie. 
Świadczenie będzie wypłacane 

wszystkim, którzy przekroczyli 
granicę z Polską 24 lutego br. lub 
później.

Punkt znajduje się przy ul. Gór-
nych Wałów 9 (pokój nr 1) i jest 
czynny w poniedziałki od godz. 

8.00 do 14.00, od wtorku do 
czwartku między godz. 8.00 
a 14.00 i w piątki od godz. 8.00 
do 13.00.

Wizyty można umawiać na stronie 
internetowej opsgliwice.pl.  (mm)
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Wiele osób przyjeżdżających z Ukrainy za-
biera ze sobą zwierzęta domowe. Pies, kot, 
fretka czy świnka morska – one także mogą 
wjechać do Polski. Warto wiedzieć, co zrobić 
po przyjeździe.

Zwierzęta domowe z Ukrainy 
mogą przekroczyć granicę 
z Polską ze swoimi opiekuna-
mi. Przywóz gryzoni (takich jak 
świnki morskie, myszy, króliki 
domowe) obecnie nie podle-
ga żadnym restrykcjom. Żeby 
zalegalizować pobyt psa, kota 
lub fretki, wystarczy:
 mikrochip identyfikujący,
 paszport,
 ważne (czyli nie starsze niż 

12 miesięcy) szczepienie 
przeciwko wściekliźnie.

Zwierzęta domowe są bada-
ne i, ewentualnie, szczepione 
podczas przekraczania granicy. 
Jeżeli uchodźca ze swoim zwie-
rzęciem przebywa w Gliwicach 
albo powiecie gliwickim, powi-
nien przesłać skan albo zdjęcie 
otrzymanego „Pozwolenia 

na przemieszczenie zwierząt 
w celach niehandlowych” do 
Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Gliwicach, mejlowo 
na adres: gliwice.piw@wetgiw.
gov.pl.

W sytuacji, gdy z jakichś po-
wodów te formalności nie 
zostały dopełnione na granicy, 
uchodźca powinien zgłosić się 
ze swoim zwierzęciem do we-
terynarza w miejscu, w którym 
zamierza przebywać. Wówczas 
na adres gliwice.piw@wetgiw.
gov.pl należy przesłać skan 
albo zdjęcie „Wniosku o po-
zwolenie na przemieszczenie 
zwierzęcia towarzyszącego 
na teren Unii Europejskiej”. 
W lecznicy można zaczipować 
i zaszczepić psa, kota lub fret-
kę. (mm)

Zwierzęta  
domowe z Ukrainy

Bezpłatna pomoc medyczna  
dla uchodźców z Ukrainy

W związku z licznymi pytaniami 
przedsiębiorców i mieszkańców 
Miasto Gliwice uruchomiło 
rachunek bankowy, na który 
można wpłacać darowizny, które 
zostaną przeznaczone na wydat-
ki związane z przybywającymi do 
Gliwic uchodźcami z Ukrainy.

Darowizny można wpła-
cać na:
Numer rachunku: 49 1160 
2202 0000 0005 1968 7704
Odbiorca: Gliwice – miasto na 
prawach powiatu, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice
Tytuł przelewu: Darowizna

Dla osób dokonujących 
wpłat z zagranicy:
Numer rachunku: IBAN: PL49 
1160 2202 0000 0005 1968 
7704 
Numer BIC (Swift): BIGBPLPW

 (mm)

Darowizny na rzecz
uchodźców z Ukrainy
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Uchodźcy z Ukrainy szukający pomocy w Polsce mogą potrzebować opieki 
medycznej. Każda osoba z problemem zdrowotnym ma prawo skorzystać 
z porady lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala w ramach 
usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Do skorzystania z bezpłatnej opieki 
medycznej przez obywateli Ukra-
iny jest wymagane zaświadczenie 
wystawione przez Straż Graniczną 
RP lub odcisk stempla Straży Gra-
nicznej RP w dokumencie podróży, 
potwierdzające legalny pobyt na 
terenie Polski, po przekroczeniu 
granicy od 24 lutego 2022 roku 
w związku z działaniami zbrojnymi 
na terytorium Ukrainy.

Przepisy przygotowane przez rząd 
obejmują placówki medyczne, 
które mają podpisany kontrakt 
z NFZ-em. Świadczenia medyczne 
dla uchodźców z Ukrainy zostaną 
opłacone z budżetu państwa na 
podstawie stawek zapisanych 
w umowach z NFZ-em. Lekarze 
mogą też wystawiać recepty oby-
watelom Ukrainy, którzy nie mają 
numeru PESEL.

Nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna udziela świadczeń 

w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz 
w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy w go-
dzinach od 8.00 do godziny 8.00 
dnia następnego.

W Gliwicach NiŚOZ dostęp-
na jest w dwóch lokaliza-
cjach.
 Szpital Miejski nr 4, ul. Zyg-

munta Starego 19 (były Dom 
Dziecka), 44-100 Gliwice, 
tel. do rejestracji ogólnej: 
32/330-84-13, centrala:  
32/330-83-00;

 Szpital Wielospecjalistyczny, 
ul. Kościuszki 1, 44-100 Gli-
wice, tel. 32/332-45-26.

Nagłe przypadki

W przypadkach nagłych pomoc 
medyczną świadczy również po-
gotowie ratunkowe:
 999 – to numer alarmowy 

pogotowia ratunkowego. Po-

łączenie odbiera bezpośred-
nio dyspozytor medyczny.

 112 – to jednolity numer 
alarmowy, który obowiązuje 
w całej Unii Europejskiej.

Procedura 
dla pacjentów

W ramach pomocy medycznej 
nie ma różnicowania pacjentów 
ubezpieczonych oraz upraw-
nionych uchodźców z Ukrainy 
w dostępie do świadczeń. 
Procedura przyjęcia do lekarza 
specjalisty obowiązuje taka jak 
dla pacjentów z Polski (skiero-
wanie wystawia lekarz POZ). 
Skierowanie nie jest wymagane 
do psychiatry, onkologa, wene-
rologa, dentysty, ginekologa 
i położnika.

Apteka całodobowa

Na terenie Gliwic funkcjonuje 
apteka całodobowa: apteka Cito, 
ul. Górnych Wałów 26. 
 (mm)

mailto:gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
mailto:gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
mailto:gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
mailto:gliwice.piw@wetgiw.gov.pl
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#zielonegliwice

Skąd się bierze woda w kranie? 
W ramach obchodów Światowych Dni Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza 26 marca 
do zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody. Będzie można dowiedzieć się, co dzieje się z wodą zmagazynowaną 
głęboko pod ziemią, zanim trafi do naszych domów.
Stacja Uzdatniania Wody, która 
działa w gliwickiej dzielnicy Ła-
będy przy ul. Kanałowej, to no-
woczesna placówka wyposażona 
w infrastrukturę technologiczną, 
dzięki której możliwe jest do-
starczanie w obszary zasilania 
wody pitnej najwyższej jakości. 
Głównym źródłem dostaw wody 
dla gliwiczan są własne triasowe 
ujęcia wód głębinowych średnio 
i wysoko zmineralizowanej, źró-
dła izolowane geologicznie od 
zanieczyszczeń zewnętrznych, 
posiadające korzystny dla zdro-
wia skład chemiczny. Woda, która 
płynie dalej do mieszkań, w całym 
procesie nie ma kontaktu z czło-
wiekiem. Instalacje są hermetycz-
ne. Na światło dzienne wypływa 
dopiero z kranu.

– Podczas dnia otwartego SUW 
będzie okazja, aby poznać proces 
ujmowania i uzdatniania wody, 

zobaczyć nowoczesne urządzenia, 
pracę ludzi odpowiedzialnych za 
dostawę czystej wody do naszych 

domów. Chętnie odpowiemy na 
pytania, np. skąd dokładnie się 
bierze woda w kranie? Czy ko-

niecznie jest instalowanie drogich, 
domowych filtrów wody? Czy 
można pić wodę z prosto z kranu? 
– zachęca miejska spółka PWiK. 

Zwiedzanie SUW 
zaplanowano na 
26 marca na go-
dziny 11.00, 13.00 
i 15.00. 

Ze względów bezpieczeństwa, licz-
ba zwiedzających jest ograniczona. 
PWiK prosi o wcześniejszą rezerwa-
cję pod nr tel. 32/428-44-72 lub 
bok@pwik.gliwice.pl. Oglądanie 
stacji przez dzieci i niepełnoletnią 
młodzież możliwe jest tylko pod 
opieką opiekunów.
 (al)
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Adam Neumann
prezydent Gliwic
– W dzisiejszych czasach coraz 
bardziej zwracamy uwagę na ota-
czającą nas przyrodę. Zależy nam, 
aby w Gliwicach było jak najwięcej 
zieleni, było czysto, przyjemnie, 
blisko natury. Ekologia jest jednym 
z kluczowych tematów poruszanych 

w ramach prac nad nową strategią rozwoju miasta 
„Gliwice 2040”. Idea „błękitno-zielonego” miasta jest nam 
bardzo bliska!

Na starcie kampanii #zielonegliwice gorąco zachęcam do udziału 
w „zielonych” przedsięwzięciach organizowanych przez miasto. 
Dbajmy razem o czystość powietrza, ograniczajmy produkcję 
odpadów, korzystajmy z alternatywnych form transportu!

