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#SOLIDARNIZUKRAINA

Mija kolejny tydzień pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy trafili do Gliwic. Działają punkty pomocowe 
i noclegowe, a wsparcie rzeczowe jest przekazywane m.in. dzięki prężnie działającej zbiórce darów 
w Arenie Gliwice. Gliwiczanie, dziękujemy za Wasze otwarte serca!
Miejski Punkt Pomocy Ukrainie 
przy ul. Studziennej 6 od po-
czątku wojny na Ukrainie wsparł 
prawie 4 tys. osób – zarówno 
uchodźców, jak i mieszkańców 
Gliwic, którzy szukają infor-
macji, jak pomóc Ukraińcom. 
Działa także punkt pomocowy 
na dworcu kolejowym. Po po-
dróży obywatele Ukrainy mogą 
się tam posilić i napić gorącej 
herbaty, a także dowiedzieć, 
jak znaleźć nocleg w Gliwicach.

W porze nocnej działa cało-
dobowy telefon Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego dla Miasta Gliwice 
(32/231-98-76), które w poro-
zumieniu z miejskimi służbami 
weryfikuje dostępność miejsc 
w punktach noclegowych i kieru-
je tam uchodźców. W Gliwicach 
samorząd uruchomił już 6 miejsc 
z noclegami dla prawie 350 
osób. Trwają także prace przygo-
towawcze w kolejnych punktach, 
które zabezpieczą noclegi dla 
następnych grup z Ukrainy.

Pełne ręce roboty są także 
w Miejskim Punkcie Zbiórki 
Darów dla Ukrainy w Arenie 
Gliwice. Od uruchomienia za-
bezpieczono potrzeby ponad 
7,3 tys. uchodźców, przekazując 
im żywność i inne najpotrzeb-
niejsze rzeczy.

Dzieci i młodzież z Ukrainy uczęsz-
czają do gliwickich przedszkoli 
i szkół. W miejskich placówkach 
oświatowych opieką jest oto-
czonych już około 300 przed-
szkolaków. W szkołach uczy się 
blisko 800 młodych Ukraińców. 
W dwóch gliwickich szkołach –  
SP nr 6 przy ul. Jasnogórskiej  
i ZSP nr 12 przy ul. Lipowej – 
działają punkty konsultacyjne dla 
rodziców z Ukrainy, którzy chcą 
poznać polski system edukacji.

Dorośli, którzy chcą podjąć pra-
cę, mogą skorzystać ze wspar-
cia punktu konsultacyjnego 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Gliwicach (pl. Inwalidów Wo-
jennych 12, poniedziałek – pią-
tek, godz. 8.00–15.00). Porady 
są udzielane również w języku 
ukraińskim. PUP tworzy na 
bieżąco także bazę ofert pracy 
skierowaną do przybyszów 
z Ukrainy.

W Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa wy-
dawane są numery PESEL oby-
watelom Ukrainy. Dla szybszej 
obsługi Ukraińców na I piętrze 
uruchomiono stanowiska Wy-
działu Spraw Obywatelskich, 
które obsługują wyłącznie 
uchodźców. Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej (pl. Inwalidów 
Wojennych 12) przyjmuje wnio-
ski o świadczenia w wysokości 
40 zł dziennie dla osób, które 
zapewniły zakwaterowanie 
i wyżywienie uchodźcom. ZGM 
ma 30 dni na rozpatrzenie wnio-
sku, świadczenie jest wypłacane 
z dołu.

Natomiast w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Górnych 
Wałów 9 można składać wnioski 
m.in. o zasiłek 300 zł dla Ukra-
ińców, świadczenia rodzinne 
i inne formy pomocy społecznej. 
Wizyty można umawiać na stro-
nie internetowej opsgliwice.pl.  
 (mm)
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Nowelizacja specustawy Wpłać i pomóż
Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustaw dotyczących pomocy uchodźcom 
z Ukrainy, wsparciem zostali objęci wszyscy uchodźcy z ogarniętego wojną 
kraju. Nie jest konieczne, żeby trafili do Polski bezpośrednio z Ukrainy.
Najważniejsza zmiana polega na 
tym, że z tzw. specustawy o po-
mocy Ukrainie mogą korzystać 
uchodźcy, którzy 24 lutego lub 
później trafili do Polski – nieko-
niecznie przekraczając granicę 
polsko-ukraińską, możliwy jest 
też np. wjazd ze Słowacji. Prze-

pisy działają z mocą wsteczną 
od 24 lutego br.

W praktyce oznacza to, że dla 
wszystkich uchodźców z Ukra-
iny jest aktualnie dostępna 
specjalna procedura nadawa-
nia numeru PESEL. Obywatele 

Ukrainy mogą też korzystać ze 
świadczeń pomocowych (np. 
jednorazowego zasiłku 300 
zł), a osoby, które goszczą ich 
w swoich domach, ubiegać się 
refinansowanie zakwaterowa-
nia i wyżywienia w wysokości 
40 zł dziennie. (mm)

Miasto Gliwice uruchomiło 
rachunek bankowy, na który 
można wpłacać darowizny, 
które zostaną przeznaczone na 
wydatki związane z przybywa-
jącymi 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)
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Kiedy 
dotyka 
nas 
kryzys

Wiele osób przeżywa obecnie trudną sytuację kryzysową. Wojna to 
głęboko traumatyczne przeżycie dla obywateli Ukrainy, ale śledząc 
informacje o wydarzeniach za naszą granicą i losach naszych sąsiadów 
ze wschodu, obserwując ogrom krzywdy i cierpienia, a także próbując 
nieść pomoc, większe napięcie możemy odczuwać teraz wszyscy.

Z kryzysem, który niesie za sobą poczucie zagrożenia, czasami trudno sobie samemu poradzić. 
Pojawiać się może w różnych momentach w naszym życiu. W sytuacjach kryzysowych możemy 
tracić równowagę psychiczną i odczuwać wzmożone napięcie emocjonalne, lęk, osamotnienie, 
bezradność, złość, przerażenie. W efekcie organizm jest osłabiony, brakuje nam siły do działania, 
mamy ochotę uciec. To naturalna reakcja organizmu. Wybrnięcie z sytuacji kryzysowej wymaga 
sięgnięcia po dodatkowe zasoby własne, a czasami także fachową pomoc. Istotne jest, aby w tym 
trudnym czasie szczególnie o siebie dbać. 
Jeśli chcemy zadbać o innych, to my sami powinniśmy czuć i okazywać siłę. A tego nie będziemy 
mogli zrobić, jeśli nie zadbamy o siebie.

Co warto robić?
 Jeśli z niejednym kryzysem w życiu przyszło nam już się mierzyć, przypomnijmy sobie, 

co pomogło nam kiedyś, jakie własne zasoby uaktywnialiśmy. Sięgnijmy do nich i teraz, 
pamiętając, że już nie raz przeszliśmy kryzys zwycięsko.

 Ważne są działania i aktywności, które do tej pory sprawiały nam przyjemność – sport, czy-
tanie, kawa z koleżanką, spotkanie z przyjaciółmi, wspólne gotowanie, kino. Każdy ma swoje 
sposoby na chwile wytchnienia – korzystajmy z nich bez poczucia winy czy zażenowania. 

 Nie zaniechajmy planowania przynajmniej drobnych rzeczy – zwłaszcza na najbliższą przy-
szłość, na tydzień, miesiąc. Pomyślmy też w miarę możliwości o dalszej perspektywie – np. 
wakacjach, wyjazdach, remontach. To pozwala wyjść poza obszar „tu i teraz” i zobaczyć coś 
„dalej”, odnowić siły. 

 Działajmy, ale nie wyznaczajmy sobie na raz zbyt wielu zadań do wykonania. Działanie 
pomocowe uaktywnia, ale musi być na nasze siły. 

 Jeśli obecnie poziom naszego współodczuwania lub lęku jest bardzo wysoki, wyznaczmy 
sobie ilość dziennego czasu na śledzenie informacji z Ukrainy, a także na prowadzenie 
rozmów o wojnie. Bezustanne sprawdzanie tych wiadomości może zabierać nam energię 
potrzebną na inne działania, prowadzić do zaburzeń snu czy bóli somatycznych.

 Pamiętajmy, że potrzebujemy dostępu do jakiegoś obszaru bez kryzysu, wyjścia z kręgu 
problemu, aby nie intensyfikować doznań i nie wzmacniać wewnętrznego napięcia.

Proces adaptacji do kryzysu wymaga czasu. Akceptujmy własne odczucia i akceptujmy siebie.

 Opracowanie: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM  
na podstawie informacji otrzymanej z Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej 

fo
t. 

Fr
ee

pi
k

Potrzebujesz pomocy? Opieka psychiatryczna w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Gliwic:

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

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

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

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

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

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

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

ZbieraMY dalej!

Wymiana hrywien 
na złotówki

Trwa Miejska Zbiórka Darów dla Ukraińców w Are-
nie Gliwice (ul. Akademicka 50, wejście E). Punkt 
jest otwarty w dni robocze między godz. 10.00 
a 20.00 i w weekendy od godz. 12.00 do 18.00.

Najbardziej potrzebna jest żyw-
ność, ale zbierane są też inne, 
niezbędne rzeczy. Obecnie mo-
żecie przynosić do Areny:
  gotowe dania obiadowe,
  konserwy,
  makaron,
  kasze,
  cukier,

  żele do mycia i szampony,
  papier toaletowy,
  dezodoranty.

Zebrane dary są przekazywane 
osobom, które uciekły z Ukrainy 
przed wojną i przebywają na 
terenie Gliwic i powiatu gliwic-
kiego. (mm)

W Oddziale 1 Gliwice PKO 
Banku Polskiego przy ul. Dwor-
cowej 25 możliwa jest już wy-
miana hrywien dla obywateli 
Ukrainy oraz otwarcie konta 
bankowego – informuje PKO 
Bank Polski. Bank nie pobiera 
opłat za transakcje, nie stosuje 
również tzw. spreadu.

Zasady skupu hrywien są 
następujące:
Maksymalnie 10 tysięcy hrywi-
en na osobę (która ukończyła 
18 lat). Przyjmowane będą 

banknoty o nominałach: 100, 
200, 500 i 1000 hrywien.

Do przeprowadzenia transakcji 
potrzebny jest ukraiński dowód 
osobisty (wydany po 2016 r., 
w wersji plastikowej – paszport 
wewnętrzny) albo ukraiński 
paszport zagraniczny.

Program wymiany hrywien na 
złote to efekt współpracy Narodo-
wego Banku Polskiego oraz Naro-
dowego Banku Ukrainy z udziałem 
PKO Banku Polskiego. (kik)
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W najbliższy poniedziałek, 4 kwietnia, ruszą prace przy rozbudowie ul. Piwnej i przebudowie jej skrzyżowania 
z ul. ks. Hlubka. Wraz z nimi wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – informuje Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach.
Na czas robót zamknięty dla ruchu 
samochodów pozostanie odcinek 
ul. Piwnej – od skrzyżowania 
z ul. ks. Hlubka do skrzyżowania 
z ulicami Traugutta i Tarnogórską 
(wiadukt kolejowy). 

Dojazd do zamkniętego odcinka 
ul. piwnej od strony ul. ks. Hlub-
ka zapewniony zostanie JEDYNIE 
DLA MIESZKAŃCÓW UL. PIWNEJ 
oraz AUTOBUSÓW KOMUNIKA-
CJI ZBIOROWEJ.

Obowiązywać  
będą objazdy! 

Od skrzyżowania Piwna – Tarno-
górska – Traugutta w kierunku 
centrum ruch poprowadzony 
zostanie ulicami: Traugutta, 
Dąbrowskiego, Zabrską do  
ul. Jagiellońskiej.

Od ulic Częstochowskiej 
i Jagiellońskiej w kierunku Tar-
nowskich Gór kierowcy pojadą 
ulcami: Jagiellońską, Zabrską, 
Dąbrowskiego i Opolską do ul. 
Tarnogórskiej.

