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Cele gospodarcze

Święto Konstytucji 
3 Maja
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Wielka 
siła dobra.

Gliwicka Przystań 35

WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 12 maja 2022 r.
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AKTUALNOŚCI

W szczególny sposób świętowano Dzień Ziemi 
w Bojkowie. Dzieci uczyły się troski o środowi-
sko podczas akcji sadzenia drzew prowadzonej 
przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji.
Kilkanaście nowych drzew – 
klonów kulistych i głogów – po-
sadzono w Bojkowie, a w akcji 
wzięło udział około 250 dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 
i oddziałów przedszkolnych, któ-
re następnie roztoczą nad nimi 

opiekę. Poszczególne klasy będą 
odtąd dbać o „swoje” drzewka. 
Dodatkowo każde dziecko otrzy-
mało w prezencie nasionko sosny 
do nasadzenia. W wydarzeniu 
uczestniczył Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Akcja zorganizowana została  
22 kwietnia, w Dniu Ziemi, 
a nowe drzewa mają być pierw-
szym elementem przyszłego 
parku przy ul. Rolników. Przed-
sięwzięcie wsparła szkolna Rada 
Rodziców oraz Rada Dzielnicy 
Bojków, a jego partnerem był 
Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych. Kilka drzew posadzono 
dziś także przy ul. Łanowej.

To część szerszej kampanii pro-
wadzonej przez Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
pod hasłem „Zamień fakturę 

papierową na elektroniczną”, 
podczas której miejska spółka 
zachęca swoich odbiorców do 
rezygnacji z papierowych faktur 
na rzecz dokumentów bardziej 
ekologicznych, czyli elektro-
nicznych. Ideą nadrzędną jest 
przeznaczenie części powstałych 
w ten sposób oszczędności na 
działania związane z tworzeniem 
zielonych przestrzeni miejskich.

– Udało się namówić 15% klien-
tów do korzystania z tej wygodnej 
formy odbioru rachunków, a to 
pokazuje, ile jeszcze mamy do 

zrobienia – stwierdza Adam Cie-
kański, prezes gliwickich wodocią-
gów. – W zamian zobowiązaliśmy 
się do sadzenia drzew w Gliwicach 
w porozumieniu z radami dzielnic. 
Jesteśmy przekonani, że takimi ak-
cjami zachęcimy naszych odbior-
ców do wspólnej dbałości o śro-
dowisko naturalne – podkreśla.

Przypomnijmy, że to kolejne 
drzewa posadzone w ramach 
tej kampanii. Pierwsze rosną już 
w miniparku przy ul. Rybnickiej, 
którego renowację przeprowa-
dziło także PWiK. (al)

Ekologiczna akcja w Bojkowie –  
drzewa zamiast papieru zielone
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Cieszące się wśród gliwiczan spo-
rą popularnością zajęcia Tai-Chi  
powracają do parku Chopina. 
Z prozdrowotnej gimnastyki, 
która korzystnie wpływa na psy-
chikę i umysł, można bezpłatnie 
korzystać w każdy wtorek. 

Zajęcia są darmowe i może w nich 
wziąć udział każdy. Odbywają się 
we wtorki o godz. 18.00, w pobliżu 
Palmiarni Miejskiej i trwają około 
1,5 godziny. Więcej informacji moż-
na uzyskać u trenera pod numerem 
telefonu 603-505-801.  (mf)

TAI-CHI  
w Parku 

6 maja zbiórka darów w Arenie Gliwice dobiegnie końca. Do tego 
czasu można zgłaszać się po paczki, jednak nie są już przyjmo-
wane dary. Wszystkim zaangażowanym w pomoc rzeczową dla 
obywateli Ukrainy bardzo dziękujemy!

W trwającą przez dwa mie-
siące działalność Miejskiego 
Punktu Przekazywania Darów 
włączyło się wiele osób i in-
stytucji, dzięki którym przy-
byli do Gliwic i miejscowości 
w powiecie gliwickim Ukra-
ińcy otrzymywali niezbędną 
pomoc. Obecnie działają już 
inne formy wsparcia, między 
innymi są udzielane świad-
czenia przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.
 W piątek 6 maja Miejska 

Zbiórka Darów zostanie za-
mknięta.

 W Arenie Gliwice nie 
są już przyjmowane 
dary.

 Do 6 maja można zgłaszać 
się po wsparcie rzeczowe.

 Od 1 do 6 maja nie będzie 
działał elektroniczny formu-
larz wsparcia. Zapotrzebo-
wanie będzie można zgłosić 
na miejscu.

W czasie weekendu majo-
wego, między 1 a 3 maja, 
Punkt będzie nieczynny.  
4, 5 i 6 maja dary będą wy-
dawane od godz. 10.00 do 
18.00.

W maju nadal będzie czyn-
ny punkt przekazywania 
darów „Sąsiedzka Pomoc” 
na lodowisku Tafla, pro-
wadzony przez Fundację 
Eugeniusz & Friends. Oby-
watele Ukrainy mogą zgłaszać 
się po wsparcie w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki między 
godz. 10.00 a 18.00 oraz w so-
boty od godz. 10.00 do 14.00. 

Zbiórki na terenie miasta 
nadal prowadzone są także 
przez rady dzielnic.
 RD Łabędy, Centrum Spor-

towo-Kulturalne „Łabędź” 

i Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2 prowadzą w „Ła-
będziu” (ul. Partyzantów 25) 
zbiórkę darów – żywności, 
artykułów higienicznych 
i innych potrzebnych rzeczy. 
Można je przynosić od po-
niedziałku do piątku między 
godz. 8.00 a 20.00 i w soboty 
od godz. 8.00 do 15.00.

 RD Trynek zbiera natomiast 
materiały opatrunkowe dla 
poszkodowanych w strefie 
walk na Ukrainie. Można je 
przynosić od poniedziałku 
do piątku od godz. 7.00 do 
17.00 do Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1  
(ul. Kilińskiego 1). (mm)

Miejski Punkt Przekazywania  
Darów kończy działalność
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Spotkania prezydenta Adama Neumanna
z mieszkańcami Gliwic – maj 2022 r.

SP nr 2, ul. Lewkonii 2
WILCZE GARDŁO godz. 18:30

BOJKÓW godz. 16:30 
SP nr 8, ul. Spacerowa 6 

Centrum 3.0, ul. Studzienna 6
POLITECHNIKA  I ŚRÓDMIEŚCIE godz. 18:30

BAILDONA godz. 16:30 
Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 21

Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, sala widowiskowa
ŁABĘDY godz. 18:30

KOPERNIKA godz. 16:30 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8,  ul. Syriusza 30

5.V

10.V

24.V

31.V

WÓJTOWA WIEŚ godz. 16:30 
Zespół Szkół im. J. Korczaka,  ul. Dolnej Wsi 74 

SP nr 3, ul. Daszyńskiego 424
OSTROPA godz. 18:30

BOJKÓW 

BAILDONA
POLITECHNIKA
I ŚRÓDMIEŚCIE

WÓJTOWA WIEŚ 
OSTROPA 

KOPERNIKA
ŁABĘDY

WILCZE GARDŁO

Miejsca spotkań spełniają wymogi  dostępności 
dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Miejsca spotkań sa wyposażone 
w kącik zabaw dla dzieci

Spotkania w dzielnicach. Rozmowy o tym, co ważne.  
Rozpoczyna się cykl spotkań prezydenta Adama Neumanna  
z mieszkańcami.
KIERUNEK – DZIELNICE! to moż-
liwość przedstawienia spraw 
bliskich mieszkańcom danej 
dzielnicy oraz rozmowy o klu-
czowych miejskich inwestycjach. 

Będzie to doskonała okazja do 
zadania pytań czy zwrócenia 
uwagi na ważne aspekty życia 
w lokalnych społecznościach 
i problemy. Spotkania będą 
odbywać się w szkołach oraz 
w siedzibach Centrum 3.0 – 
Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych.

W Gliwicach mamy wyod-
rębnionych 21 jednostek po-
mocniczych – dzielnic. W 19 
z nich funkcjonują rady dzielnic, 
z którymi od początku kadencji 
prezydent miasta spotyka się na 
kwartalnych spotkaniach, prze-
kazując najważniejsze informacje 
o sprawach bieżących, wysłuchu-
jąc jednocześnie problemów 
zgłaszanych przez członków rad. 
W ubiegłym roku odbył się tak-
że cykl spotkań z mieszkańcami 
dzielnic podczas opracowywania 
strategii rozwoju miasta do roku 

2040, które przyniosły wiele cie-
kawych pomysłów i inspiracji.
Sprawy dotyczące najbliższego 
otoczenia są nam często najbliż-
sze, dlatego spotkania KIERUNEK 
– DZIELNICE! odbędą się blisko 
mieszkańców, w dzielnicach 
i będą otwarte dla wszystkich 
zainteresowanych.

Spotkania zaplanowano na maj 
i czerwiec. Pierwsze odbędą się 
5 maja w Bojkowie i w Wilczym 
Gardle oraz 10 maja w Wójtowej 
Wsi i Ostropie. (UM)    

MIASTO I MIESZKAŃCY

Adam Neumann 
prezydent Gliwic
– Zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w spotkaniach 
KIERUNEK – DZIELNICE. Cieszy mnie możliwość porozmawiania 
z Państwem bezpośrednio, w dzielnicach. Myślę, że to ważne aby 
jeszcze lepiej rozumieć Państwa potrzeby, oczekiwania, punkt widzenia. 
Liczę na dyskusję i wymianę doświadczeń. Państwa opinie są dla mnie 
bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości 
miasta – jest to przecież nasze wspólne dobro. Serdecznie zapraszam!
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W dzielnicy Szobiszowice powstaje Gliwicka Przystań 35 – miejsce, w którym wiele osób będzie mogło 
budować swoją przyszłość. Początkowo znajdą w nim schronienie uchodźcy z Ukrainy, którzy przyby-
wają do Gliwic. Jednak obiekt ten, dzięki wspólnym staraniom gliwickiego samorządu i biznesu, na 
stałe trafi na miejską mapę wsparcia. Warszawska 35a to dobry adres!

Wielka siła dobra –  
powstaje Gliwicka Przystań 35

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
– Mieszkanie treningowe to nie tylko zapewnienie dachu na głową osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej, lecz przede wszystkim idea partnerskiego współdziałania 
mieszkańców ze specjalistami, takimi jak psycholodzy, terapeuci pedagodzy, specjaliści pracy 
z rodziną, pracownicy socjalni, konsultanci czy prawnicy. Celem takiej współpracy jest nabycie 
przez mieszkańców umiejętności i kompetencji pozwalających w przyszłości na samodzielne 
i godne życie. Oferta mieszkań treningowych zostanie skierowania m.in. do samotnych matek 
czy bezdomnych kobiet. Ponadto w obiekcie będą realizowane lokalne projekty socjalne oraz 
działania wspierające społeczność lokalną dla mieszkańców dzielnic Szobiszowice i Zatorze – 
wyjaśnia Brygida Jankowska, dyrektor gliwickiego OPS-u.

Johnson Matthey
– Dołączenie do inicjatywy miasta było dla nas naturalną konsekwencją. W Johnson Matthey 
w Polsce pracuje obecnie około 300 pracowników agencyjnych pochodzących z Ukrainy. Od 
początku rosyjskiej agresji na ten kraj z żalem obserwujemy, jak bardzo ta sytuacja wpływa na 
nasze ukraińskie koleżanki i kolegów. Od początku też włączyliśmy się w pomoc dla ich bliskich 
uciekających przed wojną. Każda okazja do wspólnego czynienia dobra zbliża nas do siebie i jest 
najlepszą odpowiedzią na zło, którego doświadczają nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy – mówi 
Marcin Szlenk, dyrektor zakładu Johnson Matthey Battery Systems w Gliwicach.

– Wszystko, co robimy w Grupie Johnson Matthey, ma na celu pozytywny wpływ na życie 
ludzi, dlatego jestem naprawdę dumny, że tak wielu pracowników naszej firmy zaangażowało 
się w tę niesamowitą ideę. Cieszymy się, że możemy współpracować z Miastem Gliwice oraz 
innymi partnerami biznesowymi i wspólnie wspierać nasze społeczności oraz zobowiązujemy 
się do dalszego rozwijania tego silnego partnerstwa – zapewnia Ben Miller, dyrektor zakładu 
Johnson Matthey Clean Air Poland.

– Pytana niejednokrotnie o to, czym dla mnie jest wolontariat, odpowiadam, iż tworzeniem dobra 
dla drugiej strony. Nieważne, czy jest to człowiek, czy zwierzę – ważne, by pomóc w potrzebie. 
Kiedyś w firmie zapytaliśmy naszych wolontariuszy, dlaczego oni pomagają. Usłyszeliśmy różne 
motywacje, ale jedna z nich brzmiała nadzwyczaj autentycznie: Pomagam, bo czasem sam 
potrzebuję pomocy – mówi Ludmiła Kulawik, HR Manager w Johnson Matthey.

Otwarcie Gliwickiej Przystani 35 
jest planowane już na 10 maja. 
Trzypiętrowy budynek przy  
ul. Warszawskiej 35a, w którym 
kiedyś mieściła się Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, 
przechodzi pełną metamorfo-
zę. Ekspresowe tempo prac to 
zasługa wielkiego zaangażowa-
nia wszystkich, którzy włączyli 
się w ten wyjątkowy projekt. 
Błyskawiczna mobilizacja sa-
morządu, środowiska biznesu, 
miejskich jednostek i spółek, 
służ mundurowych i fantastycz-
nych wolontariuszy pozwala 
na przemianę miejsca, które 
już wkrótce stanie się tymcza-
sowym domem dla blisko 100 
uchodźców z Ukrainy. Wsparcie 
oraz zaangażowanie jest ogrom-
ne – chodzi nie tylko o pomoc 
finansową i rzeczową, ale także 
wkład pracy, poświęcony czas 
i włożone serce. Skala tych dzia-
łań jest niesamowita!

– Gliwicka Przystań 35 to kolej-
ny realny wymiar współpracy 
samorządu z biznesem. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
firm IKEA Katowice, Johnson 
Matthey, Mapei, AIUT, Radan 
powstało wyjątkowe miejsce, 
które przez najbliższy czas bę-
dzie domem dla naszych sąsia-
dów z Ukrainy, którzy uciekając 
przed wojną, trafili do Gliwic. 

Co ważne jednak – po zakoń-
czeniu konfliktu zbrojnego, bu-
dynek przy ul. Warszawskiej 35a 
będzie wykorzystywany jako 
zaplecze socjalne dla potrze-
bujących mieszkańców Gliwic. 
Wiele się mówi o zaangażowa-
niu oraz wspólnej odpowiedzial-
ności za lokalną społeczność. 
W tym wypadku nie były to 
tylko puste słowa. Deklaracje 
wsparcia i chęć pomocy ze 
strony prywatnych podmiotów 
przerodziły się w prawdziwą siłę 
dobra skutkującą błyskawiczną 
i kompleksową metamorfozą 
miejskiego obiektu. To po-
twierdza, że decyzje związane 
m.in. z napływem nowych 
mieszkańców z Ukrainy musi-
my podejmować szybko, ale też 
odważnie. Tej odwagi by dzia-
łać, nie zabrakło i tym razem. 
Dzięki temu ambitne założenia 
udało się zrealizować niezwykle 
szybko i profesjonalnie, za co 
bardzo dziękuję – mówi Adam 
Neumann, prezydent Gliwic.

Metamorfoza 
w słusznej  
sprawie

Na trzech kondygnacjach, w po-
nad 30 wyremontowanych i urzą-
dzonych pokojach, schronienie 
znajdzie kilkadziesiąt rodzin. Gli-
wicką Przystań 35 zaprojektowała 

i umebluje katowicka IKEA, która 
dawne, surowe pomieszczenia 
dostosuje do potrzeb nowych 
mieszkańców, tworząc przyja-
zne, domowe wnętrza. Parter 
zostanie zaaranżowany specjal-
nie z myślą o potrzebach osób 
z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z ideą Gliwickiej Przy-
stani 35, obiekt ten będzie 
czymś więcej niż tylko miejscem 

noclegowym. Dlatego projek-
tanci IKEA Katowice w swoim 
projekcie uwzględnili nie tylko 
sypialnie, ale też pomieszcze-
nia wspólne: kuchnię, jadalnię, 
pokoje do zabawy i nauki, i dla 
dzieci.

