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PosadziMY drzewa
w dzielnicy Kopernika
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ŚRODOWISKO
Gliwicka Przystań 35
już otwarta!
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#ZIELONEGLIWICE

zieloneMieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach będą od lipca 
gromadzić bioodpady do odbioru tylko w kubłach wielokrotnego użytku, 
a nie w jednorazowych workach plastikowych. Wpłynie to na ochronę 
środowiska naturalnego, a bioodpady będą skuteczniej przetwarzane 
i w większej ilości przekazywane do dalszego wykorzystania.

Do nieruchomości jednorodzinnych w Gli-
wicach nie będą już dostarczane worki na 
bioodpady. W zamian, od 1 lipca właściciele 
domów jednorodzinnych będą mogli bezpłat-
nie otrzymać drugi kubeł brązowy o pojemno-
ści 120 litrów lub wymienić pojemnik obecnie 
używany na większy o pojemności 240 litrów.
Wciąż będą mogli przekazywać do odbioru 
maksymalnie tę samą masę bioodpadów co 
wcześniej, kiedy dostarczane były także worki.

Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale 
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
pod numerami telefonów: 32/238-54-22, 
32/238-56-39 i 32/239-13-25. 

Zmiany te wpisują się w szereg proekolo-
gicznych działań władz samorządowych 
i wynikają z zapisów uchwały Rady Miasta 
Gliwice (nr XXXIII/698/2022). 

Wyeliminowanie worków przyniesie ko-
rzyści w całym procesie gospodarowania 
odpadami. Poprawią się parametry biood-
padów oddawanych do kompostowni, bo 
obecnie worki stanowią istotny problem. 
Utrudniają tzw. doczyszczania odbierane-
go materiału – odpady biodegradowalne 
zebrane w workach są rozdrabniane i prze-
siewane, a kawałki folii z worków przedo-
stają się wraz z materiałem właściwym do 

kompostowania. To ma negatywny wpływ 
na kompostowanie oraz na końcowe pa-
rametry uzyskanego produktu, który przy 
odpowiedniej jakości może być wykorzy-
stywany jako nawóz w rolnictwie. Jakość 
bioodpadów ma bezpośredni wpływ na 
poziom ich przygotowania do ponownego 
wykorzystania oraz na poziom recyklingu 
odpadów komunalnych, który powinna 
osiągać gmina.

Wydział UK informuje, że mieszkańcy nieru-
chomości jednorodzinnych, którzy jeszcze 
posiadają worki, mogą je wykorzystać do 
wyczerpania zapasów. (al)

Jakie macie plany na niedzielę 15 maja? A może by tak… posadzić drzewa i posprzątać las? Gliwice włącza-
ją się w ogólnopolską akcję „Czyste, Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska i stawiają na 
zieleń. Tym razem w dzielnicy Kopernika. Akcji sadzenia drzew będą towarzyszyć liczne atrakcje, takie jak 
warsztaty malowania na plastrach drewna czy zdobienia doniczek, a także wielka wymiana plastikowych 
śmieci na wielorazowe butelki z tritanu.
Tereny zielone są ważne dla nas wszyst-
kich. To tam wypoczywamy i „oddycha-
my pełną piersią”. W przyszłości chcemy 
mieszkać w mieście zielonym, cieszyć się 
czystym powietrzem i wodą – takie cele 
wyznaczamy sobie jako lokalna wspólnota. 
Realizując całoroczną ekokampanię #zielo-
negliwice, nasze miasto dokłada cegiełkę 
także do akcji „Czyste zielone miasta”. 
Inicjatywa Stowarzyszenia Program Czysta 
Polska – Czyste, Zielone Miasta polega na 
sadzeniu drzew i krzewów we wskazanych 
miejscach na terenie polskich miast. Sa-
dzonki przekazują Lasy Państwowe.

W Gliwicach drzewa sadzone będą w dziel-
nicy Kopernika, w lesie pomiędzy pływalnią 
Olimpijczyk a areną lekkoatletyczną. Akcja 
sadzenia drzew i sprzątania lasu rozpocz-
nie się w niedzielę 15 maja o godz. 12.00. 
Posadzonych zostanie 300 drzew – buków 
i dębów. Ci, którym rzucą się w oczy jakieś 
śmieci, będą mogli z nimi zrobić porządek 
i uprzątnąć kawałek lasu. Worki na śmieci 
będą dostępne na miejscu.

Razem  
zazieleniamy Gliwice

Na terenie przy arenie lekkoatletycznej, 
przy ul. Syriusza 30 między godz. 11.00 
a 15.00 odbędzie się ekofestyn dla 
mieszkańców. Będzie mnóstwo „zielo-
nych” atrakcji.

 Z mobilną grą w aplikacji ActionTrack 
uczestnicy wyruszą na „Ekoprzygodę 
w Stumilowym Lesie”, a podczas 

warsztatów biologicznych wezmą przy-
rodę pod mikroskop. Dla małych i du-
żych gliwiczan z artystycznym zacięciem 
przygotowano warsztaty zdobienia 
bawełnianych toreb motywami roślin-
nymi, malowanie na plastrach drewna, 
a także domowy teatrzyk z recyklingu. 
Te i wiele innych atrakcji przygotowuje 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach, która zaprasza także do udziału 
w akcji wymiany książek.

 Podczas pikniku będzie także okazja, by 
przyjrzeć się minerałom i skamielinom 
pochodzącym z okolic Gliwic. Temat 
geologicznej historii naszego najbliż-
szego otoczenia zaprezentują miesz-
kańcom pracownicy Państwowego 
Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

 Z przedstawicielami Studenckiego Koła 
Naukowego +iKAWA działającego przy 
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 
będzie można stworzyć „Domy w drze-
wach”. Zaciekawieni? Szczegóły poznacie 
na miejscu! Na terenie ekofestynu będą 
także prezentowane dwie ciekawe wy-
stawy łączące architekturę z ekologią.

 Plastikowe śmieci za wielorazową bu-
telkę z tritanu? Tak, wystarczy przynieść 
na imprezę sześć niezgniecionych pla-
stikowych 1,5-litrowych opakowań po 
napojach i wymienić je na wielorazową 
butelkę z tritanu. Za wymianę odpo-
wiada Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach. (mm)

LubiMY miasto czyste i zielone

Kubły zamiast workówW sobotę 14 maja  
elektrośmieci  
będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 –  

Sośnica, ul. Przedwiośnie   
(przy szkole)

 godz. 12.30–14.30 – 
Łabędy,  
ul. Staromiejska 
(parking przy szkole)
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http://gliwice.eu
mailto:proksa_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:krolik_t%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2022 (1108), 12 maja 2022 3

maj-czerwiec 2022 r.
 

Spotkania prezydenta Adama Neumanna
z mieszkańcami Gliwic – maj 2022 r.

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. Syriusz 30

24.V

31.V

BAILDONA
POLITECHNIKA
I ŚRÓDMIEŚCIE

KOPERNIKA
ŁABĘDY

Rozpoczął się cykl spotkań 
prezydenta Adama Neumanna 
z mieszkańcami. Podczas wizyt 
w dzielnicach prezydent rozma-
wia z gliwiczanami o tym, co dla 
nich ważne. W wydarzeniu może 
wziąć udział każdy i każdy może 
zabrać głos w dyskusji na temat 
dzielnicy, w której odbywa się 
spotkanie. W miniony czwartek 
odbyły się pierwsze spotkania – 
wzięli w nich udział mieszkańcy 
Bojkowa i Wilczego Gardła. 

– Jako prezydent rozpocząłem pra-
cę w styczniu 2020 r. Wcześniej, 
przez trzynaście lat zastępowa-
łem prezydenta Zygmunta Fran-
kiewicza. W swoim programie 
wyborczym zapowiadałem, że 
będę spotykać się z mieszkańcami 
i teraz, gdy pandemia już tego nie 
uniemożliwia, chcę dotrzymać tak 
ważnego dla mnie danego słowa, 
porozmawiać bezpośrednio, po-
znać Państwa potrzeby, oczeki-
wania i punkt widzenia – mówił 
podczas spotkań prezydent Gliwic 
Adam Neumann. 

O tym, czego potrze-
ba dzielnicy najlepiej 
wiedzą mieszkańcy.

Dlatego prezydent Gliwic chęt-
nie poznaje zdanie gliwiczan. 
Pierwsze spotkania pokazują, że 
są one dobrą platformą poro-
zumienia i nawiązania bliższego 
kontaktu również na linii miesz-
kańcy – radni, którzy także biorą 
udział w spotkaniach, często też 
deklarują pomoc. 

Każde spotkanie rozpoczyna się 
krótkim wideopodsumowaniem 
tego, co wydarzyło się w Gliwi-
cach podczas ponad 2-letniej 
prezydentury Adam Neumanna 
ze szczególnym odniesieniem 
do konkretnej dzielnicy. Po krót-
kich prezentacjach jest czas na 
dialog, wymianę poglądów i za-
dawanie pytań. Mile widziane 
są także pomysły na zmiany po 
to, aby żyło się lepiej. 

Podczas spotkań w Bojkowie 
i Wilczym Gardle rozmawiano 

m.in. o problemie zanieczysz-
czania powietrza przez dymiące 
kominy domów oraz możliwo-
ściach skorzystania z pomocy 
finansowej przy wymianie sta-
rych pieców na nowoczesne 
źródła ogrzewania. Mieszkańcy 
zwracali też uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa drogowego oraz 
oczekiwania związane z pracami 
nad tworzeniem planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

MIASTO I MIESZKAŃCY
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Pierwsze spotkania prezydenta Gliwic z mieszkańcami 
w ramach cyklu Kierunek – Dzielnice za nami. W minio-
ny czwartek o lokalnych problemach i perspektywach 
rozwoju swoich dzielnic rozmawiali z Adamem Neuman-
nem mieszkańcy Bojkowa i Wilczego Gardła. Spotkania 
są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Przed nami kolejne spotkania.
Najbliższe spotkania organizowane będą we wtorek  
24 maja dla mieszkańców dzielnic Baildona oraz Politech-
nika i Śródmieście.

 (mf)
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Z MIASTA

Przy ul. Warszawskiej 35a w ekspresowym tempie powstało miejsce, w którym bezpieczne schronienie 
znajdą na początek uchodźcy z Ukrainy, ale docelowo potrzebujący pomocy mieszkańcy Gliwic. W ciągu 
niespełna miesiąca przy ogromnym wsparciu środowiska biznesowego i wolontariuszy udało się stworzyć 
Gliwicką Przystań 35 – miejsce, w którym dla wielu osób zacznie się lepsza przyszłość.

Tak działa wielka siła dobra.
Gliwicka Przystań 35 otwarta!

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. Inicjatywa Miasta Gliwice, polegająca na 
stworzeniu domu dla osób z trudnym doświadczeniem uchodźczym, który będzie służył również 
mieszkańcom miasta, wpisuje się w te założenia. Dlatego decyzja o włączeniu się w tę inicjatywę 
była dla nas naturalna. Gliwicka Przystań 35 to wyjątkowy i pod wieloma względami rekordowy 
projekt społeczny realizowany przez IKEA w naszym kraju. Dzięki niesamowitemu zaangażowaniu 
wszystkich partnerów i pracy setek rąk wolontariuszy w ciągu niespełna dwóch tygodni udało nam 
się urządzić blisko 40 przestrzeni mieszkalnych oraz wspólnych, do których w najbliższych dniach 
sprowadzą się pierwsze rodziny. Dziś czujemy ogromną dumę, że tak wiele osób, podobnie jak 
my, włożyło w ten projekt serca. Dla nas oznacza to coś więcej niż przekazanie mebli. Kluczowe 
było zaprojektowanie przestrzeni całego budynku tak, aby spełniała ona konkretne potrzeby 
przyszłych lokatorów, również tych najmłodszych. Wspólnie stworzyliśmy dla nich bezpieczny 
dom, co napawa radością i daje nam motywację do dalszych działań społecznych – mówi 
Magdalena Krokowska-Wicherek, dyrektor Regionu IKEA Katowice.

Przy ul. Warszawskiej 35a mieściła 
się kiedyś siedziba Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, która 
obecnie funkcjonuje w budynku 
przy ul. Gierymskiego. Miejski 
obiekt w obliczu wojny w Ukrainie 
mógł zatem zostać przeznaczony 
na potrzeby przybywających do 
naszego miasta uchodźców. Pla-
ny obejmują jednak długofalowe 
działania – w dzielnicy Szobiszowi-
ce stworzono miejsce, które już na 
stałe trafi na gliwicką mapę wspar-
cia. Z pomocą specjalistów i te-
rapeutów będą mogły rozpocząć 
budowanie swojej niezależności 
m.in. matki samotnie wychowu-
jące dzieci. Chodzi o umożliwienie 
nowego startu w samodzielne 
życie. W zawrotnym tempie, bo 
w niespełna miesiąc od rozpo-
częcia prac, udało się ukończyć 
Gliwicką Przystań 35. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby z pomocą 
i pełnym zaangażowaniem w tę 
inicjatywę nie włączyły się setki 

osób. Uroczyste otwarcie odbyło 
się 10 maja.

– Gliwicka Przystań 35 to miej-
sce, w którym znajdą pomoc 
uchodźcy z Ukrainy, a długofa-
lowo, co bardzo ważne, miesz-
kańcy Gliwic będący w trudnej 
sytuacji życiowej. Gospodarzem 
obiektu staje się Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach. Jestem 
bardzo wdzięczny i raz jeszcze 
dziękuję za włączenie się w ten 
projekt firmom IKEA Katowice, 
Johnson Matthey, AIUT, a także 
wielu innym podmiotom, które 
uczestniczyły w tej bardzo ważnej 
akcji, a dzięki którym wszystkie 
prace przebiegły w tak ekspreso-
wym tempie. Chęć pomocy, którą 
zadeklarowało tak wiele osób, 
była naprawdę budująca. Cieszę 
się, że Gliwicka Przystań 35 przy 
ulicy Warszawskiej wygląda jak 
prawdziwy DOM – w urządzenie 
tego obiektu włożono ogrom 

pracy i SERCE. Jest to widocz-
ne w każdym pomieszczeniu. 
Gliwicka Przystań 35 to ponad  
30 wyremontowanych i umeblo-
wanych pokojów, a także kuch-
nia, jadalnia, pokoje do zabawy 
i nauki dla dzieci. Schronienie 
znajdzie tu ponad 100 osób. Mam 
nadzieję, że dobra energia, którą 
wnieśli do Gliwickiej Przystani 35 

wyjątkowi wolontariusze (a było 
ich tu blisko 200!) doda otuchy 
przyszłym mieszkańcom tego 
miejsca. Z całego serca dziękuję 
wszystkim, którzy w jakimkolwiek 
stopniu wsparli ten projekt. I gra-
tuluję – efekt tej współpracy jest 
naprawdę imponujący – mówi 
Adam Neumann, prezydent 
Gliwic.

Gliwicka Przystań 35 to trzy kondy-
gnacje, na których urządzono nie 
tylko sypialnie, ale też pomieszcze-
nia wspólne: kuchnię, jadalnię, po-
koje do zabawy i nauki dla dzieci. 
Parter został dostosowany do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. Za projekt, aranżację wnętrz 
i kompleksowe umeblowanie 
całego obiektu odpowiada IKEA 
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Katowice. Projektanci stworzyli 
w tym miejscu prawdziwie domo-
wą atmosferę, dzięki czemu przy-
szli mieszkańcy Gliwickiej Przystani 
35 będą mogli tutaj „naładować 
baterie”. Projektantki postawiły na 
neutralne kolory, takie jak zieleń – 
kolor nadziei i żółć, która nawiązuje 
do przyszłości mieszkańców tego 
miejsca. We wnętrzach pojawia się 
także spokojny niebieski.