#zielonegliwice
– startujeMY!
Początek wiosny od zawsze był 
powodem do świętowania! 
Symbolicznie żegnano zimę, 
topiąc lub paląc słomianą ku-
kłę – marzannę. Dzisiaj ten 
prastary słowiański zwyczaj bu-
dzi nasz ekologiczny dyskomfort. 
A skoro o ekologii mowa… 21 marca, 
w pierwszy dzień wiosny, zainauguro-
waliśmy ekologiczną kampanię pod hasłem 
#zielonegliwice.
Gliwice podejmują wiele inicjatyw 
związanych z ochroną środowi-
ska, ekologią czy spowalnianiem 
zmian klimatycznych. Wszystkie 
są ważne, choć mają różny zasięg 
i skalę. Na co dzień prowadzą je 
wydziały Urzędu Miejskiego, miej-
skie placówki, jednostki i spółki. 
Ekologia zajmuje istotne miejsce 
w miejskiej polityce. Coraz 
większą wagę do dbałości 
o środowisko przykładają rów-
nież mieszkańcy naszego miasta. 
Chcemy, żeby takich inicjatyw 
było coraz więcej, a jednocześnie 
zależy nam, aby stale zwiększać 
świadomość, jak bardzo są one 
potrzebne.

Odwiedzający stronę interneto-
wą Gliwice.eu, czytelnicy „MSI 
– Gliwice” i użytkownicy mediów 
społecznościowych znajdą pod 
tagiem #zielonegliwice m.in. 
teksty poświęcone działaniom 
miasta w sferze walki ze smo-

giem i niską emisją, informacje 
o inwestycjach w zieloną retencję, 
rozwoju niskoemisyjnego trans-
portu publicznego, eko-świetle 

czy miejskiej 
fotowoltaice. Nie 
zabraknie materiałów 
o zielonych metamorfozach w mieście i wyzwaniach 

z tym związanych, informacji 
o rowerze miejskim, ścież-
kach rowerowych, nowych 
nasadzeniach, szkolnych i bi-
bliotecznych akcjach proekolo-
gicznych, a także kampaniach 
prowadzonych przez miejskie 
jednostki i spółki.

W ciągu najbliższych miesięcy 
będziemy też podejmować nowe 
proekologiczne działania. Wszyst-
ko pod spójnym, prostym i zrozu-
miałym hasłem #zielonegliwice.

Temat będzie żył!

Zachęcamy do śledzenia miejskich 
mediów i udziału w zielonych ini-
cjatywach!

 (UM)

http://Gliwice.eu
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#zielonegliwice

Będzie więcej zieleni.  
Ruszają prace na Rynku
W historycznej przestrzeni pojawią się nowe rośli-
ny oraz estetyczne elementy małej architektury.  
Zanim Rynek wypięknieje, w pierwszej fazie zada-
nia konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych,  
co wiąże się z czasowymi niedogodnościami.

Wygrodzenie, zabezpieczenie terenu 
i demontaż starych elementów małej 
architektury to pierwsze z prac, które 
rozpoczną się już 24 marca – informuje 
Zarząd Dróg Miejskich, odpowiadający za 
zmiany w zagospodarowaniu gliwickiego 
Rynku. Docelowo w tym miejscu nasa-
dzonych zostanie 11 platanów klonolist-
nych. Pojawią się też tulipany botaniczne, 
czosnki ozdobne, hortensje, róże i cisy. 
Zamontowane zostaną nowe ławki. Celem 
jest stworzenie w sercu miasta jeszcze 
bardziej przyjaznej przestrzeni dla miesz-
kańców i gości odwiedzających Gliwice.

ZDM zapewnia, że prace zostaną tak zor-
ganizowane, aby czasowe utrudnienia 
dla spacerowiczów, a także dla restaura-

torów prowadzących tam swoje punkty 
gastronomiczne, były jak najmniejsze. 
Prowadzone będą etapami, na poszcze-
gólnych pierzejach. Nie zakłócą one 
(w miarę możliwości) korzystania z płyty 
Rynku. Funkcjonowanie ogródków letnich 
zostanie ograniczone tylko w części.

– Zajęcie miejsca pod kawiarenki w trak-
cie prowadzenia robót będzie możliwe 
w ograniczonym zakresie, po indywidual-
nym uzgodnieniu z ZDM i pod warunkiem, 
że zapewnione zostanie bezpieczeństwo 
osób przebywających w letnich ogród-
kach. Zaraz po zakończeniu prac w danej 
pierzei restauratorzy będą mogli wystą-
pić o wydanie zezwolenia na ustawie-
nie w tym miejscu swoich kawiarenek 

w pełnym zakresie – zapewnia Dawid 
Ochód, zastępca dyrektora Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Przypomnijmy, że gliwicki ZDM po raz 
pierwszy zastosuje do sadzenia drzew 
w gruncie tzw. system antykompresyjny, 
dzięki któremu będzie można zapewnić 
platanom optymalne warunki rozwoju 

w zabrukowanym terenie. Wysoka zie-
leń uzupełniona zostanie o kompozycje 
z krzewów, bylin i kwiatów umieszczonych 
na kilkunastu niskich rabatach. Gatunki 
roślin dobrane zostaną w taki sposób, 
aby urozmaicać przestrzeń Rynku przez 
większą część roku. Końcowy efekt prac 
na Rynku powinniśmy zobaczyć jesienią. 
 (al)

Park Zielonej Energii

Park Zielonej Energii to spełniająca 
najwyższe polskie i europejskie 
standardy inwestycja, która stanie 
się elementem systemu gospoda-
rowania odpadami w Gliwicach. 
Pozwoli na pełne odzyskanie ter-
miczne energii z odpadów komu-
nalnych, których nie da się już 
odzyskać przez segregację czy re-
cykling.

Za przygotowanie projektu, bu-
dowę oraz eksploatację Parku 
Zielonej Energii przy ul. Królew-
skiej Tamy odpowiedzialna będzie 
miejska spółka: Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o.

Więcej szczegółów na stronie interne-
towej: www.parkzielonejenergii.pl  
oraz na profilu Fb inwestycji.
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#zielonegliwice

Wiosna w biegu!
Już za moment soczysta zieleń i świeże barwy wiosny ożywią pozimowy pejzaż gliwickich ulic. Pąki rozwiną się 
m.in. na gałązkach młodziutkich czeremch wirginijskich, platanów klonolistnych, czerwonolistnych klonów zwy-
czajnych i lip. To pierwsze z blisko 3 tysięcy drzewek zamówionych przez referat zieleni w Zarządzie Dróg Miejskich, 
które ozdobią przydrożne pasy zieleni. Po nich dostarczane będą do ZDM kolejne – i tak, z wyłączeniem okresu 
letniego, nieprzerwanie do kwietnia przyszłego roku.
W połowie marca kilkadziesiąt 
czeremch wirginijskich trafiło 
m.in. na ul. Opawską. W przy-
szłości ich lekko połyskliwe 
liście oraz kwitnące w maju 
białe drobne kwiaty zebrane 
w obfite, groniaste kwiatosta-
ny z pewnością będą przyciągać 
uwagę mieszkańców okolicy 
i kierowców. Czeremchy owo-
cują latem niewielkimi, z czasem 
ciemniejącymi jagodami będą-
cymi przysmakiem ptaków. Te 
niewielkie drzewa, dobrze zno-
szące miejskie warunki, świetnie 
sprawdzają się na zieleńcach 
i w parkach.

Wzdłuż ul. Kozielskiej pojawi się 
kilkadziesiąt klonów zwyczajnych 
odmiany „Royal Red” wyróżnia-
jącej się piękną, głęboką czer-
wienią liści przypominających 
kształtem liście platana. Wiosną 
są one intensywnie karminowo-
-czerwone, później ciemnieją, 
ale ich wybarwienie i połysk 
utrzymują się aż do jesieni. Przy-
ciągające wzrok drzewa tolerują 
suszę oraz zasolenie podłoża, 
dzięki czemu doskonale nadają 
się do miejskich warunków.

W pasie zieleni przy ul. Wybrze-
że Armii Krajowej posadzone 
zostaną lipy holenderskie. 
W okresie wakacji te wytrzyma-
łe, długowieczne i miododajne 
drzewa o sercowatych liściach 
będą wielkim sprzymierzeńcem 
miejskich pszczół. Z czasem ich 
korony staną się wytchnieniem 
dla przechodniów szukających 
cienia w skwarze letnich dni.

Przy Nowym Świecie posadzono  
już 25 platanów klonolistnych. 
Te dekoracyjne drzewa z „cęt-
kowaną” korą wykazują dużą 
odporność na zanieczyszczenie 

powietrza i coraz częściej gosz-
czą w Gliwicach. Wzdłuż ulic Po-
niatowskiego i Okrzei sadzone są 
natomiast klony. W sumie tylko 
na tych dwóch ulicach przybę-
dzie ich aż 113. 

W najbliższych tygodniach na-
sadzonych zostanie ponad 200 
drzew w pasach drogowych 
m.in. wzdłuż ulic Skowrońskie-
go, Grottgera, Dunikowskiego, 
Witkiewicza i Warszawskiej. 
Młodych drzew przybędzie też 
w przyulicznych pasach wzdłuż 
ulic: Jodłowej, Leśnej, św. Mi-
chała i Gierymskiego. W tej 
części miasta dominować będą 
graby, lipy, jawory i klony polne.

Nowe drzewa mają 
na ogół 14–16 cm 
w obwodzie pnia. 
Pozwala to na 
szybszą regenerację 
roślin w miejscu 
posadzenia.

– Jak zaobserwowaliśmy w minio-
nych latach, drzewa o takich gaba-
rytach łatwiej odbudowują system 
korzeniowy i wznawiają intensywny 
wzrost. To generalnie gatunki i od-
miany dobrane tak, aby w najbar-
dziej optymalny sposób dopasowały 
się do trudnych warunków panują-
cych w pasach drogowych. Wyjątek 
od reguły związanej z rozmiarem 
w obwodzie stanowią te drzewa, 
które przeznaczone zostały do od-
tworzenia nasadzeń zabytkowych. 
Obwody tych okazów będą miały 

ponad 20 cm i więcej – podkreśla 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Oczekiwane przez gliwiczan na-
sadzenia odtworzeniowe będą 
prowadzone wiosną w ciągu 
ulic Mickiewicza, Sobieskiego 
i Sowińskiego, gdzie drzewostan 
wpisany jest do rejestru zabyt-
ków nieruchomych województwa 
śląskiego. W najbliższym czasie 
zabytkowe szpalery zostaną uzu-

pełnione o kilkadziesiąt nowych 
drzew – lipy drobnolistne i klony 
zwyczajne „Schwedleri”.