Zakończenie prac planowane 
jest w I kwartale 2023 r. Reali-
zacja przedsięwzięcia pochłonie 
ok. 9 mln zł.

W wyniku rozbudowy ul. Piw-
nej powstanie wydzielona, 
podwójna zatoka autobusowa, 
a rowerzyści zyskają kolejny od-
cinek drogi rowerowej. Zakres 
prac obejmie także przebudo-
wę infrastruktury podziemnej 
i budowę sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic ks. Hlubka 
i Piwnej.  (kik)

AKTUALNOŚCI

Jasne parasole lub markizy, lekkie, ażurowe ogrodzenia, drewniane, ciemne podesty – takich zmian oczekuj-
my w estetyce zewnętrznych kawiarenek na Rynku i okolicach Starówki już od najbliższego sezonu. To koniec 
całorocznych pawilonów, namiotów czy wykorzystywania foliowych materiałów. Kawiarenki mają mieć lekką, 
pastelową formę.
– Szczegółowy opis wyglądu letnich 
ogródków zawarto w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gliwice, które 
zostało wydane w tej sprawie 
w oparciu o zalecenia Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (ŚKWZ). Obecnie każdy 
z restauratorów, który chce usta-
wić swoją kawiarenkę na obszarze 
Starówki, musi dostosować się do 
tych wytycznych – podkreśla Ja-
dwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowa Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Pierwsze informacje o zmianach 
w zakresie estetyki kawiarenek 

sezonowych zostały przekaza-
ne restauratorom przez ZDM 
wstępnie, we wrześniu 2020 r.  
W lutym 2021 r. były to już kon-
kretne wytyczne. 

Pierwotnie ich wprowadzenie 
planowane było jeszcze w tym 
samym roku, jednak ze względu 
na trudną sytuację gliwickich 
restauratorów związaną z pan-
demią koronawirusa, ZDM wy-
stąpił do Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
z prośbą o czasowe odstąpienie 
od wprowadzenia zmian w aran-
żacji kawiarenek.

– Aktualnie przeważająca część 
kawiarenek, które powstawały 
od 2020 r., spełnia już nowe 
wytyczne. Natomiast narusze-
nie zaleceń wskazanych przez 
konserwatora może skutkować 
cofnięciem wydanego przez nie-
go pozwolenia, a w konsekwencji 
także cofnięciem zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego wy-
danego przez ZDM. ŚWKZ ma 
możliwość przeprowadzenia 
niezapowiedzianej kontroli w celu 
weryfikacji wywiązania się przez 
restauratorów z obowiązujących 
zaleceń – zaznacza Jadwiga Ja-
giełło-Stiborska.  (kik)

Kawiarenki? Lekkie, pastelowe, ażurowe
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Uwaga, zmiany na Piwnej!
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Nowoczesne Centrum Przesiadkowe z charakterystycznymi „falami” zadaszeń, wewnętrznym ukła-
dem drogowym, wjazdami od strony ulic Toszeckiej i Tarnogórskiej oraz sąsiadującą z nimi strefą 
przystanków, postojów taxi i parkingów „kiss and ride” wpłynie na poprawę komfortu i jakości po-
dróży zarówno gliwiczan, jak i mieszkańców całego regionu. Z nastaniem wiosny prace przy wielkiej 
miejskiej inwestycji realizowanej po północnej stronie dworca kolejowego nabierają tempa.
W ulokowanym pod największą 
„falą” budynku głównym Cen-
trum Przesiadkowego (CP) za-
kończył się montaż wentylacji, kli-
matyzacji, instalacji elektrycznych 
i niskoprądowych, realizowanych 
na poziomie pierwszego piętra 
i parteru. Na poziomie piwnicy 
trwa montaż central wentylacyj-
nych. Gotowe jest wyposażenie 
łazienek, z których w przyszłości 
będą korzystać pasażerowie – 
klienci CP. Z kolei w pomieszcze-
niach socjalnych i toaletach WC 
budowlańcy zajmują się sufitami 
i malowaniem ścian. Wciąż toczą 
się prace związane z montażem 
balustrad i specjalnych paneli – 
laminatów HPL, niemniej te z na-
pisem GLIWICE są już na miejscu.

Na wszystkich sześciu wiatach pe-
ronowych wchodzących w skład 
zadaszenia głównego zakończo-
no montaż fotowoltaiki, instalacji 
odgromowej i odwodnienia „fal”. 
Na ostatniej wiacie montowana 
jest jeszcze siatka cięto-ciągnio-

na. Aktualne prace toczą się pod 
konstrukcją „fal” i są związane 
z realizacją oświetlenia.

W nowym tunelu w strefie 
przejść podziemnych łączących 
Centrum Przesiadkowe z dwor-
cem PKP zakończono montaż 
podwieszanych sufitów oraz 
instalacji dekoracyjnego oświe-
tlenia w okładzinach betonowych 
ścian. Obecnie wieszane są opra-
wy oświetleniowe.

W umiejscowionym nieco z boku 
– poza strefą wiat – przyszłym bu-
dynku pomocniczym Centrum 
Przesiadkowego (z pomieszcze-
niami przeznaczonymi pod wy-
najem) gotowa jest wentylacja, 
klimatyzacja i instalacje wodno-ka-
nalizacyjne. Budowlańcy zamknęli 
etap układania płytek i posadzek 
na ścianach i podłogach pomiesz-
czeń socjalnych. W obiekcie roz-
poczęto montaż podwieszanych 
sufitów, a na jego dachu widać już 
charakterystyczne żaluzje.

W niedalekiej  
przyszłości  
Centrum Prze-
siadkowe skupi 
wszystkie środki 
transportu miej-
skiego, zwiększy 
też bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzy-
stów i kierowców. 
Kompleks będzie 
łączył transport 
koleją z systemem 
stacji autobusów 
miejskich, regional-
nych i międzynaro-
dowych, oferując 
także podróżnym 
miejsca postojowe 
dla samochodów, 
wygodną infra-
strukturę rowero-
wą oraz zaplecze 
komercyjne.

W strefie murów oporowych, 
opasujących teren CP, trwają 
prace związane z montażem 
podkonstrukcji pod płyty be-
tonowe i drewniane okładziny. 
Pierwsze betonowe płyty za-
montowano pod zabytkową, 
w zasadzie gotową, wieżą ci-
śnień.

Toczą się prace projektowe 
związane z drugim historycznym 
obiektem na terenie Centrum 
Przesiadkowego – budynkiem 
dawnej Huty Szkła przy ul. 
Toszeckiej 2b. Ma on już przy-
łącza wody i kanalizacji. W są-
siedztwie realizowane są roboty 
drogowe i brukarskie.

Układ dróg wewnętrznych 
CP nabiera coraz wyraźniej-
szego kształtu. Obecne prace 
drogowe i brukarskie toczą się 
m.in. w obrębie tzw. obszaru 
zasadniczego (skupionego wo-
kół wiat peronowych), który 
w przyszłości dostępny będzie 
wyłącznie dla pojazdów komu-
nikacji zbiorowej, taksówek 
oraz pojazdów upoważnionych 
specjalnymi pozwoleniami. 
Przy wjazdach do Centrum 
od strony ulic Toszeckiej 
i Tarnogórskiej kończą się 
roboty sieciowe, a intensywnie 
toczą się drogowe. Doskonale 
widoczny dla przechodniów 
idących ul. Tarnogórską jest 
mur oporowy z gabionów przy 
wylocie z CP.

Inwestycję realizuje konsor-
cjum firm: Mostostal Zabrze 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego SA 
i Przedsiębiorstwo Remontów 

Ulic i Mostów SA. Koszt prac to 
około 184 mln zł. Na ten cel ze 
środków unijnych pozyskano 
129,5 mln zł. Planowany ter-
min uruchomienia CP – z uwagi 
na okres czasu niezbędny do 
przeprowadzenia procedur 
odbiorowych – to początek 
2023 roku.

Po południowej 
stronie dworca 
kolejowego prze-
budowywany jest 
układ drogowy, 
który wraz z Cen-
trum Przesiad-
kowym stworzy 
przyjazną i funkcjo-
nalną przestrzeń 
miejską.

W północnej części placu Piastów 
(w miejscu dawnego postoju 
autobusów) rozpoczęły się pra-
ce związane z układaniem na-
wierzchni. Zakończony został za 
to etap prac związany z przebu-
dową sieci uzbrojenia podziem-
nego na odcinku ul. Zwycięstwa 
– między ulicami Bohaterów 
Getta Warszawskiego i Dubois. 
W najbliższym czasie rozpoczną 
się prace związane z układaniem 
nawierzchni w tym miejscu.

Całość prac po południowej 
stronie dworca PKP realizuje Eu-
rovia Polska S.A. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta 
to ponad 41 mln zł. Umowny 
termin zakończenia robót bu-
dowlanych to koniec 2022 r.

 (kik)

Finał coraz bliżej

Prace w rejonie placu Piastów
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AKTUALNOŚCI

Drugie Forum Lokalnych Liderów Społecznych odbyło się 22 marca. 
Była to okazja do podsumowania działań miasta w 2021 roku w ob-
szarze społecznym, a także docenienia najbardziej zaangażowanych 
osób. Organizatorem wydarzenia było Centrum 3.0 – Gliwicki Ośro-
dek Działań Społecznych.
– Podsumowaliśmy ubiegły 
rok, a w zasadzie dwa lata, bo 
ubiegłoroczne Forum Lokalnych 
Liderów Społecznych odbyło się 
w formule zdalnej. Podczas spo-
tkania rozmawialiśmy też o wy-
zwaniach, z którymi mierzymy 
się obecnie, czyli udzieleniem 
pomocy przyjeżdżającym do Gli-
wic obywatelom Ukrainy. Orga-
nizacje społeczne i rady dzielnic 
chętnie włączają się w pomoc 
niesioną uchodźcom, za co z ca-
łego serca dziękuję. Staramy się 
kojarzyć pomoc, korzystać z ofert 
wsparcia i budować trwałe me-
chanizmy, które będą potrzebne 
w najbliższych tygodniach i mie-
siącach, żeby obywatele Ukra-
iny dobrze czuli się w naszym 
mieście, dorośli podejmowali 
tu zatrudnienie, a dzieci naukę 
w szkołach – mówi Adam Neu-
mann, prezydent Gliwic.

W Forum Lokalnych Liderów Spo-
łecznych wzięli udział między in-
nymi przedstawiciele samorządu, 
miejskich jednostek organizacyj-
nych, Rady Seniorów Miasta Gli-
wice, rad dzielnic, Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 
i Lokalnego Centrum Integracji 
i Usług Społecznych z Sośnicy. 
Zaprezentowano możliwości 
uruchomionej w marcu Gliwickiej 
Platformy Partycypacyjnej Decy-
dujMY! razem (decydujmyrazem.
gliwice.pl). Tematów do rozmów 
nie brakowało!

2021 rok w Gliwicach upłynął 
pod znakiem opracowywania 
Strategii Rozwoju Miasta „Gli-
wice 2040”. Odbywały się regu-
larne spotkania konsultacyjne, 
pracowały zespoły tematycz-
ne, organizowano spotkania 
w dzielnicach, które są ważnym 
ogniwem kontaktu mieszkańców 
z urzędem. To właśnie z radami 
poszczególnych dzielnic są orga-
nizowane spotkania kwartalne, 
podczas których są omawiane 
najważniejsze kwestie związa-
ne z funkcjonowaniem miasta. 
W ten sposób radni dzielnicowi 
są na bieżąco z najważniejszymi 
miejskimi inwestycjami, a także 
– jako reprezentanci dzielnicy 
– mają okazję przedstawić sta-
nowisko swojej dzielnicy.

Spotkanie było też okazją do 
podsumowania działań w ra-
mach Gliwickiego Budżetu Oby-
watelskiego, w którym w ubie-
głym roku oddano rekordową 
liczbę głosów. Zagłosowało aż 
56 218 osób, a 17 z 21 dzielnic 
zdobyło liczbę głosów upraw-
niającą je do tak zwanej „puli 
dla aktywnych”. Skierowano 
także do realizacji 31 wniosków 
w ramach Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej.