– W projekt włączyło się bardzo 
wiele podmiotów, w tym służby 
mundurowe, miejskie spółki i pry-
watne firmy. Prace rozpoczęły się 
od wykonania nowych instalacji 
– elektrycznych, sanitarnych, 
wentylacyjnych, zbudowania 
sanitariatów, jadalni i pralni. Ten 
etap wykonali wspólnie Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
i firma Pog-Tech. Dzięki naszym 
partnerom pomieszczenia zosta-
ły pomalowane świetnej jakości 
farbami od firmy Mapei, metodą 
natryskową. W malowaniu wspar-

li nas pracownicy firmy Radan 
oraz wolontariusze z firm John-
son Matthey i AIUT. Od naszych 
partnerów otrzymaliśmy także 
wsparcie rzeczowe. Zdarzały się 
dni, w które w Gliwickiej Przystani 
35 pomagało nawet 50 osób i to 
jest naprawdę imponujące – mówi 
Aleksandra Wysocka, zastępczyni 
prezydenta Gliwic, odpowiedzial-
na między innymi za gospodarkę 
nieruchomościami.

Dla miasta i partnerów projektu 
bardzo ważne są obecne i przyszłe 
cele społeczne. – Docelowo Gli-
wicka Przystań 35 jest przeznaczo-
na dla mieszkańców Gliwic, którzy 
z różnych powodów znaleźli się 
na życiowym zakręcie i którzy szu-
kają wsparcia w wychodzeniu na 
prostą. Dzięki temu miejscu będą 
mogli dokonać zmiany, unieza-
leżnić się od pomocy społecznej 
i usamodzielnić – mówi Brygida 
Jankowska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.  
 (mm)

Z MIASTA

AIUT
– Od początku wojny w Ukrainie jesteśmy 
zaangażowani w pomoc naszym wschodnim 
sąsiadom. Działamy zarówno indywidualnie, jak 
i zespołowo, i nie wahaliśmy się włączyć aktyw-
nie w tak wyjątkowy projekt gliwickiego samo-
rządu. Inicjatywa stworzenia domu wsparcia, 
który ma służyć uchodźcom, ale i mieszkańcom 
naszego miasta, jest nam szczególnie bliska. 
W projekt zaangażowaliśmy się od początku. 
Naszym celem było zintegrowanie biznesu dla 
wspólnego społecznego dobra, co znakomicie 
się udało. Dzięki współpracy firm, w tym kato-
wickiej IKEA i, co należy podkreślić, ogromnemu 
zaangażowaniu wolontariuszy, pracowników 
zarówno naszego, jak i innych przedsiębiorstw 
z regionu, czujemy dziś ogromną satysfakcję, 
widząc, jak wspólnymi siłami udało nam się 
stworzyć tak dobre i potrzebne w Gliwicach 
miejsce – mówi Ewa Kubisiewicz-Boba,  
dyrektor marketingu w firmie AIUT.

fo
t.D

. N
ita

-G
ar

bi
ec

 / 
UM

 G
liw

ice

Johnson Matthey
– Wszystko, co robimy w Johnson Matthey, ma na celu pozy-
tywny wpływ na życie ludzi. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu 
w badania i rozwój, w trzecim wieku naszej działalności, 
stawiamy czoła największym wyzwaniom świata. Takich wy-
zwań szukamy globalnie w zakresie najnowszych technologii, 
ale również na poziomie naszych lokalnych społeczności, 
przyglądając się ich potrzebom i aktywnie przeciwdziała-
jąc wykluczeniu społecznemu. Tak też podeszliśmy do tego 
projektu. Dzisiaj nasza lokalna gliwicka społeczność spotyka 
się z potrzebami uchodźców wojennych z Ukrainy, dlatego 
włączenie się w inicjatywę miasta było dla nas naturalnym 
odruchem. Oprócz pomocy w wyposażeniu pomieszczeń grupa 
ponad 120 wolontariuszy Johnson Matthey wraz z innymi 
partnerami biznesowymi wzięła udział w renowacji budynku, 
który dziś stał się tymczasowym domem dla uchodźców, ale 
w swoim długofalowym założeniu ma stać się domem dla 
ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ta wspaniała 
idea pomocy zainspirowała nas do partnerstwa z miastem 
i stała się wyjątkowym motorem do realizacji całego przedsię-
wzięcia. Jesteśmy bardzo dumni z efektów, a także niezwykle 
zmotywowani do kontynuacji współpracy z miastem przy 
okazji innych inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności 
biznesu – mówi Waldemar Gołębiewski, dyrektor zakładu 
Johnson Matthey Poland.
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Z MIASTA

Uroczyste otwarcie obiektu od-
było się w miniony weekend na 
terenie przylegającym do lotniska 
Aeroklubu Gliwickiego. Prezydent 
Gliwic podkreślał, że nowy obiekt 
świetnie uzupełni zróżnicowaną 
bazę sportową w mieście, będzie 
z powodzeniem służył gliwickim 
modelarzom, którzy reprezentują 
nasze miasto na wielu zawodach 
i odnoszą liczne sukcesy, stanie 
się też atrakcją dla mieszkańców.

Podczas pierwszej rywalizacji na 
torze modelarskim dobrze spisali 
się gliwiczanie. Kamil Pogonowski 
zajął pierwsze miejsce wśród ju-
niorów w zawodach zaliczanych 
do Pucharu Polski. W pierwszej 
dziesiątce w klasie modeli makiet 
na uwięzi uplasowali się Paweł 
Praus i Stanisław Paździorek.

Zawodom towarzyszyła wy-
stawa modeli, zarówno tych 
przywiezionych przez zawod-
ników, jak i wykonywanych 
przez gliwickich modelarzy. To 
właśnie gliwiczanie – zawodnicy 
z Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych oraz 
z sekcji modelarskiej Aeroklubu 

Gliwickiego – mają na co dzień 
trenować na nowym torze. 
Pierwsze zawody sprawiły, że 
są już kolejni chętni do szkoleń. 
Wiadomo też, że w Gliwicach 
planowana jest następna ry-
walizacja zaliczana do Pucharu 
Polski – w lipcu mogą odbyć się 
zawody w klasie modeli prędko-
ściowych i wyścigowych.

Przypomnijmy, że nowy tor 
modelarski spełnia wszelkie 
warunki Międzynarodowej Fe-
deracji Lotniczej FAI i pozwala 
na organizację imprez o zasięgu 

zarówno krajowym, jak i świato-
wym. Krąg ma średnicę 62 me-
trów i nawierzchnię z mieszanki 
mineralno-bitumicznej, dla sę-
dziów przygotowano specjalną 
wieżę, zagospodarowano teren 
wokół kręgu. Budowa została sfi-
nansowana przez miasto, a wy-
konawcą inwestycji w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj” było 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach. 
Dojazd i wejście do obiektu pro-
wadzi od ul. Rybnickiej (przez ul. 
Toruńską za stacją benzynową).
 (al)

Tor dla modelarzy otwarty!

Jest bezpieczniej i bardziej kolorowo

Takich zawodów jeszcze w Gliwicach nie było. W ramach otwarcia najnowocześniejszego toru modelarskiego w Pol-
sce  rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych Latających na Uwięzi F4B oraz Puchar Polski Modeli 
Akrobacyjnych Latających na Uwięzi F2B.

Zakończył się remont ciągu pieszego w centrum Gliwic, łączącego ulice Nowy Świat i Zygmunta Starego. Alejka, którą co-
dziennie przechodzi wielu mieszkańców, jest teraz bardziej estetyczna i bezpieczniejsza. Jest nowa nawierzchnia, donice 
z roślinami, siedziska z portami USB, ładowarki indukcyjne i nowe oświetlenie.
Przebudowa ciągu pieszego 
na ul. Solskiego objęła ponad 
250-metrowy odcinek. Miejsce 
to dobrze znają gliwiczanie, któ-
rzy przemieszczają się z dzielnicy 
Sikornik w stronę ścisłego cen-
trum miasta, a także mieszkańcy 
pobliskich domów oraz osoby 
odwiedzające Teatr Miejski. 

W ramach przebudowy wy-
konano nową nawierzchnię, 
zamontowano elementy małej 

architektury, m.in. ławki, w tym 
dwie wyposażone w porty USB 
oraz ładowarki indukcyjne 
zasilane za pomocą paneli fo-
towoltaicznych. Zastosowano 
siedzenia typu walec, ćwierć-
kole oraz łuk, nawiązując do 
wzoru ułożonego na chodniku. 
Siedziska wymieniono też we 
wnękach murku.

Pojawiły się donice z bylinami, 
nowością jest też zielona ścia-

na, czyli konstrukcja dla roślin 
pnących. Ustawiono kosze na 
śmieci przystosowane do se-
gregacji odpadów i – co ważne 
dla bezpieczeństwa w porze 
wieczorno-nocnej – jest nowe 
oświetlenie (zamontowano 
oprawy LED odpowiadające 
wymaganiom Masterplanu dla 
miasta Gliwice).

Po wyremontowanej alejce 
mogą przejeżdżać rowerzyści, 

ale ze względu na spacero-
wiczów i bawiące się dzieci 
konieczne jest zachowanie 
dużej ostrożności. Odnowiona 
przestrzeń, w której można za-
trzymać się i chwilę odpocząć, 
dobrze wpisuje się w okolicę – 
w sąsiedztwie znajduje się plac 
zabaw i plenerowa siłownia. 
Realizacja zadania kosztowała 
ponad 900 tys. zł i została sfi-
nansowana ze środków budżetu 
miejskiego.  (mf)fo
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#GLIWICE2040

Prezentację 20 celów operacyjnych, które rozwijają postanowienia celów strategicznych i pokazują, co 
gliwicki samorząd i jego partnerzy zamierzają osiągnąć w nadchodzących latach, zamykamy omówieniem 
celów środowiskowych. Skupiają się one na szeroko rozumianym dobrostanie gliwiczan, czyli komforto-
wym życiu w miejskim środowisku. Planując przyszłość Gliwic, wszyscy chcemy więcej zieleni, czystego 
powietrza i wody, miasta dobrze utrzymanego i przygotowanego do następstw zmian klimatu, słowem 
– miasta innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ludziom i przyrodzie.
W myśl tych założeń, w nad-
chodzących latach akcent 
stawiany będzie – tak jak do 
tej pory – na uzyskanie w Gli-
wicach czystszego powietrza, 
zmniejszenie poziomu hałasu 
i uciążliwości wynikających ze 
zjawiska miejskiej wyspy ciepła. 
Służyć temu ma m.in. aktywny 
udział gliwickiego samorządu 
w regionalnych przedsięwzię-
ciach na rzecz poprawy jakości 
powietrza, a także promowanie 
i upowszechnianie przez miasto 
proekologicznych standardów 
zrównoważonego budownic-
twa w nowej zabudowie oraz 
przy modernizacji starszych 
budynków i kamienic. Wzorem 
europejskiego lidera miejskich 
innowacji środowiskowych – Ko-
penhagi – przewiduje się inten-
sywny rozwój produkcji ciepła 
i energii elektrycznej z odpadów. 
Działania te, obok wymiernych 
korzyści finansowych w postaci 
„darmowego” ciepła odpadowe-
go i prądu, będą miały olbrzymi 
wymiar proekologiczny.

Gliwice od długiego 
czasu prowadzą in-
tensywne działania, 
których celem jest 
ograniczenie niskiej 
emisji, poprawa 
jakości powietrza 
nad miastem, a tym 
samym – poprawa 
jakości życia miesz-
kańców. Aktywnie 
też współdziałają 
w inicjatywach 
na rzecz legislacji 
i skutecznego egze-
kwowania przepisów 
środowiskowych. 
Ten kierunek w nad-
chodzących latach 
będzie kontynuowa-
ny i wzmacniany.

Unowocześnianiu infrastruktury 
drogowej Gliwic mają towarzy-
szyć kolejne przedsięwzięcia 
nakierowane na rozwiązanie 
problemów jakości powietrza 
i miejskiego hałasu. Będą to 
m.in. naturalne rozwinięcia 
obecnych akcji, takich jak 

tworzenie zielonych szpalerów 
drzew wzdłuż ulic, odbrukowy-
wanie i zazielenianie miejskiej 
przestrzeni czy powiększanie ta-
boru cichych, niskoemisyjnych 
autobusów hybrydowych i elek-
trycznych. Oprócz tego pro-
mowane i wprowadzane będą 
dalsze działania na rzecz ogra-
niczenia tzw. hałasu świetlnego. 
Pozwolą one zminimalizować 
zanieczyszczenie gliwickiego 
nieba zbyt silnym, nadmiernie 
rozproszonym oświetleniem, 
które niekorzystnie wpływa nie 
tylko na dobowy rytm ludzi, ale 
też na miejską roślinność, natu-
ralnie przystosowaną do życia 
w ciemności w czasie nocy.

Aby miasto było bezpieczne 
i odporne na skutki zdarzeń 
nadzwyczajnych i skrajnych 
zjawisk atmosferycznych, pla-
nuje się rozwijanie inteligentne-
go systemu monitorowania za-
grożeń i publicznego ostrzegania 
oraz wdrażanie różnorodnych 
rozwiązań gwarantujących 
ochronę przeciwpowodziową. 
Służby odpowiedzialne za zapo-

bieganie i przeciwdziałanie 
skutkom poważnych awarii będą 
mogły liczyć na logistyczne 
wsparcie ze strony samorządu. 
By zagwarantować mieszkańcom 
niezakłócony dostęp do czystej 
i zdrowej wody pitnej, miasto 
nadal będzie różnicować zaopa-
trzenie wodne gliwickich dziel-
nic, wykorzystując do tego 
własne ujęcia głębinowe z uzu-
pełnieniem z sieci regionalnej. 
Dodatkowo chce ograniczać, 
a nawet eliminować te działal-
ności, które w znaczący sposób 
mogą oddziaływać na stan śro-
dowiska wodno-gruntowego na 
terenach zasilania gliwickich 
ujęć wód podziemnych.

Na tym nie koniec. Miasto 
w porozumieniu z ościennymi 
gminami silniej zaangażuje się 
w tzw. cyrkularną gospodar-
kę odpadami, odwołującą się 
do nośnego ekohasła „Nadaj 
śmieciom drugie życie”. Miasto 
skupi się zwłaszcza na rozwijaniu 
lokalnego rynku surowców pozy-
skiwanych z komunalnych śmieci 
oraz na dalszym organizowaniu 

lokalnego przemysłu przetwa-
rzania odpadów. Przewiduje się, 
że odpady palne nienadające 
się do innych form odzysku po-
winny trafiać w przyszłości do 
lokalnych instalacji termicznego 
przekształcania, takich jak pla-
nowany Park Zielonej Energii. 
Tam – jak we wspomnianej 
już Kopenhadze – powstawać 
będzie tzw. ciepło odpadowe, 
ważne dla miejskiego systemu 
zaopatrzenia w energię.

Promowane wśród gliwiczan 
i szeroko upowszechniane 
będzie nowoczesne, proeko-
logiczne kompostowanie. Nie 
zabraknie też dalszej edukacji 
najmłodszych z zakresu segrega-
cji i przetwarzania śmieci, a tak-
że „zielonych” mikroprojektów 
przeznaczonych dla mieszkań-
ców i przedsiębiorców.