Razem  
patrzymy  
w przyszłość

Docelowo miejsce stworzone 
przy ul. Warszawskiej 35a będzie 
służyć gliwiczanom potrzebują-
cym wsparcia. Dzięki świetnej 
współpracy samorządu z sekto-
rem prywatnym powstaje tam 
schronienie dla tych, którzy 
muszą zacząć od nowa. Często 
będących na życiowym zakręcie. 
Z różnych powodów. Celem, któ-
ry łączy partnerów projektu, jest 
stworzenie miejsca, które będzie 
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IKEA
– IKEA w Polsce, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, od początku wojny w Ukrainie 
aktywnie włącza się w pomoc osobom, które ucierpiały w jej wyniku. Poczucie wspólnoty i troska 
o ludzi są dla nas kluczowymi wartościami, dlatego nasza dzisiejsza obecność w Gliwicach jest 
naturalną decyzją. Ważne jest, aby nasza aktywność była przemyślana, co oznacza dużą skalę 
zaangażowania w długofalowe projekty. Inicjatywa Miasta Gliwice, polegająca na stworzeniu 
domu dla uchodźców, wpisuje się w te założenia. W naszej pracy doskonale rozumiemy, jak ważna 
jest przestrzeń, która nas otacza i tworzy miejsce, gdzie czujemy się dobrze. Dlatego w takie 
projekty wkładamy serca, co oznacza dużo więcej niż przekazywanie mebli i akcesoriów. Przede 
wszystkim chcemy dzielić się naszą wiedzą z zakresu urządzania wnętrz, których kolorystyka, 
wystrój i funkcjonalność wpływają na samopoczucie domowników. W tym konkretnym przypadku 
chcemy stworzyć przede wszystkim bezpieczne miejsca i kreować przyjazne dla nowych lokatorów 
przestrzenie, które pozwolą im choć na moment odpocząć od traum, jakich doświadczyli. Chcemy 
dać im namiastkę domu – to nasz cel. Ta bezpieczna Przystań, którą wspólnie tworzymy, ma przy 
wsparciu samorządu gliwickiego i wolontariuszy dać obywatelom Ukrainy czas na zastanowienie 
się, jak zaadaptować się do nowej sytuacji i w spokoju zaplanować kolejne kroki – mówi Magdalena 
Krokowska-Wicherek, dyrektor regionu IKEA Katowice.

wykorzystywane przez miasto 
długoterminowo, między innymi 
jako tak zwane mieszkania trenin-
gowe. Gospodarzem Gliwickiej 
Przystani 35 będzie Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Będą to  
mieszkania  
„do zadań  
specjalnych”. 

Mieszkanie treningowe to nie 
tylko dach nad głową dla osób 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, ale także możliwość 
odnalezienia spokoju po często 
trudnych doświadczeniach ży-
ciowych. 

Dodatkowo jedna kondygnacja 
(parter) zostanie dostosowana 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.  (mm)
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AKTUALNOŚCI

Tegoroczna, czternasta już edycja 
imprezy trafiła w szczególny czas 
i skupiła się m.in. na zagadnie-
niach dotyczących wojny w Ukra-
inie, konieczności niesienia 
wszechstronnej pomocy i mini-
malizowania negatywnych skut-
ków dla gospodarki. Omawiane 
były też kwestie istotne dla roz-
woju naszego kraju i kontynentu, 
z uwzględnieniem transformacji 
społecznych, technologicznych 
czy energetycznych zachodzących 
i odczuwalnych także na pozio-
mie regionów i gmin.

Specjalna sesja EEC poświęcona 
została „Samorządom, regionom, 
metropoliom”, a do udziału 
w poniedziałkowej debacie na 
temat „Sprawiedliwej transfor-
macji” zaproszony został prezy-
dent Gliwic. – Dyskutowaliśmy 
o tym, w jaki sposób najlepiej 
wykorzystać pieniądze unijne do 
przekształcenia naszego regio-
nu w obszar gospodarki opartej 
na wiedzy, zdominowany przez 
nowe technologie. Jednocześnie 
gospodarki neutralnej dla klima-
tu i środowiska. Równie ważnym 
elementem transformacji są 
kwestie społeczne. Łagodzenie 
skutków społecznych transfor-
macji regionu to istotne i złożone 
zagadnienie, tym bardziej intere-
sująca była możliwość rozmowy 
i wymiany doświadczeń. Eksperci 
biorący udział w dyskusji zgodzili 
się ze mną, że trzeba w większym 
niż dotychczas stopniu uwalniać 
możliwości dla prywatnej przed-

siębiorczości. Połączenie starań 
biznesu ze środowiskiem nauki 
i samorządów lokalnych powin-
no przynieść oczekiwane efekty 
transformacji regionu – relacjo-
nuje prezydent Adam Neumann.

Podczas spotkania zwracano uwa-
gę na przemiany, które już zaszły 
w województwie śląskim, gdzie re-
strukturyzacja przemysłu ciężkiego 
toczy się z różnym natężeniem wła-
ściwie od dekad. W tym kontekście 
wskazywano Gliwice jako jednego 
z liderów zmian w Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

– Gliwice odrabiają lekcje. Mamy 
już doświadczenia wynikające z za-
mknięcia przed laty KWK Gliwice. 
Udało nam się przejąć grunty Skar-
bu Państwa, wykorzystać unijne 
fundusze przedakcesyjne i zmienić 

teren po kopalni w nowoczesny 
kompleks, w którym rozwija się 
przemysł nowych technologii, 
powstają nowe miejsca pracy. 
Zainteresowanie ulokowaniem 

przedsiębiorstw w tym miejscu jest 
bardzo duże i wręcz nie nadążamy 
z przygotowywaniem terenów pod 
nowe inwestycje. Niestety, nasze 
działania utrudnia m.in. przedłuża-

jący się proces pozyskiwania części 
pokopalnianej hałdy – mówił pre-
zydent Neumann, zwracając uwa-
gę na konieczność uproszczenia 
i przyspieszenia działań związanych 
z przekazywaniem do zagospoda-
rowania tzw. brownfieldów.

Wraz z prezydentem Gliwic w dys-
kusji uczestniczyli m.in.: Kazimierz 
Karolczak – przewodniczący 
zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, Adam Drobniak 
z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, twórca i koordy-
nator prac nad Krajowym Planem 
Sprawiedliwej Transformacji, Luke 
Haywood – badacz, Mercator 
Research Institute on Global 
Commons and Climate Change 
(MCC) i Piotr Michałowski z Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego.
 (al)

Jak zmieniać miasta i regiony?
W Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) – jedna z najważniejszych 
imprez o tematyce gospodarczej w Europie Centralnej. To trzydniowa debata o kluczowych 
wyzwaniach, wobec których stają Polska, Europa i świat. Podczas pierwszego dnia obrad 
o koniecznej transformacji miast mówił m.in. prezydent Gliwic.

Czy wiesz, że posiadając 
profil zaufany, możesz bez 
konieczności przychodze-
nia do Urzędu Miejskiego 
uzyskać pomoc Miejskie-
go Rzecznika Spraw Kon-
sumentów?
W przypadku wniosku o podję-
cie interwencji w indywidulanej 
sprawie konsumenckiej wystar-
czy wypełnić formularz – wzór 
dostępny na stronie: bip.gliwice.
eu/miejski-rzecznik-konsumen-
tow, opisać przedmiot sporu, 
okoliczności sprawy oraz dołą-
czyć kopie dokumentów zwią-
zanych ze sprawą.

Wymagane dokumenty nale-
ży przesłać do urzędu drogą 
elektroniczną przez platformę 
ePUAP (zakładka Sprawy Ogól-
ne – Pismo ogólne do pod-
miotu publicznego), opatrując 
dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo 
profilem zaufanym. 

Jak założyć profil zaufany? 
Wejdź na stronę: epuap.gov.
pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

fo
t. 

Eu
ro

pe
jsk

i K
on

gr
es

 G
os

po
da

rc
zy

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil 


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 17–18/2022 (1106–1107), 28 kwietnia 2022 7

#GLIWICE2040

Gliwice będą rozwijać się i bogacić z korzyścią dla wszystkich. W nadchodzących latach miasto chce nadal silnie 
inwestować w wiedzę, wspierać rozwój nowoczesnych, wytwarzanych na miejscu technologii i różnorodną 
działalność gospodarczą. Ważna będzie – tak jak do tej pory – innowacyjność i mądre zarządzanie, partnerstwo, 
skupienie się na potrzebach obecnych i przyszłych mieszkańców, a także kreatywność. Magnesem Gliwic ma 
być ich przestrzeń i dziedzictwo oraz atrakcyjna oferta zamieszkania i spędzania czasu wolnego. To wszystko 
elementy racjonalnego gospodarowania – wyznacznika celów gospodarczych nowej strategii „Gliwice 2040”.
Współpraca i edukacja będą 
głównym motywem planowanych 
działań gliwickiego samorządu słu-
żących umacnianiu pozycji Gliwic 
w kraju i za granicą jako miasta 
nauki, rozwoju technologii i różno-
rodnej działalności gospodarczej. 
By maksymalnie wykorzystać wielki 
potencjał, jaki kryje się w mieście 
i mieszkańcach, zacieśniane będą 
partnerstwa m.in. z Politechniką 
Śląską, instytutami badawczo-
-naukowymi, Narodowym Insty-
tutem Onkologii, gliwickimi klastra-
mi, dużymi firmami i organizacjami 
je zrzeszającymi, Technoparkiem 
Gliwice, Górnośląskim Akcelerato-
rem Przedsiębiorczości Rynkowej, 
Regionalną Izbą Przemysłowo-
-Handlową czy Śląską Fundacją 
Wspierania Przedsiębiorczości. 
Przewiduje się także wspieranie 
inicjatyw zachęcających gliwiczan 
do dokształcania się we współ-
pracy z lokalnymi pracodawcami 
– w myśl zasady „Uczymy się przez 
całe życie”.

Miasto silniej zaangażuje się też 
w tworzenie warunków sprzyja-
jących rozwojowi innowacyjnych 
lokalnych firm – gliwickich „wy-
różników”. Skupi się zwłaszcza na 
tych podmiotach, które opraco-
wują nowoczesne rozwiązania 
z zakresu medycyny, informatyki, 
automatyki i lotnictwa. Kluczem 
do sukcesu będzie polityka przy-
ciągania inwestorów. Posłuży 
ona zarówno przemyślanemu 
rozszerzaniu w mieście sfery dzia-
łalności gospodarczej (zwłaszcza 
na terenach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego czy przyszłych 
terenach pokopalnianych), dzia-
łalności badawczo-rozwojowej, 
jak i uruchamianiu w Gliwicach 
oddziałów firm uznawanych za 
globalne marki technologiczne.

Innowacyjne Gliwice to także 
zaawansowane technologie 
w przestrzeniach publicznych 
i najświeższe rozwiązania w miej-
skiej infrastrukturze. Realizacji tej 
idei sprzyjać będzie otwartość 
miasta na udział w pilotażach 
nowinek mogących usprawnić 
życie całej miejskiej społeczności. 
W ten sposób rozwijana będzie 
myśl zawarta w haśle przewod-
nim Gliwic: „Przyszłość jest tu”.

By studenci, naukow-
cy czy świetnie wy-
szkoleni pracownicy 
firm i przedsiębiorstw 
trwale wiązali się 

z Gliwicami, rozwijając 
silną i innowacyjną 
gospodarkę miasta, 
potrzeba im atrakcyj-
nej oferty zamiesz-
kania i spędzania 
wolnego czasu.

W perspektywie nadchodzących 
lat przyciągać ma ich do Gliwic 
zarówno przystępna oferta kom-
fortowych mieszkań i dostępnych 
na miejscu usług, miejska zieleń, 
liczne parki i skwery, marina czy 
bulwary Kłodnicy, jak i różnorod-
ne miejsca rekreacji w poszcze-
gólnych dzielnicach, odpowiada-
jące osobom w każdym wieku. 

Równie ważne będą atrakcyjne 
propozycje turystyczne i kultural-
ne, w tym krajowe i międzynaro-
dowe imprezy artystyczne i spor-
towe – kreowane lub wspierane 
przez miasto, a zaspokajające 
potrzeby mieszkańców i osób 
odwiedzających Gliwice. Oferta 
powinna być zróżnicowana tak, 
żeby coś odpowiedniego dla sie-
bie znalazł i student, i menadżer 
dużej firmy, ale też senior czy 
wielodzietna rodzina.

Wyborowi Gliwic jako miejsca 
pracy i wygodnego życia sprzyjać 
będzie rozpoznawalność miasta. 
Budowana będzie na jego współ-

czesnym potencjale, ikonicznych 
obiektach i przestrzeni publicz-
nej. Tak ugruntowana zostanie 
marka Gliwic, łącząca innowacje 
i ludzi, teraźniejszość z przyszło-
ścią i przeszłością. Ważnym ele-
mentem promocji miasta będzie 
bowiem wyjątkowe dziedzictwo 
historyczne Gliwic, postacie 
z nim związane, honorowi oby-
watele i rozpoznawalni amba-
sadorzy marki naszego miasta. 
 (kik)

W następnym odcinku  
zaprezentujemy ostatnie 

cele operacyjne –  
środowiskowe.

Cele operacyjne

PRIORYTET: 
Racjonalne gospodarowanie

Cel strategiczny: Miasto nauki, 
rozwoju technologii i różnorodnej 

działalności gospodarczej
Cel operacyjny: Silne partnerstwa 

biznesu, nauki i edukacji
Współpraca ze światem nauki i biznesu 

/ ekosystem firm technologicznych / 
globalne marki /  przyciąganie inwestorów 

/ kształcenie przez całe życie

Cel operacyjny: Innowacje 
technologiczne będące wyróżnikiem 

Gliwic na tle Polski
Rozwój technologii / inkubowanie 

i promocja firm technologicznych / 
partnerstwo na rzecz infrastruktury 

badawczo-rozwojowej i klinicznej / pilotaże 
w mieście

Cel operacyjny: Stabilne warunki 
rozwoju działalności biznesowej

Strefy działalności gospodarczej / centra 
kreatywności / wykorzystanie oferty GAPR 

i Technoparku

Cel strategiczny: Miasto atrakcyjnej 
oferty zamieszkania i spędzania czasu 

wolnego
Cel operacyjny: Oferta zamieszkania 

uwzględniająca potrzeby rożnych grup 
odbiorców 

Racjonalna i oparta na danych polityka 
mieszkaniowa / oferta dla młodych 

i wychowujących dzieci / wykorzystanie 
dziedzictwa Gliwic do budowania relacji

Cel operacyjny: Oferta spędzania czasu 
wolnego uwzględniająca potrzeby rożnych 

grup odbiorców
Atrakcyjne tereny nad Kłodnicą i w obszarze 

śródmiejskim / rozpoznawalne imprezy / usługi 
spędzania wolnego czasu / różnorodna oferta 
kulturalna miejskich instytucji / rozwój sportu 

i turystyki / ikony architektury

Cel operacyjny: Rozpoznawalność Gliwic
Promowanie dziedzictwa historycznego Gliwic / 

informacja o mieście i wydarzeniach / nowoczesna 
komunikacja / rozwój gliwickiej sztuki użytkowej

Nowa strategia.  
Cele gospodarcze

Adam Neumann prezydent Gliwic
– Dzięki wieloletnim, mądrym, konsekwentnym działaniom gliwickiego samorządu, opartym m.in. na współpracy z Politechniką Śląską 
i środowiskiem gospodarczym, w Gliwicach rozwija się dziś nowoczesny przemysł i prężna przedsiębiorczość, a miasto może się pochwa-
lić dobrą kondycją ekonomiczną umożliwiającą dalszy intensywny rozwój w różnych dziedzinach życia. Wielkim wyzwaniem będzie 
utrzymanie tego stanu przy dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych, automatyzacji procesów produkcyjnych, 
postępującej cyfryzacji czy zmianach modeli pracy. Właśnie dlatego w nowej strategii „Gliwice 2040” postawimy akcent na wsparcie 
innowacyjnych technologii wyróżniających nas spośród innych miast i pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu. Skupimy 
się także na zapewnieniu atrakcyjnych warunków do zamieszkania i spędzania czasu w Gliwicach, by przyciągać nowych mieszkańców 
i zagwarantować gliwiczanom niezmiennie wysoką jakość życia.
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Adam Wójcik burmistrz Pyskowic
– Od 2028 roku będziemy ostatnim – czy też pierwszym 
– przystankiem Kolei Metropolitalnej. Projekt odbudowy 
linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla 
przywrócenia połączeń między Katowicami, Gliwicami 
i Pyskowicami nie udałby się, gdyby nie ogromne wsparcie 
Miasta Gliwice, Zarządu Metropolii i miast tworzących 
G-ZM. Dziękuję wszystkim, którzy w niego wierzyli. To dzia-
łanie jest kolejnym przykładem na to, że kiedy łączy nas 
samorząd, projekty będące dla wielu w sferze marzeń stają 

się realne. Pyskowice, Kuźnica, Łabędy, Osiedle Kopernik – to 40 tys. potencjalnych 
pasażerów, którzy będą mogli wybrać ekologiczną formę transportu. Za jakiś czas 
pyskowiczanie będą dojeżdżać do Gliwic szybko i wygodnie, ekologicznie i tanio.