Nasadzenia  
w pasach zieleni  
są otaczane szcze-
gólną opieką.

Drzewka zasypywane są uro-
dzajną ziemią, a dodatkowo ich 
bryły korzeniowe oplata się per-
forowaną rurą, która umożliwia 
szybsze i dogłębne nawilżenie 
podczas podlewania. Na po-
wierzchni gruntu, wokół sa-
dzonek, formowana jest „misa” 
ziemna, która ma zapobiegać 
rozsączaniu wody opadowej 
poza obręb bryły korzeniowej. 
Drzewka są stabilizowane gru-
bymi, drewnianymi palikami 
oraz poziomymi poprzeczka-
mi, które mają ochronić przed 
ewentualnymi uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. w trakcie 
koszenia). Podlewanie roślin 
odbywa się z częstotliwością 
zapewniającą ich prawidłowy 
wzrost, uzależnioną od warun-
ków pogodowych.

– Umowy zawarte między Zarzą-
dem Dróg Miejskich a wykonawca-
mi nasadzeń w pasach przydrożnej 
zieleni obejmują wiele zabiegów 
agrotechnicznych, gwarantujących 
zachowanie żywotności roślin. To 
nie tylko podlewanie czy pielenie, 
ale też ewentualne zabiegi ochrony 
w przypadku wystąpienia szkod-
ników lub chorób. Dbałość o stan 
sadzonek jest priorytetem dla 
naszych wykonawców, ponieważ 
w przypadku problemów z przyję-
ciem się roślin lub ich obumarciem 
muszą wymienić rośliny na własny 
koszt – zaznacza rzeczniczka praso-
wa ZDM.  (kik)
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W ubiegłym roku szpalery drzew –  W ubiegłym roku szpalery drzew –  
„zielone ekrany” w pasach drogowych –  „zielone ekrany” w pasach drogowych –  
pojawiły się m.in. przy ul. Przydrożnejpojawiły się m.in. przy ul. Przydrożnej
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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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KULTURA

Koncerty charytatywne  
w Młodzieżowym Domu Kultury

Na scenie teatru Stara Kotłownia w MDK (ul. Barlickiego 3) w sobotę 26 marca i ponie-
działek 28 marca odbędą się koncerty charytatywne „Nie zabijajcie dzieci”. Wspólnie 
wystąpią dzieci i młodzież z Gliwic oraz z Ukrainy.

Oba wydarzenia będą rozpoczynać się o godz. 19.00. Usły-
szymy poezję i utwory wokalne w języku ukraińskim i pol-
skim w wykonaniu Teatru Magazyn i zespołu wokalnego 
Fluktuacja. Zaśpiewają również soliści – m.in. uczestniczka 
ukraińskich konkursów wokalnych Monika Glazer, która 
wykona „Modlitwę za Ukrainę”.

Tym koncertem młodzi artyści chcą wesprzeć działania 
charytatywne na rzecz pomocy dzieciom na Ukrainie. 
Bezpłatne wejściówki można odebrać na portierni MDK. 
Podczas koncertu będzie trwać zbiórka do puszek Caritasu. 

 (MDK)

W najbliższych miesiącach kalendarz wydarzeń w CK Victoria zapełni się. Gliwiczanie będą mieli wiele okazji, 
by wyjść z domu i zgodnie z tegorocznym hasłem Victorii – być blisko kultury.
– Centrum Kultury Victoria będzie współor-
ganizatorem wydarzeń, które w Gliwicach 
już znamy. Tu przed nami wyzwanie – spró-
bujemy nadać im jeszcze lepszą jakość. 
Jednak najważniejsze zadanie, które stoi 
przed Victorią, to nasz autorski repertuar 
– nowe propozycje. Właśnie pracujemy 
m.in. nad projektem pt. „Kulturalia”, czyli 
Gliwicki Festiwal Kultury. Potrwa od maja 
do listopada i dostarczy naszym odbior-
com wielu wrażeń. Na początek majówka 
i prawdopodobnie po raz pierwszy w Gli-
wicach – silent disco, czyli cicha dyskoteka 
w ruinach teatru – mówi Paweł Ciepliński, 
dyrektor CK Victoria.

Pierwsze wydarzenia organizowane pod 
szyldem Centrum Kultury Victoria już za 
nami. To między innymi Walentynki, Dzień 
Świętego Patryka, event charytatywny dla 

Ukrainy w Cechowni i koncert fortepia-
nowy w ramach Wiosny z Fryderykiem 
w Palmiarni. To dopiero rozgrzewka, 
a mieszkańcy Gliwic z pewnością będą 
mogli wybierać z bogatego kalendarza 
imprez. 

– Chcemy wyjść z wydarzeniami do lu-
dzi. Chcemy, żeby kulturą żyła miejska 
przestrzeń. Stąd m.in. pomysł na Rynek 
Kultury w alei Przyjaźni przy ruinach te-
atru Victoria. Wierzymy, że organizując 
wydarzenia, damy ludziom także okazję 
do spotkań, do tego – by po pandemicznej 
przerwie znów byli blisko siebie – dodaje 
Łukasz Kwaśniewski, zastępca dyrektora 
ds. programowych. 

Mocnym punktem na kulturalnej mapie 
Gliwic ma być Scena Bojków. Victoria chce 

w pełni wykorzystać potencjał niedawno 
wyremontowanego budynku – z nową 
sceną, profesjonalnym sprzętem na-
głośnieniowym, oświetleniem i sufitem 
akustycznym. Sala dysponuje widownią 
na 230 miejsc. 2 kwietnia na bojkowskiej 
Scenie wystąpi Czesław Mozil. Zaraz 
potem koncert Pablopavo i Ludzików 
w ramach trasy promującej nowy album 
zespołu pt. „Mozaika”.

Warto śledzić stronę www.ckvictoria.pl, 
gdzie zainteresowani znajdą informacje 
o działaniach nowej instytucji kultury. 
Docelowo ten adres ma być najlepszym 
źródłem wiedzy o wydarzeniach w na-
szym mieście.

(CKV)

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.

Czesław Mozil 
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 12/2022 (1101), 24 marca 2022 11

KULTURA

Bluesowy koncert na Scenie Bojków, recital for-
tepianowy Tomasza Maruta w ramach Wiosny 
z Fryderykiem i spektakl „Ożenić się nie mogę” 
Akademickiego Teatru Remont – to niektóre z na-
szych propozycji na pierwszy wiosenny weekend 
w Gliwicach. Kultura rozkwita!

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

piątek 25 marca
 O godz. 17.00 w Stacji Arty-

stycznej Rynek (Rynek 4–5) 
rozpocznie się turniej eli-
minacyjny ogólnopolskich 
Mistrzostw Planszówki 
MITRYS.

 Zapraszamy na Scenę Bojków 
Centrum Kultury Victoria (ul. 
Parkowa 5), gdzie o godz. 18.00 
rozpocznie się koncert chary-
tatywny „Blues dla Ukrainy”. 
Wystąpią: Kajetan Drozd, 
Marek McCarron Trio 
i Duch Delta.

 O godz. 18.15 kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3) wyświe-
tli film „Donbas” w reżyserii 
S. Łoźnicy. Będzie to pierwszy 
seans w ramach Festiwalu Fil-
mowego Ukraina.

sobota 26 marca
 „Don Carlos” Giuseppe 

Verdiego w reżyserii D. 
McVicara to operowa pro-
pozycja kina Amok. O godz. 
17.00 rozpocznie się transmisja 
z MET Opery.

 O godz. 18.15 kino Amok 
pokaże drugi film w ramach 
Festiwalu Filmowego Ukraina. 
Będzie to thriller polityczny 

„Obywatel Jones” w reży-
serii A. Holland.

niedziela 27 marca
 O godz. 11.00 i 13.00 w Willi 

Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
stworzymy wielkanocne stro-
iki z mistrzyniami bibułkarstwa 
z Beskidu Śląskiego. Warsztaty 
plastyczne z twórczyniami 
ludowymi to ciekawa pro-
pozycja przez nadchodzącymi 
Świętami.

 To będzie wyjątkowy Podwie-
czorek muzyczny w Willi Caro. 
O godz. 16.00 rozpocznie się 
koncert „Solidarni z Ukra-
iną”.

 „Ożenić się nie mogę” Alek-
sandra Fredry w reżyserii 
Grzegorza Kempinsky’ego 
to komediowy spektakl Aka-
demickiego Teatru Remont, 
który będzie można zobaczyć 
o godz. 19.00 w Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85).

 W Palmiarni Miejskiej o godz. 
20.30 z koncertem „Nokturn 
– poezja nocy” wystąpi piani-
sta Tomasz Marut. Będzie to 
drugi recital w ramach festiwalu 
Wiosna z Fryderykiem. (mm)

Uwaga! „Spin Doktor”
Beau Willimon to amerykański autor elektryzujących scenariuszy filmo-
wych, stojący za jednym z największych komercyjnych hitów Netflixa, 
serialem „House of cards”. 2 kwietnia o godz. 19.00 premierę sztuki 
Willimona „Spin Doktor” (oryginalny tytuł Farragut North) publiczność 
zobaczy w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57).
Będzie to jej europejska prapre-
miera w tłumaczeniu, adaptacji 
i reżyserii Grzegorza Krawczyka. 
Autor sztuki zapowiedział swój 
przyjazd z Los Angeles do Gliwic 
na premierę spektaklu.