– Jednym z kluczy do sukcesu 
naszego miasta na niwie roz-
wiązań sprzyjających środowisku 
i przyrodzie będzie innowacyjny 
system zaopatrzenia w energię, 
integrujący różne źródła energii 

i rodzaje sieci dystrybucyjnych 
– zdradza Katarzyna Kobierska, 
naczelnik Biura Rozwoju Miasta, 
które koordynuje prace nad stra-
tegią „Gliwice 2040”. – Na reali-
zację tego celu złożą się szeroko 
zakrojone działania. Planowane 
jest np. konsekwentne integro-
wanie sieci dystrybucji energii 
i indywidualnych instalacji, 
z dużym udziałem magazynów 
energii elektrycznej oraz maga-
zynów ciepła. Unowocześniana 
będzie też sfera e-zarządzania 
sieciami zaopatrzenia mieszkań-
ców i instytucji w nośniki energii 
oraz w wodę – wylicza Katarzyna 
Kobierska.

System ciepłowniczy Gliwic 
w nadchodzących latach ma być 
rozwijany przy maksymalnym 
wykorzystaniu kogeneracji, cie-
pła odpadowego oraz odnawial-
nych źródeł energii, zwłaszcza 
paneli fotowoltaicznych. Zasila-
nie światłem słonecznym stanie 
się też powszechniejsze w wielu 
elementach architektonicznych 
i użytkowych przestrzeni publicz-
nej miasta. (kik)

Cele operacyjne

PRIORYTET: 
Komfort środowiskowy

Cel strategiczny: Miasto 
dobrostanu środowiskowego

Cel operacyjny: Dobra jakość powietrza, 
dobry klimat akustyczny i minimalizacja 
uciążliwości wynikających ze zjawiska 

miejskiej wyspy ciepła
Działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza / ochrona przed hałasem / 
zrównoważone budownictwo / ograniczenie 

zanieczyszczenia ciepłem odpadowym 
i światłem / skuteczna legislacja 

i egzekwowanie prawa

Cel operacyjny: Bezpieczeństwo 
miasta i odporność na skutki zdarzeń 
nadzwyczajnych i skrajnych zjawisk 

atmosferycznych
System monitorowania i ostrzegania przed 

zagrożeniami / ochrona przeciwpowodziowa 
/ wzmacnianie służb ratunkowych / 

dywersyfikacja zaopatrzenia w wodę 
/ wykorzystywanie i ochrona ujęć wód 

podziemnych

Cel strategiczny: Miasto rozwiązań 
sprzyjających środowisku i przyrodzie

Cel operacyjny: Gospodarka 
odpadami cyrkularna, dobrze 

funkcjonująca w ramach systemu 
regionalnego 

Lokalny rynek i przemysł odpadów / 
maksymalny odzysk energii odpadów 

palnych / współpraca z gminami ościennymi 
na rzecz gospodarki cyrkularnej / poddawanie 

recyklingowi bioodpadów / działania 
edukacyjne i mikroprojekty

Cel operacyjny: System zaopatrzenia 
w energię integrujący różne 
źródła energii i rodzaje sieci 

dystrybucyjnych
Integrowanie sieci i magazynowanie energii 

elektrycznej / optymalizowanie systemu 
ciepłowniczego / zasilanie światłem 

słonecznym elementów w przestrzeni 
publicznej / integrowanie zarządzania sieciami 
zaopatrzenia w wodę i energię w e-przestrzeni

Nowa strategia.  
Cele środowiskowe
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WYDARZENIA

W Gliwicach gościli naukowcy i lekarze z całego świata. Podczas trzydniowego Kongresu Polskich Towa-
rzystw Naukowych „Wokół Raka Tarczycy” dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. na temat le-
czenia nowotworów tarczycy i problemów endokrynologicznych. W otwarciu tej ważnej imprezy naukowej 
uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann.
W ciągu ostatnich dekad na ca-
łym świecie onkolodzy obserwują 
wzrost zachorowalności na raka 
tarczycy. Jednocześnie podczas 
ostatnich dwudziestu lat w me-
dycynie nastąpił ogromny postęp 
widoczny przede wszystkim na 
przykładzie nowotworów złośli-
wych, a rozwój metod obrazo-
wania i badań laboratoryjnych, 
głównie molekularnych, zwięk-
szył skuteczność diagnostyczną. 
Naukowcy na całym świecie 
prowadzą intensywne badania, 
dzięki którym coraz bliższa staje 
się wizja ograniczania ingerencji 
chirurgicznej w leczeniu nowo-
tworów. Dzielą się swoją cenną 
wiedzą m.in. właśnie podczas 
takich spotkań, jak w Gliwicach.

Kongres odbył się w dniach od 
5 do 7 maja w Arenie Gliwice, 
a jego organizatorem był zespół 
Narodowego Instytutu Onkolo-
gii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
– Państwowego Instytutu Ba-
dawczego, Oddział w Gliwicach. 
Stanowił kontynuację cyklicznej 
konferencji „Rak Tarczycy”, 
przygotowywanej przez gliwicki 
Instytut Onkologii co 5 lat. 

Jak podkreślał podczas otwarcia 
prof. Krzysztof Składowski, dy-
rektor Narodowego Instytutu 

Onkologii – Państwowego In-
stytutu Badawczego, inicjatorką 
wydarzenia była prof. Barbara 
Jarząb, obchodząca 30-lecie 
pracy w gliwickiej „onkologii”, 
która stworzyła wyjątkowy 
Zakład Medycyny Nuklearnej 
i Endokrynologii Onkologicznej 
oraz zbudowała świetny zespół 
i oddział kliniczny, który służy 
pacjentom w całym kraju. 

Prezydent Gliwic zwracał uwa-
gę, jak ważne są takie między-
narodowe spotkania oraz ścisła 
współpraca środowiska nauko-
wego i lekarzy, która pozwala 
doskonalić proces leczenia 
ogromnej liczby pacjentów.  
– Bardzo się cieszę, że Gliwice 
mogą być współgospodarzem 
tak ważnego wydarzenia, w do-
datku w obiekcie, który z powo-

dzeniem służy nie tylko celom 
sportowym czy kulturalnym, ale 
też naukowym i konferencyjnym 
– mówił Adam Neumann. 

– Podczas kongresu zyskujemy 
dostęp do skumulowanej specja-
listycznej wiedzy. To także bar-
dzo dobra okazja do wymiany 
doświadczeń i informacji o do-
tychczasowych osiągnięciach 

między lekarzami i naukowcami. 
Nawiązane podczas takich spo-
tkań relacje ułatwiają przyszłą 
współpracę, która ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju nauki 
i leczenia pacjentów. Kongres 
od lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem środowiska 
medycznego. W tym roku go-
ściliśmy około 500 lekarzy i na-
ukowców z ośrodków w Polsce 
oraz innych krajów Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych, 
a także z Ukrainy – informował 
Zbigniew Wygoda z komitetu 
organizującego wydarzenie, dr 
nauk medycznych i specjalista 
onkolog. 

Kongres składał się z trzech 
konferencji naukowych Polskiej 
Grupy Nowotworów Endokryn-
nych, Polskiego Towarzystwa 
Tyreologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Endokrynologii 
Onkologicznej. 

Wydarzeniu patronował pre-
zydent Gliwic Adam Neumann 
i profesor Krzysztof Składowski, 
dyrektor Narodowego Instytutu 
Onkologii w Gliwicach. Więcej 
informacji o kongresie można 
znaleźć na stronie internetowej 
www.raktarczycy2022.pl.
 (mf)

Jak leczyć nowotwory tarczycy?

Samorządowy Okrągły Stół – SOS dla Ukrainy
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We Wrocławiu 8 i 9 maja, z inicjatywy prezydenta Jacka Sutryka i samorządowców Ruchu „Tak dla Polski”, odbył się Samorządowy Okrągły 
Stół poświęcony kwestii funkcjonowania polskich miast po przyjęciu ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. Głos Gliwic w dyskusjach reprezen-
towali prezydent Adam Neumann wraz ze swoim zastępcą, Mariuszem Śpiewokiem.

– Razem z przedstawicielami rzą-
du, organizacji pozarządowych, 
biznesu i nauki oraz partnerami 
z Ukrainy rozmawialiśmy o tym, 
jak zbudować trwały system 
sprzyjający życiu, pracy, nauce, 
a jednocześnie zapewniający nie-
zbędną opiekę naszym gościom 
z Ukrainy. Już wkrótce, w mniej-
szej bądź większej części, staną 
się oni pełnoprawnymi miesz-
kańcami Polski, uczestniczącymi 
w życiu społeczno-gospodarczym 
– podkreśla prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Efektem dwudniowych dyskusji 
jest tzw. biała księga – zestaw 
rekomendacji i propozycji zmian 
prawnych, niezbędnych do kon-
tynuacji pomocy ukraińskim 
uchodźcom. Przygotowało je 
ponad 120 ekspertów, samorzą-
dowców i przedstawicieli NGO, 
którzy pracowali nad 8 obszara-
mi, m.in. rynkiem pracy, miesz-

kalnictwem, edukacją i nauką, 
bezpieczeństwem, finansami 
czy legislacją. Dokument trafi 
niebawem do premiera, prezy-
denta RP oraz marszałków Sejmu 
i Senatu oraz Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorial-
nego.

– To, czego dzisiaj potrzebuje-
my, to dobre prawo i pieniądze, 
zarówno te krajowe, jak i euro-
pejskie. Udało się zrealizować 
założenie, które postawiliśmy 
przed sobą, aby Samorządowy 
Okrągły Stół nie miał konfron-
tacyjnego charakteru. Okazało 
się, że wszyscy tak samo rozu-
miemy tę sytuację i cel naszych 
działań. Dlatego mam nadzieję, 
że będzie łatwiej o współpracę, 
która jest konieczna, aby moż-
na było efektywnie pomagać 
Ukraińcom – zaznacza prezy-
dent Wrocławia Jacek Sutryk. 
 (kik)
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2022 (1108), 12 maja 2022 9

Wyjątkowy kapitał ludzki, nowoczesny przemysł oparty na najnowszych technologiach, współpraca na 
linii nauka – przemysł – samorząd oraz doskonała infrastruktura – dzięki tym zasobom Gliwice stały się 
jednym z liderów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jednym z czołowych miast kraju. Od wie-
lu lat potencjał Gliwic budują nowoczesne firmy i przedsiębiorstwa, otwarte na wyzwania i innowacje. 
Jedne wyrosły z prężnych startupów, inne rozwinęły skrzydła na fali prywatyzacji gliwickich zakładów 
przemysłowych. Udaną transformację zaliczył m.in. Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy – nowoczesna 
stalownia kontynuująca blisko 175-letnią tradycję wyrobu i przetwarzania stali w Łabędach. 
Ta historia zaczyna się prawie 
trzy dekady temu, w latach 90., 
przy ówczesnej ul. Zawadzkie-
go 47 (dziś Anny Jagiellonki). 
W tych czasach Ferrostal to 
spółka Elstal Łabędy, która 
by sprostać trudnym realiom 
transformacji gospodarczej, 
postawiła na intensywne uno-
wocześnianie dostępnego wypo-
sażenia. W efekcie nieekologicz-
na i nieekonomiczna stalownia 
martenowska przeszła defini-
tywnie do historii. W zmoder-
nizowanym Elstalu pojawił się 
natomiast piec elektryczny, piec 
kadziowy oraz linia ciągłego od-
lewania stali (tzw. COS, na której 
płynna stal krystalizuje się do 
postaci stałej i uzyskuje kształt 
kęsiska – półwyrobu do przero-
bu na walcowniach, rurowniach 
i kuźniach. Obrazowo to stalowa 
„sztaba” o kwadratowym prze-
kroju, np. 10 x 10 cm i długości 
12 m). 

Produkcja stali w unowocze-
śnionym zakładzie w Łabędach 
ruszyła w 1996 roku. 

– Początkowo Ferrostal był 
naturalnym „zapleczem surow-
cowym” dla Huty Łabędy. Huta 
kupowała od nas tzw. wsad, 
wykonywała też usługi, np. 
walcowania. Obydwa przedsię-
biorstwa łączyły wtedy więzy 
gospodarcze i technologiczne, 
wynikające m.in. z powiązań 
kapitałowych z okresu, gdy 
Huta Łabędy była głównym 
udziałowcem stalowni Elstal 
Łabędy i walcowni prętów Ferro-
pol – zakładów przemysłowych, 
połączonych w 2003 roku i funk-
cjonujących od tego momentu 
pod szyldem Ferrostal Łabędy 
Sp. z o.o. – opowiada Krystian 

Gunia, dyrektor ds. finansowych 
w Cognor S.A. Oddział Ferrostal 
Łabędy. 

Silnym impulsem 
rozwojowym dla Fer-
rostalu stał się zakup 
większościowego 
pakietu udziałów 
przez prywatnego 
inwestora.

Inwestor działający wówczas 
pod firmą Złomrex (dziś to no-
towany na warszawskiej giełdzie 
Cognor Holding S.A.) zapewnił 
dopływ niezbędnego kapitału, 
zaopatrzenie w złom (podsta-
wowy surowiec dla stalowni) 
oraz nowe kanały dystrybucji. 
Spółka skupiła się na produkcji 
wielu gatunków stali w krótkich 
seriach, mających zastosowanie 
m.in. w segmencie motoryzacyj-
nym i wydobywczym oraz przy 
produkcji rur i wyrobów kutych, 
a także na dostawach wsadu do 
walcowni. Co prawda z przyczyn 
ekonomicznych zlikwidowano 
łabędzką walcownię prętów 
(dawny Ferropol), lecz inwestor 
Ferrostalu był jednocześnie wła-
ścicielem Walcowni Bruzdowej 
w Zawierciu – leciwego już zakła-
du, ale korzystającego z unikalnej 
technologii walcowania nawrot-
nego. W 2013 roku, gdy portfolio 
inwestora uzupełniła jeszcze 
Walcownia Profil w Krakowie, 
wznowiono produkcję prętów 
żebrowanych do zbrojenia beto-
nu. Sześć lat temu huta Ferrostal 
weszła, wraz z sześcioma innymi 
spółkami, w skład wielooddziało-
wej firmy Cognor S.A.

– Obecnie stalownia Ferrostal 
Łabędy w Gliwicach wraz z wal-
cowniami w Zawierciu i Krakowie 

tworzy jeden wielowydziałowy 
zakład działający w ramach firmy 
Cognor. Ferrostal jest wyłącznym 
dostawcą wsadu dla oddziało-
wych walcowni, sprzedaje też 
ich całą produkcję oraz nadwyżki 
półwyrobów ze stalowni. W tych 
trzech lokalizacjach zatrudnio-
nych jest łącznie 940 pracowni-
ków, w tym 315 osób w oddziale 
gliwickim – na stalowni oraz 
w laboratorium zakładowym 
zajmującym się badaniami stali 
surowej, wyrobów stalowych, 
surowców, odpadów hutniczych 
oraz wód i ścieków – podkreśla 
Krystian Gunia. 

W 2021 roku Ferro-
stal wyprodukował 
436 tys. ton stalo-
wych kęsów. To drugi 
wynik w historii 
zakładu. Od począt-
ku funkcjonowania, 
czyli od 1996 roku, 
wytworzył on na-
tomiast 8 mln 900 
tys. ton stali. Gdyby 
wyprodukowane 
do tej pory kęsiska 
ustawiono jeden za 
drugim i połączono, 
blisko trzykrotnie 
okrążyłyby równik! 
Do ich transportu 
potrzeba by było 387 
tysięcy ciężarówek 
o ładowności 23 ton.