KOMUNIKACJA

Szybkie połączenie kolejowe z Gliwic do centrum Pyskowic oraz nowa „nitka” z Gliwic do Katowic przez 
Rudę Kochłowice w perspektywie 6 lat? Tak, to możliwe dzięki działaniom Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii i skupionych w niej miast. Między innymi na budowę torów w ramach alternatywnego połącze-
nia aglomeracyjnego Gliwic z Katowicami oraz przywrócenia połączenia Gliwic z Pyskowicami metropolia 
otrzymała znaczące, sięgające nawet 85% kosztów, dofinansowanie z programu „Kolej+”. Inwestycje ujęte 
w zakwalifikowanych wnioskach są przełomowe. Wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej – docelowo 
głównej osi całego systemu komunikacji publicznej w miastach i gminach G-ZM, bardzo ważnej dla Gliwic.
Kolej Metropolitalna, czyli szybka 
kolej aglomeracyjna planowana 
od kilku lat na dotychczasowych 
– rozbudowywanych – oraz całko-
wicie nowych torowiskach Śląska 
i Zagłębia, to najlepsza możliwa 
alternatywa dla rosnącego z roku 
na rok strumienia ruchu samo-
chodowego w regionie. Szybkie 
pociągi metropolitalne kursu-
jące co kilka-kilkanaście minut, 
łączące różne części metropolii 
i zgrane czasowo z autobusami 
metropolitalnymi, komunikacją 
tramwajową i lokalnym trans-
portem autobusowym w obrębie 
nowoczesnych centrów przesiad-
kowych – takich jak powstające 
obecnie w Gliwicach – wyznaczą 
w perspektywie obecnej i nad-
chodzącej dekady wielką jako-
ściową zmianę w zarządzaniu 
transportem indywidualnym 
i zbiorowym w miastach i gmi-
nach G-ZM.

Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia równolegle uczest-
niczy również w programie 
„Kolej+”, którego celem jest 
uzupełnienie sieci kolejowej 
w miejscowościach powyżej 
10 tys. mieszkańców, nieposia-
dających dostępu do połączeń 

pasażerskich z miastami woje-
wódzkimi lub takich, które mają 
dostęp do kolei, ale istniejące 
połączenia wymagają uspraw-
nienia. W ostatnim czasie za-
kwalifikowano do niego sześć 
projektów liniowych G-ZM, 
w tym dwa uwzględniające 
Gliwice. Wszystkie wpisują się 
w koncepcję Kolei Metropoli-
talnej. Zdaniem władz Gliwic, 
realizacja do 2028 roku nowych 
połączeń kolejowych idealnie 
wpisze się w usprawnienie 
przepływu transportu pasa-
żerskiego w mieście i regionie, 
zmniejszając jednocześnie ruch 
samochodowy i ryzyko korków 
ulicznych w godzinach szczytu.

Gliwice   
Pyskowice Miasto

Nowe, zdecydowanie szybsze 
połączenie kolejowe łączące Gli-
wice ze ścisłym centrum Pyskowic 
pozwoli m.in. zwiększyć liczbę po-
ciągów obsługujących po drodze 
przystanek Gliwice Łabędy. Mia-
sto będzie na to gotowe, bowiem 
od dłuższego czasu dąży do jego 
przekształcenia w jeden z więk-
szych miejskich węzłów przesiad-

kowych – kolejowo-drogowych. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
we współpracy ze spółką kolejo-
wą PKP PLK, odpowiedzialną za 
rozbudowę stacji Gliwice Łabędy, 
przygotowuje się do przebudowy 
sąsiadującego z nią układu drogo-
wego w obrębie ulic Przyszowskiej, 
Wolności, Strzelców Bytomskich, 
Głównej i Staromiejskiej. Obecnie 
trwają prace nad dokumentacją 
projektową. Planowane rozpo-
częcie procedury przetargowej 
w celu wyłonienia wykonawcy 
robót budowlanych (przewidziane 
w ostatnim kwartale tego roku lub 
na początku 2023 roku) będzie za-

leżne od pozyskania dofinansowa-
nia przez PKP PLK S.A. na realizację 
robót kolejowych.

Pociągi do Pyskowic będą 
zatrzymywały się także na pla-
nowanym do budowy nowym 
przystanku Gliwice Koper-
nika, realizowanym w rejonie 
ul. Perseusza w ramach innego 
projektu PKP PLK S.A. Ten przy-
stanek również będzie miał 
charakter węzła przesiadkowego 
kolejowo-drogowego z niezbęd-
ną infrastrukturą parkingową. 
Na jego realizację miasto będzie 
starało się pozyskać dofinanso-

wanie unijne w ramach obecnej 
perspektywy finansowej. Warto 
dodać, że prace budowlane za-
równo przy os. Kopernika, jak 
i w Łabędach będą prowadzone 
tak, by ich zakończenie zbiegło 
się z uruchomieniem Kolei Me-
tropolitalnej.

Dla sąsiadujących z Gliwicami 
Pyskowic niedawne rozstrzygnię-
cie naboru wniosków projekto-
wych do programu „Kolej+” jest 
milowym krokiem dla dalszego 
rozwoju miasta i kolejnym przy-
kładem udanej, owocnej współ-
pracy samorządów.

KOLEJĄ w przyszłość!
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Gliwice  Ruda 
Kochłowice 
Katowice

W przyszłości Górnośląsko-Za-
głębiowska Metropolia planuje 
również rozbudowę głównej linii 
kolejowej łączącej Gliwice z Kato-
wicami, gdzie zostanie dobudo-
wana druga para torów. Obecnie 
opracowywane jest studium 
wykonalności dla tej inwestycji.

Oprócz tego przewidziano 
utworzenie drugiego połączenia 
Gliwic z Katowicami – szlakiem 
południowym, biegnącym przez 
Rudę Kochłowice i Chorzów Haj-
duki. Projekt uzyskał dofinan-
sowanie z programu „Kolej+”, 
a w jego ramach w Gliwicach 
powstanie nowy przystanek 
w rejonie ul. Bema w Sośnicy.

Rozwojowi Kolei Metropolitalnej 
w Gliwicach towarzyszyć mają 
kolejne planowe działania na 
rzecz ograniczenia nadmiernego 
ruchu samochodów w mieście.  

– Przewidujemy dalsze ogranicza-
nie ruchu w ścisłym centrum, m.in. 

dalsze zamykanie gliwickiej starów-
ki dla aut, poprzedzone konsulta-
cjami z mieszkańcami, a w dalszej 
perspektywie modernizację ul. 
Zwycięstwa, na której ruch samo-
chodowy również powinien zostać 
ograniczony. Z tą myślą realizowa-
ny będzie parking nad Drogową 

Trasą Średnicową i poszerzany 
będzie tabor wygodnych, nisko-
emisyjnych autobusów. Zmienio-
na zostanie też organizacja ruchu, 
począwszy od zmiany dojazdu do 
gliwickiej onkologii po zakończeniu 
budowy parkingu wielopoziomo-
wego na jej terenie. Wzorujemy 

się na miastach zachodniej Europy, 
szczególnie niemieckich, w których 
dojazd do ścisłego centrum bazuje 
na szynie. To kolej lub metro jest 
bazą systematycznie rozwijanego 
transportu publicznego – zazna-
cza wiceprezydent Gliwic Mariusz 
Śpiewok.  (kik)

Grzegorz Kwitek 
członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,  
odpowiedzialny za politykę transportową
– Alternatywą dla dotychczasowego odcinka kolejowego Gliwice – Katowice będzie wy-
remontowana trasa południowa przez Rudę Kochłowice (wraz z budową przystanku pod 
roboczą nazwą Gliwice Osiedle Wyzwolenia), która zostanie zmodernizowana w ramach 
programu „Kolej+”. W rezultacie, po zrealizowaniu dwóch inwestycji – połączenia Gliwic 
z Pyskowicami oraz Katowicami przez Rudę Śląską w ramach projektu Kolei Metropolitalnej 
– w przyszłości mieszkańcy G-ZM będą mieli dogodniejszy dostęp do kolei, która stanie się 
kręgosłupem systemu transportowego na terenie metropolii .

KOMUNIKACJA

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Nowoczesna, szybka kolej to podstawa sprawnej i komfortowej komunikacji w mieście i regionie, dlatego przyzna-
nie dofinansowania na projekty G-ZM należy uznać za przełomowe. Nowe połączenia kolejowe nieporównywalnie 
ułatwią życie mieszkańcom, skracając im czas dotarcia do szkół, firm i domów. Do Gliwic z różnych części powiatu 
gliwickiego dojeżdża codzienne ponad 90 tys. osób. Opcja wygodnej podróży koleją metropolitalną lub metro-
politalną autobusową „M-ką” do Centrum Przesiadkowego w Gliwicach (a tam wybór miejskiego autobusu lub 
Gliwickiego Roweru Miejskiego bądź po prostu spaceru do wybranej lokalizacji) będzie dla nich z całą pewnością 
szybsza i oszczędniejsza oraz lepsza dla środowiska, niż jazda samochodem w uciążliwych korkach. Mam nadzieję, 
że dzięki temu wiele osób zmieni podejście do korzystania z auta na rzecz bardziej ekologicznego transportu zbio-
rowego. Dodatkowo zyskamy jeszcze kolejne połączenie kolejowe z Katowicami obejmujące południowe dzielnice 
Rudy Śląskiej, do których dotarcie z Gliwic transportem publicznym było do tej pory utrudnione.
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SPORT

W sobotnim spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski 
Ekstraklasy (23 kwietnia) Piast Gliwice wygrał przed 
własną publicznością z Jagiellonią Białystok 2:1. Bram-
ki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Jakub Holubek 
i Jakub Czerwiński, a dla gości trafił Bartosz Bida. 
W pierwszej części gry brakowało 
klarownych sytuacji strzeleckich. 
W grze obu drużyn było dużo 
niedokładności, co przełożyło się 
na małą liczbę sytuacji. Goście 
groźniej atakowali swoją lewą 
stroną, ale obrona Piasta nie dała 
się przechytrzyć. Niebiesko-Czer-
woni próbowali się odgryzać, 
ale głównie za sprawą uderzeń 
z dystansu, które nie przyniosły 
pozytywnych efektów.

Druga połowa idealnie rozpoczęła 
się dla podopiecznych Waldemara 
Fornalika. Niebiesko-Czerwoni 
mocno weszli w tę część gry 
i dwukrotnie pokonali Zlatana 
Alomerovicia. Najpierw zrobił to 
Jakub Holubek, a chwilę później 
Jakub Czerwiński. Po tym trafieniu 
żwawiej zaatakowali goście, którzy 
dążyli do odrabiania strat. Udało 
im się nawet wbić piłkę do siatki 
za sprawą trafienia rezerwowe-
go Bartosza Bidy. W końcówce 

zarówno Piast, jak i Jagiellonia 
miały swoje sytuacje, ale żaden 
z zespołów nie zdołał strzelić ko-
lejnego gola i mecz zakończył się 
zwycięstwem gliwiczan.

– W pierwszej połowie trudno 
nam się grało. Nie potrafiliśmy 
znaleźć recepty na dobrze zorgani-
zowaną drużynę Jagiellonii, która 
przed przerwą była groźniejsza. 
W drugą połowę weszliśmy z przy-
tupem i szybko zdobyliśmy dwie 
bramki. Później chwila dekoncen-
tracji spowodowała, że zrobiło 
się 2:1... Kapitalna była jednak 
reakcja zespołu po straconym 
golu. Nie było cofania się, „obro-
ny Częstochowy”, tylko umiejętne 
organizowanie się w działaniach 
defensywnych i kontrowanie. 
Kolejne niesamowite spotkanie 
z Jagiellonią – skomentował po 
meczu trener Piasta Waldemar 
Fornalik. 

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

W 25. kolejce spotkań Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice w emocjonującym 
spotkaniu pokonał 24 kwietnia Legię Warszawa 5:2. Mecz był wyjątkowy 
z wielu powodów – obok rywalizacji dwóch uznanych piłkarskich marek, 
przy rekordowej liczbie kibiców, symbolicznie wieńczył też  karierę zawod-
niczą legendy gliwickiego futsalu, Rafała Franza. W wydarzeniu wzięli udział 
prezydent Gliwic Adam Neuman i jego zastępczyni Aleksandra Wysocka.
Franz, główny bohater tego wie-
czoru, nie znalazł się w kadrze na 
ten pojedynek, ale razem z rodzi-
ną mocno kibicował drużynie Pia-
sta z pierwszego rzędu. Gospoda-
rze, niesieni głośnym dopingiem, 
od początku atakowali bramkę 
gości, ale bili głową w przysłowio-
wy mur. Od początku też między 
słupkami bramki Legii świetnie 
spisywał się Tomasz Warszawski, 
który łapał lub odbijał futsalówkę 
w nieprawdopodobny sposób. 
W 4. min gliwiczanie dali sobie 
wbić gola. Po tej stracie jeszcze 
bardziej wzmocnili ataki. Na 
warszawską bramkę strzelali 
w zasadzie wszyscy zawodnicy, 
którzy byli obecni na parkiecie, 
do akcji ofensywnej próbował też 
włączać się Widuch, chcąc zro-
bić przewagę, ale po pierwszych  
20 min to goście prowadzili 1:0.

W przerwie meczu nastąpiło 
symboliczne zakończenie kariery 
Rafała Franza, dla którego klub 
przygotował... pamiątkową ławkę 
rezerwowych. Głos zabierali go-
ście honorowi,  w tym prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

  – W świecie sportu coraz częściej 
mamy do czynienia ze świetnie 
wyszkolonymi, wyróżniającymi się 
zawodnikami. Rzadko jednak zda-
rzają się sportowcy, którzy trudny 
życiowy start przekuli w siłę i suk-

cesy na tak wielu polach, jak koń-
czący obecnie karierę zawodniczą 
futsalista Rafał Franz. Uznany re-
prezentant Polski, zdobywca kilku 
mistrzowskich trofeów i halowych 
pucharów w futsalu, mający na 
swoim koncie m.in. tytuł króla 
strzelców futsalowej ekstraklasy, 
to także udzielający się na rzecz 
innych filantrop oraz otwarty na 
wyzwania biznesmen i przedsię-
biorca, którego działania przyczy-
niają się do pozytywnych zmian 
w przestrzeni Gliwic. Jestem prze-
konany, że choć kończy oficjalnie 
karierę zawodniczą, będzie dalej 
angażował się w rozwój lokalnego 
futsalu i robił wiele dobrego na 
rzecz miasta – mówił prezydent 
Gliwic, przywołując przykłady 
pozasportowych działań Franza, 
m.in. renowację dawnej siedziby 

hufca przy ul. Długosza, śródmiej-
skich kamienic przy ul. Plebańskiej 
i Stalmacha czy rewitalizację 
modernistycznego zespołu bu-
dynków przy ul. Kościuszki.