Przenikliwy styl pisarski Beau 
Willimona wyrasta wprost 
z jego osobistych doświadczeń. 
Odsłania kulisy polityki, w któ-
rych kłębią się wybujałe ambicje 
i żądze, toczy brutalna walka 
o wpływy, o władzę i wielkie 
pieniądze, gdzie niezależność 
mediów okazuje się naiwną 
fikcją. Willimon wie, o czym 
pisze. Brał udział w amerykań-
skich kampaniach wyborczych, 
od kuchni obserwując partyjne 
starcia wagi ciężkiej. W 1998 
roku jako wolontariusz angażo-
wał się w senacką kampanię wy-
borczą Demokratów, skąd trafił 
wprost do sztabu Hillary Clinton, 
a później jeszcze do dwóch in-
nych kampanii prezydenckich. 
– Jak każdy młody człowiek, 
który bierze udział w kampanii 
politycznej, przyłączyłem się 
z wielkiego pragnienia zmiany 
świata. Prędko zaczynasz się 
jednak orientować, jakich tak-
tyk używają ludzie w polityce. 
Jednych to przyciąga, innych 
odrzuca – mówił Beau Willimon 
o początkach swojej fascynacji 
światem władzy.

Swoje doświadczenia szybko 
wykorzystał w pracy pisarskiej. 
Zadebiutował sztuką „Farragut 
North” (polskie tłumaczenie: 
Spin Doktor), która swą 
premierę na Off Broadwayu 
miała w 2008 roku. W 2011 
roku zainteresował się nią 
George Clooney, który wraz 
z Willimonem zaadoptował ją 
na scenariusz filmowy i wy-
reżyserował. „Idy marcowe”, 

bo o nich mowa, przyciągnęły 
widzów przed ekrany kin na ca-
łym świecie polityczną intrygą 
oraz gwiazdorską obsadą. W fil-
mie, w rolach głównych, rzecz 
jasna oprócz samego Clooneya, 
wystąpili Ryan Gosling, Philip 
Seymour Hoffmann, Paul Gia-
matti i Marisa Tomei. Clooney 
i Willimon za „Idy Marcowe” 
otrzymali w 2012 roku nomi-
nację do Oscara za najlepszy 
scenariusz adaptowany.

„Spin Doktor” w reżyserii Grze-
gorza Krawczyka, to polityczny 
thriller, który rozgrywa się 
w ciągu 24 godzin tuż przed 
finałem zaciekłej kampanii 
wyborczej. Jej bohaterem jest 

Max Mejer, wschodząca gwiaz-
da politycznego PR’u, tytułowy 
spin doktor, rzecznik kampanii 
wyborczej senatora Meringa. 
Jego szef to charyzmatyczny 
Frantz Berg; ich największym 
rywalem jest uwodzicielska, 
ale niebezpieczna Lena Lencz, 
zarządzającą kampanią sena-
tora Ferenca. Max, błyskotliwy, 
lecz zbyt w siebie zapatrzony 
popełnia jeden błąd, który 
sprowadza na niego katastro-
fę. Przelicytowuje w cynicznej 
grze manipulacji, w której 
biorą udział bardziej od nie-
go doświadczeni gracze. Oni 
nie zawahają się wykorzystać 
nawet najmniejszej słabości 
przeciwnika.  (TMG)

Wyjątkowy podwieczorek Muzyczna poezja nocy
Drugi recital w ramach Wiosny z Fryderykiem 
będzie nastrojowy i mroczny. Tomasz Marut wy-
kona nokturny – Fryderyka Chopina i Lowella 
Liebermana.
W programie jego występu 
są także fragmenty utworu 
„Marzenie miłosne” Ferenca 
Liszta. Zabrzmi także słynny 
Polonez As-dur op. 53 Chopi-
na.Tomasz Marut jest zdol-
nym pianistą młodego poko-
lenia. Obecnie odbywa studia 
doktoranckie w Akademii 
Muzycznej im. K. Lipińskiego 
we Wrocławiu. Uczestniczył 

w XVIII Międzynarodowym 
Konkursie Chopinowskim 
w Warszawie. 

Koncert Tomasza Maruta roz-
pocznie się 27 marca o godz. 
19.30 w Palmiarni (park. Cho-
pina). Organizatorem Wiosny 
z Fryderykiem jest Centrum 
Kultury Victoria.
  (mm)

„Solidarni z Ukrainą – pod takim 
hasłem odbędzie się pierwszy 
w tym roku Podwieczorek mu-
zyczny w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). W niedzielę 27 marca 
będziemy gościć dwie znakomite 
artystki z Ukrainy, które uciekły 
do naszego kraju przed wojną. 
O godz. 16.00 wystąpią Eugenia 
Cherkazova (akordeon) i Svitlana 
Shabaltina (klawesyn). – Obie ar-
tystki są profesorami Narodowej 
Akademii Muzycznej Ukrainy im.  
P. Czajkowskiego i należą do czołówki 
ukraińskiej sceny muzyki klasycznej 
– wyjaśnia Piotr Oczkowski z Klubu 
Inicjatyw Kulturalnych. (mm)

Eugenia Cherkazova Tomasz Marut
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SPORT

Zespół GTK Gliwice U19 prowadzony w turnieju finałowym przez Mar-
cina Klozińskiego zajął 20 marca 3. miejsce w Mistrzostwach Polski. 
W półfinale młodzi gliwiczanie musieli uznać wyższość Enei Basket 
Junior Poznań, ale w meczu, którego stawką był najniższy stopień 
podium, ograli po dogrywce Exact Systems Śląsk Wrocław.

W meczu z poznaniakami gliwi-
czanie szybko uzyskali wysokie 
prowadzenie i ich przewaga 
w pewnym momencie wynosiła 
już 17 punktów (42:25). Nieste-
ty, chwilę później koszykarze 
z Górnego Śląska kompletnie 
stanęli. Od stanu 44:30 stracili 
23 kolejne punkty i to rywal 
był coraz bliżej finału. Kiedy 
zawodnicy z Wielkopolski wy-
szli na prowadzenie różnicą aż 
23 „oczek”, stało się jasne, że 
na tym etapie meczu te straty 
będą już nie do odrobienia. Pod-

opieczni Klozińskiego ambitnie 
walczyli do końca, ale ostatecz-
nie przegrali 80:92 i w niedziel-
ny poranek pozostała im już 
tylko walka o brązowe medale.

Do tej rywalizacji gliwiczanie po-
deszli zupełnie odmienieni, gra-
jąc bardzo mocno i wymuszając 
kolejne błędy zawodników Exact 
Systems Śląska. W pewnym mo-
mencie przewaga GTK sięgnęła 
31 punktów. Po przerwie jednak 
wrocławianie całkowicie odrobi-
li straty – na cztery minuty przed 

końcową syreną wynik był remi-
sowy (82:82). Ostatecznie do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebna 
była dogrywka, a w niej mini-
malnie lepsi okazali się gliwicza-
nie. W końcowych sekundach 
szansę na zmianę rezultatu miał 
jeszcze Śląsk, ale ostatecznie to 
ławka GTK mogła podnieść ręce 
w geście triumfu.

W pierwszej piątce turnieju 
znalazło się miejsce dla przed-
stawiciela GTK, Igora Krzycha. 
Gratulacje!  (GTK/kik)

W drugi weekend marca w Katowicach rozegrano III Memoriał Zbi-
gniewa Czajkowskiego, w którym walczono o punkty Pucharu Polski 
w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn. Z bardzo dobrej strony na tych zawo-
dach pokazali się reprezentanci Piasta.
Jan Kardaszewicz zajął 3. miej-
sce, przegrywając w półfinale 
z Wojciechem Lubienieckim, 
zwycięzcą tych zawodów. 
Niewiele jednak zabrakło, aby 
w półfinale walczyło dwóch 
zawodników Piasta! Wcześniej 
bowiem z Lubienieckim zmie-
rzył się Aleksander Staszulonek, 
który ostatecznie zają 5. miejsce. 
Przypomnijmy, że w szermierce 
nie ma 4. lokaty. Są za to dwa 
trzecie miejsca.

W pierwszej 10-tce turnieju 
łącznie znalazło się czterech 
reprezentantów Piasta – naj-
więcej ze wszystkich klubów. 
Odpowiednio na 9. i 10. miejscu 
zawody zakończyli Mateusz Nycz 
i Sebastian Majgier. W turnieju 
męskim startowało 89 zawod-
ników.

Liczną reprezentację wystawił 
Piast także w turnieju kobiet. 

Z 13. lokatą zawody zakończyła 
Ewa Kawencka, a Emilia Korkus 
była 20. Na uwagę zasługuje 
też 26. miejsce Diany Dąbrow-
skiej-Mandreli. Ta zawodniczka 
wróciła do profesjonalnej szer-
mierki po wieloletniej przerwie 
i choć jest jedną z najstarszych 
czynnych szpadzistek, to z każ-
dym turniejem spisuje się coraz 
lepiej. 58. na tych zawodach była 

natomiast Katarzyna Szmajdziń-
ska. Ta szpadzistka swoją przygo-
dę z tym sportem zaczęła już po 
20-stce, na początku startując 
w turniejach dla amatorów. Te-
raz, trenując pod okiem Marka 
Julczewskiego, nie tylko podnosi 
swoje umiejętności, ale walczy 
lepiej od zawodniczek, które 
szermierkę uprawiają od dziec-
ka.  (piast.gliwice.pl/kik)

W niedzielnym spotkaniu 26. kolejki PKO Bank 
Polski Ekstraklasy (20 marca) Piast Gliwice wygrał 
na wyjeździe z Cracovią 1:0. Zwycięskiego gola dla 
Niebiesko-Czerwonych strzelił Damian Kądzior.
W pierwszej połowie akcja 
toczyła się głównie w środko-
wej części boiska. Niemniej to 
Niebiesko-Czerwoni stworzyli 
sobie więcej sytuacji strzelec-
kich, a jedną z nich wykorzystali, 
dzięki czemu do szatni schodzili 
w lepszych humorach i z prze-
wagą jednej bramki.