W kryzysowym, pandemicznym 
2020 roku firma Cognor prze-
zornie zakontraktowała energię 
elektryczną na lata 2021–2022, 
gaz na 2021 rok, zabezpieczyła 
ceny dostaw żelazostopów i elek-
trod, kupiła też uprawnienia do 
emisji dwutlenku węgla. To były 

strzały w dziesiątkę, które pozwo-
liły wygenerować solidne marże. 
Osiągnięte zyski przeznaczono 
na dalszy rozwój, który pozwoli 
zwiększyć moce produkcyjne 
części posiadanych zakładów. 
Na fali inwestycji zdecydowano 
o modernizacji gliwickiej stalow-
ni, w której wymienione zostanie 
m.in. „serce” – piec elektryczny, 
stacja mocy biernej, odpylnia. Po 
zakończeniu prac Ferrostal powi-
nien zwiększyć swoje zdolności 
produkcyjne o co najmniej 155 
tysięcy ton. W praktyce pozwoli 
to osiągnąć nawet 600–650 
tys. ton produkcji stali surowej 
rocznie.

W związku z planami inwesty-
cyjnymi konieczny będzie dwu-
miesięczny przestój gliwickiej 
stalowni, ale Cognor odłożył go 
w czasie. – Dziś rynek woła o stal. 
W konsekwencji pandemii oraz 
rosyjskiej agresji na Ukrainę zała-
mało się wiele łańcuchów dostaw 
i objawiła się oczywista prawda, 
że bliski dostawca to pewny 
dostawca – wyjaśnia dyrektor 
Krystian Gunia. – Aktualnie prze-
stój modernizacyjny Ferrostalu 
planowany jest na przełom 2022 
i 2023 roku. W efekcie inwestycji 
nie tylko zwiększymy zdolności 
produkcyjne, przez co znacznie 
obniżone zostaną jednostko-
we koszty produkcji stali, ale 
także obniżymy zużycie, więc 
oczywiście także koszty energii 
elektrycznej, tlenu i elektrod wę-
glowych. Zastosowanie drugiej 
odpylni jeszcze bardziej uszczelni 
i tak już minimalną emisję pyło-
wą, natomiast nowa, nowocze-
sna kompensacja mocy biernej 
zabezpieczy sieć energetyczną 
przed zakłóceniami. Mówiąc ob-
razowo, jeśli u kogoś będzie mi-

gotać żarówka, to nie z powodu 
włączania i wyłączania naszego 
pieca. I najświeższa wiadomość – 
planujemy uruchomienie instala-
cji fotowoltaicznych na dachach 
wszystkich naszych obiektów. To 
oczywiście nie wystarczy do za-
opatrzenia stalowni, ale będzie 
kolejnym krokiem na drodze do 
bezemisyjnej, „zielonej” produk-
cji stali – komentuje dyrektor 
Gunia. 

9 maja Ferrostal 
Łabędy świętował 
tradycyjny Dzień 
Hutnika. W uroczy-
stościach uczestni-
czył prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

– Z okazji Dnia Hutnika gratuluję 
Państwu uzyskanych wyników 
i życzę dalszej pomyślności, bez-
piecznej pracy oraz satysfakcji 
z wykonywanych obowiązków. 
W obecnych czasach, w których 
bardzo wiele mówi się o potrze-
bie sprawiedliwej transformacji 
w przemyśle wydobywczym, 
zmianie gospodarki z wysoko-
emisyjnej na zeroemisyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dobrostanu lokalnej społeczno-
ści, przykład Ferrostalu pokazuje, 
jak wiele mogą zdziałać odważne 
decyzje podejmowane przez pry-
watnych przedsiębiorców. Przed 
laty wiele firm z branży hutniczej 
zmagało się z procesami restruk-
turyzacji wielkiego przemysłu. 
Wygrali ci, którzy postawili na 
przemyślane działania, prywa-
tyzację i inwestycje w najnowsze 
technologie – mówił prezydent 
Adam Neumann, składając ży-
czenia na ręce prezesa zarządu 
Cognor S.A. Przemysława Sztucz-
kowskiego. (kik)
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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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2022 (1108), 12 maja 2022 11

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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SPORT

W ostatnim z niedzielnych meczów 32. kolejki 
PKO Bank Polski Ekstraklasy (8 maja) Piast Gli-
wice uległ Lechowi Poznań 1:2. Seria meczów 
bez porażki Piasta została przerwana i pomimo 
zaangażowania nie udało się osiągnąć korzyst-
nego wyniku w starciu z Kolejorzem. 

Od samego początku piłkarzom 
nie brakowało werwy. Drużyna 
Lecha dodatkowo napędzona in-
formacjami, jakie napłynęły z Czę-
stochowy, rzuciła się na Piasta, by 
szybko osiągnąć przewagę. Kru-
szenie muru trwało nieco ponad 
kwadrans, ale Lechici osiągnęli 
swój cel za sprawą trafienia Jaku-
ba Kamińskiego. Kolejorz naciskał, 
szukał okazji do podwyższenia 
wyniku, lecz František Plach już 
nie dał się pokonać. Czyste konto 
udało się zachować bramkarzowi 
rywali, który zmuszony był kilka 
razy do poważniejszych inter-
wencji. Zagrożenie było wynikiem 
stałych fragmentów gry dobrze 
wykonywanych przez podopiecz-
nych Waldemara Fornalika. Przed 
Niebiesko-Czerwonymi była misja 
odrobienia strat, która miała do-
konać się już po przerwie.

Lepszego startu drugiej połowy 
nie można było sobie wymarzyć. 
W 30 sekundzie po wznowieniu 
rywalizacji Damian Kądzior zdobył 
bramkę na 1:1. Rywalizacja stała 
się bardziej zacięta i widać było 
dużo uważniejszą pracę w de-
fensywie po obu stronach. Każda 
z drużyn zdawała sobie bowiem 
sprawę, że przy takim wyniku każ-
dy błąd mógłby drogo kosztować. 
Mimo starań, piłkarzom dwóch 
rywalizujących drużyn trudno było 
się przebić, by stworzyć sobie lub 
kolegom kolejną dogodną szansę 
i przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. Zaciekłość i deter-
minacja były na porównywalnym 
poziomie, jednak gdy od podziału 
punktów dzieliły wszystkich mi-
nuty, decydującego gola strzelił 
Mikael Ishak.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

8 maja, na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek w Futsal Ekstraklasie, 
drużyna Piasta zapewniła sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw 
Polski. Stało się tak, bo trzeci w tabeli Constract Lubawa zremisował swój 
mecz, a gliwiczanie pokonali u siebie Górnika Polkowice 6:0.

Już w 18. sekundzie tego spo-
tkania Pegacha popędził lewą 
stroną, zagrał na drugi słupek 
do Zatovicia, a ten strzałem 
z bliska otworzył wynik tego 
spotkania. W 6. min po akcji 
Szadurskiego Mrowiec obrócił 
się z piłką i uderzył w światło 
bramki, ale Izbiański wykazał 
się refleksem, broniąc ten 
strzał. Chwilę później Pegacha 
nie trafił do pustej bramki. 
Ostatecznie drugą bramkę 
gospodarze zdobyli po błędzie 
gości. Jeden z zawodników Gór-
nika stracił piłkę przed polem 
karnym na rzecz Pegaczy, a ten 
bezlitośnie to wykorzystał, pod-
wyższając wynik na 2:0. Zaraz 
potem Bruno Graca ostrzelał 
słupek. W 18. min ten sam 
zawodnik uderzył z całej siły 
z odległości 17 m, ale Izbiański 
końcami palców jeszcze zdołał 
odbić piłkę na poprzeczkę. 
Pierwsza połowa zakończyła 
się prowadzeniem Piasta 2:0, 
ale nie było to jednostronne 
widowisko. Również i Hiram 
miał sporo pracy.

W 25. min po zagraniu Szadur-
skiego Baklanov wepchnął piłkę 
do siatki. Gliwiczanie podkręcili 
tempo i za chwilę Breno obił po-
przeczkę, a w 29. min Bugański 
podwyższył wynik na 4:0. Kilka-
dziesiąt sekund później Bugański 
wypracował sytuację Pegaczy, 

który zamienił ją na piątego gola. 
W 32. min gliwiczanie mieli już 
na koncie 5 przewinień, co ogra-
niczyło ich możliwości zarówno 
w obronie, jak i w ofensywie. 
Trener Duarte wykorzystał te mi-
nuty, aby sprawdzić, jak poradzą 
sobie zawodnicy, którzy ostatnio 
mniej grali. W 36. min Czech 
popisał się mocnym i precyzyj-
nym uderzeniem, zdobywając 
dla Piasta szóstego gola. Chwilę 
później po szóstym faulu goście 
mieli wykonywać przedłużony 
rzut karny. Za pierwszym razem 
do piłki podszedł Rui Pinto, ale 
jego strzał obronił Janiszewski, 
który wcześniej zastąpił Hirama. 
Sędziowie uznali, że bramkarz 
Piasta wyszedł zbyt daleko 
i nakazali powtórzenie tego 
stałego fragmentu. Tym razem 

szczęścia spróbował Wolan, ale 
znów górą był Janiszewski, który 
potem jeszcze dwa razy wyszedł 
obronną ręką z sytuacji sam na 
sam.

Piast, pokonując Górnika, za-
pewnił sobie już srebrny medal 
mistrzostw Polski, ale po meczu 
nikt o tym w zespole jeszcze 
nim mówił. Do zakończenia 
sezonu pozostały trzy kolejki 
i pewnie do końca będzie trwać 
walka z Rekordem Bielsko-Biała 
o to, kto zajmie pierwsze, a kto 
drugie miejsce. Na ten moment 
bliższa tego celu jest drużyna 
z Areny, bo ma 5 punktów wię-
cej od Rekordu, ale też o jeden 
mecz rozegrany więcej.  

 (piast.gliwice.pl/kik)

W sobotę, 14 maja, w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej odbędzie się 
V jubileuszowy Bieg Charytatywny im. św. Goara. Wydarzenie odbędzie się 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna.
Będzie okazja, by zmierzyć się 
w biegu na 10 km, biegu z wóz-
kiem na ponad 3 km oraz marszu 
z kijkami na dystansie 6,6 km. 
Nie zabraknie konkurencji biego-
wych również dla dzieci. Każdy 
z uczestników za swój wyczyn 
otrzyma medal z limitowanej 
serii. Konkurencjom sprawno-
ściowym będzie towarzyszyć fe-

styn rodzinny z atrakcjami, m.in. 
grami i zabawami dla dzieci. Bieg 
jest charytatywny – obowiązują 
zapisy i wpisowe. Co prawda lista 
startowa jest już zamknięta, ale 
kibicować może każdy. Zebrane 
tego dnia pieniądze zostaną prze-
znaczone na ścieżkę sensoryczną, 
która łagodzi i niweluje dysfunkcje 
przetwarzania informacji przez 

mózg. Miejsce zbiórki: za stadio-
nem GKS Piast przy ul. Leśnej 
(duża polana w okolicach ulicy 
Leśnej). Organizatorami wydarze-
nia są Rada Rodziców i Gliwickie 
Centrum Edukacyjno-Rehabilita-
cyjne. Więcej informacji na temat 
imprezy oraz link do zapisów moż-
na znaleźć na stronie www.gcer.pl. 
 (mf)

Bieg Goara

Piast już ze srebrem
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WARTO WIEDZIEĆ

Kawiarenki, kawiarenki...

14 maja 1790 roku w niebo nad Warszawą wzbił się balonem eks-
centryczny hrabia Jan Nepomucen Potocki. Dokładnie 232 lata po 
tym wydarzeniu na lotnisku na Trynku odbędzie się dwudniowa 
impreza „Noce pod skrzydłami”. W programie, poza rekonstrukcją 
lotu balonem, są pokazy i atrakcje dla miłośników lotnictwa, a także 
duża dawka kultury – w hangarze zagrają m.in. Jazz Band Młynarski 
– Masecki. Miasto Gliwice zaprasza.
Jan Potocki herbu Paliwa był 
polskim pisarzem, który tworzył 
w języku francuskim. Jego najbar-
dziej znaną książką jest powieść 
fantastyczno-filozoficzna „Rę-
kopis znaleziony w Saragossie”. 
Był podróżnikiem, pierwszym 
polskim archeologiem, posłem 
na Sejm Czteroletni, doradcą 
cara Aleksandra I do spraw azja-
tyckich – światłym umysłem, 
który wyprzedzał swoją epokę. 
Po przybyciu do Polski sławnego 
aeronauty Jeana Pierre’a Blan-
charda, Potocki zapałał chęcią 
wzniesienia się nad ziemię. 

Udało mu się tego dokonać  
14 maja 1790 roku. Jego wyczyn 
obserwowała licznie zgroma-
dzona publiczność, w tym król 
Stanisław August Poniatowski.

Z okazji pierwszego „polskiego” 
lotu balonem na gliwickim lotni-
sku zaplanowano moc atrakcji – dla 
powietrznych żeglarzy i nie tylko.

14 maja
Impreza rozpocznie się w so-
botę 14 maja o godz. 13.00 od 

przylotu samolotów bizne-
sowych. O godz. 16.15 z Rynku 
na lotnisko wyruszy powóz za-
przężony w dwa konie. W środku 
będzie jechał hr. Jan Potocki 
z nieodłącznym małym białym 
psem. Punktualnie o godz. 17.00 
z płyty gliwickiego lotniska 
wzbije się balon z Potockim 
w koszu. Po tej widowiskowej 
rekonstrukcji w niebo wyleci 
wiatrakowiec (godz. 17.40). 
Na godz. 18.20 zaplanowano 
emocjonujący pokaz akrobacji 
samolotowej, a o godz. 18.50 
pokaz modeli samolotowych 

zaprezentuje sekcja modelarska 
Aeroklubu Gliwice.

Wieczorem impreza przeniesie 
się do hangaru. O godz. 20.00 
rozpocznie się koncert Jazz 
Bandu Młynarski – Masecki. 
To będzie wyjątkowa, muzycz-
na podróż do epoki, w której 
królowały swing i tango. Stara 
tradycja polskich orkiestr ja-
zzowych międzywojnia ożywa 
w wykonaniu znakomitego pia-
nisty Marcina Maseckiego i wo-
kalisty Jana Emila Młynarskiego. 
Po występie rozpocznie się seans 
filmowy. Pozostając w klimacie 
retro, obejrzymy polski film 
z 1938 roku – „Dziewczyna 
szuka miłości” w reżyserii 
Romulada Gantkowskiego.

15 maja
Drugi dzień imprezy „Noce pod 
skrzydłami” (15 maja) rozpocznie 
odlot samolotów bizneso-
wych (od godz. 13.00 do 15.30). 
Na godz. 17.00 zaplanowano 
pokaz skoków spadochrono-
wych w wykonaniu gliwickich 
spadochroniarzy. O godz. 17.50 
w niebo poszybuje Michał Kli-
maszewski, wicemistrz świata 
w akrobacji szybowcowej. 
W sali wykładowej w hangarze 
o godz. 18.40 rozpocznie się 
spotkanie z Włodzimierzem 
Skalikiem, mistrzem świa-
ta w lataniu precyzyjnym. 
Weekend pełen wrażeń zakończy 
solidna dawka kultury. Koncert 
„Muzyka kina i skandynawski 
chłód” wykona Cinema Brass 
Band. Poza przebojami muzyki 
filmowej z obrazów takich jak: 
„Ojciec Chrzestny”, „Życie jest 
piękne” czy „Gwiezdne wojny”, 
zespół wykona także muzykę 
skomponowaną w 1941 roku 
przez Richarda Addinsela do 
filmu „Niebezpieczne światło 
księżyca”, z licznymi motywami 
opartymi na muzyce Fryderyka 
Chopina. Na zakończenie „Nocy 

pod skrzydłami” zaplanowano 
projekcję „Arktyki” w reżyse-
rii Joego Penny. W islandzkim 
filmie, poza Madsem Mikkelse-
nem, wystąpił także „Antek” 
z Gliwic, czyli samolot Antonow 
AN-2, były członek Aeroklubu 
Gliwickiego. Po zakończeniu 
podniebnej kariery „Antek” 
został wystawiony na sprzedaż, 
a brazylijski reżyser Joe Penna 
zaangażował go do roli w swoim 
filmie. Gdyby nie „Antek”, losy 
głównego bohatera „Arktyki” 
potoczyłyby się zupełnie inaczej…

Gliwickie lotnisko jest 
jedną z wizytówek 
gospodarczego roz-
woju miasta. W 2020 
roku zakończyła się 
warta niemal 29 
mln zł modernizacja, 
obejmująca między 
innymi utwardzony, 
blisko kilometrowy 
pas startowy, płytę 
postojową oraz drogę 
kołowania.