Druga połowa meczu rozpoczę-
ła się od ataków Piasta. Szybko  
udało się doprowadzić do remisu. 
W 31. min gliwiczanie prowadzili 
już 4:1.  Goście nie poddali się 
jednak i w 33. min za sprawą 
Milewskiego zdobyli gola, który 
jeszcze dawał im nadzieję na 
wywalczenie choćby punktu. 
Legia próbowała do końca grać 
w przewadze, ale  ku radości 
fanów Piasta ostatni cios zadali 
gliwiczanie. Vini przejął piłkę, 
popędził z nią na bramkę gości 
i strzałem do  pustej bramki ustalił 
wynik na 5:2.  (kik)

W Gliwicach powstał najnowocześniejszy tor modelarski w Polsce. Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na 7 maja. Tego 
dnia będzie można już kibicować pierwszym zawodnikom podczas rozpoczynających się dwudniowych mistrzostw Polski!
Nowy tor modelarski spełnia wszel-
kie warunki Międzynarodowej 
Federacji Lotniczej FAI i pozwala 
na organizację imprez o zasięgu za-
równo krajowym, jak i światowym. 
Będzie wykorzystywany do tre-
ningów i zawodów modelarskich 
w klasach modeli akrobacyjnych 
na uwięzi, modeli prędkościowych, 
wyścigowych i makiet samolotów.

Obiekt usytuowany jest na te-
renie przylegającym do lotniska 
Aeroklubu Gliwickiego, a dojazd 
i wejście prowadzi od ul. Rybnic-
kiej (przez ul. Toruńską za stacją 
benzynową). Krąg ma średnicę 
62 metrów i nawierzchnię z mie-
szanki mineralno-bitumicznej. Dla 
sędziów przygotowano specjalną 
wieżę, z której będą oceniać za-
wody. Teren wokół kręgu został 
także zagospodarowany – powstał 
chodnik dla widzów, pole przed-
startowe do przygotowania modeli 

i elementy małej architektury. Bu-
dowa została sfinansowana przez 
miasto, a wykonawcą inwestycji 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 
było Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach.

W dniach 7–8 maja 
na nowym torze 
rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Polski 
Modeli Redukcyjnych 
Latających na Uwięzi 
F4B oraz Puchar 
Polski Modeli Akro-
bacyjnych Latających 
na Uwięzi F2B.

Oficjalne otwarcie gliwickiego 
obiektu zaplanowano na sobotę,  
7 maja, na godz. 10.00. Od godziny 
9.00 do 11.00 mieszkańcy będą 
mogli obejrzeć wystawę modeli, 

a o godzinie 12.00 rozpocznie się 
sportowa rywalizacja, która potrwa 
do 18.00 i będzie kontynuowana 
w niedzielę, 8 maja, od 8.00. Zakoń-
czenie mistrzostw przewidziano na 
godzinę 15.00. Organizatorem tego 
wydarzenia jest Gliwickie Stowa-
rzyszenie Modelarzy Lotniczych, 
a partnerem Aeroklub Gliwicki.

Tor będzie służył na co dzień wła-
śnie Gliwickiemu Stowarzyszeniu 

Modelarzy Lotniczych, którego 
podopieczni stanowią ścisłą 
czołówkę krajową i światową. 
Modelarze z Gliwic corocznie 
zdobywają wiele medali w Mi-
strzostwach i Pucharach Polski. 
Na ostatnich Mistrzostwach 
Świata, które zostały rozegrane 
na Słowacji, 6-osobowa repre-
zentacja Polski, w której składzie 
znalazło się 5 zawodników z Gli-
wic, zdobyła trzy złote medale 

(na cztery możliwe do zdobycia). 
Wychowankowie Sekcji Mode-
larskiej Aeroklubu Gliwickiego 
i Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych są aktywni 
nie tylko sportowo, ale również 
zawodowo. Działają w licznych 
firmach sektora lotniczego, na 
przykład produkujących drony, 
które znajdują zastosowanie 
w wielu obszarach gospodarki 
oraz w wojskowości.  (PRUiM)

Brawo, Piast!

Nowoczesny tor dla modelarzy lotniczych 

Wyjątkowy mecz
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Łączy ich zapał, zaangażowanie i wielka chęć działania na rzecz lokalnej społeczności. 
W czwartek, 21 kwietnia, Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice rozpoczęła kolejną kadencję. 
Nowym przewodniczącym MRMG został Borys Wróblewski.
Głos młodzieży jest ważny 
w dyskusji nad wieloma projek-
tami prowadzonymi w mieście. 
Uczniowie i szkoły mają swoich 
przedstawicieli w Młodzieżowej 
Radzie Miasta, dzięki czemu ten 
głos jest słyszalny. Ponadto wielu 
młodych ludzi z MRMG funkcjo-
nuje później w samorządzie.

Właśnie rozpoczęła się kolejna 
kadencja MRMG. W pierwszym 
spotkaniu nowej rady wziął 
udział prezydent Gliwic Adam 
Neumann, jego zastępca Ewa 
Weber i Krystyna Sowa, wice-
przewodnicząca Rady Miasta 
Gliwice. Przewodniczącym 
MRMG został Borys Wróblewski 
z Zespołu Szkół Techniczno-In-
formatycznych, a zastępcami: 
Kaja Neyman z I Liceum Ogól-
nokształcącego Dwujęzycznego 
i Miłosz Swierczek z V Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi. Młodzie-
żowi radni będą się spotykać, 
podobnie jak radni Rady Miasta 
Gliwice, na comiesięcznych se-
sjach.

– Bardzo dziękuję Młodzieżo-
wej Radzie Miasta Gliwice za 
aktywność, dotychczasową 
pracę i zaangażowanie, a nowo 
wybranym radnym serdecznie 
gratuluję. Żyjemy w bardzo 
trudnych, ale ciekawych czasach. 
Gdy sporo się dzieje, kierowanie 
miastem jest wyzwaniem i szcze-
gólnie ważne jest współdziała-
nie. Dlatego bardzo proszę nową 
radę o wzmożoną aktywność. 
Jesteście źródłem dobrych po-
mysłów, a my jesteśmy otwarci 
na wasze inicjatywy – mówił 

podczas spotkania w Ratuszu 
prezydent Gliwic Adam Neu-
mann.

– Najważniejszą inwestycją jest 
inwestycja w człowieka, a młodzi 
ludzie stanowią dla nas dużą 
wartość, dlatego też cieszę się, 
że angażujecie się w sprawy 
lokalne i chcecie działać na 
rzecz samorządu. Wasz głos jest 
bardzo ważny, a zaangażowanie 
Młodzieżowej Rady Miasta to 
istotny element dyskusji nad 
kierunkiem dalszego rozwoju 
miasta – dodała Ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Gliwicka Młodzieżowa Rada 
Miasta powstała w 2002 r. 
Jest organem samorządowym 
młodzieży o charakterze wnio-
skodawczym i opiniotwórczym. 
Tworzą ją uczniowie gliwickich 
szkół średnich wybierani w we-
wnątrzszkolnych wyborach po-
wszechnych na dwie kadencje 
(mandat dwuletni). MRMG pełni 
funkcje doradcze przy Radzie 
Miasta Gliwice i pracuje spo-
łecznie na rzecz gliwickiej mło-
dzieży. Dzięki zaangażowaniu 
w MRMG młodzi ludzie mogą 
przeżyć ciekawą przygodę, lepiej 
zrozumieć złożoną strukturę or-
ganizacyjną miasta oraz proces 
funkcjonowania samorządu 
miast, gmin czy powiatów. Mogą 
też przyjmować uchwały ze swo-
imi pomysłami czy wnioskami, 
przekazywać je do Rady Miasta 
Gliwice czy prezydenta miasta 
i przedstawiać swoje opinie. 
To szansa na rozwój, nie tylko 
poprzez aktywność i wpływanie 
na działania społeczne wśród 

gliwickiej młodzieży, ale także 
na zdobywanie umiejętności 
we współpracy z rówieśnikami 
i różnymi środowiskami.

– Młodzieżowa Rada Miasta to 
szkoła demokracji, zaangażo-
wania i szerszego spojrzenia na 
rzeczywistość. Jako Rada Miasta 
patrzymy na Was z nadzieją, 
bo kiedyś nas zastąpicie. Życzę 
Wam mądrego wykorzystania 
czasu i możliwości. Mam nadzie-
ję, że Wasze działania przyniosą 
wszystkim sporo satysfakcji – 
mówiła radna Krystyna Sowa. 

Podczas 20-letniej pracy rad-
ni MRMG zrealizowali szereg 
istotnych dla młodych gliwiczan 
przedsięwzięć. Organizowali 
m.in. szkolenia, konferencje, 
angażowali się w działalność 
charytatywną, przyczynili się też 
do powstania Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

Miasto wspiera działania MRMG 
m.in. finansując bieżące wydatki 
związane z działalnością i organi-
zacją wydarzeń. Podczas swoich 
spotkań młodzieżowi radni de-
batują, planują, opiniują obecną 
działalność władz miasta i przyj-
mują uchwały dotyczące swoich 
działań. Radni mają również moż-
liwość pracy w komisjach stałych 
(m.in. komisji do spraw kontaktu 
z Radą Miasta) i roboczych (m.in. 
do spraw organizacji warsztatów 
obywatelskich dla młodzieży). In-
formacje na temat MRMG można 
znaleźć w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w zakładce Mło-
dzieżowa Rada Miasta. (mf)

Młodzieżowa Rada Miasta  
działa od 20 lat

Skład Młodzieżowej  
Rady Miasta Gliwice:

Borys Wróblewski, przewodniczący (Zespół Szkół Techniczno-
-Informatycznych)
Kaja Neyman, zastępca przewodniczącego (I Liceum Ogólno-
kształcące Dwujęzyczne)
Miłosz Swierczek, zastępca przewodniczącego (V Liceum Ogól-
nokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi)
Maciej Wojdat (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych)
Paulina Pietrzykowska (I Liceum Ogólnokształcące)
Wiktoria Zielińska (Gliwickie Centrum Edukacyjne)
Bartosz Arendarczyk (III Liceum Ogólnokształcące)
Maja Pietrzyk (VIII Liceum Ogólnokształcące)
Sandra Sater (V Liceum Ogólnokształcące)
Łukasz Nowakowski (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne)
Dorian Kugel (II Liceum Ogólnokształcące)
Maja Kobierecka (II Liceum Ogólnokształcące)
Pedro Carton Wrębel (III Liceum Ogólnokształcące)
Maja Hyrsz (IV Liceum Ogólnokształcące)
Anna Gabryś (IV Liceum Ogólnokształcące)
Antoni Forenda (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi)
Szymon Kloś (VII Liceum Ogólnokształcące)
Aleksandra Gryniewicz (VIII Liceum Ogólnokształcące)
Oliwia Stasik (Zespół Szkół im. J. Korczaka)
Kacper Barczyk (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)
Tymoteusz Chmura (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych)
Wiktoria Zielińska (Górnośląskie Centrum Edukacyjne)
Julia Maszniew (Górnośląskie Centrum Edukacyjne)
Michał Przybyła (Zespół Szkół Łączności)
Wiktoria Machel (Zespół Szkół Łączności)
Wiktor Gorbaszewicz (Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych)
Celina Michalska (Liceum Ogólnokształcące Filomata)
Kacper Myszka (Zespół Szkół Samochodowych)
Oliwia Niezgoda (Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych)
Luiza Gross (Akademickie Liceum Ogólnokształcące)
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

32/238-54-45, 
32/239-13-32, 
32/238-54-82

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

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

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

https://ceeb.gov.pl/
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KULTURA

Tydzień Bibliotek To wielki sukces!

Maj z Centrum Kultury Victoria

Spotkanie literackie z Anną Dziewit-Meller i Justyną 
Sobolewską oraz wyprawa do Laosu z podróżnikiem 
Piotrem Wnukiem to tylko niektóre z około 60 propozy-
cji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek, 
który potrwa od 8 do 15 maja.
10 maja w Bibliotece Centralnej 
(ul. Kościuszki 17) o godz. 18.00 
rozpocznie się spotkanie autor-
skie z Anną Dziewit-Meller i Ju-
styną Sobolewską. Pretekstem 
do rozmowy będzie najnowsza 
publikacja obu pań: „Stówka. 
Przeczytaj to jeszcze raz”. Autorki 
przyglądają się w niej książkom, 
które miały istotny wpływ na ich 
życie i ukształtowały ich spojrze-
nie na świat.

13 maja o godz. 18.00 gościem 
Biblioteki Centralnej będzie po-
dróżnik Piotr Wnuk. Spotkanie 
będzie prawdziwą gratką dla 
tych, których fascynują dalekie, 
nieoczywiste podróże. Wnuk 
opowie o swoich trzech wie-
lomiesięcznych wyprawach do 
Laosu. Dowiemy się m.in., jak 
wygląda życie w tradycyjnej 
laotańskiej wiosce, dlaczego 
nie wolno zapukać do czyjegoś 

domu, a także kiedy i po co skła-
dać ofiarę z byka.

Szczegółowy plan wszystkich im-
prez organizowanych w ramach 
Tygodnia Bibliotek dostępny 
jest na stronie www.biblioteka.
gliwice.pl.
  (MBP w Gliwicach)

Utwór „Syrena. Melodrama aeterna” Aleksandra No-
waka z librettem Szczepana Twardocha wydany przez 
PWM / Anaklasis został nagrodzony Fryderykiem 2022. 
Gliwicki kompozytor otrzymał tę najważniejszą polską 
nagrodą muzyczną drugi rok z rzędu.
Gala wręczenia nagród odbyła 
się 22 kwietnia w Operze na 
Zamku w Szczecinie. Dzieło 
Aleksandra Nowaka w wyko-
naniu Ewy Biegas, Bartłomieja 
Dusia, Joanny Freszel, Jakuba 
Monowida, Daniela Popiałkiewi-
cza, Piotra Sałajczyka i Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy AU-
KSO pod dyrekcją Marka Mosia 
otrzymało tytuł albumu roku 
w kategorii „Muzyka oratoryjna 
i operowa”. Reżyserem dźwięku 
była Beata Jankowska-Burzyń-
ska. W ubiegłym roku kompo-
zytor triumfował w tej samej 
kategorii, zdobywając Fryderyka 
za operę „Ahat-il. Siostra bogów" 
z librettem Olgi Tokarczuk.

„Syrena. Melodrama aeterna” to 
kolejny po „Drachu” kameralny 
dramat muzyczny operowego 
duetu Nowak / Twardoch. Na 
temat swojego dzieła twórcy 
wybrali morze. Partię Syreny 

wykonała współpracująca 
wcześniej z Nowakiem Ewa 
Biegas (mezzosopran). Głosom 
wyśpiewującym tęsknotę, miłość 
i wolność towarzyszą smyczki 
AUKSO pod batutą Marka Mo-
sia, saksofon Bartłomieja Dusia, 
gitara Daniela Popiałkiewicza 
i fortepian Piotra Sałajczyka. 
Całość jest muzycznym wyrazem 
fascynacji Nowaka i Twardocha 
niespokojnym żywiołem wody.

Aleksander Nowak jest uważany 
za jednego z najwybitniejszych 
kompozytorów polskich swojego 
pokolenia. Urodził się w Gliwi-
cach, w naszym mieście rozpoczął 
także edukację muzyczną w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II 
st. im. L. Różyckiego. Studiował 
kompozycję na Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach oraz uniwersytecie 
w Louisville w Stanach Zjednoczo-
nych. Obecnie dr hab. Aleksander 

Nowak jest kierownikiem Katedry 
Kompozycji i Teorii Muzyki AM 
im. K. Szymanowskiego w Kato-
wicach.