– Forum Lokalnych Liderów 
Społecznych to spotkanie, które 
gromadzi wszystkie osoby, które 
pracują w różnych zespołach, 
radach, ciałach doradczych. 
W Gliwicach osób z żyłką spo-
łecznikowską i zapałem do dzia-
łania mamy dużo i bardzo nas to 
cieszy – mówi Marta Kryś, dyrek-
tor Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych.

Wszystkim liderom dziękujemy 
za zaangażowanie w sprawy 
miasta i życzymy dużo zapału 
w kolejnym, pełnym wyzwań 
roku!  (mm)

Prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach i konsultant krajowy w dzie-
dzinie radioterapii onkologicznej, obchodzi w kwietniu wyjątkowy jubileusz pracy zawodowej. Od ćwierćwiecza 
kieruje I Kliniką Radioterapii i Chemioterapii gliwickiej onkologii, lecząc pacjentów i prowadząc badania naukowe.

Prof. Krzysztof Składowski, ce-
niony w kraju i za granicą specja-
lista radioterapii onkologicznej, 
jest związany z Narodowym 
Instytutem Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Państwo-
wym Instytutem Badawczym 
w Gliwicach nieprzerwanie od 
1985 roku. Przeszedł w nim 
wszystkie szczeble kariery. 

Dziś to nie tylko dyrektor gliwic-
kiej placówki, której stery przejął 
w 2016 roku, ale też wieloletni 
szef I Kliniki Radioterapii i Che-
mioterapii NIO-PIB. Kieruje nią 
od 1 kwietnia 1997 roku.

– Jesteśmy pełni podziwu dla 
wszystkich osiągnięć, podejmo-
wanych przez Pana Profesora dla 
rozwoju medycyny onkologicznej 
oraz dla dynamicznego rozwo-
ju i doskonalenia zawodowego 
naszego zespołu. Wyrażamy 
dumę za otwartość i troskę 
o pacjenta. Panie Profesorze, 

niech zaangażowanie związane 
z Pana pracą zawodową i dzia-
łalnością naukową stanie się dla 
młodych pokoleń lekarzy wzo-
rem godnym do naśladowania 
– gratulują srebrnego jubileuszu 
zawodowego pracownicy I Klini-
ki Radioterapii i Chemioterapii 
Narodowego Instytutu Onkologii 
w Gliwicach.

Prof. Krzysztof Składowski to sty-
pendysta Royal Marsden Hospi-
tal (1988 r.) i Institute of Cancer 
Research (1992 r.) w Londynie, 
a także wizytujący profesor MD 
Anderson Cancer Center w Ho-
uston, Thomas Jefferson Cancer 
Center w Filadelfii, uniwersyte-
tów w Tybindze, Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Los Angeles 
i Uniwersytetu Wisconsin w Ma-
dison. 

Członek komitetów naukowych 
międzynarodowych i krajowych 
konferencji organizowanych 

przez European Society for 
Radiation Oncology, American 
Head and Neck Society, Polskie 
Towarzystwo Onkologiczne, Pol-
skie Towarzystwo Radioterapii 
Onkologicznej oraz Polską Gru-
pę Badań Nowotworów Głowy 
i Szyi. Od 3 lat pełni funkcję kra-
jowego konsultanta w dziedzi-
nie radioterapii onkologicznej, 
a wcześniej przez wiele lat był 
wojewódzkim konsultantem 
w dziedzinie radioterapii klinicz-
nej dla województwa śląskiego. 

Jest jednym z najczęściej cy-
towanych na świecie polskich 
radioonkologów, autorem około 
300 artykułów opublikowanych 
w prestiżowych czasopismach 
naukowych. Kierował lub 
nadzorował ponad 50 badań 
klinicznych, w tym kilkanaście 
o zasięgu międzynarodowym. 
Specjalizuje się w leczeniu no-
wotworów głowy i szyi. 
 (kik)

Lokalni Liderzy Społeczni  
spotkali się w Cechowni

Srebrny jubileusz pracy Profesora
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#zielonegliwice

Ten rower jest po to, by sprawnie, ekonomicznie i przede wszystkim ekologicznie poruszać się po mieście. Korzysta z niego 
coraz więcej gliwiczan, rezygnując np. z jednoosobowej przejażdżki samochodem. I słusznie, bo Gliwicki Rower Miejski 
sprawdza się i rozpoczyna kolejny sezon z nowymi lokalizacjami! W ubiegłym roku przejechaliście na GRM 292 tys. km. 
Ile będzie w tym sezonie? Zróbmy rekord! Ruszamy 1 kwietnia.
Od 1 kwietnia w Gliwicach znów 
będzie można wypożyczać rowery 
miejskie. Uruchomione zostanie 
35 stacji, a do dyspozycji będzie 
350 jednośladów – o 50 więcej niż 
w poprzednim sezonie. Operator 
zapewni 343 standardowe rowery 
miejskie wyposażone w koszyki,  
2 tandemy i 5 rowerów familijnych 
cargo. Rowery będzie można po-
brać i odstawić do dowolnej stacji 
przez całą dobę we wszystkie dni 
tygodnia od 1 kwietnia do 30 li-
stopada.

Wybierz stację

W ubiegłym roku rowery miejskie 
były wypożyczane w Gliwicach po-
nad 90 tys. razy. W 2019 r. 80 tys. 
razy. Mamy tendencję zwyżkową, 
a to oznacza, że gliwiczanie polubili 
rowerowy sposób poruszania się 
po mieście. To bardzo dobra wia-
domość dla domowych budżetów, 

ale też dla zdrowia i środowiska. 
W tym sezonie system będzie roz-
budowany o kolejnych pięć stacji, 
a to oznacza jeszcze większą szansę 
na zwiększenie liczby przejecha-
nych kilometrów i wypożyczeń.

Nowych lokalizacji będzie osiem 
– do trzech zostaną przeniesione 
stacje ze skweru Dessau, z terenu 
przy dworcu PKP i z ul. Przyszow-
skiej (stacja obok CSK „Łabędź”). 
Nowe punkty będą zorganizowane 
przy ul. Zwycięstwa/Fredry, Jana 
Pawła II, ul. Kormoranów, Zygmun-
towskiej, Piastowskiej, Pocztowej, 
Słowackiego i Wolności.

Organizatorem Gliwickiego Ro-
weru Miejskiego będzie w tym 
sezonie konsorcjum firm Orange 
Polska S.A. i Roovee S.A. Orga-
nizacja sytemu rowerów miej-
skich będzie kosztowała ponad 
1,1 mln zł. (mf)

Więcej rowerów, więcej stacji!  
Więcej kilometrów?
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REKREACJA

Pomysły na  nową aleję
Miejski Zarząd Usług Komunalnych rozstrzygnął konkurs na koncepcję zielonej alei rekreacyjnej pomiędzy ulicami 
Kochanowskiego i Toruńską. Uznano, że każda z trzech przedstawionych w konkursie propozycji zawiera elementy 
warte do wykorzystania przy tworzeniu projektu nowej ogólnodostępnej przestrzeni wypoczynkowej dla gliwiczan.

Planowana przez miasto aleja może 
mieć około półtora kilometra długości. 
Powinna prowadzić od centrum na po-
łudnie miasta, od ul. Kochanowskiego 
do Toruńskiej, w stronę lotniska – mniej 
więcej równolegle do ruchliwej ul. Ryb-
nickiej, ale w pewnej odległości od tej 
drogi, przecinając ulice Żwirki Wigury 
czy Bardowskiego. Umożliwi bezpieczne 
przemieszczanie się w tej części Gliwic 
piechotą, rowerem czy na rolkach, ale nie 
ma być tylko ładną ścieżką. Może powstać 
tu większy teren o charakterze parkowym 
– zielone i atrakcyjne miejsce odpoczynku 
oraz rekreacji dla wszystkich gliwiczan.

Aby poznać różne możliwości urządzenia 
nowej miejskiej przestrzeni, Miejski Za-
rząd Usług Komunalnych zorganizował 
konkurs na koncepcję architektoniczną 
zagospodarowania terenu roboczo zwa-
nego Aleją Noworybnicką.

Na konkurs zgłoszone 
zostały trzy prace, wszyst-
kie przygotowane przez 
architektów związanych 
z Gliwicami.

Pomysły oceniała komisja konkursowa 
pracująca pod przewodnictwem Ma-

riusza Śpiewoka, zastępcy prezydenta 
Gliwic, a tworzyli ją przedstawiciele 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 
specjaliści z merytorycznych wydziałów 
Urzędu Miejskiego (m.in. Planowania 
Przestrzennego oraz Architektury i Bu-
downictwa) oraz przedstawiciel strony 
społecznej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, archi-
tekci musieli uwzględnić w swoich pra-
cach m.in. utworzenie traktu pieszego 
i ścieżki rowerowej, powstanie elemen-
tów małej architektury, przystanków re-
kreacyjnych, stanowisk do gier i ćwiczeń 
dla osób w różnym wieku, wydzielonych 
stref relaksu, miejsc na handel sezono-
wy np. ofertę gastronomiczną. Mieli za 
zadanie także uwzględnić potrzeby osób 
niepełnosprawnych oraz określić zakres 
wykorzystania istniejącej zieleni i wpro-
wadzenie nowych roślin, jak również 
sposób skomunikowania alei z sąsiednimi 
terenami.

Komisja oceniała atrakcyjność rozwią-
zań architektonicznych i zagospoda-
rowania, rozwiązania funkcjonalno-
-użytkowe i przestrzenne, ich realność 
i ekonomikę, a także zastosowanie 
rozwiązań proekologicznych. Swoją 

opinię na temat prac konkursowych 
wyrazili także: Rada Dzielnicy Trynek, 
Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowero-
wa, radny Rady Miasta Gliwice Łukasz 
Chmielewski.

Komisja zadecydowała, 
że żadna z koncepcji nie 
będzie realizowana w ca-
łości, ale każda zawiera 
elementy, które powinny 
zostać wykorzystane przy 
projektowaniu alei.

Po dokładnej analizie przedstawionych 
koncepcji komisja uznała, że nie wpły-
nęła taka praca, która w stu procentach 
spełniałaby wszystkie wymogi określo-
ne w regulaminie konkursu, jednakże 
wszystkie zgłoszone pomysły okazały się 
interesujące. Dlatego też w przyszłym 
projekcie pojawią się różne atrakcyjne 
elementy z każdej z prac konkursowych.

Nagrody podzielono adekwatnie do 
punktów przyznanych poszczególnym 
pracom. Najwyższą nagrodę pieniężną 
w wysokości 8500 zł przyznano za kon-
cepcję „Aleja wielu ogrodów” (Rafał 
Drobczyk Sp. z o.o.). Nagroda w wy-

sokości 8000 zł przydzielona została 
koncepcji „Nowo_Rybnicka” (autorzy: 
Magdalena Pająk, Aleksandra Kupisiń-
ska, Tomasz Bradecki, Hanna Szczerbik 
– Wydział Architektury Politechniki 
Śląskiej), a 6000 zł otrzymała praca 
„Aleja do zgody” (Moogaa Studio Mo-
nika Głowacka).

Choć autorzy prac konkursowych przed-
stawili różne rozwiązania architektonicz-
ne w zakresie zagospodarowania terenu, 
koncepcje miały elementy wspólne. 
Wszyscy chcą zachować w całości lub 
w jak największym stopniu istniejącą 
zieleń, skomunikować aleję z parkiem 
kieszonkowym przy ul. Rybnickiej (urzą-
dzonym przez miejską spółkę PWiK), 
a także nasadzić nowe rośliny. 