Obiekt w dzielnicy Trynek ma 
status lotniska publicznego 
niepodlegającego certyfikacji 
i może być wykorzystywany do 
całorocznych biznesowych lo-
tów dyspozycyjnych i szkolenia 
lotniczego. W ubiegłym roku na 
terenie dawnych warsztatów 
lotniczych otwarto Gliwickie 
Centrum Edukacji Lotniczej 
– nowoczesny budynek wysta-
wienniczo-konferencyjno-szko-
leniowy. W środku znajduje się 
modelarnia, symulator lotów 
i kopułka i-cinema 180 stopni 
i 360 stopni, gdzie można zoba-
czyć film o lotnictwie 4D.

Wstęp na wszystkie wydarzenia 
w ramach imprezy „Noce pod 
skrzydłami” jest bezpłatny. 
Organizatorami wydarzenia są 
Centrum Kultury Victoria i Ae-
roklub Gliwicki.
 (mm)

Pierwsze mobilne kawiarenki już działają! W tym sezo-
nie będzie można napić się pysznej kawy i zjeść smaczne 
lody w kilku miejscach, m.in. w parkach.

Spacer na świeżym powietrzu, 
wśród zieleni, zabawa na placu 
zabaw czy przebieżka parkowymi 
alejkami to doskonały pomysł na 
wiosenne i letnie ranki i popołu-
dnia. Aktywność na świeżym po-
wietrzu – jak wiadomo – wzmaga 
apetyt i pragnienie, dlatego na 
terenie trzech zielonych gliwickich 
kompleksów pojawią się mobilne 
kawiarenki. 

Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych podpisał umowy z trzema 
firmami. Bywalcy parku Chopina 
będą mogli uraczyć się lodami 
spod znaku Morango i Mobilody 

– w parku staną aż cztery mobil-
ne punkty z zimnymi deserami. 
W parku Chrobrego na miłośni-
ków łakoci czekać będą dwa takie 
punkty. Z kolei spacerowicze Lasu 
Komunalnego mogą zasmakować 
w propozycjach przygotowanych 
przez Mobilody i Bike Caffe. Nie-
które punkty już działają, np. przy 
tężni solankowej. 

W planach jest uruchomienie 
kolejnych mobilnych kawiarenek 
w parku Chrobrego, przy tężni 
oraz na skwerze Doncaster. W su-
mie w Gliwicach ma być 12 takich 
punktów. Smacznego lata! (mf)
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Znana podróżniczka odwiedziła nasze miasto. Elżbieta Dzi-
kowska zbiera w Gliwicach materiały do kolejnej książki 
z cyklu „Polska znana i mniej znana”. Spotkała się też z pre-
zydentem Adamem Neumannem. W rozmowie z „Miejskim 
Serwisem Informacyjnym – Gliwice” podróżniczka zdradziła, 
jakie zabytki przyciągnęły ją tym razem do naszego miasta, 
a także… gdzie nigdy nie była.

Co Pani robi w Gliwicach?

W Gliwicach jestem nie pierwszy 
raz. Pisałam o tym mieście już 
w I tomie „Polski znanej i mniej 
znanej”. Tym razem przygotowu-
ję specjalny rozdział do VIII tomu 
mojej książki. Koncentruję się na 
architekturze drewnianej. Głównie 
są to kościoły. W Gliwicach warte 
odwiedzenia są świątynie św. Je-
rzego i Wniebowzięcia NMP.

W naszym mieście można 
było zobaczyć już dwie ple-
nerowe wystawy Pani foto-
grafii. W ubiegłym roku pre-
zentowana była ekspozycja 
„Uśmiech świata”.

A w tym roku wystawa pokazu-
jąca oblicza piękna w różnych 
kulturach. Czyli co robią kobiety, 
żeby się podobać. A robią wiele, 
na całym świecie (śmiech).

Jak te wystawy powstawa-
ły? Czy przeglądając zdjęcia 
z wielu Pani podróży, pomy-
ślała Pani, że można je w ten 
sposób ułożyć, czy raczej 
przez te wszystkie lata mia-
ła Pani jakieś swoje motywy 
przewodnie, tematy, które 

szczególnie lubiła Pani foto-
grafować?

Zdecydowanie ta druga opcja. 
Zarówno „Uśmiech świata”, jak 
i „Biżuteria świata” [inna wystawa 
Elżbiety Dzikowskiej – dop. red.] 
i „Różne oblicza piękna” powsta-
wały „na wybrany temat”. Mia-
łam te tematy w głowie i podczas 
swoich podróży uzupełniałam 
materiał zdjęciowy. Te wystawy 
tworzyłam zresztą przez wiele lat. 

W trudnym czasie COVID-u, kiedy 
nie można było się spotykać w za-
mkniętych pomieszczeniach, zdję-
cia przydały się do przygotowania 
ekspozycji plenerowych.

Wiosna w pełni i zaczął się 
sezon wycieczkowy. Co po-
leca Pani gliwiczanom na 
krótkie wypady?

Zdecydowanie warto pojechać 
Szlakiem Architektury Drew-

nianej. Przez Gliwice przebiega 
jego ciekawy wariant – Gliwicka 
Pętla. W sąsiednim wojewódz-
twie opolskim jest natomiast 
interesujący Szlak Polichromii 
Brzeskich. Szczególnie polecam 
miejscowość Małujowice z prze-
pięknym kościołem.

Odwiedziła Pani już tyle kra-
jów, że zastanawiam się, czy 
Elżbieta Dzikowska ma jesz-
cze jakąś swoją listę „miejsc 
do zobaczenia”.

Oczywiście! Nigdy na przykład 
nie byłam w Albanii ani Danii. Za-
wsze mi się wydawało, że to tak 
blisko, a nadal tam nie dotarłam. 
Byłam bardzo daleko – w Peru na 
przykład 13 razy, a moja ostatnia 
wielka wyprawa to była Papua-
-Nowa Gwinea – a te bliskie cele 
mam odłożone „na później”. Kto 
wie, może w tym roku uda mi się 
to nadrobić? (mm)

KULTURA

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

W ten weekend nie można przegapić Nocy 
Muzeów, która odbędzie się we wszystkich 
oddziałach Muzeów w Gliwicach. Koniecznie 
trzeba też zajrzeć do hangaru na gliwickim 
lotnisku, w którym wystąpi Jazz Band Mły-
narski – Masecki.

Gliwice na trasie  
Elżbiety Dzikowskiej

W Gliwicach w ostatnim czasie można było obejrzeć dwie plenerowe wystawy fotografii E. Dzikowskiej.

Elżbieta Dzikowska w czasie podróży po Polsce odwiedziła także Gliwi-
ce. Spotkała się m.in. z prezydentem Adamem Neumannem.
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piątek 13 maja
 O godz. 17.00 w Filii nr 9 

Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. 
Czwartaków 18) „Odkry-
wamy Skandynawię” – 
Danuta Łyskawa opowie 
o Norwegii.

 W Bibliotece Central-
nej (ul. Kościuszki 17) 
o godz. 18.00 rozpocz-
nie się spotkanie po-
dróżnicze „Wyprawa 
do Laosu” z Piotrem 
Wnukiem.

 O godz. 20.00 w Cechowni 
(Nowe Gliwice, ul. Boj-
kowska) rozpocznie się 
spektakl „Emigranci” 
Sławomira Mrożka 
w reżyserii Tadeusza 
Hankiewicza. Wystąpi 
Akademicki Teatr Remont.

sobota 14 maja
 Na godz. 11.00 najmłod-

szych zapraszamy do 
biblioteki Centralnej na 
ekologiczny spektakl 
„Magiczna kraina czar-
noksiężnika OZONA” 
w wykonaniu Studia 
Krak-Art.

 O godz. 14.30 w Arenie (ul. 
Akademicka 50) rozpocz-
ną się warsztaty tańca 
hip-hopowego dla dzieci 
i młodzieży.

 O godz. 17.00 rozpocznie 
się Noc Muzeów. W Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a), Zamku Piastowskim 
(ul. Pod Murami 2), Ra-
diostacji (ul. Tarnogórska 
129), Domu Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. 
Poniatowskiego 14) i Od-
dziale Odlewnictwa Arty-
stycznego (ul. Bojkowska 
37) na miłośników historii 
czeka mnóstwo ciekawych 
atrakcji. Program wyda-

rzenia można znaleźć na 
str. 24.

 O godz. 20.00 w hangarze 
na lotnisku z koncertem 
„Pod skrzydłami jak za 
dawnych lat” wystąpi 
Jazz Band Masecki – 
Młynarski. Po występie 
zaplanowano projekcję 
filmu „Dziewczyna szu-
ka miłości” w reżyserii 
Romulada Gantkow-
skiego.

 O godz. 20.00 w Arenie 
Gliwice wystąpi sanah.

niedziela 15 maja
 Między godz. 10.00 a 17.00 

w Arenie Gliwice odbędzie 
się Giełda Akwarystycz-
no-Terrarystyczna Terra 
Aqua Gliwice. Będzie 
można zobaczyć: węże, 
jaszczurki, żółwie, żaby, 
ślimaki, mrówki, pająki, 
owady, ryby, rośliny tropi-
kalne oraz wodne.

 Między godz. 11.00 a 15.00 
przy arenie lekkoatle-
tycznej (ul. Syriusza 30) 
odbędzie się ekologicz-
ny festyn z atrakcjami 
dla rodzin. W planie są 
między innymi warsztaty 
rękodzieła i recyklingowy 
teatrzyk (więcej na str. 2).

 O godz. 18.15 w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 
3) rozpocznie się seans 
z cyklu „Sztuka na ekra-
nie”. Widzowie zobaczą 
film dokumentalny 
„Duński kolekcjoner Od 
Delacroix do Gauguina” 
w reżyserii Davida Bic-
kerstaffa.

 O godz. 20.00 w hanga-
rze na lotnisku koncert 
„Muzyka kina i skandy-
nawski chłód” wykona 
Cinema Brass Band.

 (mm)

https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
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KOLORY MIASTA

Jak obiecałam, tak wracam do tematu ujmowania 
historycznych budowli w rejestrze zabytków. Naj-
pierw jednak wyjaśnię kilka ważnych kwestii. Jak 
rozumiana jest klasyfikacja zabytków? Czy obecnie 
obowiązuje jakiś system wartościujący obiekty 
z przeszłości? Jak rozwiązuje to ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami? Dużo pytań, 
a odpowiedzi nie są proste.

Obecnie obowiązują m.in. cztery 
ustawowe formy ochrony za-
bytków. Te ostatnio dodane nas, 
gliwiczan, nie dotyczą. Ważne są 
dla nas: wpis do rejestru zabyt-
ków, uznanie za pomnik historii, 
utworzenie parku kulturowego, 
ustalenia ochrony w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego.

Od kilkunastu lat funkcjonuje 
też pojęcie obiektów wpisanych 
do wojewódzkiej oraz gminnej 
ewidencji zabytków, notorycznie 
mylone z obiektami wpisanymi do 
rejestru zabytków. Nawet w wypo-
wiedzi prawnika w specjalistycznej 
publikacji spotkałam się z opinią, 
że te dwa pojęcia stosowane są 
zamiennie i równoznacznie – co 
nie powinno mieć miejsca. Utwo-
rzenie ewidencji miało bowiem 
w zamyśle ustawodawcy wypełnić 
lukę powstałą w czasie, kiedy nie 
obowiązywały miejscowe plany. Co 
z tym się wiązało, nie było ochrony 
konserwatorskiej ustalonej zapi-
sami wspomnianych planów. Tak 
powstała pozaustawowa forma ra-
tunku obiektów wartych ochrony. 

Należy również jeszcze raz wyja-
śnić, jakimi kryteriami kieruje się 
wojewódzki konserwator zabyt-
ków przy wyróżnianiu budowli 
poprzez wpis do rejestru zabytków 
województwa. Przecież nie każdy 
budynek powstały dawniej zasłu-
guje na takie wyróżnienie. Często 
słyszy się: „Ta kamienica jest bardzo 
stara, na pewno jest już zabytkiem 
rejestrowym”. Jednak kryterium 
wieku nie jest najważniejszym 
i jedynym warunkiem rekomen-
dującym do ujęcia w rejestrze! 
Także bogactwo dekoracji nie jest 
konieczne i obligatoryjne. Dlatego 
w każdym mieście jest inna sytu-
acja, inny rodzaj zabytków wart 
uhonorowania. 

Następne pytanie – co 
jest objęte kompeten-
cjami wojewódzkich 
konserwatorów 
zabytków, a co należy 
do zadań miejskich 
konserwatorów 
zabytków? 

W naszym województwie miejscy 
konserwatorzy opiniują tylko to, 
co nie jest wpisane do rejestru 

zabytków. Poza „władzą” miejską 
znajdują się m.in. zabytki archeolo-
giczne, obiekty związane z dawną 
techniką (a więc np. mosty, bu-
dowle fabryczne, wieże ciśnień, 
spichlerze, magazyny itp.) oraz 
zieleń. Jeżeli wojewódzkiemu kon-
serwatorowi zabytków coś umknie 
(wszyscy jesteśmy tylko ludźmi), 
to nie ma możliwości zmiany jego 
decyzji na szczeblu miejskim. Tory 
tramwajowe przy ul. Górnych Wa-
łów zostały jednak zachowane po 
sygnale ze strony naszego miasta. 
Wojewódzki konserwator zabyt-
ków skorygował swoją decyzję już 

po końcowych ustaleniach. Udało 
się, nie jest to jednak zawsze moż-
liwe z różnych względów.

Za stan zachowania obiektów za-
wsze odpowiada jego właściciel. 
Gdy źle wywiązuje się z tego obo-
wiązku, zdyscyplinować go może 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

Jak zatem widzimy, 
ochrona obiektów 
zabytkowych rozkłada 
się na różne urzędy 
i różnych ludzi. Warto 
o tym pamiętać, 
kierując pytania do-
tyczące interesującej 
nas budowli.

„Świeżynką” w gliwickim rejestrze 
zabytków jest monumentalny bu-
dynek obecnego Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego przy  
ul. ks. kardynała prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 2. To również dawna  

siedziba Dyrekcji Dóbr hrabiego 
von Ballestrema („Graflich Bal-
lestrem’sche Gutterdirektion”, 
wzniesiona w latach 1921–1922). 
Okazały gmach projektu Hansa von 
Poellnitza był symbolem potęgi 
rodu. Dlatego wygląda jak pałac, 
a nie siedziba administracji. 

