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#SOLIDARNIZUKRAINA

PomagaMY!

Wsparcie nadal jest potrzebne!
Dzięki Waszym otwartym sercom Miejski Punkt Przekazywania Darów 
w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50, wejście E) ciągle zbiera najpotrzeb-
niejsze rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Punkt działa od poniedziałku do 
piątku między godz. 10.00 a 18.00 oraz w soboty od godz. 12.00 do 18.00. 
Od 22 do 24 kwietnia Punkt będzie nieczynny.
Obecnie najbardziej 
potrzebne są:
 żywność: gotowe dania 

obiadowe, pasztety, kon-
serwy rybne i mięsne, 
kawa i cukier, makarony 
i kasze, płatki śniadanio-
we, warzywa w puszce, 
dżemy, pieczywo tostowe 
i chrupkie, słodycze;

 artykuły higieniczne: 
proszek do prania, 
podpaski, papier toale-
towy, płyny i gąbki do 
naczyń, żele do kąpieli, 

szampony, dezodoranty, 
maszynki do golenia;

 poza tym: ręczniki, 
pościel, koce, śpiwory, 
karimaty.

Zebrane środki trafiają do 
obywateli Ukrainy, którzy przy-
jeżdżają do Gliwic i powiatu 
gliwickiego. W celu sprawnego 
przekazywania najpotrzebniej-
szych artykułów obywatelom 
Ukrainy, Stowarzyszenie GTW 
przygotowało do wypełnienia 
elektroniczny formularz forms.
gle/g5cdVTWmAzXXUp6V9.
 (mm)

Miejski Punkt Pomocy Ukrainie działa od poniedziałku 
do piątku w budynku przy ul. Jasnej 31B – tym samym, 
w którym niedawno uruchomiono nowy punkt noclegowy 
dla obywateli Ukrainy. Wsparcie zapewnia w nim Centrum 
Inicjatyw Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Centrum Inicjatyw Społecznych jest 
obecne w Punkcie od poniedział-
ku do piątku między godz. 10.00 
a 18.00. Uchodźcy otrzymują tam 
najważniejsze informacje po przy-
jeździe do Polski: jak otrzymać nu-
mer PESEL, znaleźć pracę w Polsce 
czy wybrać szkołę dla dziecka. CIS 
zajmuje się także szukaniem nocle-
gu dla przybyszy z Ukrainy. Pracow-
nicy CIS-u są dostępni telefonicznie, 
od poniedziałku do piątku między 
godz. 6.00 a 22.00, pod numerem 
+48 32/444-22-22.

W Punkcie Pomocy Ukrainie są 
także obecni pracownicy Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, którzy 
doradzają obywatelom Ukrainy, 
jak wypełnić wnioski o jedno-
razowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300 zł, wnioski 
o przyznanie posiłków w szkole 
i przedszkolu, a także wnioski 
o otrzymanie pomocy żywnościo-
wej. Pracownicy OPS-u zaprasza-
ją do Punktu Pomocy Ukrainie 
w poniedziałki od godz. 8.00 
do 16.00, od wtorku do czwa- 
rtku między godz. 8.00 a 14.30 
i w piątki od godz. 8.00 do 13.00. 
Numer telefonu, pod którym są 
dostępni, to +48 514-054-998. 
 (mm)

MÓWIĄ LICZBY  
(dane z 19 kwietnia)

4223 numerów PESEL wydano w Gliwicach 
uchodźcom
496 Ukraińców podjęło u nas w mieście 
pracę dzięki działaniom PUP Gliwice
366 przedszkolaków z Ukrainy przyjęliśmy 
w Gliwicach
976 uczniów z Ukrainy uczęszcza do 
gliwickich szkół
8 miejskich punktów noclegowych dla Ukra-
ińców działa w naszym mieście

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

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

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

 (mm)

Darowizny na rzecz
uchodźców z Ukrainy
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Obecnie szkoła muzyczna funk-
cjonuje w budynku przy ul. Sie-
mińskiego. Uczy się w niej już 
niemal pół tysiąca osób, stąd ro-
snąca potrzeba większej siedziby 
zapewniającej odpowiednie wa-
runki do nauki i koncertowania. 
Modernizację wskazanego przez 
miasto zabytkowego gmachu po 
dawnym Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Księcia Ziemowita prowadzi 
firma Milimex SA z Siemianowic 
Śląskich, inżynierem kontraktu 
jest gliwicka spółka Inwestycje, 
Budownictwo, Handel „In-
west-Complex”. Przebudowa 
prowadzona jest pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Jej sza-
cunkowy koszt to ok. 25 mln zł.

Modernizowany gmach składa 
się z dwóch pięter i trzech seg-
mentów, w których przewidziano 

miejsce na wygodne i funkcjo-
nalne sale dydaktyczne, sale 
prób dla orkiestry i chóru oraz 
bibliotekę. Zaaranżowana zosta-
nie też sala koncertowa mogąca 
pomieścić na widowni 300 słu-
chaczy. Przemieszczanie się po-
między piętrami ułatwi osobom 
z niepełnosprawnościami nowa 
winda, pozwalająca także na 
transport instrumentów.

Przyszłe sale dydaktyczne już 
nabierają wymaganego kom-
fortu akustycznego, związanego 
z pochłanianiem dźwięku, tłu-
mieniem hałasu i redukcją tzw. 
pogłosu. To efekt zastosowania 
na ścianach pomieszczeń dźwię-
kochłonnych płyt akustycznych. 
W tzw. sali kameralnej zamon-
towano scenę, widownię oraz 
ścianę reżyserską.

W pozostałych pomieszczeniach 
głównego budynku szkolnego 
prowadzone są prace tynkar-
skie i malarskie oraz montaż 
ścian w systemie suchej zabu-
dowy. Rozpoczęto układanie 
parkietów. Na ukończeniu są 
roboty instalacyjne, a gotowa 
jest izolacja i ocieplenie wyku-
szy. W pomieszczeniach toalet 
układane są płytki ścienne i gres 
podłogowy. Równocześnie trwa 
montaż nowej ślusarki okiennej. 
W rejonie wejścia do budynku 
od strony dziedzińca zamonto-
wano także szklane fasady.

W obiekcie, w którym powstaje 
sala koncertowa, trwa montaż 
ścian w systemie suchej zabudo-
wy. Kontynuowane są prace przy 
instalacjach i centralach  wenty-

lacyjnych. Zakończono wymianę 
pokrycia dachowego i montowa-
nie najważniejszego elementu 
sali – sceny dla uczniów PSM. 
Przy wejściu do budynku także 
pojawiła się szklana fasada.

Na tym nie koniec prac – do-
celowo na szkolnym dziedziń-

cu powstaną m.in. chodniki  
i 61 miejsc postojowych, w tym  
2 dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Wykonywana jest już 
podbudowa parkingu. Przebu-
dowane zostanie też oświetle-
nie gmachu i zjazd z ul. Królowej 
Bony. 
 (kik)

INWESTYCJE

Dziś odgłosy remontu.  
Wkrótce – dźwięki muzyki
Modernizacja budynku przy ul. Księcia Ziemowita na potrzeby Państwo-
wej Szkoły Muzycznej to jedna z najważniejszych miejskich inwestycji 
tego roku. Prace adaptacyjne idą pełną parą – nowa siedziba ma służyć 
uczniom PSM od września. W odnowionym budynku uzdolniona muzycz-
nie młodzież będzie miała do dyspozycji dwa razy więcej przestrzeni niż 
obecnie i zdecydowanie lepsze warunki do nauki.
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Z MIASTA

W ramach tegorocznej akcji zazieleniania pasów drogowych, w niespełna miesiąc w przydrożne lokalizacje trafiło już 
ponad 600 drzew. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się też do rozpoczęcia pierwszych nasadzeń w przestrzeni Rynku.
W ostatnim czasie przy al. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego nasadzo-
no 90 grabów, które będą chronić 
mieszkańców pobliskich zabudo-
wań przed hałasem. Stworzą też 
rodzaj filtra biologicznego, zatrzy-
mując osiadający pył i pochła-
niając niektóre zanieczyszczenia 
komunikacyjne. Prace prowadzono 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego.

W ubiegłym roku podobną ak-
cję, z inicjatywy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, przepro-
wadzono przy tej samej drodze 

na wysokości ul. św. Wojciecha, 
gdzie wolne miejsce uzupełniły 
83 graby. Także w ubiegłym roku 
ponad 200 drzew tego samego 
gatunku nasadzono przy alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, na wyso-
kości ul. Tarnogórskiej.

Do akcji zazieleniania Gliwic 
wybierane są gatunki, które 
dość szybko rosną, są odpor-
ne na choroby i szkodniki, 
a przede wszystkim tolerują 
ekstremalne warunki miej-
skie, w tym zanieczyszczenie 
powietrza, mróz i wiatr. 

Przy planowaniu kompozycji pod 
uwagę brane są także walory 
estetyczne, w tym kształt i ko-
lory roślin. Pięknie prezentują 
się zwłaszcza wiśnie piłkowane, 
kwitnące obecnie m.in.na skwerze 
nad Drogową Trasą Średnicową 
czy wzdłuż ul. Dworcowej.

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest krok 
dalej i jednocześnie 
coraz bliżej do roz-
poczęcia pierwszych 
nasadzeń drzew 
w przestrzeni Rynku.

Posadowione zostaną one 
w systemach antykompresyj-
nych, w specjalnych modułach, 
które przed świętami dotarły 
pod Ratusz. Odbyła się także 
pierwsza „przymiarka” i próba 
generalna przed ich ostatecznym 
ułożeniem.

Głównym zadaniem systemu 
jest stworzenie optymalnej 
przestrzeni dla 11 platanów klo-
nolistnych, które pojawią się tam 
już niebawem – mają ozdobić 
główny miejski plac najpóźniej 
do końca czerwca. Wybór drzew 
był nieprzypadkowy. Doskonale 

dają sobie radę w przestrzeni 
miejskiej. Bardzo dobrze znoszą 
zabrukowanie terenu wokół ich 
systemu korzeniowego. Platany 
pojawią się na trzech pierzejach 
Rynku. Nie jest możliwe ich na-
sadzenie po stronie wejścia do 
Ratusza ze względu na gęstą sieć 
uzbrojenia podziemnego. Tam 
wzrok przykuwać będą jednak 
zielone rabaty kwiatowo-krzew-
ne, przy których prace rozpoczną 
się lada moment. Oprócz drzew, 
gliwicki Rynek zdobić będą bo-
wiem krzewy, byliny i rośliny 
cebulowe.
 (ZDM/kik)

Nowa  
strategia miasta.  

Cele społeczne

Wiosna w mieście

Jedna karta – wiele zniżek
Można już rejestrować się w programie Gliwicka Karta Miesz-
kańca. Program zniżek będzie dostępny elektronicznie, z pozio-
mu aplikacji na smartfona już z początkiem maja.
Na stronie Gliwickiej Karty Miesz-
kańca kartamieszkanca.gliwice.
eu można założyć konto i złożyć 
wniosek online. Jest tam także 
dostępna stale aktualizowana 
lista oferowanych zniżek, ulg, 
preferencji i uprawnień.

Po weryfikacji wniosku, karta bę-
dzie dostępna w wersji elektronicz-
nej, z poziomu aplikacji mobilnej, 
a dla tych, którzy nie obsługują 
urządzeń mobilnych – także w tra-
dycyjnej plastikowej wersji.

Osoby, które nie korzystają z kom-
putera, mogą złożyć wniosek osobi-
ście w urzędzie na papierowym for-
mularzu. Należy w tym celu zgłosić 
się do Biura Obsługi Interesantów, 
a osoby z niepełno-
sprawnościami mogą 

skorzystać z pomocy konsultanta 
do spraw osób niepełnosprawnych 
– w godzinach pracy urzędu. Tam 
też będzie można odebrać plasti-
kową kartę.

   W programie Gliwickiej Kar-
ty Mieszkańca stawiamy na 
kulturę, sport i rekreację, 
czyli czas wolny w Gliwicach. 
Spędź go z partnerami pro-
gramu – to się opłaca!

   Palmiarnia to miejsce, które 
uwielbiają zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści. Zwiedzaj 
tropiki z Gliwicką Kartą 
Mieszkańca!

   Miłośników teatru zapraszamy 
do Teatru Miejskiego w Gli-
wicach. W repertuarze są 
nagradzane spektakle, między 
innymi oparte na gliwickich 
historiach „Najmrodzki, czyli 
dawno temu w Gliwicach” 
M. Siegoczyńskiego i „Dziki 
Wschód” P. Pilarskiego w re-
żyserii J.J. Połońskiego.

   Centrum Kultury Victoria 
przygotowało dla mieszkań-
ców 20% zniżki na bilety na 
imprezy własne. Jest w czym 
wybierać, bo już w maju star-
tują Kulturalia, czyli Gliwicki 
Festiwal Kultury.

   Wejściówki za 1 zł we wszyst-
kich oddziałach Muzeum 
w Gliwicach – to nasza 
propozycja dla wielbicieli 
historii. Jest co zwiedzać, 
w programie są: Willa Caro, 
Zamek Piastowski, Dom Pa-
mięci Żydów Górnośląskich 
i Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego.

   Dzięki Gliwickiej Karcie Miesz-
kańca w miejskich pływal-
niach można poczuć się jak 
ryba w wodzie. Zniżki oferują 
Olimpijczyk, Delfin i Mewa.