Istotnym rozwiązaniem okazało się 
stworzenie miejsc relaksu z dala od 
ulicy i urządzenie z dala od budynków 
mieszkalnych strefy gier oraz innych 
elementów zagospodarowania kojarzą-
cych się z głośniejszą zabawą. Za ważne 
uznano również m.in. wprowadzenie 
bezpiecznych rozwiązań na skrzyżowa-
niach alei z ulicami, po których jeżdżą 
samochody. Planowana inwestycja jest 
w fazie przygotowań. 
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Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Chcemy, aby powstała nowa miejska przestrzeń tworząca Park Południowy – otwarta dla wszystkich 
gliwiczan, spełniająca oczekiwania osób w różnym wieku. Takich miejsc na obszarach mocno zurbani-
zowanych wciąż brakuje, a wielu mieszkańców poszukuje na terenie miasta zielonych enklaw, nowych 
miejsc wypoczynku. Aleja z wieloma atrakcjami na pewno przydałaby się w tej części Gliwic, zwłaszcza 
że w pobliżu jest kilka dużych osiedli mieszkaniowych. Każdy mógłby tu przyjemnie spędzać czas, piesi 
i rowerzyści zyskaliby możliwość bezpiecznego przemieszczania się po mieście, z dala od ruchliwej ulicy.
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Propozycje autorów  
prac konkursowych

W przypadku najwyżej ocenionej koncep-
cji „Aleja wielu ogrodów” inspiracją 
były ogródki działkowe i idea wspólnych 
ogrodów miejskich. Zaproponowano 
ścieżkę pieszą i rowerową z pasem zie-
leni oraz otwarcie przyległych terenów 
zielonych dla wszystkich mieszkańców – 
przy zachowaniu ogrodowego charakteru 
miejsca wraz z istniejącą zielenią. Atrakcją 
nowej ogólnodostępnej przestrzeni były-
by ogrody o  różnych funkcjach, w których 
gliwiczanie mogliby spędzać wolny czas: 
gastronomiczny, gier, sportowy, zabaw, 
kawiarniany, relaksu, handlowy, bota-
niczny, edukacyjny, wyczynowy, sąsiedzki. 
Doceniono m.in. dobrze zaprojektowa-
ny przebieg ciągu rowerowego, kładkę 
nad ruchliwą ulicą, przenikanie się stref 
sportowo-rekreacyjnych dedykowanych 
poszczególnym grupom użytkowników 
i etapowanie inwestycji.

Druga koncepcja „Nowo_Rybnicka” 
zakłada stworzenie przy ścieżce dla 
pieszych i rowerzystów także sporej 
przestrzeni publicznej, przy zachowaniu 

maksymalnej ilości zieleni i istniejących 
drzew. Zaproponowano strefy o róż-
nych funkcjach, z wieloma atrakcjami, 
a całość koncepcji dopełniają pagórki 

porośnięte trawą, które mogą służyć jako 
miejsca wypoczynku, a także liczne nowe 
drzewa, krzewy, byliny, łąki kwietne. 
Poszczególne części alei tworzą park 

sensoryczny z gatunkami roślin pobu-
dzającymi różne zmysły: węchu, smaku, 
dotyku oraz wzroku. Komisja uznała, że 
walorem tej koncepcji jest m.in. dobrze 
zaprojektowana zieleń, harmonizująca 
z funkcjami terenu, strefowość, umiej-
scowienie rzeźb w przestrzeni publicznej 
oraz bardzo dobrze założona ekonomika 
wykonania i użytkowania.

Trzecia propozycja „Aleja do zgody” 
uwzględnia wykorzystanie i udostępnie-
nie wszystkim gliwiczanom mniejszej czę-
ści miejskiego terenu zajmowanego przez 
tymczasowe ogródki działkowe, m.in. 
zagospodarowanie pasa o szerokości  
3 metrów, ogródków opuszczonych oraz 
polany pomiędzy działkami a osiedlem 
przy ul. Młodych Patriotów, gdzie mogły-
by zostać urządzone miejsca do rekreacji 
sportowej. W koncepcji zaproponowano 
np. powstanie ogrodu społecznego i ka-
wiarni społecznej, strefy aktywności oraz 
leśnych zacisz z leżakami. W tym przy-
padku walorami okazało się m.in. bardzo 
dobre połączenie z parkiem PWiK oraz 
częściowe zachowanie – przeniesienie 
ogródków działkowych. 
 (al)

Koncepcja Aleja wielu ogrodówKoncepcja Aleja wielu ogrodów

Koncepcja Nowo_RybnickaKoncepcja Nowo_Rybnicka
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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

Premiera spektaklu „Spin Doktor” w reżyserii Grze-
gorza Krawczyka i recital Martina Garcii Garcii – to 
nasze mocne typy na najbliższy weekend. A Wy – 
co wybierzecie z naszych kulturalnych propozycji?

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

piątek 1 kwietnia
 O godz. 16.30 w Filii nr 21 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Syriusza 30) 
rozpoczną się warsztaty te-
rapii zajęciowej dla dzieci 
i dorosłych. Uczestnicy stwo-
rzą makramy.

 Od godz. 17.30 „Jedziemy po 
Bandzie” z Kabaretem K2 
w Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 
85).

sobota 2 kwietnia
 Między godz. 10.00 a 14.00 

w Centrum Handlowym Forum 
(ul. Lipowa 1) będziemy obcho-
dzić Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci. Zaplano-
wano między innymi warsztaty 
z pisarką Elizą Piotrowską.

 O godz. 11.00 i 13.00 w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
rozpoczną się warsztaty wiel-
kanocne z Małgorzatą Selegą. 
Uczestnicy wykonają ozdobne 
kurki z wikliny  i włóczki, które 
staną się ozdobą wielkanocne-
go stołu.

 Między godz. 10.00 a 11.30 
w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) zaplanowano 
warsztaty „Z poradnika mło-
dego fotografika”. Następnie 
(od godz. 12.00 do 13.00) po 

wystawie „To nie bajka!” 
oprowadzać będą… bo-
haterki portretów! O godz. 
13.00 rozpoczną się warsztaty 
filcowania na sucho. A na 
godz. 15.00 zapraszamy na 
spotkanie z uczestnikami 
wypraw Fundacji OnkoRejs.

 Spektakl „Spin Doktor” 
Beau Willimon w reżyserii 
Grzegorza Krawczyka wcho-
dzi na afisz Teatru Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57). Premiera rozpocznie 
się o godz. 19.00.

 „Oscar Nominated Shorts 
2022: Animacje i fabuły” to 
weekendowa propozycja kina 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3). 
O godz. 19.00 zostaną wyświe-
tlone najciekawsze krótkome-
trażowe filmy animowane, 
a o godz. 20.45 najlepsze krót-
kometrażowe filmy aktorskie.

niedziela 3 kwietnia
 O godz. 19.30 w Palmiarni 

(park Chopina, ul. Fredry 6) wy-
stąpi laureat III nagrody XVIII 
Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego w Warsza-
wie – Martin Garcia Garcia. 
Recital „Preludium – na po-
czątku był Bach” odbędzie się 
w ramach festiwalu Wiosna 
z Fryderykiem.   (mm)

Victoria dla Sceny Bojków

Scena Bojków przy ul. Parkowej 5 – to miejsce warto znać i warto 
tam bywać. Przyciągać będzie atrakcyjna oferta wydarzeń, o którą 
zadba Centrum Kultury Victoria, nowa instytucja z Gliwic.

8 kwietnia na bojkowskiej 
Scenie wystąpi Pablopavo 
i Ludziki w ramach trasy pro-
mującej nowy album „Mo-
zaika”. 10 kwietnia w świat 
wiatru, wody i przygody 
zabiorą nas Andrzej Korycki 
i Dominika Żukowska z pio-
senką żeglarską, poetycką 
i szantami. Kilka dni później, 
12 kwietnia – koncert chary-
tatywny na rzecz dotkniętej 
wojną Ukrainy – pieśni polskie 
i ukraińskie w wykonaniu ar-
tystów Państwowego Police-
alnego Studium Wokalno-Ba-
letowego. W planie na maj już 
znalazły się dwa kolejne wy-
darzenia w ramach „Czwartku 
jazzowego z gwiazdą” orga-
nizowanego przy współpracy 
Śląskiego Jazz Klubu z CK 
Victorią. Informacji na temat 
wydarzeń organizowanych na 
Scenie Bojków należy szukać 
na www.ckvictoria.pl. Tam 
też można kupić wejściówki 

w przypadku biletowanych 
propozycji.

– Wierzymy, że atrakcyjny 
repertuar przyciągnie do Boj-
kowa mieszkańców nie tylko 
Gliwic, ale i regionu, tak jak 
my w poszukiwaniu cieka-
wych propozycji wyjeżdżamy 
poza granice naszego miasta 
– komentuje Paweł Ciepliń-
ski, dyrektor Centrum Kultury 
Victoria. – Chcemy w pełni 
wykorzystać możliwości tej 
lokalizacji – dla edukacji, roz-
rywki, kultury, działań lokalnej 
społeczności.  

Współpraca CK Victorii z Radą 
Dzielnicy Bojków zaowocowa-
ła dwoma wnioskami złożo-
nymi do budżetu obywatel-
skiego (na zajęcia taneczne 
i artystyczne dla dzieci i doro-
słych). Bojkowianie korzystali 
także już z tego miejsca pod-
czas działań związanych z nie-

sieniem pomocy uchodźcom 
(spotkania, zbiórki darów). 
Victoria otwiera się na współ-
pracę z jednostkami oświaty 
– Scena Bojków to w końcu 
miejsce, które powinno służyć 
nie tylko działaniom komer-
cyjnym. Właśnie trwa nabór 
na warsztaty inscenizacji sce-
nicznej dla młodzieży od 12 
roku życia. Ruszą w Bojkowie 
już 4 kwietnia.

Przypomnijmy, że w ostatnich 
latach Scena Bojków została 
kompleksowo zmodernizo-
wana. Największą przemianę 
przeszła sala widowiskowa. 
Wyburzono starą i postawio-
no nową scenę, zainwesto-
wano w profesjonalny sprzęt 
nagłaśniający, oświetlenie 
i sufit akustyczny. Sala dyspo-
nuje widownią na 230 miejsc. 
Inwestycja kosztowała 4,33 
mln zł z budżetu miasta Gli-
wice.  (CKV)

Trzeci wieczór z muzyką Chopina
Podczas kolejnego recitalu w ramach festiwalu Wiosna z Frydery-
kiem na fortepianie zagra Martin Garcia Garcia, laureat III nagrody 
XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. 
W programie jego występu są między innymi preludia Fryderyka 
Chopina i Johanna Sebastiana Bacha.
Martin Garcia Garcia dał się poznać 
konkursowej publiczności jako bardzo 
pomysłowy i energiczny interpretator 
muzyki Chopina. Charyzmatyczny muzyk 
oprócz III nagrody otrzymał także na-
grodę za najlepsze wykonanie koncertu 
z orkiestrą. W recitalu „Preludium – na 
początku był Bach” Garcia Garcia sięgnie 
po skomponowane z wielką precyzją, 
polifoniczne Preludia Bacha i wirtuozow-

ski Grosses Konzertsolo Ferenca Liszta. 
Nie zabraknie także muzyki Fryderyka 
Chopina – obok 3 Preludiów zabrzmi III 
Sonata fortepianowa h-moll op. 58.