Do naszych czasów wystrój elewa-
cji budynku zachował się w bar-
dzo dobrym stanie. Tym, na co 
najczęściej zwraca się uwagę, są 
rzeźby ustawione na kolumnach 
akcentujących wejście. Rzeźby 
nie są przypadkowe. Przedsta-
wiają, zaczynając od lewej stro-
ny: rolnika (żniwiarza z sierpem 
i snopkiem zboża w dłoni), górnika 
(tego łatwo rozpoznać po kilofie 
i wózku z węglem), hutnika (z cha-
rakterystyczną szuflą) i leśnika 
(a właściwie drwala, ponieważ 
postać trzyma topór). Alegorie 
przemysłu świetnie sprawdzają 
się w „architekturze mówionej”, 
jakim jest gmach sądu. Patrząc na 

obnażone do połowy niektóre po-
naddwumetrowe postacie, można 
domniemywać, że artysta inspi-
rował się muskulaturą górników 
pracujących w kopalni w Bobrku.

Wnętrza również zachwycają. 
Klatka schodowa z marmurowy-
mi schodami zaprasza gości do 
wejścia, a oryginalne zegary od-
mierzają czas jak za dawnych lat. 
Czasy hrabiego von Ballestrema 
pamiętają też drewniane okładzi-
ny ścian reprezentacyjnych pokoi 
(dawnej sali obrad i sąsiadującego 
z nią gabinetu właściciela) z wbu-
dowanymi szafami i drzwiami. Na-
wet oryginalny wieszak na ubrania 
stoi tam do dziś. 

Prace remontowe w gmachu, do 
czasu wpisania go do rejestru, 
opiniowało nasze miasto. Muszę 
przyznać instytucji sądu, że była 
jednym z najlepiej współpracują-
cych inwestorów. Zmiany, które 
należało wprowadzić w obiekcie 
na gruncie stanowiska konserwa-
torskiego, np. czyszczenie portalu 

wejściowego i tym samym odsło-
nięcie oryginalnego kamiennego 
materiału, przyjmowano z pełnym 
zrozumieniem, choć wymagało 
to zmiany zakresu remontu. 
Wspólnie udało nam się uratować 
drewniane masywy w pokojach. 
Podobnie rozwiązane sale są już 
rzadkością i możemy je jeszcze 
zobaczyć w budynku dawnej 
dyrekcji Huty Gliwice przy ul. ks. 
Herberta Hlubka, a także w sie-
dzibie Komendy Miejskiej Policji 
przy ul. Powstańców Warszawy 12  
(dawna siedziba Górnośląskiej 
Spółki Brackiej). W tym ostat-
nim obiekcie, równie pięknym, 
co budynek sądu, płaskorzeźby 
widniejące na elewacji wykonał 
J. W. K. Limburg. 

O nim i innych artystach rzeźbia-
rzach działających w Gliwicach 
możemy przeczytać w publikacji 
Muzeum w Gliwicach „Górny Śląsk 
wyrzeźbiony”. 

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Rejestrowych niespodzianek  Rejestrowych niespodzianek  
ciąg dalszyciąg dalszy

fo
t. 

 E
. P

ok
or

sk
a-

Oż
óg

fo
t. 

 E
. P

ok
or

sk
a-

Oż
óg

fo
t. 

 E
. P

ok
or

sk
a-

Oż
óg

fo
t. 

Fo
to

Po
lsk

a.
eu

 / 
Ślą

sk
a 

Bi
bl

io
te

ka
 C

yf
ro

w
a



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2022 (1108), 12 maja 202216

ARENA GLIWICE

Już w środę 15 czerwca w jednym z najnowocześniejszych i naj-
większych obiektów widowiskowych w Polsce, jakim jest Arena 
Gliwice, fani holenderskiego producenta przeżyją jedyne w swoim 
rodzaju muzyczne show – Tiësto at Arena. Niepowtarzalny 9-go-
dzinny event z udziałem Tiësto i jego gości zakończy się nad ranem 
w świąteczny, wolny od pracy czwartek.

Wydarzenie dekady
Na spotkanie z tym legendarnym artystą czekają 
w naszym kraju tysiące fanów sceny klubowej. 
Tiësto to artysta, którego nikomu nie trzeba 
przedstawiać, a jego twórczość jest nieprze-
rwanie od dekad inspiracją dla nowych pokoleń 
fanów i wzorem do naśladowania przez innych 
twórców. Po legendarnych solowych występach 
CEE Tour 2005 i Elements of Life 2007 we wro-
cławskiej Hali Ludowej oraz Kaleidoscope World 
Tour w 2010 roku w Gdańsku będzie to kolejne 
wielkie show Tiësto, które z pewnością może zy-
skać miano eventu dekady. Każdy solowy show 
Tiësto to wydarzenie, które wspomina się przez 
lata. Czerwcowy występ żywej legendy muzyki 
elektronicznej, będący częścią jego europejskiej 
trasy, zapowiada się jako wydarzenie na najwyż-
szym światowym poziomie.

Tiësto, jeden z najpopularniej-
szych DJ-ów i producentów po 
12 latach powraca do Polski 
z solowym projektem.

Laureat nagrody Grammy, trzykrotnie wybrany 
przez fanów najlepszym DJ-em świata, zabierze 
nas w niesamowitą, pełną emocji i niespotyka-
nej energii muzyczną podróż wzbogaconą przez 
perfekcyjne brzmienia, niespotykane wizualizacje 
i efekty świetlne. Wyjątkowy event dopełnią wy-
stępy zaproszonych przez Tiësto gości z międzyna-
rodowej i polskiej sceny klubowej: Acraze, Mike 
Williams, Sem Vox, Neevald, Tribbs, RUDY B2B 
Encore, Julian Suppo. Na jedynym w naszym kraju 
show Tiësto zapraszają: Agencja TME, E&A Events, 
Arena Gliwice oraz Miasto Gliwice. Przyjdźcie 
i przekonajcie się, że najlepszym DJ-em na świecie 
nie zostaje się bez powodu. Bilety zgarniecie na 
eventim.pl. (ARENA GLIWICE)

Wakacje już za 6 tygodni, a ptaszki ćwierkają, że to 
będzie rekordowo ciepłe lato! Przed nami najlepszy 
czas w roku. Pomyślcie tylko o tych długich letnich 
wieczorach, muzyce na żywo i magicznej atmosferze, 
której nie doświadczycie nigdzie indziej.

KTO NA 
SUMMER?
Koncertową Summer Arenę 
zaczniemy od potężnego hip-
-hopowego uderzenia. 15 lipca 
na letniej scenie muzycznej Are-
ny Gliwice wystąpią Oki i Kukon, 
czyli naczelni gracze młodego po-
kolenia polskiej sceny rapowej. 
23 lipca będziemy bawić się na 
koncercie Happysad, a 19 lipca 
czeka nas (już drugi) romans 
z Nocnym Kochankiem. Jakby 
tego było mało, tegoroczną Su-
mmer Arenę odwiedzi prawdzi-
wy „biały kruk” polskiego punk 
rocka – Pidżama Porno! Mało? 
Spokojnie, to jeszcze nie koniec 
wiadomości.

W DZIEŃ 
GORĄCEGO LATA
Leżakowanie, niebo pełne 
gwiazd i powietrze pachnące wa-
kacjami – nie wiemy jak wy, ale 
my już nie możemy się doczekać. 
Coś nam mówi, że odświeżone 
Summer skradnie wasze serca. 
Wspólnie wypełnimy wakacje 
całą masą aktywności: ekscytu-
jące rozgrywki sportowe, kon-
certy topowych polskich gwiazd, 
imprezy i warsztaty taneczne, 
kultowe już w pewnych kręgach 
karaoke czy weekendy tematycz-
ne to tylko część atrakcji, które 
przygotowaliśmy dla was tego 

lata. Przygotujcie się na moc ko-
lorów, festiwal kapitalnej zabawy 
i potężną dawkę dobrej muzyki. 
Nie obędzie się bez strefy chillu 
i ma się rozumieć, strefy gastro, 
a w niej waszych ulubionych 
summerowych przysmaków. 
W „menu” pojawi się też coś 
zupełnie nowego – w tym roku 
wszystkie koncerty odbędą się  
w Małej Arenie.

TYLE SUMMER 
W CAŁYM MIEŚCIE!
To dopiero początek niespodzia-
nek! Przed nami trzecie wspólne 
lato, ale w tym roku Summer Are-
na nabrała ochoty na nowe i nic 
nie jest w stanie jej zatrzymać, 
więc jeśli jeszcze jej nie poznali-
ście, będziecie mieli doskonałą 
okazję, by to nadrobić – nawet, 
jeśli nie macie w planach od-
wiedzać Areny Gliwice. Zain-
trygowani? Bądźcie z nami, już 
za niedługo zaserwujemy wam 
kolejną porcję ekscytujących 
wiadomości. Bilety na koncerty 
kupicie na portalu eventim.pl.
 (ARENA GLIWICE)

Mecz Polska – Niemcy 

Najlepszy DJ świata w Arenie Gliwice SUMMER ARENA 2022

Gliwice będą jednym z dwóch miast, gdzie 
kobieca reprezentacja Polski zadebiutuje 
pod wodzą nowego szkoleniowca, Stefano 
Lavariniego. Już za niespełna dwa tygodnie 
spotkamy się na trybunach Areny Gliwice, 
by gorąco dopingować polskie zawodniczki! 
Biało-Czerwone na inaugurację 
tegorocznej rywalizacji zagrają 
dwa mecze z reprezentacją Nie-
miec, prowadzoną przez Vitala 
Heynena, co przyda dodatkowego 
smaczku tym dwóm spotkaniom. 
Jeden z nich odbędzie się w Are-
nie Gliwice. 

Polska Siatkówka 
wraca na Arenę 
Główną
Gliwice kochają siatkówkę! To 
towarzyskie spotkanie będzie 
znakomitą okazją zobaczenia 
na żywo najlepszych polskich 

zawodniczek i niesamowitego 
widowiska sportowego. Na par-
kiecie pojawią się m.in. Joanna 
Wołosz, uważana przez wielu za 
najlepszą aktualnie rozgrywa-
jącą na świecie oraz Malwina 
Smarzek i Magdalena Stysiak, 
które w przeszłości wielokrotnie 
brały na siebie ciężar gry w ataku. 
Przed nami ogromne siatkarskie 
emocje! Czy Biało–Czerwone wy-
grają starcie z Niemkami? Zgar-
niajcie bilety na portalu eBilet.pl  
i przekonajcie się sami – widzimy 
się 24 maja o 18.30. Na mecz 
zapraszają Miasto Gliwice oraz 
Polski Związek Piłki Siatkowej.
 (ARENA GLIWICE)

http://eventim.pl
http://eventim.pl
http://eBilet.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

UWAGA,  
KWALIFIKACJA  
WOJSKOWA!

Wydział Spraw Obywatelskich  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

informuje,
że na terenie miasta Gliwice kwalifikacja woj-
skowa rozpoczęła się 9 maja 2022 r. i potrwa 
do 6 czerwca 2022 r. Obejmuje ona mężczyzn 
zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czaso-
wy 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 Woj-

skową Komendę Uzupełnień – wezwania 
otrzyma 11 kobiet.

Kwalifikacja jest przeprowadzana w pomieszcze-
niach Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwi-
cach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzymała 
indywidualne zawiadomienie ze wskazaniem 
dnia i godziny stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące 
czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej 

kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby 

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

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

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

lający na ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, 

w tym wyniki badań specjalistycznych prze-
prowadzonych w okresie dwunastu miesię-
cy przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej,

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

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

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

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  

– Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu 

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

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

Budowa przyłączy ciepłowniczych 
na terenie miasta Gliwice  
– 2 zadania inwestycyjne.

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

Termin otwarcia ofert:  
13 maja 2022 r. o godz. 11.01

Remont elewacji budynku 
portierni nr 1 przy ul. Królewskiej 
Tamy 135 w Gliwicach – III etap.

Termin składania ofert:  
16 maja 2022 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 
16 maja 2022 r. o godz. 12.01

Remont części ciśnieniowej kotła 
WP-70 nr 2 w zakresie komory 

paleniskowej.
Termin składania ofert:  

17 maja 2022 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  

17 maja 2022 r. o godz. 12.01

Zabudowa przemysłowa pola 
solarnego do produkcji ciepła dla 

potrzeb własnych ciepłowni  
– instalacja demonstracyjna.

Termin składania ofert:  
17 maja 2022 r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:  
17 maja 2022 r. o godz. 13.05

Budowa kompaktowych 
stacji wymienników ciepła 
zlokalizowanych na terenie 

miasta Gliwice.
Termin składania ofert:  

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

18 maja 2022 r. o godz. 11.01

KOMUNIKATY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:
• dz. nr 357/2, obręb Brzezinka, o pow. 0,1292 ha, użytek: 

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy, zapisana w KW nr GL1G/00105066/3, położona 
przy ul. Sopockiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 31 maja 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
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.).
Wadium: 38 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 2022 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako:
• działki: nr 537/1 o pow. 0,0569 ha, nr 537/2 o pow. 

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

Termin przetargu: 7 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 19 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 1 910 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 maja 2022 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako:
• działki: 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 Nieruchomościami 
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości: 
• dz. nr 525, obręb Przedmieście, o pow. 0,0539 ha, 

użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudo-
wane lub w trakcie zabudowy, zapisana w KW nr 
GL1G/00048778/9,

• dz. nr 526, obręb Przedmieście, o pow. 0,6698 ha, 
użytek: RIIIa – grunty orne/0,4837 ha, RIIIb – grunty 
orne/0,1757 ha, W-ŁV – grunty pod rowami/0,0104 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00029482/8,

• dz. nr 527, obręb Przedmieście, o pow. 0,7977 ha, 
użytek: RIIIa – grunty orne/0,5897 ha, RIIIb – grunty 
orne/0,1961 ha, W-ŁV – grunty pod rowami/0,0119 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00029482/8.

Łączna powierzchnia: 1,5214 ha. Działki usytuowane są 
w rejonie ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
Termin przetargu: 21 czerwca 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 258 000,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 225 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2022 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu 
nieruchomości niezabudowanych obejmującego:
• dz. nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Bojkowskie Pola, 

zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00017378/9,  
dz. nr 94 o pow. 0,9881 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapi-
saną w księdze wieczystej nr GL1G/00017628/7, dz. nr 98 
o pow. 0,9879 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00017800/7. Przedmiotowy kompleks 
nieruchomości położony jest w Gliwicach na zachód od  
ul. Bojkowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 710 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2022 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:
• 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 prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00029435/4.

Termin przetargu: 22 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 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. 

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wy-
sokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 
pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. Dodat-
kowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracow-

nicy 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 przeprowa-
dzenia 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 licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach, nie objętych ustawą 
Prawo zamówień publicznych”,

nr sprawy PKM/TR/PP/06/2022,
„Opracowanie projektu 

architektoniczno-budowlanego 
remontu elewacji budynku 

administracyjnego”.
Termin składania ofert:  

17 maja 2022 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

17 maja 2022 r. o godz. 10.05

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

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. 
w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień 

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach, nie objętych ustawą 
Prawo zamówień publicznych”,

nr sprawy PKM/TR/PP/05/2022,
„Opracowanie projektu 

architektonicznego-budowlanego 
przeniesienia pomieszczeń  

z budynku dawnych warsztatów 
szkolnych do budynku 

administracyjnego oraz hali 
Stacji Obsługi Pojazdów, 

przeniesienie świetlicy w budynku 
administracyjnym”.