   Miłośnikom wypoczynku na 
łonie natury polecamy wizytę 
w Ośrodku Wypoczynkowym 
Czechowice. Przy kąpielisku 
w sezonie działa wypożyczal-
nia sprzętu wodnego.

   W niższej cenie będzie można 
także wynająć korty teniso-
we przy ul. Kosynierów i halę 
sportową przy pływalni 
Delfin.

Program jest w trakcie rozbudo-
wy. Wkrótce do listy partnerów 
będą mogli dołączać także pry-
watni przedsiębiorcy.

   Mieszkańcy zameldowani na 
pobyt stały.

   Osoby zameldowane na 
pobyt czasowy, które rozli-

czają podatek dochodowy od 
osób fizycznych w Gliwicach 
i deklarują w zeznaniu po-
datkowym, że ich miejscem 
zamieszkania są Gliwice.

   Osoby od 18 do 25 lat 
zameldowane na pobyt 
czasowy w Gliwicach, które 
kontynuują naukę w Gliwi-
cach, nie rozliczają podatku 
dochodowego od osób fi-
zycznych w Gliwicach (brak 
dochodów) i pozostają na 
utrzymaniu rodziców/opie-
kunów posiadających prawo 
do otrzymania Gliwickiej 
Karty Mieszkańca;

   Studenci gliwickich uczelni 
zameldowani na pobyt cza-
sowy.

   Osoby przebywające w gli-
wickich placówkach opie-
kuńczych i wychowawczych. 
 (mm)

Korzyści już od 
maja! Jakie?

Kto może skorzystać 
z GKM?
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W grupie 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co gliwicki 
samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, ważne miejsce zajmują cele spo-
łeczne związane z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców. Odwołują się one przede wszystkim do 
wykształcenia, postaw i potrzeb gliwiczan oraz ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
„Miasto społeczności świado-
mie uczestniczącej w rozwo-
ju” oraz „Miasto włączenia 
społecznego i powszechnego 
dostępu do usług publicznych” 
– to właśnie cele społeczne przy-
szłej strategii „Gliwice 2040”. Klu-
czem do sukcesu przy ich realizacji 
będzie edukacja. Gliwicki samo-
rząd we współpracy z partnerami 
– szkołami wyższymi i biznesem 
– chce rozwijać wysokiej jakości, 
zróżnicowaną ofertę kształcenia. 
Wspierane będą nie tylko innowa-
cje w nauczaniu. Gliwice postawią 
na edukację upowszechniającą 
m.in. idee obywatelskości, integra-
cji społecznej i odpowiedzialności 
za drugiego człowieka, otoczenie 
oraz środowisko. Edukację, która 
wyrównuje szanse dzieci i mło-
dzieży, a zarazem umożliwia rozwój 
zawodowy dorosłych. 

Jak pokazały miesiące pandemii 
koronawirusa czy wybuch wojny 
w Ukrainie, są w życiu sytuacje, 
których pojawienia się czy prze-
biegu nie da się do końca przewi-
dzieć. Zapisanym w celach strategii 
narzędziem pozwalającym miastu 
lepiej się do nich przygotować 
będzie edukacja szkolna i pozasz-
kolna. Obejmie ona różne kwestie 
– od uczenia najmłodszych, czym 
jest empatia, po reguły zacho-
wania się w trudnych sytuacjach 
i niesienie pomocy w przypadku 
zdarzeń nadzwyczajnych, także 
tych związanych z postępującymi 
zmianami klimatu.

Świadomi mieszkańcy to silna spo-
łeczność! Gliwice chcą wzmacniać 
świadomość obywatelską i wspól-
notowość, stawiając na różne for-
my partycypacji społecznej. Miasto 
będzie uważnie wsłuchiwać się 
w głos mieszkańców oraz współ-
działać z lokalnymi społecznościa-
mi i organizacjami pozarządowymi.

Ważnym kierunkiem 
działań gliwickiego 
samorządu będzie 
także upowszech-
nianie korzystania 
z cyfrowych danych 
o mieście, w tym 
Miejskiego Systemu 

Informacji Przestrzen-
nej (MSIP), w proce-
durach i rozwiązaniach 
technicznych sprzy-
jających partycypacji 
społecznej.

Aby łatwiej było mieszkańcom 
poruszać się w świecie cyfrowych 
usług, przewiduje się m.in. orga-
nizację warsztatów edukacyjnych 
i instruktażowych przeznaczonych 
dla odbiorców w różnym wieku. 
Pierwsze takie szkolenia de facto 
już się odbywają, co jest jednym 
z pokłosi spotkań i prac grupy 
przestrzennej tworzącej strategię 
„Gliwice 2040”. 

Dzięki nawiązanej współpracy 
Miasta Gliwice i Politechniki 
Śląskiej, pracownicy Wydziału 
Planowania Przestrzennego 
UM szkolą w kwietniu i maju 
studentów uczelni z obsługi 
Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej (MSIP). Pokazują, 
jak posługiwać się jego narzę-
dziami i funkcjonalnościami, by 
uzyskać przydatne dane mogące 
być wartościowym materiałem 
do dalszych analiz. Umiejętne 
i powszechne wykorzystywanie 
przez gliwiczan udostępnianych 
przez miasto elektronicznych 
danych to bowiem jedno. Jest 
też szersza perspektywa, za 
którą kryje się chęć wyrobienia 
w mieszkańcach nawyku sięgania 
do MSIP-u jako szerokiego zbioru 
sprawdzonych i wiarygodnych 
informacji – „twardych” danych 
o Gliwicach.

W perspektywie nad-
chodzących lat miasto 
zamierza również 
silniej skupić się na 
mieszkańcach potrze-
bujących wsparcia. 

Będą temu służyć nowe pro-
gramy aktywizacji społecznej 

kierowane do osób w różnym 
wieku, przedsięwzięcia sprzy-
jające włączeniu społecznemu 
imigrantów i uchodźców, a tak-
że utrzymywanie w dzielnicach 
miejsc przydatnych do organizacji 
spotkań, warsztatów czy wyda-
rzeń edukacyjnych. Usprawniany 
będzie miejski system udzielania 
pomocy społecznej. Gliwice, re-
alizując projekt budowy nowo-
czesnego szpitala miejskiego, 
którego ofertę uzupełnią specja-
listyczne poradnie przyszpitalne, 
chcą współtworzyć ponadlokalną 
ofertę opieki zdrowotnej. Zapo-
bieganie chorobom będzie w niej 
równie ważne jak ich leczenie.

– Cele społeczne ujmują najważ-
niejsze sprawy i tematy bliskie 
mieszkańcom, poruszane podczas 
wakacyjnych spotkań w dzielni-
cach Gliwic – podkreśla Katarzyna 
Kobierska, naczelnik Biura Roz-
woju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, które kieruje praca-

mi nad strategią „Gliwice 2040”. 
– Swoje odzwierciedlenie ma 
w nich m.in. potrzeba większego 
angażowania się w życie miasta 
i współdziałania z samorządem. 
Mocno wybrzmiewa w nich chęć 
aktywizacji życia w dzielnicach, 
dalszego rozwijania oferty edu-
kacyjnej i bazy przedszkolnej 
czy wspólnych działań proeko-
logicznych. Ważną kwestią dla 
mieszkańców jest też szeroko 
rozumiana integracja – wylicza 
Katarzyna Kobierska.   (kik)

W następnym wydaniu  
MSI – Gliwice zaprezen-

tujemy cele gospodarcze 
przyszłej strategii  

„Gliwice 2040”.

Zachęcamy do śledzenia 
strony gliwice2040.gliwice.eu 

 i kontaktów z Biurem 
Rozwoju Miasta UM (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl, 

tel. 32/33-86-550). 

STRATEGIA

Cele operacyjne

PRIORYTET: 
Aktywność mieszkańców

Cel strategiczny: Miasto społeczności 
świadomie uczestniczącej w rozwoju
Cel operacyjny: Edukacja o ponadprzeciętnej 

jakości; wspierająca innowacyjność, 
współpracę i włączenie społeczne

Edukacja na najwyższym poziomie/ opieka 
przedszkolna / dodatkowe kompetencje 

nauczycieli / współpraca z biznesem i szkołami 
wyższymi/ wysoki standard infrastruktury 

edukacyjnej / promowanie wartości 
humanistycznych

Cel operacyjny: Świadomość obywatelska 
i zdolność do reagowania na sytuacje 

kryzysowe
Programy promujące wartości etyczne, równość, 

odpowiedzialność / partycypacja społeczna / 
wsparcie sektora pozarządowego / sprawne 

reagowanie na kryzysy

Cel operacyjny: Powszechne korzystanie 
z cyfrowych danych o mieście

Cyfrowe opomiarowanie miasta / wykorzystanie 
danych w zarządzaniu / powszechne korzystanie 

z MSIP / edukacja i walka z wykluczeniem 
cyfrowym / cyberbezpieczeństwo

Cel strategiczny: Miasto włączenia 
społecznego i powszechnego 
dostępu do usług publicznych

Cel operacyjny: Nowe programy 
aktywizacji społecznej

Wspieranie integracji / powszechne 
kompetencje cywilizacyjne / włączenie 

imigrantów / silna rola sektora 
pozarządowego / dostępne miejsca spotkań

Cel operacyjny: Odpowiedzialna polityka 
społeczna wdrażana z udziałem sektora 

obywatelskiego
Sprawna pomoc społeczna / włączanie 
w rynek pracy / walka z wykluczeniem 
i przemocą / współpraca z sektorem 

pozarządowym / promowanie wolontariatu

Cel operacyjny: Zdrowie mieszkańców 
oparte o profilaktykę i reagowanie na 

dysfunkcje oraz choroby
Promowanie zdrowych nawyków / 

ponadlokalna oferta opieki zdrowotnej / 
programy profilaktyczne i prewencyjne

Nowa  
strategia miasta.  

Cele społeczne

Cele społeczne

http://gliwice2040.gliwice
http://gliwice2040@um.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16/2022 (1105), 21 kwietnia 20226

SPORT

W bardzo dobrych nastrojach wracali do Gliwic futsa-
liści Piasta z jednego z najdłuższych wyjazdów. Pod-
opieczni Orlando Duarte pewnie pokonali 16 kwietnia 
LSSS Lębork 7:2. 
W pierwszej połowie meczu, po 
strzałach Rosy i Viniego, Piast 
postawił gospodarzy w trudnej 
sytuacji. Na 8 sekund przed koń-
cem Cadini zabrał piłkę rywalowi, 
zagrał do Viniego, a ten podwyż-
szył wynik na 3:0.

W 22. minucie, po wybiciu futsa-
lówki przez Widucha, bramkarz 
Lęborka nie opanował piłki, co 
bezlitośnie wykorzystał Cadini, 
pakując ją do pustej bramki. 
Potem nastąpiła chwila rozluź-
nienia, co wykorzystał Koleśnik, 
zdobywając pierwszego gola dla 

miejscowych. To tylko jednak 
podrażniło zawodników z Areny 
– na listę strzelców wpisali się 
Breno i Cadini. W 39. minucie 
Madziąg zdobył drugiego gola dla 
Lęborka. Zanim jednak zabrzmia-
ła końcowa syrena, Vini (kończąc 
akcję Cadiniego) skompletował 
hat-tricka i tym samym ustalił 
końcowy wynik tego pojedyn-
ku na 7:2 dla Piasta. Wygrana 
mogła być jeszcze okazalsza, ale 
podyktowany przez sędziego 
strzał cadiniego obronił golkiper 
z Lęborka. 

(piast.gliwice.pl/kik)

W spotkaniu 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Piast Gliwice wy-
grał w wielkanocny poniedziałek na wyjeździe z Legią Warszawa 1:0. 
Zwycięskiego gola w tym meczu strzelił Damian Kądzior, dla którego 
była to piąta bramka w tym sezonie.
W hitowym meczu tej kolejki 
dłużej przy piłce utrzymywali się 
zawodnicy gospodarzy, ale to 
podopieczni Waldemara Forna-
lika stworzyli sobie więcej sytuacji 
strzeleckich w pierwszej połowie. 
Dodatkowo, Niebiesko-Czerwoni 
dobrze bronili i nie dopuszczali 
swoich rywali do szans bram-
kowych. Swoją dobrą grę Piast 
potwierdził tuż przed przerwą, 
kiedy to Damian Kądzior wy-
korzystał błąd defensywy Legii 
i trafił do siatki, otwierając wynik 
rywalizacji. 

Początkowy fragment drugiej 
części gry był bardzo wyrów-
nany. Obie drużyny miały swoje 
okazje, ale gole nie padały. 
Bliżej była Legia, ale Tomas 
Pekhart trafił w poprzeczkę. 
Po stronie Piasta dobrze ude-
rzał Kristopher Vida, ale dobrą 
interwencją po jego strzale 
popisał się Richard Strebin-
ger. W dalszej części meczu 
ponownie dłużej przy piłce 

utrzymywali się gospodarze, 
ale gliwiczanie pewnie grali 
w defensywie i nie dali gospo-
darzom stworzyć większego 
zagrożenia.

– Udanie zakończyliśmy świą-
teczny okres. Dzięki zaanga-
żowaniu, realizowaniu taktyki 
i założeń udało nam się zniwe-
lować atuty przeciwnika i nie 
dopuściliśmy do zagrożenia pod 

naszą bramką. Jesteśmy zado-
woleni ze zwycięstwa. Od kiedy 
jestem w Piaście, to nie mówimy 
o celach, ale koncentrujemy się 
na każdym kolejnym meczu i tak 
też jest teraz. Zobaczymy, co to 
nam przyniesie po 34 kolejce 
– skomentował po wygranym 
spotkaniu trener Niebiesko-Czer-
wonych Waldemar Fornalik. 