Koncert Martina Garcii Garcii rozpocznie 
się 3 kwietnia o godz. 19.30 w Palmiarni 
(park Chopina, ul. Fredry 6). Organizato-
rem festiwalu Wiosna z Fryderykiem jest 
Centrum Kultury Victoria. (mm) fo
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http://www.ckvictoria.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 13/2022 (1102), 31 marca 2022 13

KOLORY MIASTA

Pomimo czujności w dzień żartów często dajemy się nabrać na psikusy znajomych. Gorzej, kiedy prima-
aprilisowe kawały pojawiają się w mediach. Często małe kłamstewka, nieprawdzie informacje stworzone 
na potrzeby prima aprilis zaczynają swoje drugie życie, ale już na serio, ponieważ część kawałów umyka 
spod lupy badawczej analizy. Wprowadzają sporo zamieszania! 
Odkryłam takie żarty, które stały 
się „prawdą”, m.in. fotomontaż 
mający rozbawić czytelników 
z okazji 1 kwietnia, pokazujący 
domniemane odkrycie barki na 
terenie dawnej śluzy w okolicach 
ul. Zwycięstwa. Ostatecznie 
trafiło ono do bardzo poważnej 
publikacji, bo ktoś niefrasobli-
wie nie sprawdził źródła zdjęcia 
i umieścił „fake” jako dowód na 
prawdziwe znalezisko. Zapew-
ne jedni świetnie się ubawili, 
inni nie. Ponieważ takie rzeczy 
lubią krążyć i nigdy nie znikają 
z internetowego „obiegu”, widzę 
już za ileś lat pracę doktorską 
na temat tego odkrycia... Mam 
jednak nadzieję, że przesadzam. 

W ten sam dzień, kiedy ukazało 
się zdjęcie barki, w sieci www 
ukazała się informacja o rzeźbie 
Lwa Czuwającego, który stoi 
przed Muzeum w Gliwicach. 
Opisano, że jest to dawny 
pomnik wieńczący zbiorową 
mogiłę żołnierzy w XIX wieku 
znajdującą się w okolicach  
ul. Na Piasku. Tym razem to 
nie żart był początkiem błędu, 
tylko brak rzetelności. Ktoś 
coś przeczytał i skleiła mu się 
historia rzeźby Lwa Śpiącego 
z Czuwającym. Następny ktoś 
to przeczytał, nie sprawdził 
i powielił, i tak zaczął się prze-
marsz nieprawdziwej informacji 
w wirtualnym świecie. 

Rzeźba Lwa Czuwającego stoją-
ca przed Muzeum w Gliwicach, 
przy ul. Dolnych Wałów, przy-
pomina drugi taki obiekt – od-

lew wykonany według modelu 
Theodora Erdmanna Kalidego, 
przedstawiający śpiące zwierzę. 
Ich historia jest inna. Pierwszy 
stał na terenie obecnego GZUT-u.  
Nawet archiwalne zdjęcie, gdzie 
widać, że jest to ozdoba przy wej-

ściu do budynku, opisano jako 
pomnik (!). Później przeniesiono 
go w latach 30. XX wieku przed 
budynek gliwickiego muzeum.

Z kolei Lew Śpiący (którego 
współczesny odlew stoi teraz 
na skwerze w pobliżu Urzędu 
Miejskiego) powstał w XIX wie-
ku z myślą o uczczeniu pamięci 
żołnierzy rannych w czasie walk 
wojny francusko-pruskiej. Po 
przewiezieniu do Gliwic zmarli 
oni w szpitalu wojskowym. Spon-
sorem pomnika był pruski król 
Fryderyk Wilhelm IV. Najpierw 
postument stanął na terenie 
cmentarzyka przy ul. Na Piasku, 
później przeniesiono go wraz ze 
szczątkami poległych wojsko-
wych do parku miejskiego (czyli 
dzisiejszego parku im. Fryderyka 
Chopina). Zawierucha lat powo-
jennych nie przyczyniła się do 
zachowania tego miejsca. Lew 
zaginął, żeby powrócić do nasze-
go miasta już jako współczesny 
odlew, o czym przypominałam 
kilka tygodni temu. 

Czasami to wizja artysty po-
woduje zmianę rzeczywistości. 
Przykładem niech będzie pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Katowicach. Sfinansowany ze 
składek mieszkańców wojewódz-

twa śląskiego, został zamówiony 
w 1936 roku u chorwackiego 
rzeźbiarza Antuna Augustinčicia. 
Widać artyście klacz nie pasowała 
na wierzchowca dowódcy i tak 
ulubioną Kasztankę marszałka 
rzeźbiarz zamienił w… ogiera. 
Pomnik nie dotarł do Polski przed  
II wojną światową, a dzieje jego 
odzyskania zasługują na sensa-
cyjny film! Marszałek trafił do 
Katowic dopiero w 1991 roku. 
Siedem lat później wykonano 
cokół i ustawiono go w obecnym 
miejscu, na placu Bolesława Chro-
brego. Projekt placu wraz z coko-
łem wykonano według projektu 
Aliny Borowczak-Grzybowskiej 
i Andrzeja Grzybowskiego. 

Konkluzja w przeddzień prima 
aprilis nasuwa się sama – lepiej 
napisać mniej niż za dużo, a nie-
sprawdzonych informacji nie 

powielać! A jakie zamieszanie 
można wprowadzić, przekazując 
informacje bez komentarza, najle-
piej pokazuje słynne słuchowisko 
radiowe z 1938 roku na podstawie 
książki Herberta George’a Wellsa 
„Wojna światów”. Doprowadziło 
ono część słuchaczy do zbiorowej 
paniki i pośpiesznej ucieczki z do-
mów. Jak się czuł Orson Welles, 
autor makabrycznego radiowego 
„kawału”, nie wiem, ale nie był to 
pewnie powód do chwały. 

Na koniec mam jeszcze jedną 
niespodziankę – odkryłam projek-
tanta budynku przy ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego 2 i nie jest 
to Karl Schabik, jak dotychczas 
sądzono! Więcej o tym napiszę 
w kolejnych „Kolorach…”.

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

PRIMA APRILIS PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Projekt miejsca pamięci z Lwem Śpiącym opracowany w 1889 r. przez  Projekt miejsca pamięci z Lwem Śpiącym opracowany w 1889 r. przez  
miejskiego radcę budowlanego Carla Verwiebe. Materiały udostępnione przez dr. Jacka Schmidtamiejskiego radcę budowlanego Carla Verwiebe. Materiały udostępnione przez dr. Jacka Schmidta

Rysunek pomnika  
Lwa Śpiącego autorstwa  

nauczyciela rysunku  
Knoetela

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Katowicachw Katowicach

Lew Czuwający u wejścia do budynku Lew Czuwający u wejścia do budynku 
na terenie obecnego GZUT-u  na terenie obecnego GZUT-u  
(fotografia archiwalna)(fotografia archiwalna)
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CZY PIOTR POBIJE  
REKORD GUINNESSA?
Jeśli zawsze zastanawialiście się, jak wyglą-
dają próby bicia rekordu Guinnessa – datę 
3 kwietnia koniecznie zapiszcie w swoich 
kalendarzach. Piotr Lerski, właściciel KS 
3arte Arena Gliwice, świetny instruktor 
i prawdziwy człowiek renesansu, podjął 
się niezwykłego wyzwania. Co nas czeka? 
Pot, olbrzymie emocje i… chest to ground 
burpees. Fitnessowym wyjadaczom włos 
staje dęba na dźwięk samej nazwy, a dla 
wszystkich tych, którzy jeszcze nie poznali 
zabójczej mocy „krokodylków”, spieszymy 
z wyjaśnieniem.

SPRINT BURPEES

Na czym polega wyzwanie? Piotr zawalczy 
w kategorii Sprint Burpees, co oznacza, 
że musi wykonać 68 powtórzeń w ciągu 
3 minut, by pobić obowiązujący rekord 
Kanadyjczyka. – Burpeesy to układ kilku 
ruchów, które w połączeniu mogą być 
świetnym treningiem ogólnorozwojowym, 
choć dziś są nieco częściej wykorzystywane 
jako element treningu interwałowego – 
tłumaczy Piotr. – Zaczynamy od przysiadu, 
przechodzimy do deski, by następnie wyko-
nać pompkę i na koniec dynamicznie wy-
skakujemy w górę. Całość musi być bardzo 
płynna i wykonana poprawnie technicznie.

MOC KIBICOWANIA
Merytoryczną ocenę techniki Piotra pozo-
stawimy zawodowym sędziom, którzy od-
wiedzą Arenę Gliwice już 3 kwietnia o godz. 
13.30, by zweryfikować, czy Piotr napraw-
dę jest w stanie pobić rekord. Wyzwanie 
jest spore i już nie możemy się doczekać 
wspólnego kibicowania. Postępy w przy-
gotowaniach Piotra możecie obserwować 
w mediach społecznościowych KS 3arte 
Arena Gliwice. Widzimy się już w najbliższą 
niedzielę w holu C. Bądźcie z nami!

URODZINOWY PROGRAM 
KABARETU NEO-NÓWKA
Jeśli sport to nie wasza bajka, a chcieliby-
ście popracować nad mięśniami brzucha, 

mamy dla was jeszcze jedną propozycję 
na niedzielę. Przygotujcie się na prawdzi-
wy festiwal śmiechu i bądźcie gotowi na 
zakwasy! Artyści zagwarantują niezwykły 
jubileusz w iście „neo-nówkowym” stylu, 
czyli bez sztampy, z luzem, dużą dozą 
improwizacji i nowości. Jak zwykle ka-

baretowi na scenie będzie towarzyszył 
zespół Żarówki, który zadba o oprawę 
muzyczną i coś nam mówi, że potężna 
dawka śmiechu to najlepszy plan na 
zwieńczenie tygodnia.

 (ARENA GLIWICE)

ARENA GLIWICE

W sobotni wieczór trybuny Areny Gliwice wypełniło niemal 12 tys. fanów mocnych wrażeń. Dziewięć walk, 
audiowizualne show na najwyższym poziomie, taneczne otwarcie KS 3arte Arena Gliwice, zwroty akcji  
i emocje sięgające zenitu – to było coś!

Niedziela pełna wrażeń

FAME 13 – MOCNE STARCIA W GLIWICKIEJ ARENIE

3 kwietnia czeka nas dzień pełen atrakcji. Spotkamy się o godz. 13.30 w holu C i sprawdzimy, 
czy w Gliwicach padnie nowy rekord Guinnessa, a kilka godzin później zasiądziemy na trybunach 
Małej Areny podczas jubileuszowego programu Kabaretu Neo-Nówka.
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DYMY NA MAŁEJ ARENIE
Weekend z największą galą freak fightową 
zaczęliśmy w piątek. Ceremonia ważenia, 
która już tradycyjnie odbywa się na dzień 
przed galą, przyciągnęła do Gliwic tłumy 
fanów twórców internetowych, a kolejka 
prowadząca do wejścia zdawała się nie mieć 
końca. Było warto czekać – niemal 500 osób, 
które miało okazję oglądać show na żywo, 
mogło spotkać swoich idoli, zrobić sobie 
z nimi zdjęcie i zamienić kilka słów. 

WIELKIE OTWARCIE
W sobotę na terenach zewnętrznych gli-
wickiej Areny tłumy amatorów sportów 
walki oczekiwały na 13. edycję Fame od 
wczesnego poranka. Noc otwarły walki 
wstępne, a kiedy cała Polska kibicowała 
swoim faworytom, my z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na nieco inne show. Wreszcie 
zgasły światła, a uwagę milionów widzów 
skradły bezczelnie uzdolnione tancerki z KS 
3arte Arena Gliwice. Niebanalny układ, 
dopracowane w stu procentach stylizacje 

i choreografia, która sprawiła, że temperatu-
ra na Arenie Głównej podniosła się niespo-
tykanie gwałtownie – kto widział, ten wie, 
że było naprawdę gorąco. 

PALUSZEK I GŁÓWKA?
Jedna z najbardziej wyczekiwanych walk 
wieczoru zakończyła się dla widzów (i sa-
mych walczących) dość niespodziewanie. 

Popek Monster, który stanął oko w oko 
z Normanem Parke, po zadaniu ciosu swo-
jemu przeciwnikowi… złamał palec i nie 
mógł kontynuować walki. Tego nikt się nie 
spodziewał, ale coś nam mówi, że należy 
spodziewać się rewanżu. 