Termin składania ofert:  
17 maja 2022 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 
 17 maja 2022 r. o godz. 10.05

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

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny 
i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. 
Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki 
„Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
12 maja 2022 r., godz. 15.00 w sali obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku  

z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji z 10 marca 

2022 r. i 4 kwietnia 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gliwice (druk nr 779).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2022 rok (druk nr 780).

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
nieoprocentowanej pożyczki Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gliwicach (druk 
nr 768).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia na terenie mia-
sta Gliwice poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa, określenia inkasen-
tów i wysokości wynagrodzenia z ty-
tułu inkasa (druk nr 776).

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 
2022 na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (druk nr 769).

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej 

umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
w rejonie ul. Słonecznej (druk nr 770).

12. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice (druki nr 771, 772, 773).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa użytkowa-
nia wieczystego części nieruchomości 
gruntowej obejmującej niezabu-
dowaną działkę nr 260/12, obręb 
Nowe Gliwice, położonej w rejonie 
ul. Okrężnej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa w użytko-
waniu wieczystym Miasta Gliwice 
(druk nr 774).

14. Projekt uchwały w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice 
(druk nr 778).

15. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytko-
wych i garaży (druk nr 775).

16. Projekt uchwały w sprawie przekształ-
cenia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gliwicach oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwi-
cach, wchodzących w skład Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Ludomira Różyckiego w Gliwicach, 
poprzez zmianę siedziby (druk nr 767).

17. Projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odset-
kami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej lub opłaty za wy-
żywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuń-
czo-leczniczym, w zakładzie pielęgna-
cyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej (druk nr 781).

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
apelu do Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie działań zmierzających do 
wprowadzenia stabilnego i trwałego 
systemu opieki długoterminowej w do-
mach pomocy społecznej (druk nr 783).

19. Projekt uchwały w sprawie upoważ-
nienia do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicz-
nej (druk nr 777).

20. Projekt uchwały w sprawie delego-
wania radnego do udziału w pracach 
wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu 
Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku (druk nr 782).

21. Sprawy różne i wolne wnioski zgłasza-
ne przez radnych.

22. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o trans-

misji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje 
są nagrywane i transmitowane na żywo w Interne-
cie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie 
jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji 
obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwo-
waniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić 
swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na moni-
torach w holu przed salą sesyjną.

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania da-
nych osobowych w związku z realizacją ustawowego 
obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta 
Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
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OGŁOSZENIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. T. Halika w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 444/3, obręb Żerniki, o pow. 

0,1373 ha, położona w Gliwicach, użytek: 
ŁVI – łąki trwałe, RIVb – grunty orne, KW 
nr GL1G/00036249/5.

Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 444/3, obręb Żerniki, położona 
w Gliwicach przy ul. T. Halika, znajduje się 
we wschodniej części miasta, w odległości  
ok. 5 km od ścisłego centrum, przy drodze 
krajowej nr 78. W odległości ok. 350 m znaj-
dują się przystanki komunikacji miejskiej. Są-
siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, 
tereny niezabudowane oraz przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową. W bezpośrednim 
sąsiedztwie położone są obiekty handlowo-
-usługowe. Teren działki płaski, niezagospo-
darowany, stanowi zieleń nieuporządkowaną 
z pojedynczymi drzewami. Granice działki 
tworzą kształt zbliżony do prostokąta. 
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji 
deszczowej, które mogą być zlokalizowane 
na przedmiotowej działce, odpowiada za nie 
przyszły nabywca.
Skomunikowanie powinno odbywać się po-
przez nieruchomości sąsiednie, tj. ul. T. Halika 
do drogi publicznej ul. Tarnogórskiej zjazdem 
istniejącym. Docelowo działka będzie skomu-
nikowana z ul. Tarnogórską poprzez ul. L. Teligi 
i budowane połączenie ul. T. Chałubińskiego 
z ul. Tarnogórską, a dostęp do ul. Tarnogórskiej 
przez ul. T. Halika będzie ograniczony do relacji 
prawoskrętnych.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego
Działka nr 444/3, obręb Żerniki, położona 
jest na terenie, dla którego od 15 stycznia 
2015 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „osiedla 
Żerniki” położoną po zachodniej stronie  
ul. Tarnogórskiej. Plan ten uchwalony zo-
stał przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr 
II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 31 grudnia 2014 r., 
poz. 6770. Zgodnie z ustaleniami ww. planu 
działka nr 444/3, obręb Żerniki, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem: 6 MNn – 
co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNn 
do 13 MNn ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe,
b) garaże, budynki gospodarcze,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona,
e) sieci infrastruktury technicznej.

Dla terenu 6 MNn ustalona została na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Ob-
szar planu położony jest w całości w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
330 – „Gliwice”.
Cena wywoławcza nieruchomości:  
591 000,00 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.)

Minimalne postąpienie: 6000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 lipca 2022 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Wadium
Wadium w wysokości 60 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium 
Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 444/3, obręb 
Żerniki, imię i nazwisko oraz PESEL osoby/
osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone 
zostaną dokumenty przetargowe. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 13 lipca 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, 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 zawia-
domieniu.

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

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub jego sporządzenie 
przed przetargiem w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej (powyż-
sze dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość na-
bywana jest z odrębnego majątku jednego 
z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, 
a nieruchomość ma być nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać 
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewiden-
cji Informacji o Działalności Gospodarczej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-5551/22 z 8 marca 2022 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
części nieruchomości oznaczonej geodezyj-
nie jako niezabudowana działka nr 444/3, 
obręb Żerniki, zapisana w księdze wieczystej  
nr GL1G/00036249/5, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 

najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra prze-
targ, zobowiązany jest do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 19 sierpnia 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego 31 grudnia 
2014 r., poz. 6770, zapisami księgi wieczystej 
nr GL1G/00036249/5 oraz stanem faktycznym 
nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księ-
dze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Część nieruchomości została przeznaczo-
na do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5551/22 
z 8 marca 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
oraz warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 
16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: 
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; p.: 8.00-
15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest 
na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwi-
ce.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU 
z 2022 r., poz. 2213).
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 przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem zagroże-
nia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 wrze-
śnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości, 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 przeprowadzenia 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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 536 o powierzchni 0,2463 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00149236/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsię-
biorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 536 na podstawie 
określonej w księdze wieczystej. Prawo 
użytkowania wieczystego działki nr 536 na 
rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przed-
siębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach w księdze wieczystej zostało 
ujawnione.
Działka nr 536 nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. 
Działka nr 536 nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi. Służebności 
wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie 
są wykonywane po działce nr 536.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Preferowane branże to: informatyka 
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elek-
tromechaniczne, projektowanie inżynierskie 
oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwa-
dratowego ww. nieruchomości wynosi: 
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych 
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: 
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomo-
ści składającej się z działki o numerze 536 
wynosi: 492 600,00 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset zło-
tych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości składającej się z działki o numerze 
536 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi: 
605 898,00 zł (słownie: sześćset pięć tysię-
cy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 
i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji 
ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny 
wywoławczej 1 (jednego) metra kwadra-
towego, którą będzie cena z dopuszczonej 
oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień 
– minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy), płat-
nego na rachunek bankowy Górnośląskiego  
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer  
68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w ter-
minie do 18 maja 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości roz-
pocznie się 19 maja 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączni-
ku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Warunkiem udziału w przetargu 
jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie w siedzibie organizatora prze-
targu pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami,  
do 19 maja 2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w SIWP, którą organizator prze-
targu udostępnia zainteresowanym w for-
mie elektronicznej, po uprzedniej prośbie 
skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, 
w terminie od 12 maja 2022 r., godz. 8.00 
do 18 maja 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczest-
nika od udziału w licytacji ustnej poprzez 
przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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

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

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

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona 
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca 
działkę nr 537 o powierzchni 0,3849 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00149224/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsię-
biorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 537 na podstawie 
określonej w księdze wieczystej. Prawo 
użytkowania wieczystego działki nr 537 na 
rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przed-
siębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach w księdze wieczystej zostało 
ujawnione.
Działka nr 537 nie jest przedmiotem zo-
bowiązań. 
Działka nr 537 nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi. Służebności 
wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie 
są wykonywane po działce nr 537.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przy-
gotowanie i realizację przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. Preferowane branże to: informatyka 
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elek-
tromechaniczne, projektowanie inżynierskie 
oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji 
ustnej ceny metra kwadratowego netto 
nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwa-
dratowego ww. nieruchomości wynosi: 
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych 
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: 
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomo-
ści składającej się z działki o numerze 537 
wynosi: 769 800,00 zł (słownie: siedemset 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zło-
tych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości składającej się z działki o numerze 
537 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:  
946 854,00 zł (słownie: dziewięćset czter-
dzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt 
cztery złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji 
ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny 
wywoławczej 1 (jednego) metra kwadra-
towego, którą będzie cena z dopuszczonej 
oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień 
– minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czter-

dzieści tysięcy złotych i zero groszy), płat-
nego na rachunek bankowy Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer  
68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w ter-
minie do 18 maja 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości roz-
pocznie się 19 maja 2022 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsię-
biorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączni-
ku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Warunkiem udziału w przetargu 
jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Wa-
runków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie w siedzibie organizatora prze-
targu pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami,  
do 19 maja 2022 r. do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do 
przetargu, szczegółowy opis nieruchomości 
oraz informacje o dostępnej infrastrukturze 
zawarto w SIWP, którą organizator prze-
targu udostępnia zainteresowanym w for-
mie elektronicznej, po uprzedniej prośbie 
skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, 
w terminie od 12 maja 2022 r., godz. 8.00 
do 18 maja 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczest-
nika od udziału w licytacji ustnej poprzez 
przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia 
umowy przeniesienia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
mailto:gapr%40gapr.pl?subject=
mailto:gapr%40gapr.pl?subject=
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
12 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka 
nr 915 o pow. 0,2493 ha, obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00037301/5. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w Gliwicach przy ul. Zielnej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 698 000,00 zł
Wadium: 69 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 6980,00 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.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 915 o pow. 0,2493 ha, obręb Bojków, KW nr 

GL1G/00037301/5, użytki: RIIIb – grunty orne, PsIII – 
pastwiska trwałe.

2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Zielnej 
w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta,  
ok. 2 km od drogi krajowej nr 78 oraz ok. 3 km od wjazdu 
na autostradę A4. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne 
jednorodzinne i tereny niezabudowane. Teren działki sta-
nowi zieleń niska, nieuporządkowana. Działka w kształcie 
regularnym, zbliżonym do prostokąta.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
W zasięgu działki przebiega sieć wodociągowa, elektro-
energetyczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. 
Na przedmiotowej działce, na mapie zasadniczej, uwi-
doczniony jest rów niebędący w administrowaniu Miasta 
Gliwice. Rów stanowi element odwodnienia przedmio-
towej działki, jak również działek sąsiadujących nr 913/1 
i 921/2. Przyszły nabywca w razie wykonywania prac musi 
zwrócić szczególną uwagę na niniejszy rów, wszelkie pra-
ce wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu musi 
wykonywać w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz 
niezakłócający swobodnego przepływu wód, rowu nie 
można zasypać. Naruszenie konstrukcji rowu mogłoby 
w przyszłości prowadzić do podtopień na niniejszej działce.
Istnieje możliwość zarurowania istniejącego rowu w celu 
np. przejezdności – wymaga to opracowania dokumentacji 
projektowej i uzyskania zgody wodnoprawnej zgodnie z art. 
389 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przy zaruro-
waniu rowu na wnioskowanym odcinku należy wykonać 
bilans zlewni ciążącej do rowu. W przypadku istniejących 
wlotów do rowu na odcinku planowanego zarurowania 
należy przebudować wszystkie istniejące podłączenia do 
rowu, w tym dreny. W przypadku wystąpienia przekroczeń 
projektowanym zarurowaniem z istniejącym uzbrojeniem 
należy projekt uzgodnić z dysponentem istniejącej sieci.
W przypadku dodatkowych pytań, informacje można uzy-
skać w Wydziale Gospodarowania Wodami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, tel. 32/238-56-91.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić 
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Zabudowa działki wymagać będzie wyłączenia z produkcji 
rolnej, ponadto na usunięcie zieleni wysokiej należy uzyskać 
zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice. W przypadku do-
datkowych pytań dot. wyłączenia gruntu z produkcji rolnej 
informację można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez  
ul. Zielną (działka nr 1717), ul. Kwiatów Polnych (działki 
nr 1716 i 1719) do drogi publicznej ul. Rolników zjazdem 
istniejącym bez konieczności przebudowy ww. ulic.
Przyszły nabywca będzie zobowiązany do wykonania po-
łączenia między działką 915 a działką 1717 (ul. Zielna), po 
uprzednim podpisaniu umowy użyczenia, zgodnie z poniż-
szymi wytycznymi:
a) szerokość połączenia: max 5,0 m,
b) spadek podłużny połączenia: kierunek i wartość spadku 

zbliżone do naturalnego ukształtowania terenu, lecz nie 
więcej niż 5%,

c) konstrukcja nawierzchni: korytowanie na głębokość ok. 
30 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0–63 mm, gr. 
20 cm, warstwa ścieralna grubości 10 cm z destruktu 
asfaltowego lub kruszywa łamanego naturalnego nie-
pylącego o uziarnieniu 4–31,5 mm.

Miasto Gliwice nie przewiduje w najbliższych planach inwe-
stycyjnych angażowania środków finansowych na budowę 
drogi w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego 
w planie miejscowym jako Ek/03/KDl. W przypadku chęci 
poprawy standardu ul. Zielnej, przyszły właściciel działki 
nr 915 będzie mógł wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich 
z prośbą o użyczenie działki nr 1717 w celu wykonania 
utwardzenia.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej 
dla przedmiotowej nieruchomości oraz zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 

położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Dla terenu obejmującego działkę nr 915 od 10 marca 
2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru zlokalizowa-
nego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego 
dzielnicę Bojków w Gliwicach, który został uchwalony przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/963/2005  
z 22 grudnia 2005 r.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przeważająca część 
przedmiotowej działki położona jest na terenie oznaczo-
nym symbolem E1.3/MN3, co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-
-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z róż-
nymi formami działalności gospodarczej, których łączna 
powierzchnia całkowita nie przekroczy 100% powierzchni 
całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym zagospo-
darowaniem terenu.
Dla powyższego terenu, na rysunku planu ustalona została 
nieprzekraczalna linia zabudowy. Linia zabudowy pokrywa 
się ze śladem cieku wodnego, który przebiega przez połu-
dniowy fragment ww. działki.
Pozostała, południowa część działki (ok. 126 m2) położo-
na jest na terenie oznaczonym symbolem Ek/03/KDl, co 
oznacza: tereny dróg lokalnych.
Przeznaczenie podstawowe:
KD – projektowana ulica lokalna lub dojazdowa.
Przeznaczenie dopuszczalne:
KDP – przestrzenie publiczne ścieżki piesze i rowerowe, 
zieleń, w tym izolacyjna, infrastruktura techniczna (bez 
wyszczególniania) bez budynków.
Zgodnie z uzyskaną opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, w najbliższych latach nie planuje się budowy drogi 
w śladzie układu komunikacyjnego oznaczonego w planie 
symbolem Ek/03/KDl. W przyszłości, w ramach poszerzenia 
ulicy, część działki zajętej w planie pod drogę może zostać 
wykupiona lub przejęta decyzją ZRID (zezwolenie na reali-
zację inwestycji drogowej).
Ww. nieruchomość w obowiązującym planie znajduje się 
na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest 
zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Działka zlokalizowana jest na obszarze Gliwickiego Okręgu 
Gospodarczego. 
Jednocześnie informujemy, że 4 lutego 2016 r. Rada Mia-
sta Gliwice podjęła uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy 
ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmio-
towa działka znajduje się w granicach sporządzenia planu 
określonych w ww. uchwale.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej  
7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 69 800,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 
0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 915, obręb 
Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 5 lipca 2022 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

6. 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 będzie nabywana 
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w mał-
żeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

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

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

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetar-
gu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5597/2022  
z 15 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowa-
na działka nr 915, obręb Bojków, położonej w Gliwicach 
przy ul. Zielnej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 11 sierpnia 2022 r.
7.3. 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.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-5597/2022 z 15 marca 2022 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój  
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 2213).