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Gliwiccy koszykarze zakończyli sezon w bardzo dobrym stylu. Pokonali Kinga 
Szczecin i utrzymali się w lidze. Bohaterem spotkania był Jabarie Hinds, który 
trafił decydujący rzut.
Gospodarze „bój o życie” roz-
poczęli od mocnego uderzenia, 
zwyciężając w pierwszej kwarcie 
(19:14). Po wznowieniu gry przy-
jezdni odrobili znaczną część strat, 
ale gliwiczanie „odskoczyli” za 
sprawą Williamsa, Krajiny, Hindsa 
i Puta (44:37).

Po przerwie koncert GTK trwał 
nadal i przewaga gospodarzy 
stała się dwucyfrowa. King nie 
dawał jednak za wygraną i stop-
niowo zaczął odrabiać straty. Gli-
wiczanie przerwali pogoń rywala 
dzięki skutecznej akcji Krajiny. 
Kiedy jednak Langevine kolejny 
raz dał akcję 2+1, a Dorsey-Wal-
ker wykorzystał dwa rzuty wolne, 
po 30 min. gry było 61:55.

W czwartej odsłonie goście 
zbliżyli się do GTK na 2 „oczka”. 
Od tego momentu oba zespoły 

przez kilka akcji nie potrafiły 
zmienić wyniku – aż do ostat-
niej minuty spotkania. Threatt 
ograł Hindsa i wyrównał wynik, 
ale był faulowany i stanął na li-
nii rzutów wolnych. Dodatkowy 
rzut spudłował i GTK otrzymało 

szansę na rozstrzygnięcie meczu. 
W długiej akcji i jej ostatnich se-
kundach na rzut z ośmiu metrów 
zdecydował się Hinds i po chwili 
piłka znalazła się w koszu! Stało 
się jasne, że ekstraklasa nadal 
będzie w Gliwicach.  (GTK/kik)

Piast ograł Lębork

Tak! Ekstraklasa nadal w Gliwicach

Kądzior za trzy!
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24 kwietnia w Arenie Gliwice zostanie rozegra-
ny wyjątkowy mecz rozgrywek STATSCORE Futsal 
Ekstraklasy.
Obecny lider tabeli Piast Gliwice po 
raz pierwszy w historii podejmie 
drużynę futsalistów Legii Warsza-
wa. Ważnym punktem spotkania 
będzie uroczyste pożegnanie 
Rafała Franza – króla strzelców 
Futsal Ekstraklasy, 7-krotnego Mi-
strza Polski, reprezentanta kraju, 
gliwiczanina, który przechodzi na 
piłkarską emeryturę. O godz. 18.00 
obecny dyrektor sportowy futsalo-

wego Piasta po raz ostatni założy 
strój meczowy i wejdzie na parkiet 
Areny Gliwice w roli piłkarza. Trzy-
majmy kciuki, by jego pożegnanie 
zostało uświetnione zwycięstwem 
nad stołeczną drużyną!

Bilety na spotkanie można nabyć za 
pośrednictwem portalu EVENTIM, 
a w trakcie meczu planowane są 
liczne atrakcje dla widzów.  (kik)

Pożegnanie legendyPożegnanie legendy

RAFAŁ 
FRANZ
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https://bilety.piast-gliwice.eu/
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BUDŻET OBYWATELSKI

Trwa 10. edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończył się nabór wniosków. Tym razem 
mieszkańcy zgłosili 243 propozycje zadań.
Procedurę Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego koordynuje Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych. W tym roku 
po raz pierwszy mieszkańcy mogli złożyć 
wnioski za pomocą platformy partycypa-
cyjnej „DecydujMy razem”, która wystar-
towała 1 marca wraz z początkiem naboru 
projektów do GBO. Dzięki temu zgłaszanie 
propozycji stało się dużo prostsze, a zde-
cydowana większość mieszkańców swoje 
wnioski składała właśnie elektronicznie, za 
pomocą nowego portalu. Poparcie dla zadań 
ogólnomiejskich również po raz pierwszy 
możliwe było poprzez elektroniczny formu-
larz, co znacznie ułatwiło proces składania 
dokumentów.

Nabór wniosków do GBO 
trwał od 1 do 21 marca. 
Gliwiczanie zgłosili łącz-
nie 243 projekty. Wśród 
nich 13 to zadania ogól-
nomiejskie, pozostałe to 
zadania dzielnicowe.

Z analizy wynika, 
że sporym zainteresowaniem 
wnioskodawców niezmiennie 
cieszą się projekty dotyczące te-
renów rekreacyjnych, zielonych 
oraz poprawy kondycji fizycznej 
mieszkańców poprzez zajęcia 

ruchowe. Wśród zadań dziel-
nicowych najwięcej, bo aż 173, 
ma charakter inwestycyjny, 

czyli związany z zagospodarowaniem naj-

bliższego otoczenia. Pozostałe 57 wniosków 
dotyczy tzw. zadań miękkich, integrujących 
mieszkańców i pozwalających na ciekawe 
spędzanie czasu wolnego.

Rekordzistami w liczbie złożonych wnio-
sków są: dzielnica Łabędy, której miesz-
kańcy przygotowali 18 projektów oraz 
Sośnica z 17 zadaniami. Z kolei 16 wniosków 
złożono na Sikorniku i Wójtowej Wsi, a po 
15 w Bojkowie i na Trynku.

Wykaz wszystkich  
złożonych wniosków ma 
być dostępny od dzisiaj na 
decydujmyrazem.gliwice.pl.

Opublikowany wykaz wniosków to lista 
projektów m.in. z krótkim opisem i nazwą 
wniosku zaproponowaną przez wniosko-
dawców, jeszcze przed ich oceną (po ocenie, 

weryfikacji oraz po etapie odwołań nazwy 
projektów mogą ulec zmianie lub skróceniu 
w celu dostosowania ich do objętości wy-
druków kart informacyjnych i zwiększenia 
ich czytelności).

Obecnie trwa 
etap oceny 
merytorycznej. 
Wszystkie wnioski 
są oceniane przez 
właściwe jednostki 
miejskie oraz wydziały Urzę-
du Miejskiego. Na 20 czerwca 
zaplanowana jest publikacja listy 
zweryfikowanych wniosków wraz 
z ich ocenami. Z kolei głosowanie 
zaplanowano w terminie od 24 sierp-
nia do 14 września. To wtedy wnioski 
zweryfikowane pozytywnie zostaną 
poddane ostatecznej weryfikacji przez 
mieszkańców.

Wybrane w głosowaniu 
zadania będą realizowa-
ne w 2023 roku.  
Zaplanowana pula na  
ich wykonanie wynosi  
8 348 000 zł, z czego  
1 000 000 zł przeznaczo-
no na projekty ogólno-
miejskie.

Dziękujemy autorom za każdy złożony 
projekt oraz wszystkim mieszkańcom za 
poparcie projektów i zaangażowanie w Gli-
wicki Budżet Obywatelski.

decydujMY razem!

Centrum 3.0 – 
Gliwicki Ośrodek Działań  

Społecznych

GBO 2023. Za nami nabór wniosków

Publikacja wyników
oceny wniosków

Głosowanie

Publikacja wykazu projektów
poddawanych pod głosowanie

Ogłoszenie wyników  
głosowania

Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy u zbiegu ulic Sadowej 
i Brylantowej w Starych Gliwicach wzbogaci się o nowy plac 
zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

Obecnie na skwerze znajduje się boisko, 
siłownia pod chmurką, streekt workout 
park, tor dla rolkarzy oraz strefa gier, czyli 
stoły do chińczyka, ping-ponga i szachów. 
Lada moment ta strefa rekreacji i miejsce 
wypoczynku wielu mieszkańców wzbo-
gaci się o kolejną atrakcję – plac zabaw 
dla młodszych i starszych dzieci. Do 
dyspozycji będą wielofunkcyjne zestawy 

urządzeń zabawowych ze zjeżdżalniami 
i ściankami do wspinania się, huśtawki, 
kiwaki, zestaw edukacyjny, piaskownica 
oraz ławki i stojaki na rowery. Całość 
uzupełnią chodniki, a teren zostanie 
ogrodzony. Inwestycję za niemal 249 tys. 
zł zrealizuje gliwicka firma BHPLAY Maciej 
Mync. Ma być gotowa w połowie wakacji. 
 (mf)

Jeszcze więcej atrakcji
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http://decydujmyrazem.gliwice.pl
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KULTURA

piątek 22 kwietnia
 O godz. 18.00 w Bibliotece 

Centralnej (ul. Kościuszki 17) 
rozpocznie się spotkanie au-
torskie z Joanną Jax.

sobota 23 kwietnia
 O godz. 11.00 i 13.00 Muzeum 

w Gliwicach zaprasza do Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) na 
spotkania dla dzieci i młodzieży 
„Wiek nowoczesności, czyli 
XIX stulecie na Śląsku”. Po-
prowadzi je Anna Pikulska-Stę-
pień.

 Między godz. 12.30 a 15.00 na 
skwerze przed Biblioteką Cen-
tralną odbędzie się „ZumBook 
– taniec, książka, zabawa”. 
Zaplanowano trening zumby, 
wymianę książkową, literackie 
zagadki oraz gry i zabawy dla 
dzieci.

 W Stacji Artystycznej Rynek (Ry-
nek 4–5) o godz. 16.00 rozpocz-
nie się spektakl „Czerwony 
Kapturek” Teatru Wit-Wit.

 O godz. 19.00 w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach rozpocznie 
się Wieczór Teatromana. Będzie 
można zobaczyć spektakl „Dzi-
ki Wschód” Przemysława 
Pilarskiego w reżyserii 
Jerzego Jana Połońskiego. 
Po przedstawieniu odbędzie 
się rozmowa z autorem tekstu 
Przemysławem Pilarskim oraz 
aktorami.

 O godz. 20.00 w Cechowni 
w Nowych Gliwicach wystąpi 
Phillip Bracken. To australij-
ski wokalista, kompozytor, autor 

tekstów i gitarzysta, poruszający 
się muzycznie w obszarze alter-
natywnego soulu, indie roots, 
bluesa i folku.

niedziela 24 kwietnia
 Na godz. 12.00 Teatr Miejski za-

prasza na warsztaty „Baśnie 
z całego świata”. Motywem 
przewodnim będzie Ukraina 
– wśród kwiatów i zieleni po-
słuchamy opowiadania znad 
Dniepru, dowiemy się, kim jest 
tajemniczy Ażdacha, będziemy 
zajadać się blinami i wspólnie 
wykleimy tradycyjny ukraiński 
ornament.

 O godz. 12.00 w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14) rozpocznie się 
pierwsza odsłona warsztatów 
kreatywnych dla dzieci w ramach 
Drejdel klubu – „Fauna i flora 
w świecie żydowskim”.

 O godz. 15.00 rozpocznie się 
Gliwicka Wegańska Kuchnia 
Społeczna – Szamanie na 
Weganie.

 Podwieczorek muzyczny w Wil-
li Caro rozpocznie się o godz. 
16.00. Publiczność usłyszy kon-
cert „Śpiewające puzony” 
w wykonaniu Śląskiego 
Kwartetu Puzonowego.

 O godz. 16.15 kino studyjne 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
wyświetli filmy animowane 
i krótkometrażowe dla 
przedszkolaków w wieku  
5 i 6 lat w ramach Festiwalu 
O!PLA – Teraz dzieci mają 
głos! (mm)

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

Koncerty, spektakle i warsztaty – nadchodzący 
weekend zapowiada się w Gliwicach bardzo inte-
resująco. Polecamy waszej uwadze najciekawsze 
wydarzenia kulturalne w mieście!

Dyskoteka w… ruinach  
teatru Victoria

Majówka #blisko kultury

Świętujmy z książką!

Rozpoczynając Majówkę z Kulturą, w sobotę 30 kwietnia po raz 
pierwszy w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18) odbędzie się 
Silent Disco, czyli cicha dyskoteka. Organizatorami wydarzenia są 
Centrum Kultury Victoria i Arena Gliwice.
W jednym miejscu równocze-
śnie zagra trzech DJ-ów: Lazero, 
Chase i Dżinn, a każdy z nich 
zaprezentuje zupełnie inny styl 
i muzykę. Potańczyć będzie moż-
na do alternative & electronic 
dance, retro disco oraz techno/
house.

To uczestnicy zdecydują, do 
których utworów chcą się 
bawić. Jak to możliwe? Dzięki 
futurystycznym słuchawkom, 
które świecą w jednym z trzech 
kolorów – czerwonym, niebie-
skim i zielonym. Kolory odpo-
wiadają muzyce granej przez 

jednego z DJ-ów, a w każdym 
momencie można przełączyć 
się na inny kanał. To tak, jakby 
przy pomocy jednego guzika 
przenieść się w czasie i prze-
strzeni. Co widzą osoby, które 
obserwują wydarzenie z boku? 
Tańczących i śpiewających 
ludzi. Nie słyszą jednak mu-
zyki, co z pewnością wygląda 
intrygująco. Nie zabraknie też 
tego, z czym kojarzą nam się 
dyskoteki, czyli fantastycznego, 
widowiskowego oświetlenia. 
Na tarasie ruin teatru Victoria 
stanie bar z wystrzałowymi na-
pojami i strefą relaksu. Zabawa 

rozpocznie się o godzinie 19.00 
i potrwa do północy.