NITRO KONTRA  
UNBOXALL

Choć wszystkie znaki na Ziemi i w Internecie 
wskazywały na to, że to ulubieniec publicz-
ności, Nitro, zgarnie zwycięstwo, ku głośne-
mu niezadowoleniu publiczności oponent 
Sergiusza spisał się w oktagonie fantastycz-
nie i nie pozostawił najmniejszego pola do 
popisu. Działo się sporo, ale spokojnie – to 
dopiero początek sportowych emocji w tym 
roku.
 (ARENA GLIWICE)
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Z MIASTA / OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

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 energią 
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.

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

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

od 15 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. 
(we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni 
pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy 
używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.

Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospo-
darczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia  2022 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki 
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

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

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Kolejna zbiórka elektrośmieci

Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kultural-
nej prowadzone przez Polską Akademię 
Umiejętności w Willi Caro cieszą się nie-
słabnącą popularnością zarówno wśród 
młodzieży szkół średnich, młodzieży 
akademickiej, jak i dorosłych odbiorców. 
Przybliżając najnowsze osiągnięcia na-
uki, a także problemy kultury, stanowią 
okazję do spotkania z najwybitniejszymi 
polskimi uczonymi. 31 marca gościem 

Wszechnicy będzie matematyk i informa-
tyk, dr hab. Zbigniew Puchała z Instytutu 
Informatyki Teoretycznej Stosowanej 
PAN w Gliwicach.

Wykładowca jest współautorem ponad 
60 prac naukowych związanych z teorią 
informacji kwantowej oraz obliczeniami 
kwantowymi, które opracowuje z na-
ukowcami z całego świata. Był zaprasza-

ny do przedstawienia swoich wyników 
m.in. do Singapuru, Barcelony, Paryża 
i Kanady. Swoje wystąpienie w Willi Caro 
poświęci awangardowej dyscyplinie, jaką 
są komputery kwantowe – przyszłość 
informatyki, zbliżona teoretycznie do 
fizyki kwantowej. Słuchacze mogą liczyć 
na przedstawienie tego skomplikowane-
go zagadnienia w możliwie najbardziej 
przystępny sposób!

Początek – godz. 16.00. Wstęp wolny. 
 (kik)

Zepsute albo przestarzałe pralki, telewi-
zory, elektroniczne urządzenia i gadżety, 
zużyty sprzęt oświetleniowy – to nie tyl-
ko zalegające w naszych mieszkaniach 
rzeczy, ale też odpady niebezpieczne, 
których nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. Przez cały 
rok można oddawać je w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Rybnickiej 199 albo przynieść 
je do specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w wybrane soboty czeka 
zaparkowany w gliwickich dzielnicach. 

Tegoroczne zbiórki elektrośmieci prze-
prowadza gliwicka firma Enviropol.PL 
Sp. z o.o.

W sobotę 2 kwietnia elektrośmieci 
będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 – Brzezinka,  

ul. Zamojska (przy kościele)
 godz. 12.30–14.30 – Sośnica,  

ul. Korczoka (przy kościele)

Wszystkie terenowe punkty odbioru 
i godziny przyjmowania elektrośmieci 

są dostępne w zakładce Harmonogram 
wywozu na stronie segreguj.gliwice.eu 
(w zakładce Harmonogram wywozu).

Uwaga! Elektroodpady należy dostarczać 
na miejsce zbiórki w określonych w har-
monogramie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów jest za-
bronione! Odpady są przyjmowane wy-
łącznie w obecności pracowników firmy 
odbierającej, tak aby nie dochodziło do 
zaśmiecania terenu, na którym zbiórka 
jest organizowana.  (mf)

Jest młody, smukły, silny, wysoki i zdecydowanie lubi towarzy-
stwo kobiet. Dosyć szybko się oswaja i chętnie okazuje radość. 
Mieszka przy ul. Wschodniej 56. W Schronisku dla Zwierząt, 
wraz z 80 kolegami, czeka na nowy dom. Niektórych z nich 
będzie można poznać 4 kwietnia w CH Forum.
4 kwietnia będziemy obchodzić Dzień 
Zwierząt Bezdomnych. Z tej okazji gli-
wickie Schronisko dla Zwierząt organi-
zuje w CH Forum (ul. Lipowa 1) akcję 
zapoznawczo-adopcyjną. Przyjdźcie 
i poznajcie zwierzaki. Kto wie, może 
ta przypadkowa znajomość zakończy 
się przyjaźnią na całe życie. W ponie-
działek, w godz. od 16.00 do 19.00, 
w kąciku adopcyjnym w Forum będą 
czekały szukające ciepłego domu psy 
i koty.

Natomiast w sobotę, 2 kwietnia, na 
terenie przy Schronisku odbędzie się 

„Bieg na 6 łap”. To wydarzenie  nie 
tylko promujące adopcję zwierząt, ale 
też popularyzujące wspólne spędza-
nie wolnego czasu (do przebiegnięcia 
lub przespacerowania z psami jest 
dystans 3 km). To również dobra lek-
cja dla najmłodszych – dzieci uczą się 
odpowiedzialnych zachowań względem 
zwierząt. Bieg cieszy się dużą popular-
nością wśród gliwiczan i lista chętnych 
na najbliższy spacer z psami jest już 
zamknięta. Ale nic straconego – w pla-
nach kolejne biegi, o których będziemy 
o informować na stronie internetowej 
Gliwice.eu.

Każdego roku do gliwickiego Schroniska 
przyjmowanych jest około 1000 zwie-
rząt. Dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków i wolontariuszy oraz prowadzonym 
akcjom adopcyjnym, niemal tyle samo 
zwierząt znajduje nowe domy lub wraca 
do właścicieli. Obecnie w Schronisku 
w Sośnicy przebywa około 80 psów 
i 130 kotów. (mf)

Wszechnica PAU zaprasza!

To jest Bravo
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OGŁOSZENIA

poszukujemy kandydatów na stanowisko:
dyspozytor  

transportu samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami i z innymi 

działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kierowców,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i budowaniu relacji 

ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane o profilu 

logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

○ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta Multisport,
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV na 
adres e-mail: katarzyna.figura@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. Portowej 28 (pracodawca, admi-
nistrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz 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 kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towarów 

ADR – dodatkowym atutem,
• doświadczenie w przewozach kra-

jowych.
Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od poniedziałku 

do piątku, w stabilnej firmie istnieją-
cej na rynku od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń 
w oparciu o płacę zasadniczą, pre-
mie itp.,

• wolne wszystkie weekendy,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• pakiet medyczny lub program Mu-

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gli-
wice, ul. Portowa 28, budynek K,  
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.pur-
chla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu 
międzynarodowym 

(PL – DE)
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie.
Nasza oferta:
• praca w elastycznym systemie 

czasu pracy, w stabilnej firmie ist-
niejącej na rynku od ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń 
w oparciu o płacę zasadniczą, pła-
cę sektorową na terenie Niemiec, 
wysokie premie itp.,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• opieka medyczna lub pakiet Mul-

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logisty-
ki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, bu-
dynek K, II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl lub tel. 
666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekruta-
cji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj 
scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informa-
cyjnego/. 

OFERTY PRACY

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH   
II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
OFERTA PRACY NA STANOWISKO  

INSPEKTORA DS. WSPÓLNOT
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu: 1.
Zakres obowiązków:
• znajomość przepisów prawa nie-

zbędnych do pracy na stanowisku in-
spektora ds. wspólnot, umiejętność 
ich interpretacji oraz wykorzystania 
do wykonywania pracy na stanowi-
sku, w tym ustaw:
a) o własności lokali,
b) o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminnym 
i o zmianie kodeksu cywilnego,

c) Kodeks cywilny,
d) ustawa o gospodarce nierucho-

mościami;
• znajomość obsługi komputera 

w zakresie programów biurowych 
(oprogramowanie Microsoft Office);

• umiejętność syntezy danych i podej-
mowania decyzji;

• zdolność w zakresie redagowania 
pism i przygotowywania dokumen-
tów;

• dobra organizacja pracy;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• organizacja i prowadzenie zebrań 

wspólnot mieszkaniowych (zwoła-
nie zebrania, zawiadomienie miesz-
kańców o zebraniu, przygotowanie 
porządku obrad itp.);

• przygotowywania i wprowadzania 
w życie uchwał (po zatwierdzeniu 
ich przez wspólnotę);

• prowadzenie ewidencji właścicieli 
w systemie informatycznym; 

• opracowywanie projektów uchwał 
oraz projektów planów gospodar-
czych;

• bieżąca współpraca z zarządami i za-
rządcami (administratorami) nieru-
chomości, kontrola ich działalności;

• analiza skarg i wniosków członków 
wspólnot mieszkaniowych;

• przestrzeganie terminów w załatwia-
niu spraw, zgodnie z przepisami KPA 
i poleceniami przełożonych;

• prowadzenie oraz archiwizacja kom-
pletnej dokumentacji wspólnoty 
mieszkaniowej;

• inne zadania o charakterze admini-
stracyjno-biurowym.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:
• komunikatywności i umiejętność 

współpracy w zespole,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• samodzielności i kreatywności,
• radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Nasze wymagania:
• wykształcenie min. średnie,

• biegła znajomość obsługi komputera 
(pakiet MS Office), 

• dobra znajomość przepisów prawa 
związanych z zarządzaniem nieru-
chomościami i wspólnotami miesz-
kaniowymi,

• umiejętność podejmowania decyzji,
• samodzielność oraz dokładność 

w wykonywaniu powierzonych 
zadań,

• mile widziane doświadczenie 
w branży zarządzania nierucho-
mościami, doświadczenie w pracy 
na podobnym stanowisku oraz 
w prowadzeniu zebrań wspólnot 
mieszkaniowych, 

• Licencja Zarządcy Nieruchomości 
będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w firmie o ugruntowanej po-

zycji na rynku,
• pełne wsparcie doświadczonego 

zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój 

pracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 15 kwietnia 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty na adres: 

Zarząd Budynków Miejskich II Towa-
rzystwo Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B,  
44-100 Gliwice, pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres e-mail: 
kadry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy podpisać 
dokumenty, wykonać ich skan lub zdję-
cie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/300-00-48.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
OFERTA PRACY NA STANOWISKO  

INSPEKTORA NADZORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Warszaw-
ska 35B.
Wymiar etatu: 1.
Zakres obowiązków:
• pełnienie samodzielnej funkcji 

technicznej polegającej na nad-
zorowaniu robót w zakresie sieci, 
instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

• udział w planowaniu i przedstawia-
niu koncepcji rozwiązań zgodnie 
z wiedzą branżową,

• proponowanie rozwiązań tech-
nicznie uzasadnionych pozwala-
jących na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych danej inwestycji 
w przyszłości,

• weryfikacja i sporządzanie przed-
miarów robót, kosztorysów i har-
monogramów,

• nadzór nad robotami remontowy-
mi i modernizacyjnymi w zakresie 
branży elektrycznej,

• przygotowanie założeń, koordynacja 
prac projektowych w zakresie robót 
elektrycznych,

• wprowadzenie wykonawcy w związ-
ku z realizacją robót,

• sprawdzanie zgodności zaprojekto-
wanych rozwiązań z obowiązujący-
mi przepisami z zakresu instalacji 
elektrycznej i z polskimi normami,

• nadzorowanie prowadzonych prób 
rozruchowych instalacji,

• odbiory poprawności wykonania 
instalacji przed ich stałym przykry-
ciem,

• sprawdzanie jakości, odbiory i rozli-
czanie wykonanych robót,

• prowadzenie dokumentacji tech-
nicznej i realizacyjnej prowadzonych 
zadań,

• podejmowanie działań zmierza-
jących do zapobiegania awariom 
nadzorowanych instalacji i urządzeń,

• kontrole stanu technicznego obiek-
tów i ich instalacji elektrycznych,

• sporządzanie wycen w oparciu 
o otrzymaną dokumentację oraz 
wizję lokalną,

• przygotowanie dokumentacji po-
wykonawczej.