Początek drugiej połowy należał 
do gospodarzy, którzy próbowali 
zagrozić bramce Františka Placha. 
Słowak musiał kilka razy interwe-

niować, ale bardzo dobrze spisał 
się m.in. po strzałach Rivaldinho 
czy Pelle van Amersfoorta. W ko-
lejnym fragmencie to zawodnicy 
Piasta zaczęli częściej atakować. 
Podopieczni Waldemara Forna-
lika starali się podwyższyć pro-
wadzenie. Ostatecznie w drugiej 
części gry kibice zgromadzeni na 
trybunach nie zobaczyli bramek, 
a mecz zakończył się zwycię-
stwem Piasta 1:0.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Młodzież z brązem!

Kardaszewicz trzeci

18 marca GTK Gliwice mogło uczynić ważny 
krok w kierunku utrzymania w Energa Basket 
Lidze, ale porażka z Eneą Abramczyk Astorią 
Bydgoszcz sprawia, że sytuacja w tej kwestii 
jest nadal nierozstrzygnięta.

Pierwsza część gry w Arenie Gli-
wice to rywalizacja kosz za kosz. 
Dla GTK punkty z pola 3 sekund 
zdobywali Krajina i Stumbris, 
a wśród przyjezdnych Camphor 
i Cavars. Kiedy dwukrotnie z linii 
rzutów wolnych trafił Herndon, 
a Washpun zdobył łatwe punkty 
z kontry, goście odskoczyli na 
4 punkty przewagi. Na koniec 
pierwszej kwarty skuteczną do-
bitką popisał się Put.

Druga kwarta rozpoczęła się od 
skutecznych akcji GTK i powro-
tu na prowadzenie. Gdy trener 
Astorii poprosił o przerwę na 

żądanie, rywalizacja wróciła 
ponownie do walki kosz za kosz. 
Dopiero w ostatniej minucie tej 
połowy przyjezdnym udało się 
odskoczyć.

Po przerwie gliwiczanie rzucili się 
do odrabiania strat i po dwóch 
skutecznych akacjach Stumbrisa 
oba zespoły dzieliły tylko 2 punk-
ty różnicy. To zapoczątkowało 
wymianę ciosów. Gliwiczanie nie 
mieli jednak sposobu na Plutę. 
Przegrali (77:82). W kolejnym 
meczu (26 marca, godz. 15.30) 
zagrają z WKS-em Śląsk Wro-
cław.  (GTK/kik)

Złoty gol Złoty gol 
Kądziora!Kądziora!
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Z MIASTA / OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA

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  
zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o 

sprzedaży używanych autobusów  
sygn. PKM/S/TP/2/2022

Termin składania ofert: 25 marca 2021 r. do godz. 11.30 
Termin otwarcia ofert: 25 marca 2021 r. o godz. 12.00 

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

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

od 15 marca 2022 r.  
do 15 kwietnia 2022 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach arty-
kułów spożywczych, obiektach przemysłowych, 
jak również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy 
itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyza-
cji należy używać preparatów ogólnodostępnych 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub 
posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają de-
ratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgod-
nie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r. należy pozo-
stawić 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 za-
mknięciu 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 naj-
bliższego 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 wy-
nikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane 
będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu 
wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  
organizowanego wg procedur określonych  

Regulaminem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

Modernizacja stacji uzdatniania wody na 
studni nr 6b – Etap II. Budowa zbiornika 

wody zapasowej – PO/4/2022.
Termin składania ofert: 25 marca 2022 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 25 marca 2022 r. o godz. 10.00

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

8 marca odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Przed  
23 świeżo upieczonymi radnymi zaprzysiężenie, które odbędzie się na najbliższym posiedzeniu. 
Będzie to wyjątkowa kadencja – Młodzieżowa Rada Miasta świętuje 20-lecie działalności.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta 
Gliwice zostały przeprowadzone w 16 
szkołach. W 7 placówkach nie były one 
konieczne, ponieważ zgłosiła się liczba 
kandydatów odpowiadająca liczbie moż-
liwych do objęcia mandatów.

– Działalność w młodzieżowej radzie 
może być nie tylko wyzwaniem, ale i cie-
kawą przygodą. Młodzi gliwiczanie mogą 
lepiej zrozumieć, jak złożoną strukturą 
organizacyjną jest miasto, jak funkcjonują 
samorządy miast, gmin czy powiatów, 
ponieważ GMRM działa podobnie jak 
Rada Miasta Gliwice. Do tego młodzi 
radni podejmują dużo inicjatyw, z których 
większość sami później realizują. Mogą 
też przyjmować uchwały ze swoimi po-
mysłami czy wnioskami i przekazywać je 
do Rady Miasta Gliwice czy Prezydenta 
Miasta, przedstawiać swoje opinie. To 
ogromna szansa na rozwój, nie tylko po-
przez aktywność i wpływanie na działania 
społeczne wśród gliwickiej młodzieży, ale 
także na zdobywanie umiejętności we 
współpracy z rówieśnikami i różnymi 
gremiami – mówi Mariusz Kucharz, prze-
wodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

Gliwicka Młodzieżowa Rada Miasta 
powstała w 2002 r. Jest organem sa-
morządowym młodzieży o charakterze 
wnioskodawczym i opiniotwórczym. 
Pełni funkcje doradcze przy Radzie Mia-
sta Gliwice i pracuje społecznie na rzecz 
gliwickiej młodzieży. Radni, których łączy 
zaangażowanie w działalność na rzecz 
lokalnej społeczności, spotykają się na 
comiesięcznych sesjach. Mają również 
możliwość pracy w komisjach stałych 
(m.in. komisji do spraw kontaktu z Radą 
Miasta) i roboczych (m.in. do spraw or-
ganizacji warsztatów obywatelskich dla 
młodzieży). Więcej informacji na temat 
zasad działalności MRMG można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, w zakładce 
Młodzieżowa Rada Miasta.  (mf)

Tężnia solankowa w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej przygotowywana jest do nowego 
sezonu. Warto odwiedzić to miejsce i skorzystać z wiosennego, prozdrowotnego spaceru.

Jeżeli pogoda pozwoli na napełnienie 
inhalatora solanką, z tężni będzie można 
korzystać od 1 kwietnia. Do relaksu za-
chęcają wygodne ławki, drewniane leżaki 
oraz wiele zieleni. Obiekt jest w pełni do-
stępny dla osób niepełnosprawnych – za-
chęca Miejski Zarząd Usług Komunalnych. 
W pobliżu są również stojaki na rowery 
i miejsca parkingowe dla samochodów.

Przypominamy, że o ile nie ma przeciw-
wskazań medycznych, korzystanie z tężni 
solankowej ma dobroczynny wpływ na 
zdrowie. Pod wpływem słońca i wiatru 
rozpylona solanka tworzy mgiełkę bo-
gatą m.in. w jod, brom, magnez, sód, 
potas czy żelazo, dlatego przebywanie 
w pobliżu inhalatora jest porównywane 

z dobroczynnym działaniem nadmorskich 
spacerów, pomaga w leczeniu chorób 
układu oddechowego, wzmacnia też sys-

tem odpornościowy, wspomaga leczenie 
nadciśnienia tętniczego i alergii, pomaga 
też wypocząć i zregenerować siły.  (mf)

Młodzieżowi radni wybrani!

Nowo wyłonieni młodzieżowi radni
KAJA NEYMAN I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

ŁUKASZ NOWAKOWSKI I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 
DORIAN KUGEL II Liceum Ogólnokształcące 
MAJA KOBIERECKA II Liceum Ogólnokształcące 
PEDRO CARTON WRĘBEL III Liceum Ogólnokształcące 
MAJA HYRSZ IV Liceum Ogólnokształcące 
ANNA GABRYŚ IV Liceum Ogólnokształcące 
MIŁOSZ SWIERCZEK V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 
ANTONI FORENDA V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi 
SZYMON KLOŚ VII Liceum Ogólnokształcące 
ALEKSANDRA GRYNIEWICZ VIII Liceum Ogólnokształcące 
OLIWIA STASIK Zespół Szkół im. J. Korczaka 
KACPER BARCZYK Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
TYMOTEUSZ CHMURA Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
WIKTORIA ZIELIŃSKA Górnośląskie Centrum Edukacyjne 
JULIA MASZNIEW Górnośląskie Centrum Edukacyjne 
MICHAŁ PRZYBYŁA Zespół Szkół Łączności 
WIKTORIA MACHEL Zespół Szkół Łączności 
WIKTOR GORBASZEWICZ Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych 
CELINA MICHALSKA Liceum Ogólnokształcące Filomata 
KACPER MYSZKA Zespół Szkół Samochodowych 
OLIWIA NIEZGODA Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych 
LUIZA GROSS Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

Tężnia zaprasza od kwietnia 
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACYKOMUNIKATY

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

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

Termin składania ofert: 1 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

STRAŻ MIEJSKA W GLIWICACH
SM-OF.110.2.2022

Nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej  

w Gliwicach
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa pol-

skiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem fi-

zycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

2. Wymagania, które będą do-
datkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2022 r., poz. 
530),

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

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

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi kom-

putera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do 

pobrania,
c) formularze oświadczeń – do 

pobrania.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie in-
ternetowej sm.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-nabo-
rach-do-jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez patro-
lowanie dzielnic miasta w za-
kresie utrzymania czystości 
i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6 Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pra-

cy w 4-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślo-
ny.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika reali-
zującego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

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

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowania 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energia 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik inter-
wencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym 
urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: maj/czerwiec 2022 r.

9. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet dokumentów 
do 13 kwietnia 2022 r.:
a) osobiście do Wydziału Organi-

zacyjno-Finansowego w godzi-
nach pracy straży,

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

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

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

wadzona zostanie na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej 
(rozmowa kwalifikacyjna może 
odbywać się z wykorzystaniem 
narzędzi komunikacji elektro-
nicznej), w przypadku dużej 
liczby chętnych dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia 
testu merytorycznego,

b) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

c) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

d) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego  

w rejonie ulic Piwnej i Okopowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawie  
art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 
ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Gliwice uchwały nr XXXIV/721/2022 
z 10 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położo-
nego w rejonie ulic Piwnej i Okopowej.

Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.
gliwice.eu/ (Rada Miasta/Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym 
pod adresem:  
geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=60622179.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową na adres: 

Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście w  Biurze Obsługi 
Interesantów w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub w budynku przy ul. Jasnej 31A, 
44-122 Gliwice – na stanowiskach informacyjno-
-podawczych w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie od 24 marca 2022 r. 
do 21 kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). Do wniosku 
można dołączyć załącznik graficzny, przedstawiający 
lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do niego 
(w zależności od formy dostarczenia – elektronicznej lub 
papierowej) można przygotować w Geoportalu plani-
stycznym pod adresem: msip.gliwice.eu/ (geoportale / 
Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty 
planistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, codziennie w godzinach pracy urzędu (z wyjątkiem 
sobót i dni świątecznych) pod numerami telefonów: 
32/338-65-10 i 32/338-65-12.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie 

publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku 
lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony 
zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

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

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

danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę 

praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

elektronicznym.

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

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

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

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

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

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła 
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.
Termin składania ofert: 31 marca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2022 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

https://www.pec.gliwice.pl/
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:nabor@smgliwice.pl
https://smgliwice.pl/
mailto:sm@sm.gliwice.eu
https://smgliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
http://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=60622179
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu/
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

 

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

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

● konstruktor elektronik 
wykształcenie wyższe; min. 2 lata doświadczenia 
w branży elektronicznej na podobnym stano-
wisku; znajomość mikrokontrolerów STM32 
i STM8, znajomość oprogramowania wspo-
magającego pracę (np. Altium Designer), do-
bra znajomość jęz. angielskiego wymagana do 
czytania dokumentacji technicznej oraz norm, 
umiejętność pracy w zespole oraz efektywnej 
komunikacji, zakres obowiązków: projektowanie 
układów elektronicznych z zakresu systemów 
oświetlenia awaryjnego, uruchamianie i testy 
urządzeń prototypowych, dobór i zatwier-
dzenie części elektronicznych do prototypów 
i bieżących produktów, tworzenie dokumentacji 
technicznej, udział w badaniach i certyfikacji 
wyrobów, optymalizacja istniejących rozwiązań; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pielęgniarka 
wykształcenie wyższe kierunkowe; doświadcze-
nie zawodowe; zakres obowiązków: wsparcie 

medyczne w zakresie świadczeń pielęgniar-
skich; miejsce pracy: Knurów;

● brukarz 
wykształcenie: brak wymagań; min. 1 rok do-
świadczenia zawodowego; prawo jazdy kat. B 
mile widziane; jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice i okolice;

● elektryk 
wykształcenie średnie techniczne; min. 2 lata 
doświadczenia na ww. stanowisku; upraw-
nienia SEP E, prawo jazdy kat. B; zakres obo-
wiązków: wykonywanie podłączeń instalacji 
fotowoltaicznych, wymiana liczników; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● piekarz/pomocnik piekarza 
wykształcenie podstawowe lub zawodowe; 
podstawowa znajomość języka polskiego; za-
kres obowiązków: dobór lub pomoc w wyborze 

surowców oraz cały proces wypieku pieczywa; 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz 
wykształcenie zawodowe lub średnie; upraw-
nienia na wózek widłowy, umiejętność spawa-
nia; zakres obowiązków: konserwacja maszyn 
i urządzeń, bieżące naprawy, obsługa wózka 
widłowego; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice; 

● sprzedawca materiałów   
   budowlanych 

wykształcenie średnie; mile widziane  doświad-
czenie w sprzedaży materiałów budowlanych; 
obsługa klienta w hurtowni materiałów bu-
dowlanych oraz salonie łazienek, obsługa kasy 
fiskalnej; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice; 
oferta także dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 17 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 możliwością 
przesunięcia terminu zatrudnienia wg potrzeb 
pracodawcy).
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pra-
cy, 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 do-
stępie 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 sta-
nowisku 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 gotówkowego 
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 odpo-
wiadanie 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 bie-
lizny 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 schro-
niska;

• obsługa poczty elektronicznej;
• dokonywanie zakupów na potrzeby schro-

niska;
• wykonywanie innych czynności poleconych 

przez przełożonych.
8. Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:

• 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, te-
lefon, drukarka,

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

• budynek częściowo dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych,

• praca w dniach poniedziałek – piątek, w go-
dzinach 7.00–15.00 oraz 13.30–21.30.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicz-
nienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
wyniósł 0%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzają-
cego 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 
przestępstwo 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 Zespo-
łu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, pok. 139.
Dokumenty uznane będą za dostarczone w termi-
nie, jeżeli wpłyną do Zespołu Szkół Techniczno-In-
formatycznych 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) zo-
stanie opublikowana w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespo-
łu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
32/230-68-31, w. 319.

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 intere-

santów,
• 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 powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje koniecz-
ność 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 pełnej zdol-
ności 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 imie-

nia, nazwiska oraz miejsca zamiesz-
kania w przypadku podjęcia decyzji 
o zatrudnieniu w wyniku przeprowa-
dzonego naboru, zgodnie z wymo-
gami ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach 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 do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.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 niniejsze-
go ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu 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.

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 Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora. W sprawach związa-
nych z ochroną danych można kontaktować się 
z inspektorem ochrony danych korespondencją 
e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub 
w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej ocze-
kują Państwo odpowiedzi i podając dane kon-
taktowe niezbędne 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 dobrowolne.

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 podsta-
wie 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 da-
nych niezgodne z przepisami prawa, do organu 
nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie prze-
pisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów za-
kładowych, a w szczególności Instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania składnicy 
akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy  
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archi-
walnym 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 Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
https://zgm-gliwice.pl/
https://zgm-gliwice.pl/
https://zgm-gliwice.pl/
https://zgm-gliwice.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod@zgm.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

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 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych 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 od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

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

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

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

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści 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, Ko-
deksu postępowania administra-
cyjnego, rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o finansach pu-
blicznych.

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 
realizacyjnym, aktywność w rozwią-
zywaniu 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 udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:

5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 
naboru.

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne 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 Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu 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 nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 4 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
7 kwietnia 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytoryczne-
go lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym da-

tę publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

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

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach (ul. Płowiecka 31) oraz pod 
ogłoszeniem o naborze opubliko-
wanym na www.zdm.gliwice.pl.

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

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

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

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

nr naboru: ZDM-KP.110.1.7.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

Zarządczej w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) 
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. Projektowanie rozwiązań organi-

zacyjnych usprawniających funk-
cjonowanie kontroli zarządczej.

2. Koordynowanie działań, przedkła-
danie wniosków oraz prowadzenie 
dokumentacji w zakresie:
• ustalania zadań, celów i mier-

ników,
• zarządzania ryzykiem,
• analizy wyników monitoro-

wania stopnia realizacji celów 
i zadań,

• przeprowadzania samooceny 
kontroli zarządczej.

3. Przegląd funkcjonowania systemu
kontroli zarządczej w zakresie:
• jego zgodności z obowiązują-

cymi przepisami, procedurami, 
standardami i wytycznymi,

• aktualności dokumentów wy-
korzystywanych do zarządzania 
jednostką (takich jak zakresy 
czynności, upoważnienia, re-
gulacje wewnętrzne),

• spójności regulacji wewnętrznych
z obowiązującymi przepisami,

• przestrzegania obowiązujących
przepisów i procedur,

• skuteczności wdrożonych dzia-
łań korygujących i zapobie-
gawczych oraz ustanowionych 
mechanizmów kontroli.

4. Gromadzenie i nadzór nad doku-
mentacją zewnętrznych kontroli 
i audytów przeprowadzanych 
w ZDM.

5. Monitorowanie terminowości 
spraw prowadzonych przez ZDM, 
zakończonych wydaniem decyzji
administracyjnych.

6. Wykonywanie zleconych przez 
kierownika jednostki czynności
kontrolnych i doradczych (w szcze-
gólności w formie analiz i opinii).

7. Pełnienie funkcji inspektora ochro-
ny danych osobowych, w tym 
szkoleń pracowników z ochrony 
danych.

8. Prowadzenie rejestrów:
• upoważnień i pełnomocnictw 

wystawianych pracownikom 
ZDM,

• wewnętrznych regulacji orga-
nizacyjnych,

• związanych z pełnieniem funk-
cji inspektora ochrony danych 
osobowych.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej dwuletnie doświad-

czenie zawodowe, na stanowisku 
związanym z kontrolą zarządczą, 
zwłaszcza na stanowiskach w sek-
torze finansów publicznych.

3. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera, w tym programów 
WORD i Excel.

5. Znajomość rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość zakresu działalności sta-

tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2. Znajomość ustaw m.in.: o samo-
rządzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych, o drogach pu-
blicznych, o finansach publicznych, 
Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

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

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(I piętro) dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

3. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.

4. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku z ob-

sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

5. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

6. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowią-
zany jest (po otwarciu ofert, tj. od na-
stępnego dnia roboczego po terminie 
składania dokumentów) do uzyskania 
informacji o nadanym numerze re-
ferencyjnym. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie interneto-
wej www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja 
wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 4 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
6 kwietnia 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia, 
wraz z dokumentami, kopii do-
kumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach (ul. Płowiecka 
31) oraz pod ogłoszeniem o na-
borze opublikowanym na www.
zdm.gliwice.pl.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

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

numer naboru: ZDM-KP.110.1.6.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do Referatu Lokalizacji 
Urządzeń w Pasie Drogowym w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m. in.:
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Gliwice na loka-
lizację obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w pasach drogo-
wych dróg publicznych.