Wstęp na Silent Disco będzie 
bezpłatny, jednak żeby pobrać 
słuchawki, konieczne będzie 
okazanie dowodu tożsamości 
oraz podpisanie oświadczenia. 
W jednym momencie w ruinach 
teatru Victoria będzie mogło 
bawić się 200 osób. 

Majówka będzie wydarze-
niem rozpoczynającym Kul-
turalia, czyli Gliwicki Festiwal 
Kultury. 
 (Centrum Kultury Victoria)

1 maja o godzinie 13.00 aleja Przyjaźni zmieni się w Strefę Przyjazną 
Kulturze – będą animacje i warsztaty dla całych rodzin. Zapraszają 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach i Arena Gliwice.
Będziemy wspólnie sadzić 
kwiaty, zdobić bawełniane tor-
by, tworzyć spersonalizowane 
koszulki, piękne łapacze snów 
i decoupage. Na najmłodszych 
czekać będzie magiczny świat 
wielkich baniek mydlanych 
oraz warsztaty slime – czyli 
zabawa z ciągnącymi, puszy- 
stymi, świecącymi masami, 
podczas której dzieci otrzymu-
ją porządną dawkę bodźców, 
świetnie oddziałujących na 
zmysł dotyku i integrację sen-
soryczną. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach będzie 
odpytywać uczestników za-
bawy z wiedzy o literaturze. 
Będzie też koło fortuny z na-
grodami i bookcrossingowa 
półka pełna książek. Na wiel-
bicieli nowych technologii 
czekać będzie ekogra mobilna 
w aplikacji ActionTrack. Licz-
nym atrakcjom towarzyszyć 
będzie muzyka.

Dla gości Strefy przyjaznej Kul-
turze zagrają Baloman – DJ, któ-
ry gra i tworzy muzykę reggae, 
chociaż nie są mu obce też inne 
gatunki oraz Prywaciarze – gli-
wicki duet konferansjersko-di-
dżejski stawiający na wyselek-

cjonowaną muzykę, unikający 
sztampy i konwenansów.

Udział we wszystkich atrak-
cjach na alei Przyjaźni będzie 
darmowy.
 (Centrum Kultury Victoria)

Międzynarodowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich to świetna oka-
zja, by zatopić się w lekturze. W tym 
roku Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach proponuje powieści 
historyczne i spotkanie autorskie 
z Joanną Jax.

W piątek 22 kwietnia o godz. 18.00 
gościem Biblioteki Centralnej  
(ul. Kościuszki 17) będzie autorka 
powieści „Dziedzictwo von Bec-

ków”, „Długa droga do domu”, 
„Piętno von Becków” i „Syn za-
konnicy”. Joanna Jax ma na koncie 
także sześciotomowy cykl „Zemsta 
i przebaczenie” i trzytomowy cykl 
„Zanim nadejdzie jutro”. Parę lat 
temu, mając już na koncie kilka 
wydanych książek, rzuciła pracę 
w korporacji i zdecydowała, że 
będzie pisać na pełen etat. Kto wie, 
może ktoś z uczestników spotkania 
pójdzie w jej ślady? (mm)

https://kultura.gliwice.eu/
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Zapraszamy na wiosenny koncert „w ciepłej tonacji”. 
Śląski Kwartet Puzonowy, czyli Grzegorz Kurowski Ma-
teusz Konopka, Piotr Misiak i Marek Przegendza zagrają 
w Willi Caro w niedzielę 24 kwietnia.
W programie są między innymi 
utwory Claude’a Debussy’ego, 
George’a Gershwina i Thomasa 
Morleya. – Puzony przeniosą nas 
w klimat przestrzeni, wiosennego 
pleneru i parkowego koncertu. 
Historia tego instrumentu sięga 
XIII wieku, a dzięki swojej budo-
wie wyróżnia się on z grupy in-
strumentów dętych blaszanych, 
intrygując swoistym ciepłym 
brzmieniem i ogromnym poten-
cjałem wyrazowym. Jego nośny 
dźwięk potrafi być jednocześnie 

bardzo subtelny – wyjaśnia Piotr 
Oczkowski z Klubu Inicjatyw Kul-
turalnych.

Na Podwieczorek muzyczny 
w Willi Caro zapraszają Klub 
Inicjatyw Kulturalnych, Centrum 
Kultury Victoria i Muzeum w Gli-
wicach. Bilety w cenie 16 i 12 zł są 
do nabycia w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dol-
nych Wałów 3). Będzie je można 
także kupić przed koncertem 
w Willi Caro.  (mm)

Adam Zając – gliwiczanin, muzyk Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej, kierownik sekcji in-
strumentów smyczkowych i gitary w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
im. L. Różyckiego w Gliwicach, zastępca 
koncertmistrza w Filharmonii Zabrzańskiej. 
W rozmowie z „Miejskim Serwisem Infor-
macyjnym – Gliwice” zdradza, co podobało 
mu się podczas tournée w Stanach Zjed-
noczonych i czy po godzinach spędzonych 
w sali prób ma jeszcze ochotę słuchać 
muzyki.
Proszę opowiedzieć o tra-
sie koncertowej w Stanach 
Zjednoczonych. Z kim Pan 
tam pojechał?

To było tournée Filharmonii Lu-
belskiej im. Henryka Wieniaw-
skiego pod batutą Wojciecha 
Rodka, które zorganizowała 
agencja Columbia. Wykonywa-
liśmy między innymi Koncert 
skrzypcowy d-moll Henryka 
Wieniawskiego – patrona or-
kiestry. W repertuarze mieli-
śmy także utwory Beethovena, 
Brahmsa i Rossiniego. Nasze 
występy szły „płytowo”. W języ-
ku muzyków oznacza to, że nie 
było żadnych usterek. Wielkie 
brawa należą się też towarzy-
szącym nam na trasie solistom 
– wybitnej skrzypaczce mło-
dego pokolenia Sarze Dragan 
i pianiście Tomaszowi Rittero-
wi, który wygrał I Międzynaro-
dowy Konkurs Chopinowski na 
Instrumentach Historycznych. 
Dla mnie, prywatnie, ważne 
było to, że w tournée wzięła 
udział również moja żona –  
Ewa Zając, wspaniała skrzy-
paczka i pedagog w naszej 
gliwickiej szkole muzycznej. 
Wspólnie przeżyte tournée 
pozostanie w naszych sercach 
i pamięci na zawsze.

Czy występował Pan w Sta-
nach Zjednoczonych po raz 
pierwszy?

Tak i ten kraj zrobił na mnie bar-
dzo duże wrażenie. Zagraliśmy  
30 koncertów w 30 różnych salach, 
występowaliśmy w 17 stanach. 
W dwa miesiące przejechaliśmy 
15 tys. km. Dla muzyka były to 
bardzo ciekawe doświadczenia, bo 
niemal codziennie pracowaliśmy 
w innej akustyce.

Gdzie podobało się Panu 
najbardziej?

Oczywiście na salach koncerto-
wych (śmiech). Są to wspaniałe 
obiekty architektoniczne, ale jako 
muzyk bardzo cieszyłem się przede 
wszystkim z reakcji publiczności. 
W USA owacje są bardzo żywioło-
we i takie też były podczas naszych 
występów. Ale nie samą pracą 
człowiek żyje – podczas trasy mie-
liśmy też okazję sporo pozwiedzać. 
Na Manhattanie w Nowym Jorku 
przeszliśmy z kolegami z orkiestry 
blisko 20 km wzdłuż wieżowców! 
Bardzo podobały mi się też Wa-
szyngton, Boston i Chicago. Cała 
nasza trasa zaczęła się na Flory-
dzie, która przywitała nas letnią 
pogodą i wspaniałą tropikalną 
przyrodą. Oczywiście jako fan 

motoryzacji musiałem zobaczyć 
tor Daytona [Daytona Beach Road 
Course – tor wyścigowy używany 
przez serię NASCAR – dop. red.].

Pracuje Pan jako pedagog 
w gliwickiej szkole muzycz-
nej. Co jest trudniejsze – wy-
stępowanie na scenie czy 
uczenie innych?

Oba zadania są ze sobą ściśle po-
wiązane. Jako młody uczeń i po-
tem student byłem wychowankiem 
koncertujących muzyków. Uwa-
żam to za ogromną zaletę, chociaż 
oczywiście wśród nauczycieli gry 
na instrumentach są także wybit-
ni muzycy, którzy już nie koncer-
tują. Niemniej występy na scenie 
i przekazywanie wiedzy innym to 
dwie różne płaszczyzny, trudno je 
porównać. W występach estrado-
wych na pierwszy plan wysuwa 
się samodzielne przygotowanie do 
wykonania utworu. Muzyk musi 
wziąć odpowiedzialność za to, co 
usłyszy publiczność. Działalność 
pedagogiczna to natomiast coś 
wyjątkowego, możliwość pracy 
ze zdolną młodzieżą. Moim zada-
niem jest przygotowanie ucznia 
do występu, ale kiedy wychodzi 
na estradę, wszystko jest w jego 
rękach, a ja trzymam kciuki za jego 
udany występ.

Niektórzy uważają, że skrzyp-
ce to najtrudniejszy do opa-
nowania instrument mu-
zyczny. Co na to zawodowy 
skrzypek?

Faktycznie gra na skrzypcach nie 
należy do łatwych. Zresztą mi-
strzowska gra na jakimkolwiek 
instrumencie jest bardzo wyma-
gająca. Wszystko jedno, czy będą 
to skrzypce, wiolonczela, trąbka, 
instrumenty perkusyjne. Jeżeli ktoś 
chce być mistrzem, musi dużo ćwi-
czyć – nie ma innego sposobu.

A kiedy Pan zdecydował, 
że będzie grał właśnie na 
skrzypcach?

Edukacja muzyczna w Polsce stan-
dardowo rozpoczyna się w mo-
mencie podjęcia nauki w szkole 
muzycznej, czyli w wieku 7 lat. Ja 
akurat byłem uczniem Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
w Katowicach. Rodzice stwierdzili, 
że powinienem iść na przesłucha-
nie. W ten sposób związałem się 
z muzyką i ten związek trwa do dziś.

Jaką muzykę lubi Pan grać, 
a jakiej słuchać?

Na co dzień bardzo dużo słucham 
tej muzyki, którą gram (śmiech). 

Mam na myśli próby, koncerty, 
których jest bardzo dużo. Nie 
ukrywam jednak, że bardzo ce-
nię sobie ciszę – podczas jazdy 
samochodem, w domu. W ciszy 
odpoczywam. Jeżeli chodzi jed-
nak o inne niż klasyczne gusty 
muzyczne, to bardzo lubię śląski 
zespół Carrantuohill. To fanta-
styczna muzyka irlandzka, od 
czasu do czasu zdarza nam się 
też współpracować.

Jakie są Pana plany na przy-
szłość?

Obecnie działalność artystyczna 
w Polsce jest bardzo ożywiona. 
Koncertów w naszym regionie 
nie brakuje, biorę udział w wie-
lu z nich. Bardzo cieszy mnie też 
praca dydaktyczna, którą prowa-
dzę w gliwickiej szkole muzycznej. 
Przy okazji – zachęcam wszystkich 
rodziców, by zaprowadzili swoje 
dzieci na przesłuchanie do Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Gli-
wicach. Zwłaszcza że od września 
będziemy pracować w nowej 
siedzibie przy ul. Ziemowita. Nie 
możemy się już doczekać przepro-
wadzki, szczególnie że w nowym 
budynku będziemy mieć do dys-
pozycji salę koncertową z praw-
dziwego zdarzenia.  
 (mm)

Puzon na podwieczorekWystawa zegarów
Zegary – słoneczne, wodne, piaskowe, mechaniczne – 
można do 12 czerwca podziwiać na wystawie w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a). To okazja do refleksji nad 
upływem czasu i przemijaniem.

– Zegary zgromadzone w Mu-
zeum w Gliwicach są zbiorem 
różnorodnym. Od założenia 
muzeum w 1905 roku do roku 
1944 trafiło do niego kilkanaście 
zegarów i zegarków opisywanych 
w ówczesnych inwentarzach jako: 
stare, interesujące, rzadkie. Pre-
zentują różny poziom wykonania 
i przeznaczenia – mówi Patrycja 
Gwoździewicz, kuratorka wystawy.

Kolekcję zegarów zainicjował 
ksiądz Johannes Chrząszcz. Ofia-

rował znajdujący się w ogrodzie 
parafii w Pyskowicach kamienny 
zegar słoneczny z 1808 roku. 
W zbiorach wyróżniają się zegary 
wiedeńskie z okresu późnoklasy-
cystycznego i biedermeieru.

Kolekcji czasomierzy towa-
rzyszą także litografie ukazu-
jące ceremonie pogrzebowe 
z początków XIX wieku oraz 
motywy przemijania w stylu se-
cesji i ekspresjonizmu. Alegorie 
przemijania są także prezento-

wane na obrazach z XVII–XVIII 
wieku z Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu. Ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie 
pochodzą natomiast obrazy 
Olgi Boznańskiej i Bronisławy 
Rychter-Janowskiej.  (mm)
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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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DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

https://ceeb.gov.pl/
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AKTUALNOŚCI

14 kwietnia w gliwickim Ratuszu 
odbyły się uroczystości Diamen-
towych Godów.