Nasze wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• uprawnienia budowlane do pro-

jektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektro-
energetycznych bez ograniczeń,

• doświadczenie w zakresie nadzoru 
nad wykonawstwem oraz odbiorów 
robót elektroenergetycznych,

• dobra znajomość przepisów w za-
kresie instalacji elektrycznych,

• umiejętność czytania rysunków 
technicznych,

• biegła znajomość obsługi kompu-
tera (pakiet MS Office) oraz progra-
mów kosztorysowych,

• dobra organizacja pracy, komunika-
tywność, umiejętność współpracy,

• samodzielność oraz dokładność 
w wykonywaniu powierzonych 
zadań,

• znajomość zagadnień z zakresu 
ustawy prawo budowlane,

• prawo jazdy kat. B.
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w firmie o ugruntowanej po-

zycji na rynku,
• pełne wsparcie doświadczonego 

zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój 

pracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 15 kwietnia 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty na adres: 

Zarząd Budynków Miejskich II Towa- 
rzystwo Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B,  
44-100 Gliwice, pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres e-mail: 
kadry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy podpisać 
dokumenty, wykonać ich skan lub zdję-
cie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/300-00-48.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
OFERTA PRACY NA STANOWISKO  

INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWLANYCH
Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dzie-
wanny 2.
Wymiar etatu: 1.
Zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowania i właściwego sta-
nu technicznego nieruchomo-
ści, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego,

• sporządzanie protokołów z prze-
prowadzonych kontroli,

• przyjmowanie oraz rejestro-
wanie zgłoszeń awaryjnych 
w sprawach uszkodzeń, usterek, 
wadliwego działania urządzeń 
i instalacji oraz elementów bu-
dynków, 

• zlecanie napraw i remontów wy-
nikających ze zgłoszeń, kontrola 
ich wykonania i rozliczanie,

• prowadzenie książek obiek-
tów budowlanych dla każdego 
obiektu oraz kompletowanie do-
kumentów dotyczących obiek-
tów budowlanych w zakresie 
ustalonym w obowiązujących 
przepisach prawa budowlane-
go i przepisach wykonawczych,

• sprawowanie nadzoru tech-
nicznego nad wykonywanymi 
pracami remontowymi i kon-
serwacyjnymi,

• sprawdzanie jakości wykonywa-
nych remontów,

• wykonywanie przeglądów rocz-
nych budowlanych oraz sporzą-
dzanie protokołów,

• udział w komisjach powykonaw-
czych prac remontowych,

• samodzielne rozwiązywanie pro-
blemów technicznych,

• obsługa korespondencji doty-
czącej bieżącej obsługi miesz-
kańców,

• rozpatrywanie podań lokatorów,
• bieżąca współpraca z przedsta-

wicielami wspólnot mieszka-
niowych,

• przekazywanie i odbiór lokali 
mieszkalnych, użytkowych i ga-
rażowych,

• sporządzanie kart stanu tech-
nicznego przekazywanych lokali.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub śred-

nie budowlane + uprawnienia 
budowlane,

• mile widziane doświadczenie 
w pracy związanej z admini-
strowaniem nieruchomościami, 

• co najmniej 3-letnie doświadcze-
nie w budownictwie,

• znajomość oprogramowania 
MS Office,

• znajomość przepisów z zakre-
su prawa budowlanego oraz 
umiejętność stosowania ich 
w praktyce,

• umiejętność prowadzenia ko-
respondencji z interesantami 
(odpowiedzi na pisma, prośby),

• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kontak-

tów z ludźmi,
• prawo jazdy kat. B + samochód.
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczonego 

zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój 

pracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania doku-
mentów
Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 15 kwietnia 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty na ad-

res: Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o., ul. War-
szawska 35B, 44-100 Gliwice, 
pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: kadry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy podpisać 
dokumenty, wykonać ich skan lub 
zdjęcie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy. Informujemy, że skontaktu-
jemy się z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 ma- 
ja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2018 r., poz.1000).”
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/300-00-48.

 

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.

● młodszy inżynier sprzedaży 
wykształcenie techniczne; umiejętność czy-
tania rysunku technicznego, znajomość pro-
cesów obróbki skrawania, komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego, mile widziana 
znajomość programowania maszyn CNC, 
prawo jazdy kat. B; zakres zadań: obsługa 
klientów na wyznaczonym terenie, realiza-
cja planów sprzedażowych, monitorowanie 
działań konkurencji, przygotowanie zesta-
wień sprzedaży, opracowywanie planów 
sprzedaży; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice;

● specjalista ds. księgowości 
wykształcenie średnie ekonomiczne; do-
świadczenie zawodowe min. 3 lata; zna-
jomość zagadnień finansowo-księgowych, 
umiejętność interpretowania przepisów, 
komunikatywność i otwartość w relacjach 
z innymi, znajomość obsługi komputera – MS 
Office (Excel), zaangażowanie i dokładność 
oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej; 
zakres obowiązków: prowadzenie księgowo-
ści w spółdzielni, prowadzenie ewidencji 
zakupu, sporządzanie zestawień (rejestru 
zakupu) dla celów ustalenia wysokości zobo-
wiązań z tytułu podatku od towarów i usług, 
rozliczanie deklaracji VAT-7 i JPK, monitoro-
wanie i kontrola operacji księgowych oraz 
płatności, przestrzeganie i monitorowanie 
terminów płatności zobowiązań, nadzór 
nad właściwym obiegiem, utrzymaniem 
oraz przechowywaniem i archiwizacją doku-
mentów księgowych; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice Sośnica;

● księgowa/specjalista   
    ds. kadrowo-finansowych 

wykształcenie min. średnie kierunkowe/
ogólne; doświadczenie w pracy w księgo-
wości; znajomość obsługi komputera (pakiet 
MS Office), znajomość ustaw o VAT i PDOF, 
inicjatywa i samodzielność w działaniu; 
zakres obowiązków: samodzielne prowa-
dzenie ksiąg rachunkowych/rachunkowości 
z uwzględnieniem znajomości bieżących za-
gadnień importowo-eksportowych, sporzą-
dzanie deklaracji podatkowych w tym VAT 7, 
VAT UE, PIT, sporządzanie sprawozdawczości 
do GUS, inne prace administracyjne; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● operator wózka widłowego 
wykształcenie: brak wymagań; zakres 
obowiązków: obsługa wózka widłowego, 
przygotowywanie wysyłek, obsługa suw-
nicy z poziomu „0”, przyjmowanie towaru, 
inspekcja towaru, obsługa skanera, dbanie 
o poprawność stanów magazynowych; umo-
wa na o okres próbny; miejsce pracy: Gliwice;

● inspektor nadzoru ds. budowlanych 
wykształcenie wyższe; uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami budowlanymi; 
prawo jazdy kat. B; biegła obsługa komputera 
– umiejętność obsługi programów MS Office; 
zakres obowiązków: nadzór nad remontami 
w Rejonie Obsługi Mieszkańców – wiedza 
w zakresie prac naprawczo-konserwator-
skich w budynkach; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 24 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.
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OGŁOSZENIA

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.8.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (4 etaty) 

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

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

2. Projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjono-
wania tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice.

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

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

5. Prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice.

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

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

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

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe techniczne,
b) lub średnie techniczne oraz co 

najmniej 5 lat doświadczenia na 
stanowisku urzędniczym,

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

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

3.  Obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym.

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

ce.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

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

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

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

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-

nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwier-
dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni.
5. Formularz oświadczeń.

UWAGA – wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie www.zdm.gliwice.

pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru, 

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 19 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 21 kwietnia 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
• do uzgodnienia dla 3 stanowisk, 
• od 1 czerwca 2022 r. dla 1 stano-

wiska.
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 którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 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 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 szko-
leń 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 peł-
ni 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 

statutowej 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 reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
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, kwalifi-
kacje 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 doku-
mentów do Zarządu Dróg Miej-
skich 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 pra-
cy: 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 którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym 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 pro-
cesu 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 drogowe-
go 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 usytu-
owanie obiektów budowlanych przy 
drodze w odległości mniejszej niż okre-
ślone w ustawie o drogach publicznych 
w ust. 1 art. 43.

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach 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 dokumenta-
cji technicznej na realizację inwestycji 
drogowych i innych.

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

8. Wydawanie opinii i koordynacja z refe-
ratami ZDM, Urzędem Miejskim w Gli-
wicach i innymi jednostkami organiza-
cyjnymi.

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

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

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra inży-
niera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownictwa 
komunikacyjnego, 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 
najmniej 5 lat doświadczenia na 
stanowisku związanym z zarządza-
niem pasem drogowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Umiejętność redagowania decyzji 
i pism urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności statuto-
wej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

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 od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
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 formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne na 
stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce 

NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 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 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym 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 mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z dokumen-
tami, kopii dokumentu potwierdzają-
cego 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 procesu 
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 Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby za-
trudnionej w wyniku przeprowadzo-
nego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierają-
ce 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
OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 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 17/2022 do 13 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 54/2022 do 13 kwietnia 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 29/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 49/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 50/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• wykaz nr 53/2022 do 13 kwietnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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. 
stanowisku 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 Organizacyjnych 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 mo-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 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 Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, 
które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-04-35.

nabór nr KD.210.17.2022.ZD-1
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. Realizacja zadań dotyczących zapewnienia 

opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty 
niezależne od Miasta Gliwice, w tym m.in.:
• analiza potrzeb lokalnych i zasobów prze-

znaczonych do realizacji zadań związanych 
z organizacją opieki nad dziećmi przez 
podmioty niepubliczne, 

• przeprowadzanie otwartych konkursów 
ofert na realizację zadań z zakresu opieki 
nad dziećmi,

• przygotowywanie umów dotacji,
• przeprowadzanie kontroli realizacji zadań,
• prowadzenie postępowań dotyczących 

zwrotu dotacji,
• współpraca z instytucjami w ww. zakresie,
• nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami i podmiotami 
ich zatrudniającymi poprzez przeprowa-
dzanie czynności kontrolnych w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki, 
zgodności danych zawartych odpowiednio 
w rejestrze lub wykazie ze stanem fak-
tycznym, wywiązywania się z obowiązku 
sporządzania i przekazywania sprawozdań 
z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3, wywiązywania się z obowiązku ob-
niżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka 
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dzien-
nego opiekuna w związku z otrzymaniem 
dofinansowania, o którym mowa w art. 
64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, 

• wizytacja i przygotowanie opinii dotyczą-
cej spełniania przez lokal, w którym ma 
być prowadzony klub dziecięcy, wymagań 
sanitarno-lokalowych. 

2. Realizacja miejskiego programu wspierania 
rodziny:
• opracowywanie i wdrażanie miejskiego 

programu wspierania rodziny,
• sporządzanie informacji dla potrzeb spra-

wozdawczych.
3. Prowadzenie wykazu podmiotów, w których 

może być wykonywana praca na cele społecz-
ne przez osoby skazane na karę ograniczenia 
wolności i praca społecznie użyteczna oraz 
podmiotów, gdzie skazani na karę pozbawie-
nia wolności mogą wykonywać nieodpłatne 
prace na cele społeczne.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane 

kserokopią dyplomu). 
2. Co najmniej rok stażu pracy (udokumen-

towane aktualnym zaświadczeniem o za-
trudnieniu, kserokopiami świadectw pracy, 
kserokopią zaświadczenia z Powiatowego 
Urzędu Pracy o odbyciu stażu). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych. 
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stano-
wiska lub wykonywania zawodu lub pracy 
w organach i instytucjach samorządu tery-
torialnego. 

7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi do lat 3 – w zakresie nadzoru 
i zadań JST (t.j. DzU z 2021 r., poz. 75 
z późn. zm.),

• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych – w zakresie zasad przyznawa-
nia i rozliczania dotacji (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 305 z późn. zm.),

• ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie – 
w zakresie zasad przyznawania i rozlicza-
nia dotacji (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 
z późn. zm.). 