Nowak jest autorem kilkudziesię-
ciu utworów instrumentalnych 
i wokalno-instrumentalnych. 
W 2007 roku Prezydent Miasta 
Gliwice przyznał mu nagrodę 
w dziedzinie kultury, a w 2013 
roku Muzeum w Gliwicach – Czy-
telnia Sztuki zamówiło u Nowaka 
utwór „Dziennik zapełniony 
w połowie”, któremu towarzy-
szyła publikacja książkowa. Kom-
pozycje Nowaka są wykonywane 
na najważniejszych scenach 
w Polsce, z Teatrem Wielkim 
Operą Narodową w Warszawie 
na czele. (mm)

Coraz lepsza pogoda będzie zaostrzać nasz apetyt na wyjście z domu. Nie chodzi tu tylko o aktywności fizyczne, 
ale chęć udziału w imprezach i wydarzeniach. Pierwsza okazja już podczas Majówki z Kulturą. Ale to dopiero 
początek wiosennych propozycji i możliwości, by być #BLISKO kultury! Na wydarzenia zaprasza Centrum Kultury 
Victoria i partnerzy, m.in. Arena Gliwice i Miejska Biblioteka Publiczna.
Tegoroczna Majówka z Kultu-
rą tak naprawdę zacznie się już 
30 kwietnia od Silent Disco, 
czyli cichej dyskoteki w ruinach 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18). 
Wewnątrz jednak nie usłyszymy 
muzyki płynącej z głośników. 
Uczestnicy otrzymają słuchawki, 
dzięki którym będą mogli wybie-
rać między muzyką zapropono-
waną przez trzech DJ-ów. 1 maja 
od godz. 13.00 aleja Przyjaźni 
zmieni się w Strefę Przyjazną 
Kulturze wypełnioną atrakcja-
mi! W planie jest m.in. wspólne 
sadzenie kwiatów, zdobienie 
bawełnianych toreb, tworzenie 
koszulek. MBP w Gliwicach od-
pyta nas z wiedzy o literaturze. 
W alei stanie też półka pełna 
książek, z której zabrać będzie 
można interesujące nas pozycje. 
Dla najmłodszych – warsztaty 
slime, czyli zabawa z ciągnącymi 
masami. Zabawie towarzyszyć 
będzie muzyka – dla gości Strefy 
Przyjaznej Kulturze zagrają DJ Ba-
loman oraz Prywaciarze. Udział 
w wydarzeniach jest bezpłatny, 
a wszystkie szczegóły na stronie 
ckvictoria.pl. 

W niedzielę wieczorem, 1 maja, 
w niezwykłych wnętrzach ruin 
teatru Victoria zagrają Trio Ba-
starda i João de Sousa, którzy 

zaprezentują muzykę fado, często 
nazywaną portugalskim bluesem. 
W Gliwicach usłyszymy utwory 
we współczesnych i autorskich 
interpretacjach. 

– Muzyka powinna pozwolić nam 
zapomnieć o sprawach bieżących 
i wciągać, jak dobry film lub 
książka. Zapewniam Państwa, że 
ten koncert taki właśnie będzie – 
do udziału w wydarzeniu zachęca 
Łukasz Kwaśniewski, zastępca dy-
rektora do spraw programowych 
CK Victoria. Informacja o biletach 
dostępna jest na stronie interne-
towej ckvictoria.pl.

Kolejna okazja do tego, by być 
#BLISKO kultury nadarzy się już 
3 maja. W Teatrze Miejskim (ul. 
Nowy Świat 55–57) odbędzie się 
koncert Mirka i Magdaleny 
Czyżykiewiczów. 

W maju na Scenie Bojków przy  
ul. Parkowej 5 ruszy Czwartek 
Jazzowy z Gwiazdą 2022. Zaczy-
namy niezwykłym projektem – 
Warp Travelers, który tworzą 
Bernard Maseli, a więc ikona 
sceny jazzu (i nie tylko) oraz DJ 
Eprom, czołowy DJ i raper. Zapra-
szają Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club i CK Victoria.

W połowie maja nowość w kultu-
ralnym kalendarzu imprez – Noce 
pod skrzydłami na terenie Ae-
roklubu. Plan imprezy, zorganizo-
wanej w rocznicę pierwszego lotu 
balonem Polaka – hrabiego Jana 
Potockiego, zapowiada się niezwy-
kle. Hangar lotniska zamieni się 
w estradę oraz salę kinową. Zapla-
nowano projekcje dwóch filmów 
– „Dziewczyna szuka miłości" oraz 
„Arktyki”, a każdy z nich poprzedzi 
koncert muzyki filmowej na żywo: 
Młynarski – Masecki Jazz Band 
oraz Brass Band. Dodatkowo 
krótkie filmy na temat lotnictwa 
prezentowane będą w mniejszej 

sali przy hangarze, a uzupełnieniem 
tematu będą spotkania z przed-
stawicielami polskiego lotnictwa. 
W planie jest także wiele atrakcji 
na płycie lotniska, m.in. insceniza-
cja lotu balonem Jana Potockiego, 
akrobacje samolotowe i szybowco-
we, ekspozycje samolotów. To już 
14 i 15 maja!

Wydarzenia te odbędą się w ra-
mach Kulturaliów, czyli Gliwic-
kiego Festiwalu Kultury. 

– Będzie to cykl wydarzeń – ple-
nerowych i zamkniętych, zorga-
nizowanych w różnych lokaliza-
cjach na terenie Gliwic – który 
pozwoli spotkać się nam m.in. 
z muzyką rockową, klasyczną, 
jazzową. Pojawią się znane już 
imprezy w odświeżonej formie 
oraz nowości. Kulturalia potrwają 
aż do listopada, więc przed nami 
jeszcze wiele ciekawych propozy-
cji – mówi Paweł Ciepliński, dy-
rektor Centrum Kultury Victoria.

Informacje o wydarzeniach na 
bieżąco publikowane są na stronie 
internetowej ckvictoria.pl. W przy-
padku imprez biletowanych – tam 
też można znaleźć informację 
o możliwości zakupu wejściówki. 

 (Centrum Kultury Victoria)
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piątek 29 kwietnia
 Między godz. 16.00 a 18.00 

w Filii nr 30 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) odbędzie 
się spotkanie integracyj-
ne dla dzieci i dorosłych 
z Ukrainy.

 Na godz. 18.00 w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5) za-
planowano otwarcie wystawy 
„Damy z plakatu” Moniki 
Starowicz.

 O godz. 19.00 w galerii na6  
(ul. Matejki 6) rozpocznie się 
prezentacja wystawy i projek-
cja fotografii „Face to face”. 
Autorami są między innymi 
członkowie Grupy Fotograficz-
nej Aczkolwiek z Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gliwicach 
i Stowarzyszenia Gliwickich 
Fotografów „Światło-czuli”.

sobota 30 kwietnia
 „Wiek nowoczesności, czyli 

XIX stulecie na Śląsku” – to 
temat spotkania, które odbę-
dzie się w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Wykład dla dzieci do  
12 lat z rodzicami lub opiekuna-
mi rozpocznie się o godz. 11.00, 
a dla młodzieży od 12 lat i doro-
słych – o godz. 13.00.

 O godz. 16.15 dzieci w wieku od 
7 do 9 lat obejrzą w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) krótko-
metrażowe filmy animowane. 
Projekcja odbędzie się w ramach 
festiwalu O!PLA.

 O godz. 18.00 w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57) rozpocznie się spektakl 
z Teatralną Opiekunką. Dorośli 
zobaczą „Całe życie” Joanny Opa-
rek, a dzieci w tym czasie wezmą 
udział w teatralnych zabawach 
i pracach plastycznych.

 O godz. 18.00 w Filii nr 16 MBP 
(ul. Przedwiośnie 2) rozpocznie 
się spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Rozmowa będzie 
dotyczyła książki Harlana Cobe-
na „O krok za daleko”.

 Między godz. 19.00 a 24.00 
w ruinach teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18) odbędzie 
się Silent Disco, czyli cicha 
dyskoteka. Zagrają: DJ Chase,  
DJ Lazero i DJ Dżinn.

 O godz. 20.00 w Spichlerzu  
(ul. Wiejska 16b) rozpocznie 
się koncert grupy Just Jazz. 
To będzie klasyczny, swingujący 
i melodyjny jazz.

niedziela 1 maja
 Między godz. 13.00 a 18.00  

al. Przyjaźni zamieni się w Strefę 
Przyjazną Kulturze. Zaplano-
wano warsztaty (między innymi 
decoupage’u i scrapbookingu), 
a dobrą muzykę zapewnią di-
dżeje – Baloman i Prywaciarze.

 O godz. 19.30 w ruinach teatru 
Victoria rozpocznie się koncert 
„Fado” w wykonaniu Bastar-
dy i João de Sousy.

piątek 6 maja
 O godz. 19.00 w Teatrze Miej-

skim rozpocznie się Wieczór Te-
atromana ze spektaklem „Spin 
Doktor” w reżyserii Grzegorza 
Krawczyka. Po przedstawieniu 
będzie okazja do rozmowy z re-
żyserem i aktorami.

sobota 7 maja
 O godz. 18.55 w kinie Amok 

rozpocznie się transmisja „Tu-
randot” Giacoma Pucciniego 
w reżyserii Franca Zeffirellego 
z Metropolitan Opera.

 O godz. 19.00 w Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85) rozpocznie się 
premiera „Łysej śpiewaczki” 
Eugène’a Ionesco w reżyserii 
Grzegorza Kempinsky’ego. 
Sztukę wystawi Akademicki Teatr 
Remont.

 O godz. 20.00 w Cechowni 
(Nowe Gliwice, ul. Bojkowska) 
rozpocznie się koncert zespołu 
KSW. To będzie korzenny blues 
rodem z delty Mississippi.

niedziela 8 maja
 O godz. 18.00 w galerii na6 

rozpocznie się spotkanie z au-
torem wystawy fotograficz-
nej „Ecce homo” – Arturem 
Brockim.

 O godz. 19.00 w siedzibie Funda-
cji PaskudoFonia (ul. Bednarska 
8) wystąpi Grzegorz Grunwald 
– poeta, kompozytor, śpiewający 
gitarzysta prezentujący głównie 
piosenkę autorską. (mm)

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

Przed nami dwa weekendy pełne kultury. Muzy-
ka fado w klimatycznych ruinach teatru Victoria, 
blues w Cechowni i jazz w Spichlerzu – melomani 
mają w czym wybierać, ale przygotowaliśmy także 
ciekawe propozycje dla miłośników innych sztuk.

Narodowe Święto Trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie Konsty-
tucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwszej w no-
wożytnej Europie. Z tej okazji na pl. Adama Mickiewicza odbędą 
się rocznicowe obchody. Wieczorem w Teatrze Miejskim wystąpią 
Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie. Miasto Gliwice zaprasza!
231 rocznicę przyjęcia przez 
Sejm Wielki ustawy rządowej 
będziemy świętować inaczej 
niż zwykle. O godz. 10.30 na 
pl. Mickiewicza rozpocznie się 
mobilna gra miejska „Na 
tropie zaginionej Konsty-
tucji 3 Maja”. Motywem 
przewodnim będzie obraz 
„Konstytucja 3 Maja 1791 
roku” Jana Matejki. Zadaniem 
uczestników zabawy, którzy 
wcielą się w postać prywatne-
go sekretarza króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
będzie odszukanie 11 kart, na 
których zostały spisane wszyst-
kie rozdziały Konstytucji 3 maja. 
W grze mogą wziąć udział 
uczestnicy indywidualni i druży-
ny (minimum dwuosobowe, co 
najmniej jeden uczestnik musi 
być pełnoletni). Żeby wziąć 
udział w zabawie, trzeba mieć 
smartfon/tablet z dostępem 
do Internetu i zainstalowaną 
aplikacją ActionTrack (można 
ją pobrać bezpłatnie w Google 
Play i AppStore).

W katedrze pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła o godz. 
12.30 rozpocznie się msza 
święta w intencji Ojczyzny, 
po której, około godz. 13.30, 
rozpocznie się uroczysty 
przemarsz spod kościoła na 
pl. Adama Mickiewicza. Ofi-
cjalne obchody na placu 
Mickiewicza rozpoczną się 
około godz. 13.45.

Zwieńczeniem gliwickich 
obchodów Święta Konstytu-
cji 3 Maja będzie wieczorny 
koncert w Teatrze Miejskim 
(ul. Nowy Świat 55–57). Z pro-
gramem „Piano” wystąpią 
Magdalena i Mirosław 
Czyżykiewiczowie. W pro-
gramie koncertu są piosenki 
inspirowane Narodowym 
Świętem Trzeciego Maja, ale 

też – w nawiązaniu do aktu-
alnej sytuacji międzynarodo-
wej – utwory antywojenne. 
Będzie można usłyszeć rów-
nież autorski materiał duetu 
Czyżykiewiczów z ich ostatniej 
płyty. Bilety w cenie 2 zł są do-
stępne w kasach teatru i kina 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

11 artykułów Konstytucji  
3 Maja regulowało ustrój 
prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Konstytu-
cja i akt Zaręczenie Wzajemne 
Obojga Narodów powoływały 
do życia monarchię konstytu-
cyjną, opartą na trójpodziale 
władzy. W jej skład weszła 
Korona Polska i Wielkie 
Księstwo Litewskie, złączone 
unią realną już od 1569 roku. 
Wolną elekcję władcy zastąpi-
ła elekcja w ramach dynastii. 
Zniesiono liberum veto. Wła-
dzę ustawodawczą sprawował 
dwuizbowy parlament, a na 
czele egzekutywy stał król, 
który przewodniczył Straży 
Praw. Odrębną władzą była 
władza sądownicza.

W praktyce Konstytucja 
przestała obowiązywać już 

w 1792 roku, gdy król Sta-
nisław August Poniatowski 
przystąpił do konfederacji 
targowickiej. Ustawa rzą-
dowa spotkała się także 
z oporem części szlachty już 
w momencie uchwalenia, 
a także późniejszą krytyką 
niektórych historyków i po-
litologów. Niezależnie od 
oceny treści tego aktu, warto 
wiedzieć, że pamięć o uchwa-
leniu Konstytucji 3 Maja 
podczas rozbiorów pomagała 
podtrzymać polskie dążenia 
do niepodległości. Obecnie 
rocznica uchwalenia Kon-
stytucji to w Polsce ważne 
święto państwowe. Od 2007 
roku jest obchodzone także 
na Litwie. Warto pamiętać 
o długiej wspólnej historii 
naszych narodów, w której 
przyjęcie przez Sejm Cztero-
letni Konstytucji 3 Maja było 
jednym z najdonioślejszych 
wydarzeń.

Miejskie obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja są organi-
zowane przez Miasto Gliwi-
ce, Centrum Kultury Victoria 
i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach.  (mm)

Święto  
Konstytucji 3 Maja

Magdalena i Mirosław Czyżykiewiczowie
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ARENA GLIWICE

#bliskokultury
Łączymy si ły.  Wspólnie 
z Centrum Kultury Victoria 
w Gliwicach stawiamy czoła 
kwietniowym przeplatankom 
i przychodzimy z najbardziej 
słoneczną prognozą na nadcho-
dzący miesiąc! Koncert, warsz-
taty i silent disco, pierwszy raz 
w Ruinach Victorii, taki w skró-
cie jest plan na tegoroczną Ma-
jówkę z Kulturą. Po raz pierwszy 
sceną wydarzeń stanie się aleja 
Przyjaźni (więcej na str. 14).

Polska siatkówka 
wraca do Gliwic!