W gronie par świętujących 
60-lecie małżeństwa znaleźli 
się (w kolejności alfabetycznej): 
Cecylia i Mirosław Antczakowie, 
Adelheid i Henryk Korkowie,  
Krystyna i Ryszard Musiołowie.

Małżonkowie otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy Prezydenta 
Miasta Gliwice.

Jubilatom życzymy wielu na-
stępnych wspólnych lat w zdro-
wiu, szczęściu i miłości.fo

t. 
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W piątek, 22 kwietnia, Urząd Miejski w Gliwicach będzie czynny 
do godz. 16.00, nie jak zazwyczaj do godz. 15.00. 
Natomiast decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowi-
cach, godziny urzędowania Terenowego Punktu Paszportowego 
ŚUW zlokalizowanego na parterze gliwickiego magistratu (przy  
ul. Zwycięstwa 21) w tym dniu pozostają bez zmian – obsługa klientów 
będzie odbywała się w godzinach od 8.00 do 15.00.  (mf) 

22 kwietnia Urząd  
Miejski czynny dłużej

Wszechnica zaprasza

Zbiórka elektrośmieci

Festiwal nauki

Sprawdź  Sprawdź  
numery  numery  
rachunków UMrachunków UM

Od 1 stycznia Urząd Miejski w Gli-
wicach obsługuje Bank Millen-
nium S.A. Jeśli z przyzwyczajenia 
lub niewiedzy dokonałeś wpłaty 
na dotychczasowy – poprzednio 
obowiązujący – numer rachunku 
w ING Banku Śląskim, możesz liczyć 
na automatyczne przeksięgowanie 
środków na odpowiednie rachunki 
w Banku Millennium S.A. (obecnie 
obsługującym UM) – ale tylko do 
29 kwietnia do godz. 24.00.

Do 29 kwietnia włącznie wpłaty 
dokonane na dotychczasowe in-
dywidualne rachunki w ING Banku 
Śląskim z tytułu:
 czynszu dzierżawnego nie-

ruchomości Miasta Gliwice 
i Skarbu Państwa,

 opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste nieruchomości mia-
sta Gliwice i Skarbu Państwa,

 rocznych opłat przekształce-
niowych (dotychczasowych 
nieruchomości Miasta Gliwice 
i Skarbu Państwa),

 podatków i opłat lokalnych,
 opłaty skarbowej

będą automatycznie przekazywane 
na odpowiednie rachunki w Banku 
Millennium S.A. (obecnie obsługu-
jącym UM). 29 kwietnia o godz. 
24.00 rachunki prowadzone jeszcze 
w ING Banku Śląskim S.A. zostaną 
zamknięte!

Po tym terminie na potwierdzeniu 
transakcji przelewu musi znaleźć 
się właściwy rachunek prowadzony 
w Banku Millennium S.A.

Więcej informacji na stronie  
bip.gliwice.eu w zakładce Numery 
kont bankowych.  (UM)

WAŻNE!

28 kwietnia gościem Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Willi Caro będzie dr hab. Michał Paluch OP – do-
minikanin, wykładowca filozofii i teologii w dominikańskim Kolegium w Krakowie i były rektor Papieskiego 
Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Wspólnie ze słuchaczami zastanowi się, 
czy Kościół jest nam obecnie potrzebny. Na wykład zapraszają Polska Akademia Umiejętności i Muzeum 
w Gliwicach. Wstęp wolny! Początek spotkania  – godz. 16.00.  (kik)

Masz zużyty albo niepotrzebny 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny? Pod żadnym pozorem nie 
wrzucaj go do kontenera! Trwa-
ją zbiórki elektrośmieci 2022. Są 
prowadzone sukcesywnie przez 
cały rok we wszystkich gliwickich 
dzielnicach.

W sobotę 23 kwietnia elek-
trośmieci będzie można 
oddać:

 godz. 10.00–12.00 – Wój-
towa Wieś, ul. Głowackiego 
(przy kościele)

 godz. 12.30–14.30 – Zatorze, 
ul. Okrzei (parking przy GCE)

Informacje o wszystkich te-
renowych punktach odbioru 
i godzinach przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu  

(w zakładce Harmonogram 
wywozu).

Uwaga! Elektroodpady należy 
dostarczać na miejsce zbiórki 
w określonych w harmonogra-
mie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów 
jest zabronione! Odpady są przyj-
mowane wyłącznie w obecności 
pracowników firmy odbierającej 
(Enviropol.PL).  (mf)

Nauka nie musi być trudna, a z pewnością jest fascynująca. 
Dowodzą tego uczniowie ZSO nr 8 przy ul. Syriusza 30, którzy 
po raz kolejny organizują Festiwal Nauki połączony z dniem 

otwartym placówki. Atrakcji nie zabraknie.
Środa, 27 kwietnia, będzie w ZSO 
nr 8 pełna wrażeń, eksperymen-
tów, doświadczeń, warsztatów, 
gier i zabaw. Podczas Festiwalu 
Nauki nikt nie będzie się nudził, 
a nawet wyjdzie ze szkoły bo-
gatszy o nowe przeżycia, wiedzę 
i pragnienie dalszego pogłębiania 
zdobytych informacji.

– To impreza naukowa, dzięki której 
chcemy promować przedsiębior-
czość oraz zachęcić do poszerza-
nia wiedzy, nauki języków obcych 
oraz poznania kierunków ścisłych, 

a przez to wskazać atrakcyjną 
ścieżkę dalszej edukacji. Główny-
mi organizatorami są uczniowie 
i uczennice, którzy w zespołach 
planują warsztaty, eksperymenty, 
doświadczenia, pokazy i gry zespo-
łowe. To właśnie oni będą promo-
wać naukę w formie warsztatów 
i dydaktyki eksperymentalnej, za-
prezentują aktywne formy uczenia 
się przez praktyczne rozwiązywanie 
problemów, zamiast klasycznego 
zapamiętywania faktów – mówi 
Katarzyna Dąbrowska, dyrektor 
ZSO nr 8.

Wydarzenie potrwa od godz. 
14.00 do 18.00. W programie 
m.in.: gry i zabawy językowe dla 
dzieci i młodzieży, budowa lego-
-robotów, warsztaty wirtualnej 
rzeczywistości, doświadczenia 
i eksperymenty geograficzne 
i chemiczne, warsztaty mode-
larskie, planetarium, fotobudka, 
plenerowe warsztaty dla dzieci 
oraz dmuchane zamki i konkur-
sy z nagrodami. Wstęp wolny, 
młodzi naukowcy zapraszają 
zainteresowanych! 
 (mf)

http://bip.gliwice.eu
http://segreguj.gliwice.eu
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GOSPODARKA

Stworzony kilkanaście lat temu „Technopark Gliwice” wciąż się rozwija. Jest bezpieczną przystanią 
dla kolejnych firm i przykładem efektywnej współpracy na linii miasto – nauka – gospodarka. W tym 
roku powstanie już trzeci budynek kompleksu.
Gliwice z powodzeniem kreują 
dobre warunki dla rozwoju go-
spodarczego miasta. Ważne jest 
przy tym m.in. wspieranie roz-
woju branży nowych technologii 
i młodych firm, współdziałanie 
z różnymi środowiskami, aby jak 
najbardziej efektywnie wykorzy-
stywać lokalny potencjał. Dobrym 
przykładem takiej współpracy jest 
Park Naukowo-Technologiczny 
„Technopark Gliwice”, powołany 
przed laty do życia przez miasto 
Gliwice, Politechnikę Śląską i Ka-
towicką Specjalną Strefę Ekono-
miczną.

„Technopark Gliwi-
ce” to nowoczesne 
centrum wsparcia 
przedsiębiorczości 
i innowacji, z dobrą 
infrastrukturą i szero-
ką gamą usług dorad-
czych. 

W ofercie Parku Naukowo-
-Technologicznego, którego 
większościowym udziałowcem 
jest miasto Gliwice znajdują się 
biura i hale warsztatowe na wy-
najem, dodatkowo dla młodych 
przedsiębiorców stworzona zo-
stała przestrzeń coworkingowa. 
W Parku ulokowały się głównie 
firmy związane z sektorem IT, 
High Tech, automatyki i robotyki. 
Funkcjonuje też m.in. inkubator 
przedsiębiorczości, zapewniający 
pomoc nowo utworzonym pod-
miotom gospodarczym, w tym 
przede wszystkim start-upom. 
W ubiegłym roku oddano do 
użytku również nowoczesne la-
boratorium druku 3D, z którego 
korzystać mogą także firmy ze-
wnętrzne. 

Oferta „Technoparku Gliwice” 
jest szersza. Można korzystać z sal 

konferencyjnych, usług szkolenio-
wo-doradczych, bazy eksperckiej, 
polskich i międzynarodowych 
programów wsparcia dla biznesu, 
pomocy przy aplikowaniu o środki 
unijne. Park współpracuje z wie-
loma instytucjami technologicz-
nymi, uczelniami i organizacjami 
zagranicznymi. 

– Nasz Park tworzy platformę 
współpracy pomiędzy sferą nauki 
a biznesem. Uważamy, że inno-
wacyjne, kreatywne, oryginalne 
koncepcje i rozwiązania powinny 
być szybko i skutecznie przetwa-
rzane w pożyteczne produkty 
rynkowe. Dlatego tak istotnym 
celem naszej działalności jest 
transfer nowoczesnych techno-
logii do gospodarki, a przy tym 
wykorzystanie ogromnego poten-
cjału intelektualnego tkwiącego 
w społeczności naszego regionu 
– podkreśla Jacek Kotra, dyrektor 
„Technoparku Gliwice”.

Szczególnie istotne 
jest wspieranie 
przedsiębiorczości 
akademickiej, a zde-
cydowaną większość 
działających tu firm 
tworzą osoby wywo-
dzące się z Politechni-
ki Śląskiej. 

Obiekty „Technoparku Gliwice” 
sąsiadują z dzielnicą akademicką 
– są zlokalizowane przy ulicach 
Konarskiego i Wincentego Pola. 
W tej ostatniej lokalizacji budowa-
ny jest kolejny budynek, w którym 
znajdą się m.in. pomieszczenia 
biurowe dla 15 firm. Zain-
teresowanych ofertą 
Parku nie brakuje 
– obecnie działa 
w nim 80 pod-
miotów.

W pierwszym kwartale tego 
roku do społeczności lokatorów 

stref coworkingu dołączyły 
kolejne 4 innowacyjne 

przedsiębiorstwa, 
zajmujące się np. 
projektowaniem sys-
temów komunikacyj-
nych dla branży ko-

lejowej i tworzeniem 
aplikacji webowych. 

W tym samym czasie o 4 
firmy poszerzyło się też grono 
korzystających z wirtualnego 
biura i Inkubatora Kreatywnych, 
a są to podmioty działające 
m.in. w sektorze przemysłu 4.0 
i sztucznej inteligencji. Z kolei 
w wyniku ostatniej rekrutacji do 
projektu „Inkubator przedsię-
biorczości – szansą na skuteczną 
rewitalizację w Gliwicach II”, 
kolejnych 12 uczestników roz-
pocznie działalność gospodarczą 
na terenie Gliwic – podpisze 

umowę na dofinansowanie 
przedsięwzięcia, stworzy szcze-
gółowy biznesplan, weźmie 
udział w szkoleniach i skorzysta 
z doradztwa indywidualnego. 
Łącznie w ramach projektu 
24 mieszkańców Gliwic założy 
własną działalność gospodarczą 
z dofinansowaniem.

Zespół „Technoparku 
Gliwice” i jego lokato-
rzy starają się działać 
zgodnie ze strategią 
społecznej odpowie-
dzialności biznesu. 

Na przełomie lutego i marca 
„Technopark Gliwice” i jego loka-
torzy przeprowadzili akcję chary-
tatywną „Trochę dobra na Dzień 
Kobiet”, która była kierowana do 
kobiet znajdujących się w kryzysie 
bezdomności, a także będących 
ofiarami przemocy. Zbiórka była 

organizowana wraz z Fundacją 
Pełnia, natomiast otrzymane dary 
zostały przekazane do Katowickie-
go Schroniska dla Kobiet. 

W marcu pracownicy Parku 
i działający w nim przedsię-
biorcy zaangażowali się także 
w zbieranie darów i kupowanie 
niezbędnych rzeczy dla potrze-
bujących w Ukrainie. Paczki 
m.in. z żywnością dla dzieci 
i artykułami higienicznymi zo-
stały przetransportowane w 3 
busach do Lwowa i przekazane 
do Polskiego Czerwonego Krzyża. 
W drodze powrotnej zabrano do 
Polski 31 osób, w tym 13 dzieci, 
które bezpiecznie dojechały do 
Krakowa.

Więcej informacji na temat Tech-
noparku można znaleźć na stronie 
internetowej www.technopark.
gliwice.pl.  (al)

„Technopark Gliwice”.  
Dobre miejsce dla innowacji 
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http://www.technopark.gliwice.pl
http://www.technopark.gliwice.pl
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ARENA GLIWICE

ABOVE AND  
BEYOND NA START

Autorzy utworów, producenci, 
których wieloletnie oddanie 
swojemu rzemiosłu zaowocowa-
ło karierą, o której wielu współ-
czesnych artystów elektronicz-
nych może tylko pomarzyć: 
cztery uznane albumy studyjne, 
14 kompilacji, dwa albumy „aku-
styczne” i samodzielny album 
poświęcony jodze i medytacji, 
nie wspominając o niezliczonych 
klubowych kawałkach i tanecz-
nych remiksach.