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

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

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usy-
tuowanie obiektów budowlanych
przy drodze w odległości mniejszej 
niż określone w ustawie o drogach 
publicznych w ust. 1 art. 43.

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

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumen-
tacji technicznej na realizację inwesty-
cji drogowych i innych.

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

8. Wydawanie opinii i koordynacja z re-
feratami ZDM, Urzędem Miejskim 
w Gliwicach i innymi jednostkami 
organizacyjnymi.

9. Prowadzenie spraw wynikających z usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych wraz z aktami wykonawczymi. 

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

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra in-
żyniera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogo-
wo-kolejowej, konstrukcji budow-
lanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej, inżynierii ruchu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) rozporządzenia Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z 2 mar- 
ca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1643 ze zm.).

2. Umiejętność redagowania decyzji
i pism urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności statu-
towej Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

4. Umiejętność czytania map zasadni-
czych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem reali-
zacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, zaangażo-
wanie, systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

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

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

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

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą klien-
ta wewnętrznego i zewnętrznego (kon-
takt bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem na-

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

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

pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 13 kwietnia 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem na-
boru,

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 termi-
nie, nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat 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 15 kwietnia 2022 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 20 kwietnia 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

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

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2022 r., poz. 530) publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej podlega-
ją dane osobowe osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą
rozpatrywane.

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

OFERTY PRACY
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OGŁOSZENIA

poszukujemy kandydatów na stanowisko:
dyspozytor transportu samochodowego

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• planowanie tras oraz kon-

trola realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, 

przewoźnikami i z innymi 
działami spółki,

• dbanie o jakość i termino-
wość dostaw,

• optymalizacja kosztów 
transportu.

Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pra-

cy kierowców,
• biegła znajomość języka an-

gielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowa-

niu tras i budowaniu relacji 
ze zleceniodawcami,

• wykształcenie min. średnie 
(mile widziane o profilu lo-
gistycznym),

• wysoko rozwinięte umie-
jętności interpersonalne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie 
+ premia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodat-
kowych:
○ świadczenia z Zakłado-

wego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

○ opieka medyczna Me-
dicover lub karta Mul-
tisport,

○ atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• możliwość rozwoju i pod-
noszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane za-
praszamy do wysyłania CV 
na adres e-mail: katarzyna.fi-
gura@scl.com.pl lub kontakt 
tel. 602-290-402. Szczegółowe 
informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.
scl.com.pl w zakładce kariera.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki S.A., 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Porto-
wej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwa-
rzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowi-
sko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znaj-
dziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-
-obowiazku-informacyjnego/. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
kierowca C+E w ruchu krajowym

(ŚLĄSK, codzienne powroty)
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kate-

gorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kie-

rowcy,
• uprawnienia do przewozu 

towarów ADR – dodatko-
wym atutem,

• doświadczenie w przewo-
zach krajowych.

Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od po-

niedziałku do piątku, w sta-
bilnej firmie istniejącej na 
rynku od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wyna-
grodzeń w oparciu o płacę 
zasadniczą, premie itp.,

• wolne wszystkie weekendy,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• pakiet medyczny lub pro-

gram Mutisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe,

• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby pro-
simy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki S.A. Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, 
II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl lub 
tel. 666-513-459.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A. z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, ad-
ministrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawar-
tych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych oso-
bowych znajdziesz tutaj scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-informa-
cyjnego/. 

poszukuje kandydatów na stanowisko:
kierowca C+E w ruchu międzynarodowym 

(PL – DE)
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kate-

gorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie.
Nasza oferta:
• praca w elastycznym syste-

mie czasu pracy, w stabilnej 
firmie istniejącej na rynku 
od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wyna-
grodzeń w oparciu o płacę 
zasadniczą, płacę sekto-
rową na terenie Niemiec, 
wysokie premie itp.,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• opieka medyczna lub pa-

kiet Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe,

• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).
Zainteresowane osoby pro-
simy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki S.A. Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, 
II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl lub 
tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Porto-
wej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwa-
rzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowi-
sko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znaj-
dziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-
-obowiazku-informacyjnego/. 

oferuje do wynajęcia  
pomieszczenia biurowe  

w Gliwicach w doskonałej  
lokalizacji (skrzyżowanie  

autostrad A1 i A4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

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

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

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

OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach, 

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika  

na stanowisku opiekuna 
zmianowego w Izbie Wytrzeźwień  

przy ul. Okopowej 6  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne: 
• płeć: kobieta,
• wykształcenie: średnie,
• niekaralność,
• dyspozycyjność (praca zmianowa),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. sta-

nowisku.
Mile widziane:
• ukończony kurs medyczny,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarka, 

pomoc medyczna, 
• podstawy obsługi komputera,
• obsługa kasy fiskalnej.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. sta-
nowisku będzie należało:
• opieka nad pacjentami przebywającymi w Izbie Wy-

trzeźwień,
• zabezpieczenie pacjentom bezpiecznego pobytu w Izbie 

Wytrzeźwień,
• rzetelne, dokładne i czytelne prowadzenie dokumen-

tacji Izby Wytrzeźwień (w tym wystawianie wezwań do 
zapłaty i paragonów  fiskalnych),

• stała dbałość o czystość i porządek w pomieszczeniach 
Izby Wytrzeźwień.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Or-
ganizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (telefon 
32/335-04-35) w terminie do 31 marca 2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Numer naboru DO/4/2022
Miejski Zarząd Usług  

Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na kierownicze  
stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika 

Giełdy Samochodowej przy ul. Błonie 12, 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 1 kwietnia 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 Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/335-04-35.

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 dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 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 Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/335-04-35.

nabór nr KD.210.13.2022.IR-2

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na 
stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Inwestycji i Remontów w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(na stronie bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje doty-
czące:
• głównych obowiązków pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

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

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

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

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

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

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki:
• nr ZGM/74/2022 do 30 marca 2022 r.,
• nr ZGM/75/2022 do 29 marca 2022 r.,
• nr ZGM/81/2022 do 30 marca 2022 r.,
• nr ZGM/89/2022 do 30 marca 2022 r.,
• nr ZGM/96/2022 do 29 marca 2022 r.,
• nr ZGM/98/2022 do 29 marca 2022 r.,
• nr ZGM/103–105/2022 do 29 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/77/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/79/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/86/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/94/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/97/2022 do 28 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/
3. Lokali użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/72–73/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/83–84/2022 do 28 marca 2022 r.,
• nr ZGM/87–88/2022 do 1 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/
4. Lokalu użytkowego – garażu przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczo-
nego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczy-
ste ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/99/2022 do 8 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/
5. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice:
• nr 127/2022 do 1 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-dzierzawa/
6. Nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:
• nr ZGM/2022/131 do 5 kwietnia 2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-najem-lokali/

nabór nr KD.210.14.2022.IN-1
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Informatyki  

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

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 5 kwietnia 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

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

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

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

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

nabór nr KD.210.15.2022.IN-2
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Informatyki  

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

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 8 kwietnia 
2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

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

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

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

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
25 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieru-
chomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 263/2 o pow. 0,0772 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 154 000,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1540,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 1 marca 
2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 263/2, obręb Bojków, użytek: RIIIa – 

grunty orne, o pow. 0,0772 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00036903/8.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 263/2 położona jest przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach, w południowej części miasta, w odległości 
ok. 6 km od centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. 
Nieruchomość w kształcie nieregularnym. Teren płaski, 
nieogrodzony, stanowiący podwórze o nawierzchni 
gruntowej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy biegnąca wzdłuż 
granicy działki od strony ul. Knurowskiej, ogranicza 
możliwość zabudowy. 
Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega 
napowietrzna linia wysokiego napięcia.
Przez działkę przebiega również sieć: wodociągowa, 
gazowa, teletechniczna. W zasięgu działki znajduje się 
sieć kanalizacyjna. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy części nieruchomości.
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłączenia gruntu 
z produkcji rolnej (klasa RIIIa). W celu usunięcia drzew 
i krzewów może być wymagane uzyskanie zgody Pre-
zydenta Miasta Gliwice. W przypadku dodatkowych 
pytań, informacje można uzyskać w Wydziale Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną 
uwagę przy przeprowadzaniu prac.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 263/2 nie 
ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które 
mogą być zlokalizowane na przedmiotowej działce, 
odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki nr 263/2, obręb Bojków, winno 
odbywać się włączeniem nowym zjazdem do drogi 
publicznej ul. Knurowskiej, poprzez gminną działkę 
nr 263/1 w miejscu zapewniającym wymagane prze-
pisami warunki widoczności przy wyjeździe ze zjazdu 
na drogę publiczną (warunek konieczny). Potencjalny 
zjazd winien zostać usytuowany jako maksymalnie 
oddalony w kierunku północno-zachodnim (przy ta-
blicy drogowskazowej). Warunki włączenia działki do 
drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, w zależności od 
generowanego przez inwestycję natężenia ruchu dro-
gowego, jego struktury oraz innych, nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu w za-
kresie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz 
ze związaną z nią strefą ochronną o łącznej długości  
10,49 m, co daje łącznie pow. gruntu objętego służeb-
nością wynoszącą 33,17 m2 – na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wie-
czystej nr GL1G/00036903/8 w dziale III – elektro-
niczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: 
ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, 
stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała 
nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.), działka  
nr 263/2, obręb Bojków, znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem:

• C1.1.1/MN3, co oznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej jednorodzinnej.

Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkanio-
wo-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współ-
czesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji zwią-
zanych z różnymi formami działalności gospodarczej, 
których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Zgodnie z rysunkiem planu, północno-zachodnia część 
działki nr 263/2 znajduje się w strefie obsługi tech-
nicznej związanej z przebiegiem linii energetycznej 
wysokiego napięcia WN 110 kV.
W obowiązującym planie, przedmiotowa działka znaj-
duje się na obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz 
objęta jest zasięgiem stref:
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-

struktury.
Jednocześnie, działka jest zlokalizowana w granicach 
Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, poza terenem 
korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami 
zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Zagospodarowanie działki jako samodzielnej działki 
budowlanej jest możliwe wyłącznie w części połu-
dniowo-wschodniej, lecz ograniczone ze względu na 
kształt działki, przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy 
oraz częściowe położenie w strefie obsługi technicznej 
związanej z przebiegiem linii energetycznej.
Przedmiotowa działka graniczy z działką nr 264/1 
(własność osoby prywatnej), która zabudowana jest 
budynkami zlokalizowanymi w granicy nieruchomości.
Ponadto, Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła 
uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujące-
go część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami 
Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowa 
działka znajduje się w granicach sporządzenia planu, 
określonych w ww. uchwale.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 kwietnia 2022 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej  
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towa-
rzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z rozdzia-
łem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września  
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informa-
cję o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, 
uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 15 400,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 
0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 263/2, obręb Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której działka 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej do 19 kwietnia 
2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto 
bankowe, z którego dokonano płatności lub zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym w zawiadomieniu.

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

uczestnika/uczestników przetargu, 
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-

nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy 
również reprezentacji jednego z małżonków, chyba 
że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie 
obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta 
w ramach prowadzonej działalności, należy okazać 
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, 

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej 
(chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych 
dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie prze-
targu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5018/21  
z 12 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności części nieruchomości obejmującej nie-
zabudowaną działkę nr 263/2, obręb Bojków, położoną 
przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, stanowiącą własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomo-
ści, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca części nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uzna-
nie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność części nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 25 maja 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Część nieruchomości została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5018/21 z 12 listopada 2021 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 
32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

Odbiorcy danych osobowych

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

przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który 
wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

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

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

danych osobowych (RODO).

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

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

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

podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

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

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 Gli-
wicach.

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 dotychczasowego wła-

ściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu 
do każdoczesnego 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 obecnie 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 urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą KW nr 
GL1G/00070821/9.

10. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na dział-
ce 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 przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14. Część nieruchomości, nieobjęta umową najmu, zostanie udostępnio-

na w celu oględzin 21 kwietnia 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 siedzibie 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 Obsługi Klienta Zarzą-
du 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 wypełnionym formularzem 

zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.zbmgliwice.pl  
w zakładce Przetargi/Przetarg na lokale spółki lub w formie pa-
pierowej 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 dzia-
łalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowa-
nie 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 rozpoczęciem przetargu 
dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających 
w imieniu 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 będzie 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 Budyn-
ków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań ustawowych 
znajduje się na stronie www.zbmgliwice.pl.

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do
https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:sekretariat@zbmgliwice.pl
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 12/2022 (1101), 24 marca 2022 19

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
oraz użytkowanie wieczyste Miasta Gliwice:

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

ści do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• wykaz nr NA/1/2022

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
• działka nr 606, obręb Ostropa Pola, KW nr 

GL1G/00069944/7, użytek dr – drogi, powierzch-
nia gruntu 0,1352 ha,

• działka nr 607, obręb Ostropa Pola, KW nr 
GL1G/00110379/8, użytek dr – drogi, powierzch-
nia gruntu 0,1352 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomości położone w peryferyjnej strefie miasta, w od-
ległości ok. 11 km od centrum, w pobliżu autostrady A4. 
Sąsiedztwo stanowią: zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
oraz tereny rolne. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio 
z drogi publicznej. Działki stanowią teren o kształcie niere-
gularnym, wydłużonym, wąskim, zagospodarowane zielenią 
niską z istniejącymi ciekami wodnym. Na działkach urządzony 
jest istniejący zjazd do drogi publicznej ul. Daszyńskiego, 
prawnie nieuregulowany. W obrębie działek, głównie w ich 
północnej części, przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna, 
elektroenergetyczna, oraz gazowa. W zasięgu działek prze-
biega sieć kanalizacyjna. 
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Dział III i IV ksiąg wieczystych wolne są od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
mości w terenie, treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe nieruchomości. Nabywca przejmuje nierucho-
mości w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanych nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 27 stycznia 2008 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło 
uchwalonego przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XI/326/2007 z 11 października 2007 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 215 z 27 grudnia 2007 r., poz. 4675, części działek nr 606 
i 607 znajdują się na terenie oznaczonym symbolami: 
• 10 MNU, 11MNU, co oznacza tereny zabudowy miesz-

kaniowo-usługowej,
• 1 KDZ 1/2, co oznacza tereny dróg publicznych klasy 

zbiorczej,
• 5 R, co oznacza tereny rolnicze,
• 3RZ, WS, 4RZ, WS, co oznacza tereny trwałych użytków 

zielonych i cieków powierzchniowych, dla których obo-
wiązuje zachowanie istniejących cieków i łąk towarzy-
szących ciekom.

Pozostała część przedmiotowych działek położona jest 
w granicach obowiązującego od 26 czerwca 2015 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej 
stronie autostrady A4, w rejonie ul. Traktorzystów. Plan 
ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą  
nr XXI/423/2012 z 28 czerwca 2012 r., opublikowa-
ną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
z 26 czerwca 2015 r., poz. 3408, zgodnie z którym części 
przedmiotowych działek położone są na obszarze ww. 
planu, na terenie opisanym symbolami:
• 1 MNU, co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o ni-

skiej intensywności zabudowy,
• 1 ZR, co oznacza tereny zieleni niskiej i wysokiej użytków 

rolnych, sadów, łąk i pastwisk.

Na rysunku planu uwidocznione zostały linie energetycz-
ne średniego napięcia 20 kV – istniejące wraz ze strefami 
technicznymi. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 124 426,80 zł
Minimalne postąpienie: 1250,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT stosownie 
do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).
I ustny przetarg ograniczony odbył się 1 marca 2022 r. (o godz. 
10.00) w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył 
wynikiem negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 12 500,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium 79 1160 2202 0000 
0005 0904 4033, z tytułem przelewu: „Przetarg, dz. nr 606, 
nr 607, obręb Ostropa Pola, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomości będą 
nabywane”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 20 kwietnia 2022 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 26 maja 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działek oraz ich usytuowanie, nie 
mogą one stanowić nieruchomości do odrębnego zagospo-
darowania, z związku z czym celowym jest zbycie działek 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli 
nieruchomości przyległych, tj. działek o nr 96/1, 96/2, 96/3, 
96/4, 96/5, 96/6, 92, 158, 645, 646, 647, 648, 649, obręb 
Ostropa Pola, co może poprawić warunki zagospodarowania 
przyległych nieruchomości. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczest-

nika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego 

z małżonków, chyba że nieruchomości nabywane będą 
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w mał-
żeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów 
np. z wydruku z KRS).

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana przez komisję przetargową na 
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg 
stanu na 20 kwietnia 2022 r. W przypadku gdy zapisy księgi 
wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym 
w terminie do 20 kwietnia 2022 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4854/2021  
z 14 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa 
własności nieruchomości gruntowych obejmujących działki 
nr 606, 607, obręb Ostropa Pola, położonych w Gliwicach, 
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmioto-
wych działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 26 maja 2022 r.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
10.4. Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4854/2021  
z 14 października 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwi-
cach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej wiado-
mości wykaz zawierający nieruchomość 
przeznaczoną do wydzierżawienia, sta-
nowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/7/2022 do 29 marca 2022 r.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w 
Gliwicach, na parterze budynku przy ul. 
Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w 
Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierają-
ce nieruchomości przeznaczone do użyczenia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/11/2022 do 1 kwietnia 2022 r.
• nr ZDM/12/2022 do 5 kwietnia 2022 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości niezabudowanych 
obejmującego:
• dz. nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Bojkow-

skie Pola, zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00017378/9, dz. nr 94 o pow. 0,9881 ha, 
obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wie-
czystej nr GL1G/00017628/7, dz. nr 98 o pow. 
0,9879 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną 
w księdze wieczystej nr GL1G/00017800/7. 
Przedmiotowy kompleks nieruchomości poło-
żony jest w Gliwicach na zachód od ul. Bojkow-
skiej i stanowi własność Miasta Gliwice. Łączna 
powierzchnia gruntu: 3,0867 ha.

Termin przetargu: 5 kwietnia 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
7 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 710 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 292, obręb Czechowice Zachód, o pow. 

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

Termin przetargu: 4 maja 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 553 200,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 55 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 kwietnia 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości: 
• dz. nr 808, obręb Stare Gliwice, o pow. 0,1655 ha, 

użytek: RIVa – grunty orne, zapisana w KW nr 
GL1G/00032522/5, ul. Kozielska w Gliwicach.

• dz. nr 810, obręb Stare Gliwice, o pow. 0,2404 ha, 
użytek: RIVa – grunty orne/0,2168 ha, B – tereny 
mieszkaniowe/0,0236 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00010540/7, ul. Kozielska w Gliwicach.

Termin przetargu: 17 maja 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 924 300,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 92 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone  
przez Prezydenta Miasta Gliwice, 

których organizatorem jest 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nie-
ruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: 

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

przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 46/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 51/2022 do 6 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 52/2022 do 6 kwietnia 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 30/2022 do 4 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 31/2022 do 4 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 36/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 38/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 39/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 41/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 43/2022 do 4 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 44/2022 do 4 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 47/2022 do 5 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 48/2022 do 5 kwietnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://zdm.bip.gliwice.eu/
https://zdm.bip.gliwice.eu/
https://www.zdm.gliwice.pl/
https://zdm.bip.gliwice.eu/
https://www.zdm.gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
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#SOLIDARNIZUKRAINA

https://www.gliwice.eu/pomocukrainie
https://www.gliwice.eu/pomocukrainie