Gliwice będą jednym z dwóch 
miast, gdzie kobieca reprezen-
tacja Polski zadebiutuje pod 
wodzą nowego szkoleniowca 
Stefano Lavariniego. Biało-
-Czerwone na inaugurację te-
gorocznej rywalizacji zmierzą się 
z reprezentacją Niemiec, pro-
wadzoną przez Vitala Heynena. 
Towarzyskie spotkanie będzie 
znakomitą okazją do zobaczenia 
na żywo najlepszych polskich 
zawodniczek. Na parkiecie po-
jawią się m.in. Joanna Wołosz 
oraz Malwina Smarzek i Magda-

lena Stysiak, które w przeszłości 
wielokrotnie brały na siebie 
ciężar gry w ataku.

Muzyczna uczta

W maju czekają nas koncerty 
topowych polskich wykonaw-

ców na Arenie Głównej, które 
zaczniemy od „Uczty u sanah”. 
Polska piosenkarka, skrzypaczka 
i kompozytorka przeniesie nas 
w niesamowity świat podczas 
wyjątkowego koncertu – zarówno 
pod względem muzycznym, jak 
i wizualnym. Artystce towarzy-
szyć będzie 10-osobowa orkiestra 

smyczkowa POLISH SOLOISTS 
oraz jeden z jej muzycznych idoli. 
Mało? Jeden z pierwszych kon-
certów trasy promującej nowy 
album T.Love odbędzie się 
w Arenie Gliwice. Pełen niespo-
dzianek, gości i przede wszystkim 
wspaniałych przebojów (King!, 
Warszawa, I Love You, IV Liceum, 

Bóg, Ajrisz, Chłopaki nie płaczą, 
Nie, nie, nie), doskonale znanych 
refrenów i jedynej w swoim 
rodzaju charyzmy Muńka Stasz-
czyka! Oczywiście nie zabraknie 
piosenek z premierowej płyty 
„Hau Hau”.

Niekończące się 
emocje

To nie wszystko! 15 maja zapra-
szamy na Giełdę Akwarystycz-
no-Terrarystyczną Terra Aqua 
Gliwice. To wydarzenie, podczas 
którego będą mogli państwo ob-
serwować dziesiątki gatunków 
zwierząt. W Arenie Gliwice spo-
tkacie węże, jaszczurki, żółwie, 
żaby, ślimaki, mrówki, pająki, 
owady, ryby, rośliny tropikalne 
oraz wodne. W sprzedaży do-
stępny będzie wszelki sprzęt 
niezbędny do hodowli zwierząt. 
W maju czeka nas również wy-
jątkowe wydarzenie „Z miłości 
do kobiet” oraz spotkanie 
z jogą, prowadzone przez Alinę 
Sapałę.

Więcej informacji znajdzie na 
www.arenagliwice.com. Gotowi 
na niekończące się emocje?

 (ARENA GLIWICE)

Na ponad 150 wydarzeniach bawili się gliwiczanie podczas ubiegłorocznej edycji Summer Areny. Plenerowe koncer-
ty, spotkania z ciekawymi osobami, sportowe rozgrywki i warsztaty powrócą również w tym roku. Organizatorzy 
uchylili właśnie rąbka tajemnicy, zdradzając nazwy trzech pierwszych zespołów. Kto będzie bawił nas w tym roku?

Maj w Arenie Gliwice

Zapowiada się gorące lato… z Summer Areną!

Panie, panowie, przed nami miesiąc wypełniony rozrywką po same brzegi. Od majówki 
z Centrum Kultury Victoria, po mecz towarzyski kobiet w siatkówkę – z pewnością każdy 
znajdzie tu coś dla siebie.

Summer Arena to nie tylko koncerty, ale 
również atrakcje dla dzieci i dorosłych. 
W tym roku zabawa zaczynać się będzie 
w każdy czwartek. Każdemu z 8 wakacyj-
nych weekendów patronować będzie inny 
temat – śląski, West Coast, latino, filmowy, 
biegowy, sportowy, dookoła świata i roc-
kowy. To, co wydarzy się podczas nich, na 
razie owiane jest tajemnicą.

Powoli odkrywają się natomiast karty 
przygotowanych przez organizatorów kon-
certów. Wiemy już, że 15 lipca dużą scenę 
obejmie we władanie pochodzący z Bił-
goraja raper Kukon, znany m.in. z krążka 
Ogrody Mixtape. Raper określa się mianem 
outsidera polskiej sceny muzycznej i znacz-
ną część kariery spędził w „podziemiu”. 
Towarzyszyć mu będzie OKI – pochodzący 
z Lubina Oskar Kamiński, również raper, 
który mimo młodego wieku zdążył już naro-
bić sporo zamieszania na muzycznej scenie.

Z kolei 23 lipca pod Areną zagra Happy-
sad. Tego składu nikomu przedstawiać 

chyba nie trzeba – to jeden z najpopular-
niejszych polskich zespołów, a w Gliwicach 
grał już kilkukrotnie. Happysad ma na kon-
cie ponad 1200 koncertów w całym kraju, 
5 platynowych płyt i 3 złote oraz rekordy 
frekwencji w kilkunastu popularnych klu-
bach w Polsce.

Pidżama Porno to z kolei propozycja (nie 
tylko) dla nieco starszej publiczności. Gru-
pa zadebiutowała w 1987 roku i obecnie 
obchodzi 35-lecie. Punkrockowych dino-
zaurów, do muzyki których wielu z nas 
czuje wielki sentyment, usłyszeć będzie 
można 20 sierpnia. Bilety na wszystkie 
wymienione koncerty trafiły już do sprze-
daży.

Oczywiście, to nie pełen program tegorocz-
nej Summer Areny. Czekamy na kolejne 
ogłoszenia dotyczące wykonawców.

Będzie się działo!

 (ARENA GLIWICE)
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ŚRODOWISKO

Ciepło i prąd z oczyszczalni ścieków? Brzmi futurystycznie? Wręcz przeciwnie. W Gliwicach 
umożliwi to wspólny projekt na rzecz ekologii, który realizować będą dwie miejskie spółki – 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
PEC-Gliwice Sp. z o.o. oraz 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. zawarły 
porozumienie, które ma zapocząt-
kować współpracę przy realizacji 
wspólnego projektu pod nazwą 
„Dekarbonizacja gliwickiego 
systemu ciepłowniczego przez 
wykorzystanie energii ścieków 
komunalnych”.

Efektem poro-
zumienia będzie 
odzyskiwanie ciepła 
z oczyszczonych 
ścieków, a w dalszym 
etapie produkcja 
i wykorzystanie 
energii elektrycznej. 
Działania te, obok 
wymiernych korzyści 
finansowych w po-
staci „darmowego” 
ciepła i prądu, mają 
swój olbrzymi wymiar 
proekologiczny.

Zadaniem projektu ma być budo-
wa instalacji służącej do odzysku 
ciepła zawartego w ściekach ko-
munalnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, w tym przesyłową. 
Instalacja taka mogłaby powstać 
do 2025 roku na terenie oczysz-
czalni ścieków w Gliwicach.

Od strony technicznej – w pew-
nym uproszczeniu – polega to na 
zainstalowaniu pomp ciepła, które 
zasilane będą ciepłem powstają-
cym podczas oczyszczania ścieków 
komunalnych. Całe odzyskane 
ciepło skierowane zostanie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wyprodukowane 
ciepło pozwoli ogra-
niczyć zużycie węgla 
w PEC i zmniejszyć 
emisję dwutlenku 
węgla.

– Wstępne bilanse cieplne  wskazu-
ją, że mogłaby powstać instalacja 
produkująca moc od 12 MWt  do 
14 MWt zielonego ciepła – infor-
muje Krzysztof Szaliński, prezes 
PEC Gliwice. – Mając taką moc do 
dyspozycji, rocznie wyprodukujemy 
ciepło, na które trzeba zużyć dzisiaj 
około 20 000 ton węgla w ciągu 
roku, co z kolei  spowodowałoby 
emisję CO2 na poziomie 40 000 
ton. Przekładając to na finanse, 
oszczędność kosztów wynikają-
cych tylko z emisji CO2 to przy dzi-
siejszych cenach do 15 milionów 
złotych na rok. Uruchamiając taką 
instalację, w wymierny sposób 
dbamy o środowisko naturalne, 
ograniczając zużycie węgla i emisję 
gazu cieplarnianego – dwutlenku 
węgla, ale co najważniejsze, to 
pozytywnie wpłynie na koszt ceny 
ciepła dla gliwiczan. Zakończenie 
etapu koncepcyjnego, projektów 
prowadzenia trasy ciepłociągów to 
koniec kwietnia tego roku, a prace 
projektowo-koncepcyjne instalacji 
na terenie PWiK, jakie prowadzi 
doświadczona gliwicka firma in-
żynieryjna PROEN związana silnie 
z branżą energetyczną, planujemy 
na jesień tego roku.

– Takie rozwiązanie przyniesie 
także korzyści po stronie gliwickich 
wodociągów – podkreśla Adam 
Ciekański, prezes PWiK Gliwice.  
– Odzyskamy cenne ciepło i bę-
dziemy je wykorzystywać również 
na nasze potrzeby, zmniejszając 
koszty własne spółki. Już dzisiaj 
wykorzystujemy energię z biogazu, 
zamieniając ją w energię elektrycz-
ną. Ogromne znaczenie ma dla nas 
aspekt proekologiczny i wpływ 
wszystkich tych działań na otacza-
jące nas środowisko naturalne. Sy-

nergia obu spółek miejskich w tym 
kontekście to kolejny krok w stronę 
nowoczesnego, niskoemisyjnego 
miasta. To jest bez wątpienia dobry 
kierunek na przyszłość.

Miejskie spółki już 
planują kolejne 
wspólne przed-
sięwzięcia służące 
ochronie środowiska 
i usprawnieniu co-
dziennej pracy.

Podjęte działania, to – jak 
zgodnie podkreślają prezesi 
PEC i PWiK – dobry prognostyk 
dotyczący realizacji kolejnych 
wspólnych przedsięwzięć, które 
mają swoje korzenie w tworzonej 
nowej strategii miasta „Gliwice 
2040”. Przykładowo do zagospo-
darowania są osady powstające 
podczas oczyszczania ścieków 
– mogą one być utylizowane 
w planowanym przez PEC Parku 
Zielonej Energii. I zapewne w tym 
przypadku korzyść będzie także 
obopólna oraz ważna dla środo-
wiska naturalnego.

Możliwe pole do współpracy jest 
także przy budowie wspólnej sieci 
komunikacji bezprzewodowej, 
przeznaczonej do zastosowań 
między urządzeniami spod znaku 
Internetu rzeczy, ale również zdal-
nego odczytu wodomierzy, ciepło-
mierzy w naszych domach. I nie 
jest to ostatnie słowo wynikające 
ze wspólnych działań gliwickich 
spółek.
 (PEC/PWiK)

Porozumienie podpisali: Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice oraz  
Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice

Centralna Oczyszczalnia Ścieków 
w Gliwicach – tu ma powstać  
nowa ekologiczna instalacja.
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zieloneWspólny projekt  
na rzecz ekologii 

Kolejna zbiórka elektrośmieci
Masz zużyty albo niepotrzebny 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny? Pod żadnym pozorem nie 
wrzucaj go do kontenera! Trwają 
zbiórki elektrośmieci 2022. Są 
prowadzone sukcesywnie przez 
cały rok we wszystkich gliwic-
kich dzielnicach. Zepsute albo 
przestarzałe pralki, telewizory, 
elektroniczne urządzenia i gadże-

ty, zużyty sprzęt oświetleniowy 
można przynieść do specjalnie 
oznakowanego samochodu, 
który w wybrane soboty czeka 
w gliwickich dzielnicach. Infor-
macje o wszystkich terenowych 
punktach odbioru i godziny 
przyjmowania elektrośmieci 
są dostępne w zakładce Har-
monogram wywozu na stronie 

segreguj.gliwice.eu (w zakładce 
Harmonogram wywozu).Uwaga! 
Elektroodpady należy dostarczać 
na miejsce zbiórki w określonych 
w harmonogramie godzinach! 
Wcześniejsze składowanie elek-
troodpadów jest zabronione! Od-
pady są przyjmowane wyłącznie 
w obecności pracowników firmy 
odbierającej (Enviropol.PL).  (mf)

W sobotę 7 maja  
elektrośmieci będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 – Śródmieście,  

pl. Piłsudskiego  
(parking samochodowy)

 godz. 12.30–14.30 – 
Czechowice,  
ul. Nad Łąkami/  
ul. Toszecka

http://segreguj.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 17–18/2022 (1106–1107), 28 kwietnia 202218

AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

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

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

lub pp@pup.gliwice.pl z dopiskiem w temacie „UKRAINA”.
Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert 
pracy, które mogłyby być przeznaczone dla obywateli Ukrainy 
przekraczających od lutego granicę Polski.
Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie na-
szego 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 bezpośrednio lub po przeszkoleniu sfinansowanym 
przez tutejszy urząd.

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 wojskowej – wezwania 

otrzyma 146 mężczyzn
oraz 
• kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komendę 

Uzupełnień – wezwania otrzyma 11 kobiet.
Kwalifikacja będzie przeprowadzono w pomieszczeniach Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Gliwicach 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 woj-

skowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – 

badanie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa Komisja 
Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego doku-
mentu osobistego (książeczki wojskowej).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przed-
stawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 

tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki ba-

dań specjalistycznych przeprowadzonych 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 wykształcenia lub pobie-

rania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. świa-
dectwo szkolne).

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

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 

„Rekultywacja kwater składowiska – kształtowanie 
skarp i wierzchowiny, uszczelnienie i niwelacja zgodnie 
z projektem, zaprojektowanie i budowa nawadniającej 

instalacji odciekowej oraz wykonanie odwodnienia 
skarp w kwaterze IV”

Termin składania ofert: 9 maja 2022 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 9 maja 2022 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na  
platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings 

Nie milkną echa „Polskiego Ładu” i jego wpływu na poszczególne sfery funk-
cjonowania miejskiego samorządu. Z powodu galopującej inflacji, drastycznych 
podwyżek cen prądu i paliw nie do utrzymania okazały się dotychczasowe 
koszty działalności Palmiarni Miejskiej i obiektów rekreacyjno-sportowych znaj-
dujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. 
Piętno na ich funkcjonowaniu odci-
snęła również wielomiesięczna pan-
demia koronawirusa, która poważnie 
ograniczyła frekwencję, a co za tym 
idzie – uszczupliła wpływy z biletów 
i opłat za korzystanie z infrastruktury 
obiektów. 

W ubiegłym roku dochody uzyskane 
przez Palmiarnię Miejską (734 tys. zł) 
tylko w jednej piątej pokryły koniecz-
ne wydatki na jej funkcjonowanie  
(3,48 mln zł). Podobnie było z pływal-
nią Delfin (594 tys. zł dochodu przy 
2,93 mln zł wydatków, 20% pokrycia). 
W 2021 roku poradziła sobie ona lepiej 
niż usytuowana na Sikorniku pływal-
nia Mewa (396 tys. zł dochodu przy  
2,47 mln zł wydatków, 16% pokrycia), 
ale mimo wszystko gorzej niż dedyko-
wany sportowcom basen Olimpijczyk 
(925 tys. zł dochodu przy 3,3 mln zł 
wydatków, 28% pokrycia). Czynny 
sezonowo Ośrodek Wypoczynkowy 
w Czechowicach, oferujący oprócz 
wstępu na plażę także dostęp do 
domków, pola namiotowego czy 
grillowiska, zanotował w ubiegłym 
roku najlepszy wynik przy 388 tys. zł 
dochodu pokrywającego w jednej 
trzeciej wydatki rzędu 1,31 mln zł. To 
i tak było za mało. 

Co znamienne dla okresu pande-
mii, jedynymi sferami działalności 
MZUK-u, w których dochody zdołały 
przewyższyć wydatki, było prowadze-
nie usług pogrzebowych oraz giełda.