DREAMSTATE  
EUROPE 2022  
ODBĘDZIE SIĘ 
ZGODNIE  
Z PLANEM,  
23 KWIETNIA!
Wiemy, jak pokochaliście 
i przyjęliście premierową edy-
cję Dreamstate Europe w 2019 
roku. Wiemy również, że po tych 
dwóch, trudnych pod każdym 
względem latach, jesteście wy-

głodniali eventów i potrzebujecie 
mocnych wrażeń. Dlatego też 
specjalnie na tę okazję Arena 
Gliwice zostanie zaadoptowana 
pod wyjątkowe audiowizualne 

show. Perfekcyjna gra techni-
ki, świateł i nagłośnienia, a to 
wszystko okraszone oczywiście 
magią muzyki od najlepszych 
z gatunku! Powrót po dwuletniej 

przerwie musi być spektakular-
ny, dlatego też rezerwujcie datę  
22 oraz… 23 kwietnia! Zaprasza-
my na FESTIVAL BACK TO LIFE, 
czyli dwudniowe, transowe świę-

to – Anjunabeats oraz Dreamsta-
te Europe Europe. Widzimy się 
na Arenie Głównej!

 (ARENA GLIWICE)

Święta, święta i po świętach! Kompletnie nie przejmujemy się kwietniowymi pogodowymi przeplatanka-
mi i niestrudzenie odliczamy czas do wakacji – w związku z tym mamy dla was bardzo dobrą wiadomość.  
Wakacje powracają za 9 tygodni, a ptaszki ćwierkają, że to będzie rekordowo letnie lato!

#festivalbacktolife

SUMMER ARENA 2022

Above & Beyond ponownie zagości w Polsce! Projekt Anjunabeats Europe odbędzie się 
w Arenie Gliwice już w najbliższy piątek, 22 kwietnia. Artyści wystąpią wraz z gwiazdami, 
takimi jak Jono, Tony i Paavo. Above & Beyond to reprezentacja ścisłej czołówki elektro-
nicznej muzyki tanecznej od dwóch dekad.

KTO NA SUMMER?
Panie, panowie – odkrywamy karty! Ze-
spół, który ma na koncie ponad 1200 kon-
certów w całym kraju, 5 platynowych płyt, 
3 złote oraz rekordy frekwencji w kilkuna-
stu popularnych klubach w Polsce zagra na 
Summer Arenie! 23 lipca będziemy bawić 
się na koncercie Happysad! Gotowi na 
niekończące się emocje? Coś nam mówi, 
że odświeżona, pełna nowych pomysłów 
letnia scena Gliwic skradnie wasze serca. 
Wspólnie wypełnimy wakacje całą masą 
aktywności. Ekscytujące rozgrywki sporto-
we, koncerty topowych polskich gwiazd, 
imprezy i warsztaty taneczne, kultowe już 
w pewnych kręgach karaoke czy weekendy 
tematyczne to tylko część atrakcji, które 
przygotowaliśmy tego lata.

W DZIEŃ  
GORĄCEGO LATA
Już za kilka tygodni znów będziemy łapać 
te chwile: leżakowanie, gorące letnie 
wieczory, muzyka na żywo, niebo pełne 
gwiazd i powietrze pachnące wakacja-

mi, czyli prawdziwa chemia zamknięta 
w jednym z magicznych summerowych 
momentów. Przygotujcie się na moc ko-
lorów, emocjonujące rozgrywki sportowe, 
festiwal kapitalnej zabawy i potężną dawkę 
dobrej muzyki. Nie obędzie się bez strefy 
chillu i ma się rozumieć – strefy gastro, 
a w niej waszych ulubionych summero-
wych przysmaków. Spokojnie – w menu 
nie zabraknie też najnowszych przebojów 
zbliżającego się lata.

TYLE SUMMER  
W CAŁYM MIEŚCIE!
To dopiero początek niespodzianek! Przed 
nami trzecie wspólne lato, ale w tym roku 
Summer Arena nabrała ochoty na nowe 
i nic nie jest w stanie jej zatrzymać, więc je-
śli jeszcze jej nie poznaliście, będziecie mieli 
doskonałą okazję, by to nadrobić – nawet, 
jeśli nie macie w planach odwiedzać Areny 
Gliwice. Zaintrygowani? Bądźcie z nami,  
już niedługo zaserwujemy wam kolejną 
porcję ekscytujących wiadomości.

 (ARENA GLIWICE)
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

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

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

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

Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert pracy, 
które mogłyby być przeznaczone dla obywateli Ukrainy przekraczających 
od lutego granicę Polski.

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

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia,  

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

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice  
– 5 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej 
„Nowo-Zachodnia”, 2x Dn 700 na odcinku od przejścia sieci 
nadziemnej w kanał ciepłowniczy podziemny do  odczepu  

w stronę ul. Kopalnianej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 29 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Remont części ciśnieniowej kotła WR-25 nr 2  
w zakresie  podgrzewacza wody III stopnia.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Dostawę 3 samochodów osobowych z napędem 
elektrycznym.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

Wykonanie remontu obmurzy kotłów.
Termin składania ofert: 6 maja 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2022 r. o godz. 11.01

Wynajem oraz montaż i demontaż rusztowań modułowych  
w remontach bieżących i awaryjnych na obiektach  

i instalacjach ZC-1.
Termin składania ofert: 21 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21 kwietnia 2022 r. o godz. 11.01

UWAGA,  
KWALIFIKACJA WOJSKOWA!

Wydział Spraw  
Obywatelskich  

Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach informuje,

że na terenie miasta Gliwice kwalifikacja wojskowa 
rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 6 czerwca 
2022 r. Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na 
pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta 
Gliwice, którzy:
• w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok 

życia – wezwania otrzyma 625 mężczyzn,
• mają nieuregulowany stosunek do służby woj-

skowej – wezwania otrzyma 146 mężczyzn
oraz 
• kobiety, które zostały wskazane przez Wojsko-

wą Komendę Uzupełnień – wezwania otrzyma 
11 kobiet.

Kwalifikacja będzie przeprowadzono w pomiesz-
czeniach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gli-
wicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma 
indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem dnia 
i godziny stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące 
czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej 

kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby 

wojskowej – badanie lekarskie, które przepro-
wadza Powiatowa Komisja Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej i wydanie woj-
skowego dokumentu osobistego (książeczki 
wojskowej).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej 
powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwala-

jący na ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym 

wyniki badań specjalistycznych przeprowa-
dzonych w okresie dwunastu miesięcy przed 
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

• aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm 
bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwa-
lifikacje zawodowe (np. świadectwo szkolne).

Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwali-
fikacji wojskowej – będzie można uzyskać w dni 
robocze w godz. 8.30 – 14.30, pod numerem te-
lefonu: 261-124-689.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
przy ul. Świętojańskiej 5/11 (na IV piętrze) o pow. 55,29 m2

Termin składania ofert: 11 maja 2022 r. do godz. 14.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
przy ul. Świętojańskiej 5A/11 (na IV piętrze) o pow. 55,29 m2

Termin składania ofert: 11 maja 2022 r. do godz. 14.30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 510 o powierzchni 0,5788 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00149208/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach przysługuje prawo użytkowania wieczy-
stego działki nr 510 na podstawie określonej 
w księdze wieczystej. Prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 510 na rzecz spółki 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 510 nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. 
Działka nr 510 nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi. Służebności 
wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie 
są wykonywane po działce nr 510.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Preferowane branże to: informatyka 
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elek-
tromechaniczne, projektowanie inżynierskie 
oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwa-
dratowego ww. nieruchomości wynosi: 
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych 
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: 
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomo-
ści, składającej się z działki o numerze 510 
wynosi: 1 157 600,00 zł (słownie: jeden mi-
lion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 
złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości, składającej się z działki o numerze 
510 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi: 
1 423 848,00 zł (słownie: jeden milion 
czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiem-
set czterdzieści osiem złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji 
ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny 
wywoławczej 1 (jednego) metra kwadra-
towego, którą będzie cena z dopuszczonej 
oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień 
– minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześć-

dziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płat-
nego na rachunek bankowy Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 
1050 1285 1000 0022 0891 3984, w termi-
nie do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości 
rozpocznie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akcelera-
tora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączni-
ku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Warunkiem udziału w przetargu 
jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie w siedzibie organizatora prze-
targu pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami,  
do 28 kwietnia 2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w SIWP, którą organizator prze-
targu udostępnia zainteresowanym w for-
mie elektronicznej, po uprzedniej prośbie 
skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl,  
w terminie od 21 kwietnia 2022 r., godz. 
8.00 do 27 kwietnia 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczest-
nika od udziału w licytacji ustnej poprzez 
przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego 
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 535 o powierzchni 0,2326 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00149235/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach przysługuje prawo użytkowania wieczy-
stego działki nr 535 na podstawie określonej 
w księdze wieczystej. Prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 535 na rzecz spółki 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 535 nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. 
Działka nr 535 nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi. Służebności 
wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie 
są wykonywane po działce nr 535.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. Preferowane branże to: infor-
matyka i telekomunikacja, biotechnologia, 
medycyna, materiały specjalne, systemy 
mikro- i elektromechaniczne, projektowa-
nie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie 
zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwa-
dratowego ww. nieruchomości wynosi: 
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych 
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: 
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomo-
ści składającej się z działki o numerze 535 
wynosi: 465 200,00 zł (słownie: czterysta 
sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 
i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości składającej się z działki o numerze 
535 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:  
572 196,00 zł (słownie: pięćset siedemdzie-
siąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć 
złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji 
ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny 
wywoławczej 1 (jednego) metra kwadra-
towego, którą będzie cena z dopuszczonej 
oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień 
– minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy), płat-
nego na rachunek bankowy Górnośląskiego  
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 
1050 1285 1000 0022 0891 3984, w termi-
nie do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości 
rozpocznie się 28 kwietnia 2022 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Górnośląskiego Akcelera-
tora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączni-
ku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Warunkiem udziału w przetargu 
jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie w siedzibie organizatora prze-
targu pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami,  
do 28 kwietnia 2022 r. do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w SIWP, którą organizator prze-
targu udostępnia zainteresowanym w for-
mie elektronicznej, po uprzedniej prośbie 
skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl,  
w terminie od 21 kwietnia 2022 r., godz. 
8.00 do 27 kwietnia 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczest-
nika od udziału w licytacji ustnej poprzez 
przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

INNE NIERUCHOMOŚCI

 UL. ZWYCIĘSTWA 63, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 422 190,00 zł

 UL. WITKIEWICZA 23, lokal nr 5
Cena wywoławcza nieruchomości: 151 000,00 zł

 UL. PSZCZYŃSKA 1A, lokal nr 15
Cena wywoławcza nieruchomości: 290 800,00 zł

 UL. SKARBNIKA 35, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 400,00 zł

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

 UL. DZIEWANNY 3A, lokal nr I
Cena wywoławcza nieruchomości: 52 500,00 zł

 UL. TARNOGÓRSKA 20A, lokal nr I
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 950,00 zł

Szczegółowe informacje na temat 
lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. 
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 

czynszu. 

Informacja  
o przetargach 
ogłoszonych 

przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej

 nieruchomość gruntowa  
zabudowana jednorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym,  
usytuowana przy ul. POLNEJ 42

Cena wywoławcza nieruchomości: 474 030,00 zł
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości
21 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości niezabudowanych 
obejmującego: działkę nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00017378/9, działkę nr 94 
o pow. 0,9881 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00017628/7, działkę nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb 
Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00017800/7. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w Gliwicach 
na zachód od ul. Bojkowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
7 100 000,00 zł
Wadium: 710 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 71 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
5 kwietnia 2022 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Bojkow-

skie Pola, KW GL1G/00017378/9, użytki: 
RIIIb, RIVa – grunty orne,

• dz. nr 94 o pow. 0,9881 ha, obręb Bojkow-
skie Pola, KW GL1G/00017628/7, użytki: 
RIIIb, RIVa – grunty orne,

• dz. nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb Bojkow-
skie Pola, KW GL1G/00017800/7, użytek: 
RIIIb – grunty orne.