Wymagania dodatkowe:
• podstawowa wiedza na temat podmiotów 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3. 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
• bardzo dobra organizacja pracy, bezstron-

ność, umiejętności analityczne, umiejętność 
prowadzenia rozmów w sytuacjach kryzyso-
wych i konfliktowych. 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach przy ul. Zwycięstwa, na II piętrze.
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej 

połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bez-
pośredni, telefoniczny, e-mailowy). 

6. Praca pod presją czasu.
7. Praca w stresie. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wymagany staż pracy i kwalifikacje, 

• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
20 kwietnia 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego 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 
korespondencja będzie opatrzona kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub za 
pośrednictwem platformy e-PUAP. Do kore-
spondencji należy dołączyć skany wymaga-
nych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się 
datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów 
przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każdy z kan-
dydatów otrzyma drogą elektroniczną (w kore-
spondencji wysłanej na wskazany w dokumen-
tach aplikacyjnych adres e-mailowy) informację 
o nadanym numerze referencyjnym oferty, który 
będzie obowiązywał w czasie trwania naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyj-
nych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany 
wykaz numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów zakwalifikowanych do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu merytorycznego zo-
stanie podana kandydatom drogą elektroniczną.  
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidziane dla pra-

cownika realizującego wyżej opisany zakres 
zadań to starszy inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji po-
siadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4, 
zobowiązany jest do złożenia wraz z doku-
mentami kopii dokumentu potwierdzające-
go niepełnosprawność.

6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na 
stronie bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami (w rozu-
mieniu przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami) zakwalifikowane do 
udziału w naborze wymagające szczególnej 
formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego 
faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń 
i Płac UM w Gliwicach niezwłocznie po otrzy-
maniu zaproszenia do udziału w postępowa-
niu rekrutacyjnym (telefonicznie – 32/238-56-
-50 lub e-mailowo – kd@um.gliwice.pl).

8. Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kan-
dydatów ubiegających się o zatrudnienie 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest Pre-
zydent Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w plikach 
do pobrania. 

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania osoby wybranej do 
zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego 
naboru. 

nabór nr KD.210.19.2022.KOM-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Przygotowywanie grafik na potrzeby 

publikacji informacyjno-promocyjnych.
2. Skład do druku materiałów przezna-

czonych do publikacji.
3. Współprowadzenie profili Miasta Gli-

wice w mediach społecznościowych.
4. Tworzenie treści do wykorzystania 

w mediach społecznościowych.
5. Planowanie kampanii informacyj-

nych i promocyjnych.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumen-

towane kserokopią dyplomu). 
2. Co najmniej 3 lata stażu pracy 

(udokumentowane aktualnym za-
świadczeniem o zatrudnieniu, kse-
rokopiami świadectw pracy, ksero-
kopią zaświadczenia z Powiatowego 
Urzędu Pracy o odbyciu stażu). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. 

5. Niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawo-
du lub pracy w organach i instytu-
cjach samorządu terytorialnego. 

7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Doskonała znajomość zasad języka 

polskiego. 
9. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1914),

• ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. DzU z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe związane 

z pracą w jednostkach samorządu 
terytorialnego lub współpracą z jed-
nostkami samorządu terytorialnego,

• doświadczenie graficzne związane 
z pracą w instytucjach/działach zaj-
mujących się polityką informacyjną 
bądź realizujących zadania z zakresu 
komunikacji społecznej, promocji, PR,

• znajomość bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających tworzenie grafik do 
wykorzystania w mediach społecz-
nościowych oraz wiedza z zakresu 
ich tworzenia, 

• doświadczenie w prowadzeniu 
firmowych profili w mediach spo-
łecznościowych,

• umiejętność przetwarzania informa-
cji i tworzenia treści do wykorzysta-
nia w mediach społecznościowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole, kre-

atywność, umiejętność pracy pod 
presją czasu. 

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Zwycięstwa 21 (na II piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzo-

wanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

do udzielania odpowiedzi w związ-
ku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośred-
ni, telefoniczny, e-mailowy). 

6. Praca pod presją czasu.
7. Dyspozycyjność.
8. W zależności od potrzeb istnieje 

konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających wymagany staż pracy 
i kwalifikacje, 

• kwestionariusz osobowy (zgodnie 
ze wzorem opublikowanym w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 
oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 7 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. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice (decydu-
je data wpływu oferty do urzędu),

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

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert 
każdy z kandydatów otrzyma drogą 
elektroniczną (w korespondencji wy-
słanej na wskazany w dokumentach 
aplikacyjnych adres e-mailowy) infor-
mację o nadanym numerze referencyj-
nym oferty, który będzie obowiązywał 
w czasie trwania naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów 
aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostanie opublikowany wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów zakwa-
lifikowanych do testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu meryto-
rycznego zostanie podana kandydatom 
drogą elektroniczną.  
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidzia-

ne dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to 
starszy inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowi-
sko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata wyłonionego do za-
trudnienia w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia  o naborze był 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. 

5. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z uprawnienia o którym mowa w pkt. 
4, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

6. Deklaracja dostępności zamieszczo-
na jest na stronie bip.gliwice.eu/
dostepnosc-informacji.

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy 
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami) zakwalifikowane do udziału 
w naborze, wymagające szczególnej 
formy wsparcia, proszone są o zgłosze-
nie tego faktu pracownikowi Wydziału 
Kadr, Szkoleń i Płac niezwłocznie po 
otrzymaniu zaproszenia do udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
(telefonicznie: 32/238-56-50 lub  
e-mailowo: kd@um.gliwice.pl).  

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administra-
torem danych osobowych kandyda-
tów ubiegających się o zatrudnienie 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest 
Prezydent Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zo-
stanie opublikowane imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku 
przeprowadzonego naboru. 

http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
http://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji
mailto:kd%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji
https://bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji
mailto:kd%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIANIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (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 nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• wykaz nr NA/1/2022

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

 UL. SKARBNIKA 35, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 900,00 zł
 UL. KOZIELSKA 62, lokal nr 5
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 100,00 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

 dz. nr 753/11, obręb Kolej  
(przetarg ograniczony)
Cena wywoławcza nieruchomości: 3238,00 zł

 dz. nr 753/3, obręb Kolej  
(przetarg ograniczony)
Cena wywoławcza nieruchomości: 3238,00 zł

 UL. BARLICKIEGO 8, lokal nr II
Cena wywoławcza nieruchomości: 279 500,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal 7a
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 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.gli-
wice.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. Zwy-
cięstwa 12 w Gliwicach.

2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności lokalu 
użytkowego. 

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

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

tychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę 
przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego 
właściciela nieruchomości na podstawie ustawy  
z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytko-
wania 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 działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb 
Stare Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

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

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

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

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

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

14. Część nieruchomości, nieobjęta umową najmu, 
zostanie udostępniona 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 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach kompletu do-
kumentów 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 
papierowej w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach,

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

○ w przypadku spółek prawa handlowego – poświad-
czonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie 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 rozpoczę-
ciem 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 zwią-

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

AB.6740.7.2.2021 z 22 marca 2022 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735 z późn. 
zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 176), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 10 marca 2022 r. wydał 
decyzję nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa układu dróg publicznych: drogi powiatowej nr 7213S – ul. Kujawskiej 
oraz drogi gminnej nr 130383S – ul. Ceglarskiej w Gliwicach”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gliwice – miasto na prawach powiatu nieruchomości znajdujących się w liniach 

rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 

dla realizacji tego obowiązku i równocześnie zezwolono na wykonanie tego obowiązku,
• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących 

realizacji inwestycji, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. Kujawskiej (droga 

powiatowa nr 7213S) (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
   obręb Łąki Kłodnickie: 260/1 (260), 558, 559, 560/3,
   obręb Ligota Zabrska: 657/1, 658/1. 
2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. Ceglarskiej (droga 

gminna nr 130383S) (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
   obręb Łąki Kłodnickie: 560/4,
   obręb Ligota Zabrska: 224/1 (224), 619, 620, 657/3 (657/2), 657/4 (657/2). 
3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu 

realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), to jest przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie podano pierwotny 
numer działki):

   obręb Ligota Zabrska: 226, 359, 657/5 (657/2).
4. Działka znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor prowadził będzie roboty budowlane 

towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie 
podano pierwotny numer działki):

   obręb Ligota Zabrska: 657/5 (657/2).
II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Numer działki wchodzącej 

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Numer działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 260 260/1 0,0301 260/2 0,6040 Łąki Kłodnickie
2. 224 224/1 0,0544 224/2 0,2243 Ligota Zabrska

3. 657/2 657/3 0,0735 657/5 6,1964 Ligota Zabrska
657/4 0,0085

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gliwic – miasta na 
prawach powiatu, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer działki po 
podziale

Numer działki pierwotnej lub 
nie podlegającej podziałowi Obręb Oznaczenie podmiotu, na którego rzecz 

ma nastąpić przejęcie
Lp. 1 2 3 4
1. ----- 657/1 Ligota Zabrska Gliwice – miasto na prawach powiatu
2. ----- 658/1 Ligota Zabrska Gliwice – miasto na prawach powiatu
3. 260/1 260 Łąki Kłodnickie Gliwice – miasto na prawach powiatu
4. ----- 558 Łąki Kłodnickie Gliwice – miasto na prawach powiatu
5. ----- 559 Łąki Kłodnickie Gliwice – miasto na prawach powiatu
6. ----- 560/3 Łąki Kłodnickie Gliwice – miasto na prawach powiatu

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz określono ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku:
Tabela nr 3

Numer 
działki 

po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Obręb Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac

Określenie 
ograniczeń 

w korzystaniu 
z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5 6 7

1. ---- 226 Ligota 
Zabrska GL1G/00047800/6 9,46

Przebudowa 
napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 
nN.

Ograniczenie czasowe 
 polega na 

ograniczeniu 
w korzystaniu 

z działki nr 226 na 
czas prowadzenia 

robót budowlanych 
opisanych 

w kolumnie nr 6.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7

2. ---- 359 Ligota 
Zabrska GL1G/00033793/2 139,49

Przebudowa 
napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 
nN.

Ograniczenie czasowe  
polega na 

ograniczeniu 
w korzystaniu 

z działki nr 359 na 
czas prowadzenia 

robót budowlanych 
opisanych 

w kolumnie nr 6.

3. 657/5 657/2 Ligota 
Zabrska GL1G/00039048/7 7,26

Przebudowa sieci 
gazowej niskiego 

ciśnienia.

Ograniczenie czasowe  
polega na 

ograniczeniu 
w korzystaniu 

z działki nr 657/5 na 
czas prowadzenia 

robót budowlanych 
opisanych 

w kolumnie nr 6.
V. Ww. decyzją zezwolono na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, poza liniami rozgraniczającymi 
teren inwestycji drogowej, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Tabela nr 4

Numer działki 
po podziale

Numer działki pierwotnej lub 
nie podlegającej podziałowi Obręb Numer księgi 

wieczystej
Zakres robót budowlanych 

towarzyszących realizacji inwestycji
Lp. 1 2 3 4 5

1. 657/5 657/2 Ligota 
Zabrska GL1G/00039048/7 Budowa chodników wraz 

z przebudową zjazdu.

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pra-

cownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim pod numerem telefonu: 32/239-11-66.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta 

Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu admi-
nistracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie 
z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735 z późn. zmianami).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich 
stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego).

* Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia 
o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – 
Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

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/69/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/70/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/76/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/78/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/80/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/85/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/93/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/95/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/266/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/121/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/122/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/125/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/126/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/129/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/130/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/161/2022 do 7 kwietnia 2022 r.
2. Lokalu użytkowego przeznaczonego do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu:
• nr ZGM/139/2022 do 8 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
3. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/123/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/115/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/117/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/114/2022 do 7 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/112/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/111/2022 do 8 kwietnia 2022 r.,
• nr ZGM/113/2022 do 8 kwietnia 2022 r.
4. Lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki:
• nr ZGM/116/2022 do 8 kwietnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/
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