Pokłosiem tego stanu są zapropo-
nowane przez MZUK wyższe ceny 
biletów za wstęp do „miejskich 
tropików”, na teren krytych pły-
walni Mewa, Delfin i Olimpijczyk 
oraz Ośrodka Wypoczynkowego 
w Czechowicach. Nowe cenniki 
opłat, dostępne od 25 kwietnia 
na stronie internetowej mzuk.pl, 
zaczną obowiązywać 1 maja. 

Przy ich opracowywaniu Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych brał pod uwagę 
m.in. konkurencyjną ofertę okolicznych 
basenów, takich jak Neptun (Gliwice), 
Wodnik (Paniówki) i Aquarius (Zabrze). 
Tam ceny biletów ulgowych dla dzieci 
i młodzieży wynoszą od 6 do 13,5 zł, 
biletów normalnych – od 10 do 17,5 zł, 
wejściówek dla emerytów i rencistów 
– od 6,5 do 8 zł, a dla osób z niepeł-
nosprawnościami – od 4,5 do 10 zł. 
Szukając najbardziej optymalnego 
rozwiązania, MZUK zaproponował 
nowe stawki dla miejskich pływalni 
Mewa i Delfin w wysokościach: 10 zł 
(dzieci, młodzież, emeryci, renciści), 
15 zł (dorośli) oraz 5 lub 7 zł (osoby 
z niepełnosprawnościami). Nowy 
cennik dla Olimpijczyka przewidu-
je natomiast 12 zł za wstęp dzieci, 
młodzieży, emerytów i rencistów,  
17 zł za wstęp dorosłych oraz 5 lub 8 zł 
za korzystanie z pływalni przez osoby 
z niepełnosprawnościami.

Po porównaniu nowych stawek za 
indywidualne bilety wstępu widać, 
że będą one wyższe od obecnych 
o średnio 2 do 6 złotych. W nie-
wielkim stopniu odczują to dzieci, 

młodzież, osoby niepełnosprawne, 
emeryci i renciści, w większym – 
dorośli, którym przysługuje bilet 
normalny. W każdym przypadku 
w najlepszej sytuacji znajdą się ci 
gliwiczanie, który przystąpią do uru-
chamianego przez miasto programu 
Gliwicka Karty Mieszkańca. Dla 
posiadaczy Karty realna podwyżka 
opłat będzie niewielka.

Z Gliwicką Kartą Mieszkańca ceny 
indywidualnych biletów wstępu na 
pływalnie i do Palmiarni dla dzieci, 
młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
emerytów i rencistów będą wyższe 
średnio o złotówkę. Dorośli z GKM za-
płacą średnio 2 zł więcej. Karta obejmie 
też korzystniejsze opłaty za imienny 
abonament roczny czy bilety rodzinne. 

Lista oferowanych zniżek, ulg, prefe-
rencji i uprawnień jest dostępna na 
stronie Gliwickiej Karty Mieszkańca 
kartamieszkanca.gliwice.eu. Tam też 
można założyć konto GKM i złożyć 
wniosek online. Z początkiem maja 
program zniżek będzie dostępny 
elektronicznie, z poziomu aplikacji 
na smartfona.  (kik)

Ceny wzrosną, warto postawić  
na Gliwicką Kartę Mieszkańca

Wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, rozwija sprawność fizyczną 
i uczy właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia – rusza kolejny bez-
płatny kurs samoobrony dla kobiet, który w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego organizuje Centrum Ratownictwa Gliwice.

Najbliższa edycja dedykowana jest 
mieszkankom Łabęd, które ukończy-
ły 16 rok życia. Na zainteresowane 
panie czeka 50 miejsc. O przyjęciu 
zdecyduje kolejność zgłoszeń, przy 
czym pierwszeństwo będą miały 
mieszkanki Łabęd.

– Panie poznają techniki obrony 
i podstawy bezpiecznego zachowa-
nia w sytuacji realnego zagrożenia. 
Zajęcia zaplanowane są z myślą 
o bezpieczeństwie kobiet, pozwolą 
uczestniczkom w sposób prosty i na-

turalny wykształcić nawyki obronne 
oraz umiejętność opanowania stra-
chu – zachęcają organizatorzy.

Zajęcia będą odbywać się w hali 
sportowej Centrum Sportowo-
-Kulturalnego „Łabędź” przy ul. 
Partyzantów 25. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana będzie 
pisemna zgoda rodzica lub opiekuna 
prawnego. Zapisy będą prowadzo-
ne od 29 kwietnia przez Centrum 
Ratownictwa Gliwice mejlowo oraz 
w siedzibie CRG.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie www.crg.
gliwice.pl. Kurs potrwa od 16 maja 
do 4 lipca, zajęcia będą prowadzone 
w poniedziałki i środy w godzinach 
popołudniowych.  (mf)

Kurs samoobrony w Łabędach
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OGŁOSZENIA

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

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

Obsługę geodezyjną zadań 
inwestycyjnych i remontowych 

realizowanych w latach 2022–2023.
Termin składania ofert:  

9 maja 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

9 maja 2022 r. o godz. 11.01

Remont części ciśnieniowej 
kotła WR-25 nr 3 w zakresie 

festonu.
Termin składania ofert:  

12 maja 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

12 maja 2022 r. o godz. 11.01

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

Termin składania ofert:  
10 maja 2022 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
10 maja 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

KOMUNIKATY NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Sopocka w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 357/2, obręb Brzezinka, o pow. 

0,1292 ha, użytek: Bp – zurbanizowane tereny nieza-
budowane lub w trakcie zabudowy, zapisana w KW nr 
GL1G/00105066/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 381 900,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 3820,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 maja 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*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/
ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydzia-
łu 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).
Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 357/2, obręb Brzezinka, położona jest przy  
ul. Sopockiej, w północno-zachodniej części miasta, w od-
ległości około 8 km od centralnej części miasta. W sąsiedz-
twie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
o niskiej intensywności zabudowy oraz pojedyncze punkty 
usługowo-handlowe.
Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – 
ul. Sopockiej. Skomunikowanie nieruchomości powinno 
odbywać się do drogi publicznej, nowym zjazdem. Teren 
działki nr 357/2 wraz z działką sąsiednią, tj. nr 357/1, 
jest w całości ogrodzony. Właściciel działki nr 357/1 zo-
bowiązany jest, w porozumieniu z nowym właścicielem 
nieruchomości, do usunięcia fragmentu ogrodzenia w celu 
udostępnienia dojazdu do przedmiotowej nieruchomości. 
Działka ma kształt regularny, zwarty, w północno-zachod-
niej części znajduje się wąski pas gruntu stanowiący teren 
skomunikowania z drogą publiczną. W pasie tym występują 
nasadzenia. W pasie drogi – ul. Sopockiej, na wysokości 
wjazdu, znajduje się betonowy słup energetyczny, mogący 
stanowić utrudnienie w skomunikowaniu przedmiotowego 
terenu. Sprzedaż działki w stanie istniejącym.
Przy północno-zachodniej granicy działki przebiega sieć 
kanalizacyjna. Pozostałe sieci tzn. sieć gazowa, elek-
troenergetyczna i wodociągowa dostępne są w obrę-
bie północno-zachodniej granicy działki, w pasie drogi  
– ul. Sopockiej.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości 
Działy III i IV KW nr GL1G/00105066/3 są wolne od wpisów.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 357/2, obręb Brzezinka, znajduje się na terenie, 
dla którego od 29 kwietnia 2016 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część osiedla Brzezinka, położoną 
na północ od ul. Kozielskiej i na wschód od ul. Bydgoskiej. 

Plan został uchwalony 23 lipca 2015 r przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr VIII/176/2015, która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z 2015 r. pod pozycją 4196.
Zgodnie z ustaleniami planu działka nr 357/2 położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem:
 4MN/U – co oznacza: tereny zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej.
Przedmiotowa działka leży w granicach:
• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice,
• Udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Gliwi-

ce”(337 WK), a na rysunku planu uwidoczniona została 
nieprzekraczalna linia zabudowy.

Wadium
Wadium w wysokości 38 200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 357/2, obręb Brze-
zinka oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 24 maja 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5468/2022  
z 17 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 357/2, obręb 
Brzezinka, zapisanej w KW nr GL1G/00105066/3, poło-
żonej przy ul. Sopockiej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przy-
sługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do za-
płaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 30 czerwca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami 
planu zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwały nr 
VIII/176/2015, która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z 2015 r pod pozycją 
4196 oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem 
sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5468/2022 
z 17 lutego 2022 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania 
nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, 
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00;  
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej gliwice.eu, w BIP oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2021 r.,  
poz. 2213 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, zgod-
nie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów  
z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator 
przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem 
przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
– gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowa-
dzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu 
tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.

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

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

(RODO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

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

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

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

chomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 69/2022 do 6 maja 2022 r.,
• wykaz nr 67/2022 do 6 maja 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

 UL. BŁ. CZESŁAWA 24, lokal nr III
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 800,00 zł

 UL. SOBIESKIEGO 8, lokal nr 2
Cena wywoławcza nieruchomości: 239 100,00 zł

 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 5,  
 lokal nr 3a

Cena wywoławcza nieruchomości: 133 600,00 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

 UL. DUNIKOWSKIEGO 1, lokal nr 22
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł

 UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO,  
 garaż nr 1

Cena wywoławcza nieruchomości: 15 100,00 zł

 UL. ZIMNEJ WODY 2, garaż nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 38 200,00 zł

 UL. ZYGMUNTA STAREGO 34,  
 lokal nr I

Cena wywoławcza nieruchomości: 977 400,00 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 bu-
dynkiem mieszkalnym,  
usytuowana przy ul. POLNEJ 42

Cena wywoławcza nieruchomości: 474 030,00 zł

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 na www.tbs2.pl

http://www.pec.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://gliwice.eu/
http://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://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

OFERTY PRACY

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokale użytkowe położone przy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PRZETARG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II PRZETARG----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 19 maja 2022 r. 
(czwartek) od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala na-
rad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 
10.00 wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w po-
koju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 

2022 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy 
spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego 
lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której lokal będzie wynajmowany”.

2. Dostarczenie do 17 maja 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal użytko-

wy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do 
Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania spółki, 

• pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do  
ZBM I TBS Sp. z o.o.,

kompletu dokumentów (kserokopii):
a) potwierdzenia dowodu wpłaty:

○ z informacją o numerze rachunku bankowego, na 
które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

○ z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, 
nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i nu-
mer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała 
udział w przetargu;

b) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu użytkowego, treścią regulaminu przetargu 
oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – za-
łącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na 
stronie internetowej zbmgliwice.pl),

c) oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice 
z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021  
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie interne-
towej zbmgliwice.pl),

d) aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM 
II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/
dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu przetargu,

e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy 
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktual-
nego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez mnistra właściwego do spraw gospodarki, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

f) osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

3. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami 
dokumentów, o których mowa pkt. 2, w celu ich weryfikacji.

4. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego 
lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu 
innych osób, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział 
w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa 
do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż 
data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopusz-
czone do licytacji. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można 
zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi 
Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu 
użytkowego, składa do dyspozycji organizatora przetargu wek-
sel In blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu 
użytkowego z przetargu, bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
12 maja 2022 r. (czwartek):
1. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1 – godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 56/U-3 – godz. 9.20 – 9.35,
3. ul. Franciszkańska 25/U-2 – godz. 9.40 – 9.55,
4. ul. Pszczyńska 17/U-1 – godz. 10.10 – 10.25,
5. ul. Zwycięstwa 33/U-1 – godz. 10.40 – 10.55,
6. ul. Daszyńskiego 8/U-1 – godz. 11.10 – 11.25.
-----------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej roz-
porządzeniem, informujemy iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Za-

rząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, 
przy ul. Dolnych Wałów 11,

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:  
tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku 
z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1  
lit. b) i c) rozporządzenia,

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom da-
nych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego 
o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie 
w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania 
wynikających z niej rozliczeń,

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania 
stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po 
jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związa-
nych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych,

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nad-
zorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
rozporządzenia.

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 Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzeda-
żą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/239/2022 do 5 maja 2022 r.,
• nr ZGM/249/2022 do 5 maja 2022 r.,
• nr ZGM/251/2022 do 5 maja 2022 r.,
• nr ZGM/254–256/2022 do 5 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

2. Garażu przeznaczonego do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 
oraz oddania w wieczyste użytkownie grun-
tu z jednoczesnym potrąceniem wartości 
garażu od ceny nieruchomości:
• nr ZGM/248/2022 do 5 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

3. Garażu przeznaczonego do nieodpłatnego 
zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy oraz oddania w wieczyste użytko-
wanie gruntu niezbędnego do korzystania 
z garażu:
• nr ZGM/247/2022 do 5 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

4. Wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice:
• nr ZGM/238/2022 do 6 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-dzierzawa/

5. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2022/219 do 4 maja 2022 r., 
• nr ZGM/2022/215 do 4 maja 2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-najem-lokali/

6. Nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do zbycia:
• nr ZGM/9/2022 do 4 maja 2022 r.

7. Nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do zbycia w trybie art. 209a ustawy o gospo-
darce nieruchomościami:
• nr ZGM/160/2022 do 11 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-ar-
t-209-a/

 

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

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

● asystentka stomatologiczna 
wykształcenie kierunkowe; mile widziane doświad-
czenie; zakres obowiązków: dezynfekcja narzędzi 
oraz pomieszczeń; asystowanie lekarzowi podczas 
zabiegów dentystycznych; przygotowanie gabinetu 
do pracy; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● hydraulik 
wykształcenie zawodowe; mile widziane prawo jazdy 
kat. B; zakres obowiązków: odczytywanie rysunków 
technicznych, montaż rur i armatury, prowadzenie 
koniecznej dokumentacji, potwierdzenie poprawno-
ści próbą szczelności, samodzielność w pracy; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● ustawiacz 
wykształcenie: brak wymagań; mile widziane do-
świadczenie na ww. stanowisku; dyspozycyjność; 
uprawnienia ustawiacza; zakres obowiązków: pro-
wadzenie manewrów w obrębie bocznicy kolejowej; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Pyskowice;

● specjalista ds. sprzedaży   
    i merchandisingu 

wykształcenie średnie; prawo jazdy kat. B; znajomość 
języka angielskiego na poziomie A2; dyspozycyjność, 
pracowitość, sumienność, rzetelność, umiejętność 
planowania i dobra organizacja pracy; zakres obo-
wiązków: prezentacja i sprzedaż produktów firmy 
obecnym oraz potencjalnym klientom, regularne wi-
zyty w punktach sprzedaży na powierzonym terenie, 
dbałość o właściwą ekspozycję produktu, zapewnie-
nie ciągłej dostępności towarów, przygotowywanie 
propozycji zamówień, przygotowywanie zwrotów, 
wsparcie sprzedaży, zbieranie informacji i systema-
tyczne raportowanie o potrzebach i opiniach klien-
tów oraz reklamacjach, analiza ofert konkurencji 

oraz metod ich działań biznesowych na rynku; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kosmetyczka/kosmetolog 
wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe; zakres 
obowiązków: wykonywanie podstawowych zabiegów 
kosmetycznych, wykonywanie manicure oraz pedi-
cure (hybryda, żel), mile widziany kurs stylizacji rzęs 
metodą 1:1; chęć podnoszenia kwalifikacji; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice; pierwsza umowa-
-zlecenie, później okres próbny, docelowo umowa 
na czas nieokreślony;

● cieśla 
wykształcenie średnie zawodowe; doświadczenie 
zawodowe: 3 lata; szalowanie, montaż zbrojenia; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● sales manager – oferta dla osób   
    z orzeczonym st. niepełnosprawności 

wykształcenie średnie; obsługa komputera – pakiet 
programów MS Office, znajomość jęz. angielskiego 
i niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym; 
zakres obowiązków: analiza rynku oraz monitoring 
działań konkurencji, określenie grupy docelowej po-
tencjalnych nabywców, sporządzanie oraz wdrażanie 
działań marketingowych, a także, w razie koniecz-
ności, ich korygowanie, działania zmierzające do 
pozyskiwania nowych klientów, prezentacja oferty 
produktu oraz przygotowywanie i przedstawianie 
umów dla klientów, negocjacje warunków zawie-
ranych transakcji, realizacje zamówień ze strony 
klientów, dostawy towaru, dbanie o budowanie 
i utrzymywanie więzi z istniejącymi klientami firmy, 
utrzymywanie z nimi dobrych relacji, prowadze-
nie rozmów handlowych z klientami biznesowymi, 
prowadzenie bazy danych klientów, sporządzanie 
raportów z przebiegu wykonywanej pracy; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Toszek.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 21 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.

1. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1, front, parter, 
lokal użytkowy o pow. 16,47 m2, składający się z 1 pomiesz-
czenia i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-ka-
nalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny 
lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł 
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

2. ul. Pszczyńska 17/U-1, front, parter, lokal użytkowy 
o pow. 90,79 m2, składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, 
ogrzewanie – c.o. etażowe gazowe. Stan techniczny lokalu – do 
remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł 
Wadium: 2179,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

3. ul. Zwycięstwa 33/U-1, front, I piętro, lokal użytkowy 
o pow. 37,19 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, instalacja wodno-kanalizacyjna 
oraz WC w pomieszczeniu wspólnego użytku, ogrzewanie 
–akumulacyjne – piec kaflowy z grzałkami elektrycznymi. Stan 
techniczny lokalu – dostateczny. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł 
Wadium: 1004,00 zł

Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

4. ul. Franciszkańska 25/U-2, front, parter, lokal użytkowy 
o pow. 37,77 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC 
w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do 
remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,50 zł 
Wadium: 963,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

5. ul. Daszyńskiego 8/U-1, front, parter, lokal użytkowy 
o pow. 75,79 m2, składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, 
ogrzewanie – c.o. sieciowe. Stan techniczny lokalu – do remon-
tu. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta 
na prawach powiatu*.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 8,00 zł 
Wadium: 1819,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje się 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach po-
wiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową 
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie 
brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

1. ul. Błogosławionego Czesława 56/U-3, front, parter, 
lokal użytkowy o pow. 28,19 m2, składający się z 1 pomiesz-
czenia i wyposażony w instalacje: elektryczną – do wymiany, 
wodno-kanalizacyjną – odpływ od umywalki, WC – brak, ogrze-
wanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu. Nierucho-
mość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 
7,50 zł 
Wadium: 634,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• dz. nr 814, obręb Kłodnica, pow. 0,0927 ha, użytek 

Bp – zurbanizowane tereny 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 Nieruchomo-
ściami 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.
---------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• prawo własności nieruchomości obejmującej dz. nr 39,  

obręb Zatorze, o pow. gruntu 0,0510 ha, zabudowaną 
budynkami o numerach ewid. 84, 91 i 101, poł. przy  
ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr GL1G/00029435/4.

Termin przetargu: 22 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000,00 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 2021 r., poz. 685 z późn. zm.
Wadium: 48 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2022 r. 
---------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności czę-
ści nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako:
• dz.: nr 1314 o pow. 0,1200 ha, nr 1315 o pow. 0,3000 ha, 

obręb Bojków, KW nr GL1G/00037297/3, położonej przy 
ul. Chmielnej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 20 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 028 670,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 102 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki Nieruchomo-

ściami 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 spraw-
dzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta 
nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków 

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

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

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów na stanowisko:
dyspozytor transportu samochodowego

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

trola realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, 

przewoźnikami i z innymi 
działami spółki,

• dbanie o jakość i termi-
nowość dostaw,

• optymalizacja kosztów 
transportu.

Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu 

pracy kierowców,
• biegła znajomość jęz. an-

gielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w plano-

waniu tras i budowaniu re-
lacji ze zleceniodawcami,

• wykształcenie min. śred-
nie (mile widziane o pro-
filu logistycznym),

• wysoko rozwinięte umie-
jętności interpersonalne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie roz-

wijającej się firmie istnie-
jącej na rynku od ponad 
30 lat;

• zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodze-
nie + premia uznaniowa;

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

wego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

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

○ atrakcyjne ubezpiecze-
nie grupowe;

• możliwość rozwoju i pod-
noszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane za-
praszamy do wysyłania CV 
na adres e-mail: katarzyna.fi-
gura@scl.com.pl lub kontakt 
tel. 602-290-402. Szczegóło-
we informacje dostępne są 
także na stronie internetowej 
www.scl.com.pl w zakładce 
kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyj-
ne do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyj-
nym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. 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 kate-

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

temie czasu pracy, w sta-
bilnej firmie istniejącej na 
rynku od ponad 30 lat,

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

• pakiet świadczeń socjalnych,
• opieka medyczna lub pa-

kiet Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe,

• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).
Zainteresowane osoby pro-
simy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki S.A. Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, 
II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl 
lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyj-
ne do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A. z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyj-
nym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. 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 kate-

gorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewo-

zu towarów ADR – dodat-
kowym atutem,

• doświadczenie w przewo-
zach krajowych.

Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od po-

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

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

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

gram Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe,

• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby pro-
simy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki S.A. Gliwice, 
ul. Portowa 28, budynek K, 
II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl 
lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyj-
ne do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A. z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyj-
nym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych znajdziesz tutaj: scl.
com.pl/polityka-prywatnosci-2/. 

nabór nr KD.210.23.2022.AB-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Architektury i Budownictwa  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracowników 
będzie należało:
1. Przygotowywanie projektów decyzji o po-

zwoleniu na budowę (rozbiórkę).
2. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowla-

nych nie wymagających pozwolenia na 
budowę.

3. Przygotowywanie zaświadczeń o samo-
dzielności lokalu.

4. Udzielanie klientom informacji dotyczą-
cych pracy wydziału i procedur admini-
stracyjnych.

5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych, 
pomocniczych.

6. Opiniowanie projektów miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice. 

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane 

kserokopią dyplomu) o kierunku:
• architektura, urbanistyka, budownic-

two lub
• administracja (pod warunkiem posiada-

nia udokumentowanego wykształcenia 
średniego o profilu budowlanym lub pod 
warunkiem posiadania ukończonych stu-
diów podyplomowych z zakresu procesu 
inwestycyjno-budowlanego) lub 

• prawo (pod warunkiem posiadania 
udokumentowanego wykształcenia 
średniego o profilu budowlanym) lub

• inżynieria środowiska.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stano-
wiska lub wykonywania zawodu lub pracy 
w organach i instytucjach samorządu te-
rytorialnego. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

• ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2351 z późn. 
zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z 11 września 2020 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (DzU z 2020 r., 
poz. 1609 z późn. zm.), 

• ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
DzU z 2022 r., poz. 503).

Wymagania dodatkowe
1. Znajomość przepisów: 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), 

• ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1048). 

2. Posiadanie uprawnień budowlanych 
(potwierdzone kserokopią dokumentu 
poświadczającego posiadanie uprawnień 
budowlanych). 

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• pozytywne podejście do klienta, zoriento-

wanie na rezultaty pracy, samodzielność. 

Informacja o warunkach pracy na stano-
wiskach
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego przy 

ul. Zwycięstwa 21 (na V piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej 

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

udzielania odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, 
e-mailowy). 

6. Praca na wysokości 1–3 m (istnieje koniecz-
ność używania drabiny w związku z potrze-
bą korzystania z szaf z nadstawkami).

7. Praca z dużą ilością dokumentacji. 
8. Praca pod presją czasu.
9. Praca w stresie. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze 

wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach pod treścią ogłoszenia w pli-
kach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach pod treścią ogłoszenia w plikach do 
pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłuma-
czeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
10 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każdy 
z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną 
(w korespondencji wysłanej na wskazany 
w dokumentach aplikacyjnych adres e-ma-
ilowy) informację o nadanym numerze refe-
rencyjnym oferty, który będzie obowiązywał 
w czasie trwania naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów apli-
kacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opu-
blikowany wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów zakwalifikowanych do 
testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego 
zostanie podana kandydatom drogą elek-
troniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowiska przewidziane dla 

pracowników realizujących wyżej opisa-
ny zakres zadań to inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydatów wyłonio-
nych do zatrudnienia w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia o naborze 
był niższy niż 6%, pierwszeństwo w za-
trudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepeł-
nosprawnej, o ile znajduje się w gronie  
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

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

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

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy z 19 lip- 
ca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami) 
zakwalifikowane do udziału w naborze, 
wymagające szczególnej formy wspar-
cia, proszone są o zgłoszenie tego faktu 
pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń 
i Płac UM w Gliwicach niezwłocznie 
po otrzymaniu zaproszenia do udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym (telefo-
nicznie tel. 32/238-56-50 lub e-mailowo:  
kd@um.gliwice.pl).

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.

9. Regulamin naboru jest dostępny w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania. 

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
zostaną opublikowane imiona, nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania osób wybra-
nych do zatrudnienia w wyniku przepro-
wadzonego naboru. 

nabór nr KD.210.24.2022.IR-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Sporządzanie kosztorysów inwestor-

skich.
2. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich 

opracowanych przez projektantów.
3. Weryfikacja kosztorysów ofertowych 

i powykonawczych pod względem 
merytorycznym i cenowym.

4. Wyceny wskaźnikowe zadań inwesty-
cyjnych i remontowych.

5. Sprawdzanie przedmiarów robót.
6. Przeprowadzanie analiz przedinwe-

stycyjnych.
7. Sporządzanie obmiarów i przedmia-

rów robót. 
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie co najmniej średnie 

zakończone uzyskaniem tytułu tech-
nika (potwierdzone kserokopią doku-
mentu poświadczającego posiadane 
wykształcenie). 

2. Co najmniej 3 lata doświadczenia za-
wodowego w zakresie kosztorysowa-
nia robót budowlanych (potwierdzone 
kserokopiami dokumentów, z których 
wynika okres świadczenia pracy oraz 
zakres wykonywanych obowiązków).

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

oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
lub pracy w organach i instytucjach 
samorządu terytorialnego. 

7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Znajomość przepisów: 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym (DzU 
z 2021 r., poz. 2458), 

• rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowe-
go (DzU z 2021 r., poz. 2454).

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• samodzielność, umiejętności analitycz-

ne, komunikatywność, umiejętność 
pracy w zespole, bezstronność. 

Informacja o warunkach pracy na sta-
nowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
(na V piętrze).

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

3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

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

6. W zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem nu-

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

dzających wymagane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje, 

• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod treścią ogłoszenia 
w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz 
list motywacyjny powinny być własno-
ręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 13 maja 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PU-
AP. Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. Za 
datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP.

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

dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to specjalista. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wy-
niku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.

4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze był niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnospraw-
nej, o ile znajduje się w gronie  pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymaga-
nia dodatkowe. 

5. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z uprawnienia, o którym mo-
wa w pkt. 4, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

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

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy  
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu do-
stępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami), zakwalifikowane do 
udziału w naborze, wymagające szcze-
gólnej formy wsparcia, proszone są 
o zgłoszenie tego faktu pracowniko-
wi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac UM 
w Gliwicach niezwłocznie po otrzyma-
niu zaproszenia do udziału w postępo-
waniu rekrutacyjnym (telefonicznie 
tel. 32/238-56-50 lub e-mailowo:  
kd@um.gliwice.pl). 

8. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępowa-
nia rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubie-
gających się o zatrudnienie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach jest Prezydent 
Miasta Gliwice.

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

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.12.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (4 etaty)

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

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

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

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

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

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

7. Przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji zwią-
zanych tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice. 

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

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

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

najmniej 5 lat doświadczenia 
na stanowisku urzędniczym,

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

2. Znajomość: rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

3. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

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

wice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

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

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

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

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-

nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

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

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 20 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 ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 23 maja 2022 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 26 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 naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne 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.

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 samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.13.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia Pre-

zydenta Miasta Gliwice na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego w pasach drogowych dróg 
publicznych.

2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogo-
wego w pasach drogowych dróg pu-
blicznych.

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

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usytu-
owanie obiektów budowlanych przy 
drodze w odległości mniejszej niż okre-
ślone w ustawie o drogach publicznych  
w ust. 1 art. 43.

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjnymi 
o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych, na 
terenach będących własnością Gminy 
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi 
publiczne w miejscowym planie zago-
spodarowania terenu.

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumentacji 
technicznej na realizację inwestycji dro-
gowych i innych.

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

8. Wydawanie opinii i koordynacja z refe-
ratami ZDM, wydziałami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach i innymi jednostkami 
organizacyjnymi.

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

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

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra inży-
niera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu); 
preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo-
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej, 
inżynierii ruchu

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

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

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

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

4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów dotyczących dzia-

łalności ZDM, w szczególności: 
a) ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

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

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

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

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

e) rozporządzenia Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowa-
nie (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1643 ze 
zm.).

2. Umiejętność redagowania decyzji i pism 
urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności statu-
towej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

4. Umiejętność czytania map zasadniczych 
i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolno-

ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, syste-
matyczność, dyspozycyjność, odpowie-
dzialność za powierzone zadania, silne 

nastawienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

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

skich przy ul. Płowieckiej 31 (dostoso-
wanym do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, parter) i na terenie miasta Gliwice.

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

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopływu 
informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
2. Życiorys. 
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie, staż pracy i kwalifi-
kacje.

5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne na 
stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce 

NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 
20 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biurze 
Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Doku-
menty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem na-
boru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczo-
nym numerem naboru – decyduje data 
wpływu dokumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg 
Miejskich po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. W chwili złożenia 
dokumentów aplikacyjnych kandydat 
otrzymuje numer referencyjny, obowią-
zujący w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od 
następnego dnia roboczego po terminie 
składania dokumentów) do uzyskania infor-
macji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. Osta-
teczna data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 23 maja 2022 r.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej: 25 maja 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do 
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia, wraz z dokumenta-
mi, kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze 
opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.

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

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

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

8. Procedura naboru zostanie przeprowa-
dzona z zachowaniem wymogów bez-
pieczeństwa, aktualnych na wyznaczony 
i ogłoszony wraz z numerami referen-
cyjnymi dzień naboru.

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 za-

wodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrod- 

nictwie, umiejętność wykonywa-
nia 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 związanie z zimowym 

utrzymaniem terenu,
• prace związane z cięciem i wy-

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

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzien-

na pojazdów,
• czynności związane z utrzyma-

niem czystości na terenach zie-
lonych, 

• grabienie, prace załadunkowe 
i porządkowe.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon: 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 przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z 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 umiejęt-

ności wykonywania 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, 

żywopłotów (odchwaszczanie, 
podlewanie, sadzenie roślin),

• czynności związane z utrzy-
maniem czystości na terenach 
zieleni,

• grabienie, prace załadunkowe 
i porządkowe.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon: 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 przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

konserwatora – elektryka, w Krytej Pływalni Delfin przy 
ul. Warszawskiej 35, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawo-

dowe, 
• co najmniej 5-letni staż pracy,
• uprawnienia SEP G1,
• dyspozycyjność (praca zmiano-

wa według harmonogramu),
• dobra organizacja pracy, od-

powiedzialność, sumienność, 
samodzielność, umiejętność 
pracy w zespole.

Mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne,
• staż pracy na podobnym stano-

wisku.
Do podstawowych obowiązków 
pracownika będzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym dzia-

łaniem instalacji i urządzeń 
technicznych,

• bieżąca konserwacja i naprawa 
urządzeń oraz sprzętu na tere-
nie obiektu,

• stała ochrona budynków i po-
mieszczeń oraz terenu obiektu,

• obsługa klientów korzystających 
z szatni,

• wykonywanie prac porządko-
wych na terenie krytej pływalni 
i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-

cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon: 32/335-04-35) lub na adres 
e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie 
do 15 maja 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą 
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.
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LISTA DYSTRYBUCJI
OFERTY PRACY

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.110.1.9.2022
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.110.1.10.2022 
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!

ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie 
elektronicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.