Łączna powierzchnia gruntu: 3,0867 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy kompleks nieruchomości 
położony jest w południowej części miasta 
Gliwice, w odległości ok. 4 km od centrum, 
przy autostradzie A1 i drodze krajowej nr 
78. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią te-
reny usługowo-produkcyjne, pola uprawne, 
ogródki działkowe i tereny niezabudowane. 
Teren działek jest płaski, stanowi pola upraw-
ne. Granice działek tworzą kształt wąski, wy-
dłużony, zbliżony do prostokąta o szerokości 
ok. 47 m (działka nr 91) oraz ok. 36–37 m 
(działka nr 94 i 98).
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Na 
północ od działek nr 91 i 94 przebiega sieć 
gazowa.
Na południe od działki nr 98 przebiega sieć 
elektroenergetyczna. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
Zabudowa terenu wymaga wyłączenia 
z produkcji rolnej, co wiąże się z dodatko-
wymi opłatami, zgodnie z ustawą o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych. W przypadku 
dodatkowych pytań dot. wyłączenia gruntów 
z produkcji rolniczej informację można uzy-
skać w Wydziale Środowiska UM w Gliwicach, 
tel. 32/238-54-45.
Zgodnie z mapą zasadniczą na ww. działkach 
nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. 
W razie wystąpienia przyłączy na ww. dział-
kach odpowiada za nie przyszły nabywca 
i przy wykonywaniu prac musi zwrócić na 
nie uwagę. W rejonie działek prowadzona 
jest inwestycja mająca na celu wykonanie 
dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 
deszczowej pn.: Wykonanie dokumentacji 
projektowej odwodnienia dla obszaru w re-
jonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła 
autostrady A4 i A1, ul. Pszczyńskiej.
W granicach przedmiotowych działek może 
przechodzić sieć drenarska, na którą należy 
zwrócić uwagę przy przeprowadzaniu prac. 
W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt i we własnym zakresie.
Skomunikowanie działek przy aktualnym 
sposobie zagospodarowania może odbywać 
się poprzez działkę gminną nr 213/2 do drogi 
publicznej oznaczonej w miejscowym planie 
symbolem 09 KDZ 1/2. W razie konieczności 
pozyskania tytułu prawnego będzie istniała 
możliwość ustanowienia służebności. Ewen-
tualna realizacja inwestycji winna zostać po-
przedzona złożeniem wniosku do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki 
włączenia ruchu drogowego z działek do drogi 
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, 
w zależności od generowanego przez inwe-
stycję natężenia ruchu, jego struktury oraz 
innych, nieznanych na tą chwilę okoliczności.
Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze 
oddziaływania inwestycji budowy planowa-
nej obwodnicy miejskiej na odcinku pomię-
dzy ul. Rybnicką a ul. Bojkowską (północne 

fragmenty działek nr 91 i 94 znajdują się 
w korytarzu drogi oznaczonej w mpzp jako 
Obw/10-G2/2). Teren objęty decyzją ZRID 
zostanie wykupiony na rzecz Miasta Gliwice 
za odszkodowaniem.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
zapisami ksiąg wieczystych prowadzonych dla 
przedmiotowych nieruchomości oraz zapisa-
mi miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje 
nieruchomości w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie 
Pola, przebiega granica pomiędzy dwoma 
planami zagospodarowania przestrzennego. 
Dla terenu obejmującego działkę nr 98 oraz 
południowe części działek nr 91 i 94 od  
27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwo-
jem układu komunikacyjnego w Gliwicach, 
położonych wzdłuż południowo-zachod-
niej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 
(uchwała nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r.). 
Natomiast dla niewielkich, północnych części 
działek nr 91 i 94 od 10 sierpnia 2001 r. obo-
wiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania miasta Gliwice (uchwała 
nr XXX/670/2001 z 12 lipca 2001 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planów, działka 
nr 98 oraz południowe części działek nr 91 
i 94, obręb Bojkowskie Pola, położone są 
na terenie oznaczonym symbolem 17UPn, 
co oznacza: tereny usługowo-produkcyj-
ne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 
1UPn do 22UPn obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) działalność usługowo-produkcyjna, 
w tym logistyka oraz składowanie 
i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-

dynki pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesy-

łowe oraz sieci i urządzenia wszystkich 
branż związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Dodatkowo, działka nr 98 oraz południowe 
części działek nr 91 i 94 znajdują się:
• na obszarze ze zmiennym ograniczeniem 

wysokości obiektów budowlanych oraz 
naturalnych, związanym ze strefą od 
lotniska,

• w granicach strefy ograniczającej lokaliza-
cję obiektów mogących być źródłem żero-
wania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,

oraz częściowo:
• w granicach izofon dopuszczalnego pozio-

mu dźwięku pochodzącego od autostrady,
• w granicach izofon dopuszczalnego pozio-

mu dźwięku pochodzącego od lotniska.
Północne części działek nr 91 i 94, obręb 
Bojkowskie Pola, położone są na terenie 
oznaczonym symbolem Obw/10-G2/2, co 
oznacza: ulicę główną.
Dla terenu oznaczonego symbolem Obw/
10-G2/2 obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) ulica główna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) ciąg pieszy i rowerowy,
b) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 

Ponadto, zgodnie z § 9 tekstu ww. planu: 
„Do terenów publicznych zalicza się: Obw/
10-G2/2 (ulica miejska).” 
Dodatkowo, działki 91, 94, 98 zlokalizowane 
są w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodar-
czego (GOG), na terenie przeznaczonym pod 
inwestycje, poza terenem zarezerwowanym 
pod zbiorniki retencyjne, przy czym niewielkie 
północne fragmenty działek nr 91 i 94, obręb 

Bojkowskie Pola, przewidziane są na korytarz 
komunikacyjny wyznaczony w GOG.
Jednocześnie informujemy, że 30 maja 
2019 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę 
nr VI/103/2019 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego w rejonie lotniska. 
Północne części działek 91 i 94 są położone 
na obszarze objętym ww. uchwałą.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 czerwca 2022 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej bip.gliwice.eu w za-
kładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzycho-
dzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi). 
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości, orga-
nizator przetargu na okres co najmniej 7 dni 
przed otwarciem przetargu może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach infor-
mację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu bę-
dzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 710 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank 
Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 
0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 91, 94, 98, obręb Bojkowskie Pola, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
14 czerwca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na konto bankowe, z którego 
dokonano płatności lub zgodnie ze złożo-
ną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez uczestnika/uczestników przetargu, 
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 

notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – w przypadku pełnomocnika oso-
by fizycznej (powyższe dotyczy również 
reprezentacji jednego z małżonków, chy-
ba że nieruchomość będzie nabywana 
z odrębnego majątku jednego z nich lub 
jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój 
rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, a nie-
ruchomość ma zostać nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać 

odpowiednio aktualny wydruk z Krajo-
wego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej, 

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

Uczestnik przetargu, który spóźni się na 
otwarcie przetargu, nie zostanie dopusz-
czony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-5246/2021 z 14 grudnia 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności kompleksu nieruchomości 
niezabudowanych obejmującego: działkę  
nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Bojkowskie Pola, 
zapisaną w KW nr GL1G/00017378/9, działkę  
nr 94 o pow. 0,9881 ha, obręb Bojkowskie Po-
la, zapisaną w KW nr GL1G/00017628/7, dział-
kę nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb Bojkowskie 
Pola, zapisaną w KW nr GL1G/00017800/7, 
położonego w Gliwicach na zachód od  
ul. Bojkowskiej, stanowiącego własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowych nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie  
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręcze-
nia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wyli-
cytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt 
notarialny przenoszący własność nierucho-
mości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
21 lipca 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie 
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księgach wieczystych pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomości zostały przeznaczone do 
sprzedaży zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Gliwice nr XXIII/579/2017 z 9 lutego 2017 r. 
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-5246/2021 z 14 grudnia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 2213).

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

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:
• działka nr 814, obręb Kłodnica, pow. 

0,0927 ha, użytek Bp – zurbanizowane te-
reny niezabudowane w trakcie zabudowy, 
KW nr GL1G/00083468/0, położona przy  
ul. Józefa Uszczyka w Gliwicach.

Termin przetargu: 18 maja 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206.
Cena wywoławcza nieruchomości: 369 000,00 zł 
brutto *
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 36 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2022 r.
----------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczo-
nej geodezyjnie jako:
• działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 

o pow. 0,9519 ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 
538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2 o pow. 
1,1070 ha, 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb 
Ligota Zabrska, zapisana w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa 
nieruchomość położona jest w Gliwicach 
na wschód od ul. Pszczyńskiej i stanowi wła-
sność Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia 
gruntu: 2,2759 ha.

Termin przetargu: 7 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
19 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 1 910 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 maja 2022 r.
----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości
• prawo własności działki nr 1168, obręb 

Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek Bi 
– inne tereny zabudowane,

• prawo własności działki nr 1169, obręb 
Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek B – 
tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usłu-
gowym o numerze ewidencyjnym 2250, 
o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym 
przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwi-
cach, dla których prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00058759/3.

Termin przetargu: 9 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 4 038 000,00 zł  
brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
– t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 403 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 czerwca 2022 r. 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na  
mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 

oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 wia-
domości wykazy zawierające nierucho-
mości:

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 65/2022 do 2 maja 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia lub użyczenia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 60/2022 do 2 maja 2022 r.,
• wykaz nr 61/2022 do 2 maja 2022 r.,
• wykaz nr 62/2022 do 2 maja 2022 r.,
• wykaz nr 63/2022 do 2 maja 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIEJSKICH I TOWARZY-
STWO 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 lok. 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 dotychcza-

sowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształ-
ceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 
nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo 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 nie-
ograniczonego: 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 
związanych z nabyciem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe infor-
macje 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.

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

Zarząd  
Dróg Miejskich 

w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwi-
ce.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość przeznaczoną do 
użyczenia, stanowiącą własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/13/2022 do 4 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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. Zwycię-
stwa 21, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz 
na stronie podmiotowej Wojewody Ślą-
skiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do zbycia w trybie ustnego przetar-
gu nieograniczonego, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
• nr 8/SP/2022 do 21 kwietnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

że w budynku Zakładu Gospo-
darki 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 nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

1. Wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice:
• nr 5789/2022 do 2 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-dzierzawa/

2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy:
• nr 100/2022, 108/2022, 120/2022, 

201/2022, 204/2022, 220/2022  
do 29 kwietnia 2022 r.

• nr 106–107/2022, 119/2022, 
200/2022, 202/2022, 205–206/2022, 
209/2022, 211/2022, 216–217/2022, 
221/2022, 223/2022, 226–229/2022, 
231–237/2022, 240/2022  
do 2 maja 2022 r.

• nr 230/2022, 241–242/2022, 
245–246/2022 do 3 maja 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta/

nabór nr KD.210.25.2022.GN-1
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało zarządzanie nie-
ruchomościami oraz udostępnianie 
nieruchomości poprzez wydzierża-
wienie, użyczenie i czasowe zajęcia.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe, preferowa-

ne kierunki: administracja, prawo, 
ekonomia, urbanistyka (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. 

4. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

5. Brak orzeczenia zakazu zajmowa-
nia stanowiska lub wykonywania 
zawodu lub pracy w organach 
i instytucjach samorządu teryto-
rialnego. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 
z późn. zm.),

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

• ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny – księga druga 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1740 
z późn. zm.). 

Wymagania dodatkowe:
• posiadanie ukończonych stu-

diów podyplomowych z zakresu 
gospodarki nieruchomościami 
(udokumentowane kserokopią 
świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• pozytywne podejście do klienta, 

zorientowanie na rezultaty pracy, 
samodzielność, bezstronność.

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

skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A (na parterze).

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

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

zowanym.
5. Stały dopływ informacji i goto-

wość do udzielania odpowiedzi 
w związku z obsługą klienta we-
wnętrznego i zewnętrznego (kon-
takt bezpośredni, telefoniczny, 
e-mailowy). 

6. Praca w terenie również w budyn-
kach na kondygnacjach wyższych 
niż parter, niewyposażonych 
w udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnościami ruchu. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgod-

nie ze wzorem opublikowanym 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej 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 ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 17 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na ad-
res: Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwi-
ce (decyduje data wpływu oferty 
do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 

Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumen-
tów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpa-
trywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50.
Po upływie terminu składania ofert 
każdy z kandydatów otrzyma drogą 
elektroniczną (w korespondencji 
wysłanej na wskazany w dokumen-
tach aplikacyjnych adres e-mailowy) 
informację o nadanym numerze refe-
rencyjnym oferty, który będzie obo-
wiązywał w czasie trwania naboru.
Po dokonaniu weryfikacji dokumen-
tów aplikacyjnych w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach zostanie opublikowany 
wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów zakwalifikowanych 
do testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu meryto-
rycznego zostanie podana kandyda-
tom drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizują-
cego wyżej opisany zakres zadań 
to inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stano-
wisko adekwatne do doświad-
czenia i kwalifikacji posiadanych 
przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.

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

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym 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 urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w pkt. 4, zobowiązany jest 
do złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

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

7. Osoby ze szczególnymi potrze-
bami (w rozumieniu przepisów 
ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapew-
nianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami) zakwa-
lifikowane do udziału w naborze 
wymagające szczególnej formy 
wsparcia, proszone są o zgło-
szenie tego faktu pracownikowi 
Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac 
UM w Gliwicach niezwłocznie 
po otrzymaniu zaproszenia do 
udziału w postępowaniu rekru-
tacyjnym (tel.: 32/238-56-50 lub 
email: kd@um.gliwice.pl).  

8. Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach jest Pre-
zydent Miasta Gliwice.

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

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
530) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach zostanie opubliko-
wane imię, nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania osoby wybranej do 
zatrudnienia w wyniku przepro-
wadzonego naboru. 

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych  
w Gliwicach,  
ul. Strzelców  

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika – kierowcy  
w Palmiarni przy ul. Fredry 6,  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zawodowe,
• dyspozycyjność (praca również w weekendy),
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości 

powyżej 3 metrów,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

ww. stanowisku – umiejętność obsługi sprzętu 
mechanicznego (ciągnik, kosiarka),

• zdolność do wykonywania zabiegów fitosani-
tarnych (opryski).

Mile widziane: 
• wykształcenie: ogrodnicze, rolnicze lub po-

krewne,
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie należało pielęgnowanie 
roślin na terenie Palmiarni i Parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) lub 
na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do 
22 kwietnia 2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski  
Zarząd Usług  
Komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracowników  

gospodarczych w Dziale Zieleni  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Liczba etatów: 3.
Termin zatrudnienia: 16 maja 2022 r. do  
31 sierpnia 2022 r.
Minimalne oczekiwania:
• posiadanie wiedzy i umiejętności wykony-

wania prac przy pielęgnacji i sadzeniu roślin,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane kobiety.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało m.in:
• pielęgnacja kwietników, skupin, żywopło-

tów (odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie 
roślin),

• czynności związane z utrzymaniem czystości 
na terenach zieleni,

• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie 
do 29 kwietnia 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów 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.

Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych  
w Gliwicach,  
ul. Strzelców  

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych –  
– kierowcy w Dziale Zieleni,  

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

jętność wykonywania prac przy pielęgnacji 
zieleni,

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

pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

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

oraz podlewanie,
• roboty związane z zimowym utrzymaniem 

terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy 

użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiada-
nymi uprawnieniami),

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

terenach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) lub 
na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do 
29 kwietnia 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

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/polityka-prywatnosci-2/. 

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 Mul-

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/polityka-prywatnosci-2/. 

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 prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj: scl.com.pl/polityka-pry-
watnosci-2/. 

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kon-
takt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, od po-

niedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● kasjer walutowy/pracownik   
    lombardu 

wykształcenie średnie; doświadczenie: brak 
wymagań; niekaralność, umiejętność obsługi 
komputera; zakres obowiązków: obsługa 
klienta lombardu oraz kantoru; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice centrum;

● spedytor 
wykształcenie wyższe; doświadczenie zawo-
dowe; biegła znajomość jęz. angielskiego, 
niemieckiego; zakres obowiązków: aktywne 
pozyskiwanie zleceń, zapewnienie środków 
transportowych w celu realizacji zleceń klien-
tów; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik budowlany/posadzkarz 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań; prawo jazdy kat. B mile widzia-
ne; zakres obowiązków: wylewanie betonu, 
zacieranie betonu; miejsce pracy: teren Śląska;

● chemik 
wykształcenie wyższe chemiczne lub po-
krewne; zakres obowiązków: przygoto-
wanie próbek do analizy instrumentalnej, 
oznaczenia fizykochemiczne, analiza meto-
dami chromatografii gazowej i cieczowej, 
opracowywanie wyników i przygotowanie 
dokumentacji z badań zgodnie z systemem 
jakości obowiązującym w laboratorium; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Sośnicowice;

● konserwator 
wykształcenie zawodowe lub średnie; 
umiejętność spawania; zakres obowiązków: 
konserwacja maszyn i urządzeń, bieżące na-
prawy; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● operator (urządzeń) linii   
    produkcyjnej 

wykształcenie: brak wymagań; mile widziane 
doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej; 
komunikatywność i zaangażowanie w rzetel-
ne wykonywanie obowiązków, dobra organi-
zacja pracy, dobry stan zdrowia, uprawnienia 
do obsługi wózka widłowego lub ładowarki 
będą dodatkowym atutem; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Sierakowice (koło Gliwic); dla 
osób spoza Gliwic zapewniono nieodpłatne 
zakwaterowanie i zjazdy na weekend;

● mistrz hali serwisu mechanicznego 
wykształcenie o profilu mechanicznym; do-
świadczenie na podobnym stanowisku; zna-
jomość branży motoryzacyjnej, umiejętność 
kosztorysowania napraw mechanicznych 
oraz weryfikacji napraw, znajomość tech-
nologii napraw mechanicznych, umiejętność 
wpływania na innych i kierowania zespołem, 
wysoka odporność na stres i asertywność, 
umiejętność podejmowania szybkich decyzji, 
znajomość obsługi komputera w zakresie 
pakietu MS Office, prawo jazdy kategorii B; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice; 

● główny księgowy 
wykształcenie wyższe ekonomiczne; 5-letni 
staż pracy w księgowości; biegła znajomość za-
gadnień finansowo-księgowych, podatkowych 
i ustawy o rachunkowości; zakres obowiązków: 
odpowiedzialność za politykę rachunkowości, 
plan kont oraz procedury księgowo-podatko-
wej, sporządzanie i rozliczanie deklaracji po-
datkowych, sporządzanie finansowego planu 
gospodarczego i remontów spółdzielni oraz 
okresowych analiz i ich wykonania, przygoto-
wywanie i weryfikowanie dokumentów; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 14 kwietnia 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.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń, 
• zapewnienie odpowiednich środków 

transportowych w celu realizacji zleceń 
klientów,

• kontrola przebiegu procesu i rozwiązy-
wanie powstałych problemów,

• budowanie dobrych relacji ze zlecenio-
dawcami i przewoźnikami, 

• współpraca z innymi działami spółki 
w ramach realizowanych zleceń,

• optymalizacja kosztów, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świad-

czonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu 

informacji oraz dokumentów.
Twój profil:
• biegła znajomość jęz. angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

spedytora,
• wysoko rozwinięte umiejętności inter-

personalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się fir-

mie, istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + system 

premiowy;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

○ świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport,

○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwa-

lifikacji na samodzielnym stanowisku.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K lub tel. 666-513-
-459 lub e-mail: kamil.purchla@scl.com.pl. 
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, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę 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/
polityka-prywatnosci-2/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierownik  
Działu Sprzedaży i Marketingu

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• aktywne pozyskiwanie nowych klientów w seg-

mencie B2B,
• negocjowanie warunków współpracy, sporządzanie 

ofert handlowych oraz zapisów zawieranych umów,
• realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych,
• organizacja i nadzór pracy podległego zespołu,
• budowanie długofalowych relacji biznesowych,
• promocja marek produktów, budowa nowych, 
• monitoring rynku i konkurencji usług logistycznych,
• przygotowywanie raportów i analiz dla potrzeb 

firmy,
• wspieranie organizacji i udział w targach oraz 

innych przedsięwzięciach reklamowych,
• poszukiwanie nowych kanałów promocyjnych 

oraz inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
• umiejętna analiza skuteczności prowadzonych 

działań marketingowych.
Twój profil:
• 3 lata doświadczenia w sprzedaży usług,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia 

studiów II stopnia,
• umiejętność właściwej identyfikacji potrzeb 

klientów,
• samodzielność i zdecydowanie w działaniu,
• gotowość do wyjazdów służbowych (również 

zagranicznych),
• prawo jazdy kat. B.
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 Świad-
czeń Socjalnych,

○ opieka medyczna Medicover lub karta Multi- 
sport, 

○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek K lub tel. 32/30-18-450 lub email: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Centrum 
Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na prze-
twarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobo-
wych znajdziesz tutaj: scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTY – SPRAWY KADROWE 
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34. Praca od 1 maja 
2022 r. z możliwością ustalenia ewentualne-
go późniejszego terminu rozpoczęcia pracy 
w uzgodnieniu z pracodawcą.

Wymiar etatu: pełny etat.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem 
pracy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, magi-

sterskie,
• mile widziane doświadczenie w pracy na 

stanowisku pracownika ds. kadrowych,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, 

ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU  
nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile wi-

dziana znajomość programu MS Office, 
VULCAN, SIO, portal sprawozdawczy GUS),

• znajomość przepisów: Kodeksu pracy, Kar-
ty nauczyciela, ustawy o pracownikach 
samorządowych,

• sumienność, odpowiedzialność za powie-
rzone zadania.

II. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiega-

jących się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenia dołączone do ogłoszenia 

opublikowanego na www.zso5.gliwice.pl.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

III. Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku
Praca biurowa w systemie jednozmiano-
wym, z monitorem ekranowym, w obiekcie 
przystosowanym dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

IV. Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Wykonywanie czynności wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi:
• kierowanie kandydatów do pracy/

pracowników na badania wstępne/
okresowe,

• zawieranie i rozwiązywanie umów 
o pracę,

• prowadzenie akt osobowych pra-
cowników zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

• wystawianie świadectw pracy.
2. Przygotowywanie decyzji dotyczących 

stosunku pracy/przeniesienia, kierowania 
do innej szkoły, uzupełnienia etatu.

3. Prowadzenie rejestru i przestrzeganie 
terminów ważności pracowniczych ksią-
żeczek zdrowia do celów sanitarnych.

4. Przygotowywanie decyzji o zmianach wy-
nagradzania dla wszystkich pracowników 
ZSO nr 5.

5. Załatwianie spraw związanych z uznawa-
niem kwalifikacji nauczycieli, przyznawa-
niem pracownikom nagród jubileuszo-
wych.

6. Załatwianie spraw związanych z zalicza-
niem lat pracy i innych okresów do pra-
cowniczego stażu, od których uzależniony 
jest dodatek stażowy.

7. Wykonywanie czynności związanych 
z udzielaniem urlopów wypoczynkowych 
oraz innych wynikających z odrębnych 
przepisów – prowadzenie kart urlopo-
wych.

8. Prowadzenie ewidencji okresów nieobec-
ności w pracy z powodu choroby, opieki 
nad dzieckiem itp.

9. Prowadzenie spraw związanych z wyda-
waniem legitymacji nauczycielskich.

10. Prowadzenie dokumentacji związanej 
z odznaczeniami, nagrodami (przygoto-
wywanie wniosków).

11. Załatwianie spraw związanych z nagra-
dzaniem i karaniem pracowników.

12. Załatwianie spraw związanych z dokształ-
caniem i doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli.

13. Prowadzenie bieżących spraw w sekreta-
riacie, wspólnie z sekretarzem ZSO nr 5. 

14. Wykonywanie innych poleceń dyrektora 
ZSO nr 5 dotyczących pracy, a nieokreślo-
nych w niniejszym zakresie czynności.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo 
w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie 
niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskaza-
na w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu wyma-
gania dodatkowe.

VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście, pocztą bądź elektronicznie 
na adres e-mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.

eu w terminie do 22 kwietnia 2022 r. do godz. 
15.00 na adres: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 
34, 44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty – 
sprawy kadrowe”. Decyduje data faktycznego 
wpływu oferty do Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 w Gliwicach, a nie data nadania!

Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po 
wyżej wymienionym terminie, nie będą roz-
patrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję po-
wołaną przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 25 kwietnia 2022 r. 
o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani, na podstawie 
analizy złożonych dokumentów, zostaną poin-
formowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-25-01.

Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 w Gliwicach, na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej 
www.zso5.gliwice.pl.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty 
kandydatów, zebrane w procesie naboru na 
stanowisko, przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34, przez okres 3 mie-
sięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty 
zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek 
kandydata dokumenty mogą zostać odebrane 
osobiście przed upływem ww. terminu. Po 
upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają 
niszczeniu w sposób uniemożliwiający iden-
tyfikację kandydata.

VII. Dodatkowe informacje
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 223 poz. 
1458 z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają 
dane osobowe kandydatów, którzy spełnia-
ją kryteria naboru oraz osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru. 
Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.
Ogłoszenie wyniku naboru będzie umiesz-
czone na stronie internetowej BIP, na stronie 
internetowej szkoły www.zso5.gliwice.pl oraz 
na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 im. AK w Gliwicach.
Dyrektor ZSO nr 5 zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.9.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

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

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

z administrowaniem ulic na terenie 
miasta Gliwice.

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

3. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwi-
ce, na podstawie wydanego upoważ-
nienia, decyzji administracyjnych na 
zajęcie pasa drogowego dla ww. celu, 
wraz z ich rozliczeniem.

4. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
na podstawie wydanego upoważnie-
nia, decyzji administracyjnych zezwa-
lających na zajęcie pasa drogowego 
w celu usunięcia awarii występują-
cych na urządzeniach infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzeba-
mi zarządzania pasem drogowym, 
wraz z ich rozliczeniem.

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

6. Przekazywanie terenu, kontrola prze-
biegu robót i odbiór pasa drogowego 
po ich zakończeniu.

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

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakre-
su prowadzonych spraw. 

9. Prowadzenie rejestru wydawanych 
decyzji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe techniczne, za-

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

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

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

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Znajomość zakresu działalności 

statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.2. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.3. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawa budowlanego, Kodeksu 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

2.4. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.5. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

2.6. Mile widzialne: doświadczenie zawo-
dowe, na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie lub w projektowa-
niu.

3. 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.

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

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

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

4.7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje.

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

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

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

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

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

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

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

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

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

6.6. 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 osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

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

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

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.11.2022 
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 monitorowania 

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, regu-
lacje wewnętrzne),

• spójności regulacji wewnętrz-
nych z obowiązującymi prze-
pisami,

• 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 ochrony 
danych osobowych, w tym szkolenie 
pracowników z ochrony danych.

8. Prowadzenie rejestrów:
• upoważnień i pełnomocnictw 

wystawianych pracownikom 
ZDM,

• wewnętrznych regulacji organi-
zacyjnych,

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

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

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

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

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

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

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

tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

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

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na 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 po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z ob-

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

5. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwi-

ce.eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych 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 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 uzyska-
nia informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzi-
na testu merytorycznego i rozmowy 
kwalifikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.gli-
wice.pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 6 maja 2022 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
10 maja 2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o 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 najlep-
szych 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.
gliwice.pl.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 530) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

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

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

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.10.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

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

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

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

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

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

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

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

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

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

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej. 

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

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracow-
nikach samorządowych, o drogach 
publicznych, o finansach publicznych, 
o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Prawa budow-
lanego, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawa 
zamówień publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. 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.

4. Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz te-
lefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

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

w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

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

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w 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.

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

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

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

6.6. 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.

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

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

http://www.zlobki.gliwice.pl/