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

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 70/2022 do 12 maja 2022 r.,
• wykaz nr 71/2022 do 13 maja 2022 r.,
• wykaz nr 68/2022 do 17 maja 2022 r.,
• wykaz nr 74/2022 do 17 maja 2022 r.,
• wykaz nr 75/2022 do 17 maja 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

INNE NIERUCHOMOŚCI

 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

 UL. DUNIKOWSKIEGO 1, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 230 900,00 zł

 UL. DASZYŃSKIEGO 40, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 328 000,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr X
Cena wywoławcza nieruchomości: 166 600,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr IV
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 800,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 12, lokal nr IV
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 200,00 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

 UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal nr 7a
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł

 UL. NADRZECZNA, garaż nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł

 UL. ZYGMUNTA STAREGO 34,  
 lokal nr II
Cena wywoławcza nieruchomości: 367 400,00 zł

 UL. LIPOWA 24, lokal nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 200,00 zł

Szczegółowe informacje  
na temat lokali dostępne są na  

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

32/338-39-69. 
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na  

bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
/ Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 

czynszu. 

Informacja  
o przetargach 
ogłoszonych 

przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

Cena wywoławcza nieruchomości: 474 030,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

https://bip.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
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OGŁOSZENIA

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.
gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do uży-
czenia, stanowiące własność Gminy 
Gliwice:
• nr ZDM/15/2022 do 16 maja 2022 r.,
• nr ZDM/16/2022 do 17 maja 2022 r.

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 w 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 gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. 
zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych w wykazach.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki:
• nr ZGM/137/2022 do 18 maja 2022 r.,
• nr ZGM/243/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/250/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/252/2022 do 20 maja 2022 r.,
• nr ZGM/253/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/259/2022 do 18 maja 2022 r.,
• nr ZGM/261-263/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/264-265/2022 do 20 maja 2022 r.,
• nr ZGM/267-268/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/269/2022 do 18 maja 2022 r.,
• nr ZGM/271/2022 do 20 maja 2022 r.,
• nr ZGM/272-274/2022 do 19 maja 2022 r.,
• nr ZGM/277/2022 do 19 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

2. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/258/2022 do 18 maja 2022 r.,
• nr ZGM/270/2022 do 19 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/

3. Lokalu użytkowego – garażu przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczo-
nego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/266/2022 do 18 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

 

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.

● kierowca kat. C+E 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawo-
dowe; prawo jazdy kat. C+E; kurs na przewóz rzeczy + 
badania lekarskie i psychologiczne; praca na terenie 
kraju lub dodatkowo wyjazdy zagraniczne; baza: 
Gliwice, praca pod Amazonem (między magazynami 
firmy Amazon), rozładunki i załadunki po stronie 
firmy Amazon, rodzaj umowy do uzgodnienia z pra-
codawcą, możliwość pracy także dla osób chętnych 
tylko w weekendy;

● mechanik maszyn i urządzeń   
    technicznych 

wykształcenie min. zawodowe techniczne; min.  
2 lata doświadczenia zawodowego; uprawnienia 
spawalnicze; prace ślusarsko-mechaniczne w zakre-
sie utrzymania ruchu; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice, strefa ekonomiczna;

● mechanik samochodów ciężarowych 
wykształcenie: mile widziane zawodowe kierunko-
we; wymagane doświadczenie w pracy przy pojaz-
dach ciężarowych lub autobusach; zakres obowiąz-
ków: praca w warsztacie obsługującym samochody 
ciężarowe floty własnej firmy, pracodawca oferuje 
stałe zatrudnienie, pracę w zgranym zespole; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● specjalista   
    ds. projektowo-konstrukcyjnych 

wykształcenie: studia wyższe II stopnia, preferowany 
kierunek: mechanika lub budowa maszyn; doświad-
czenie w projektowaniu, konstruowaniu maszyn 
i urządzeń, znajomość rysunku technicznego i zasad 
jego tworzenia, znajomość budowy sekcji obudowy 
zmechanizowanej, znajomość specyfiki pracy w pod-
ziemnych kopalniach węgla kamiennego oraz rud 
miedzi, znajomość środowiska projektowania CAD 
(Invertor, AutoCad), znajomość języka angielskiego 
co najmniej w stopniu komunikatywnym; zakres 
obowiązków: projektowanie rozwiązań sekcji obu-
dowy zmechanizowanej i indywidualnej oraz ich 
modernizacji, projektowanie układów i zespołów 
zasilania i sterowania hydraulicznego, zespołów 
hydrauliki siłowej, kompletnych instalacji rurocią-
gów magistralnych, urządzeń odpylających oraz 
wentylatorów; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● brukarz/pomocnik brukarza 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań; za-
kres obowiązków: układanie, naprawianie, rozbie-
ranie, wykańczanie nawierzchni brukowej; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● fryzjerka 
wykształcenie kierunkowe; doświadczenie zawodo-
we; fryzjerstwo damsko-męskie; 1/2 etatu; miejsce 
pracy: Toszek.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 5 maja 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%.

oferuje do wynajęcia  
pomieszczenia biurowe w Gliwicach 

w doskonałej lokalizacji  
(blisko skrzyżowania DTŚ i DK 88). 

Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
35 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic. 
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 
i 202.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

nabór nr KD.210.28.2022.IN-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w Wydziale Informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
ników będzie należało tworzenie 
oraz serwisowanie aplikacji w ar-
chitekturze wielowarstwowej z wy-
korzystaniem PHP, JavaScript, .Net
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie: 

• wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra 
inżyniera o kierunku: informa-
tyka, elektronika i telekomuni-
kacja, automatyka i robotyka, 
mechatronika (udokumento-
wane kserokopią dyplomu), lub 

• średnie z zakresu informaty-
ki, elektroniki i telekomuni-
kacji, automatyki i robotyki, 
mechatroniki (potwierdzone 
kserokopią dokumentu po-
świadczającego posiadanie 
wykształcenia średniego o wy-
maganym profilu).  

2. Posiadanie obywatelstwa polskie-
go.

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

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

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

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Bardzo dobra znajomość języka 

programowania PHP, JavaScript, 
.Net

8. Znajomość technologii/standar-
dów internetowych takich jak: 
np.: HTML, CSS. 

9. Dobra znajomość tematyki re-
lacyjnych baz danych SQL (np.: 
Oracle, MySQL).

10. Znajomość systemów operacyj-
nych Windows, Linux.

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w realizacji projek-

tów informatycznych,
• doświadczenie z zakresu progra-

mowania w architekturze wielo-
warstwowej,

• znajomość problematyki z zakresu 
inżynierii programowania,

• znajomość metodyk zarządzania 
projektami (np. PRNCE2, AGILE),

• znajomość języka angielskiego 
w stopniu umożliwiającym komu-
nikację i czytanie dokumentacji 
technicznej.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, umiejętność pracy 

w zespole, zaangażowanie, od-
powiedzialność za powierzone 
zadania, otwartość, umiejętność 
samodzielnego pogłębiania wie-
dzy i rozwiązywania napotkanych 
problemów. 

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

skiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21 (na II piętrze).

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

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

zowanym.
5. Stały dopływ informacji i goto-

wość do udzielania odpowiedzi 
w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego 
(kontakt bezpośredni, telefonicz-
ny, e-mailowy).

6. Praca pod presją czasu.
7. Gotowość do świadczenia pracy 

w nielimitowanym czasie pracy.
8. Konieczność przemieszczania 

się pomiędzy piętrami budynku 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
jak również poza nim, np. do miej-
skich jednostek organizacyjnych, 
archiwum zakładowego.

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

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

dzających kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgod-

nie ze wzorem opublikowanym 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
pod treścią ogłoszenia w plikach 
do pobrania), 

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

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

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 30 maja 2022 r.: 

• osobiście w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę po-
twierdzenia przyjęcia dokumentów 
przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. 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 dokumen-
tach aplikacyjnych adres e-mailowy) 
informację o nadanym numerze refe-
rencyjnym oferty, który będzie obo-
wiązywał w czasie trwania naboru. 
Po dokonaniu weryfikacji dokumen-
tów aplikacyjnych w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach zostanie opublikowany 
wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów zakwalifikowanych do 
testu merytorycznego.  
Informacja o terminie testu meryto-
rycznego zostanie podana kandyda-
tom drogą elektroniczną.  
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowiska przewi-

dziane dla pracowników reali-
zujących wyżej opisany zakres 
zadań to starszy programista 
aplikacji. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stano-
wiska adekwatne do doświad-
czenia i kwalifikacji posiadanych 
przez kandydatów wyłonionych 
do zatrudnienia w wyniku nabo-
ru.

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

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

5. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z uprawnienia, o którym 
mowa w pkt. 4, zobowiązany jest 
do złożenia, wraz z dokumenta-
mi, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

7. Osoby ze szczególnymi potrze-
bami (w rozumieniu przepisów 
ustawy z 19 lipca 2019 r. o za-
pewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami) za-
kwalifikowane do udziału w na-
borze wymagające szczególnej 
formy wsparcia, proszone są 
o zgłoszenie tego faktu pracowni-
kowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac 
UM w Gliwicach niezwłocznie po 
otrzymaniu zaproszenia do udzia-
łu w postępowaniu rekrutacyjnym 
(tel. 32/238-56-50 lub e-mail:  
kd@um.gliwice.pl).

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

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

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

nabór nr KD.210.29.2022.ZA-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracow-
ników będzie należało:
1. Współpraca z wydziałami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach i miejski-
mi jednostkami organizacyjnymi 
w zakresie przygotowania postę-
powania o udzielenie zamówienia.

2. Przygotowanie i prowadzenie 
procedury udzielenia zamówie-
nia w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 
w tym również współfinansowa-
nych z budżetu Unii Europejskiej.

3. Pełnienie funkcji sekretarza w ko-
misjach przetargowych. 

4. Przygotowywanie aneksów do 
umów zawartych w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

5. Doskonalenie procedur udzielania 
zamówień publicznych, w tym bie-
żące śledzenie wyroków KIO oraz 
śledzenie zmian w przepisach oraz 
interpretacjach do nich.

6. Przygotowywanie analiz i wydawa-
nie opinii dotyczących stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumen-

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

(udokumentowane aktualnym 
zaświadczeniem o zatrudnieniu, 
kserokopiami świadectw pracy, 
kserokopią zaświadczenia z Powia-
towego Urzędu Pracy o odbyciu 
stażu). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskie-
go.

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

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

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

7. Nieposzlakowana opinia. 
8. Znajomość przepisów ustawy 

z 11 września 2019 r. Prawo za-
mówień publicznych – w zakresie 
art. 1–139 (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe 

z zakresu zamówień publicznych 
(udokumentowane kserokopią 
świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych),

• doświadczenie zawodowe w prowa-
dzeniu postępowań o udzielenie za-
mówień po stronie zamawiającego. 

• Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:

• umiejętności analityczne, umiejęt-
ność planowania i organizacji pracy, 
umiejętność pracy pod presją czasu, 
samodzielność. 

Informacja o warunkach pracy na 
stanowiskach
1. Praca w budynku Urzędu Miejskie-

go w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 (na III lub IV piętrze).

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

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

wanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

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

6. W zależności od potrzeb istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy. 

7. Praca pod presją czasu.
8. Dyspozycyjność. 
9. Praca w stresie oraz konieczność 

podejmowania decyzji pod presją 
czasu.

10. Przemieszczanie się pomiędzy 
kondygnacjami budynku.

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

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

dzających wymagany staż pracy 
i kwalifikacje, 

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

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

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

Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 1 czerwca 2022 r.: 

• osobiście w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę po-
twierdzenia przyjęcia dokumentów 
przez system e-PUAP.

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

ne dla pracowników realizujących 
wyżej opisany zakres zadań to in-
spektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowi-
ska adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydatów wyłonionych do za-
trudnienia w wyniku naboru.

3. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekro-
czył 6%.

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

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

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

7. Osoby ze szczególnymi potrzebami 
(w rozumieniu przepisów ustawy 
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami) zakwalifikowane 
do udziału w naborze wymagające 
szczególnej formy wsparcia, pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu 
pracownikowi Wydziału Kadr, 
Szkoleń i Płac UM w Gliwicach 
niezwłocznie po otrzymaniu zapro-
szenia do udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym (tel. 32/238-56-50 
lub e-mail: kd@um.gliwice.pl).

8. Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Ad-
ministratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o za-
trudnienie w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach jest Prezydent Miasta 
Gliwice.

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

10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 530) w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach zostaną opublikowa-
ne imiona, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania osób wybranych do 
zatrudnienia w wyniku przeprowa-
dzonego naboru. 

nabór nr KD.210.27.2022.ZD-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Prowadzenie obsługi finansowej za-

dań związanych z dofinansowaniem 
działań w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej, w tym m.in.:
• sporządzanie i rejestrowanie doku-

mentów stanowiących podstawę 
rozliczeń z OSP,

• przygotowywanie informacji dla 
celów sprawozdawczych.

2. Realizacja zadań dotyczących miej-
skich programów „Rodzina 3+”, „Miej-
ski Senior 60+ i 75+”, w tym m.in.:
• pozyskiwanie partnerów i zawiera-

nie z nimi porozumień,
• sporządzanie informacji dla potrzeb 

sprawozdawczych,
• aktualizacja danych na stronie in-

ternetowej.
3. Realizacja zadania zleconego Karta 

Dużej Rodziny, w tym m.in.:
• prowadzenie postępowań w spra-

wie przyznania kart (m.in. odmowa 
wydania karty, stwierdzenie utraty 
prawa do posiadania karty),

• obsługa programu SI KDR,
• pozyskiwanie i rozliczanie środków 

z budżetu państwa na realizację 
programu.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumento-

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

mentowane aktualnym zaświadcze-
niem o zatrudnieniu, kserokopiami 
świadectw pracy, kserokopią zaświad-
czenia z Powiatowego Urzędu Pracy 
o odbyciu stażu). 

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

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych. 

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: 

• ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochot-
niczych strażach pożarnych (DzU 
z 2021 r., poz. 2490),

• ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1744 z późn. zm.), 

• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych – dział V rozdział 
IV w zakresie zasad przyznawania 
i rozliczania dotacji udzielanych 
z budżetu JST (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 305 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe
Znajomość:

• uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XXX/631/2021 z 7 października 
2021 r. w sprawie ustalenia zasad 
udzielania dotacji celowych na fi-
nansowanie lub dofinansowanie 
działań związanych z wykonywa-
niem zadań Miasta Gliwice w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej przez 
ochotnicze straże pożarne mające 
siedzibę w Gliwicach,

• uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XLV/987/2014 z 21 sierpnia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie 
Miasta Gliwice Programu „Gliwicki 
Senior 67+ i 75+” z późniejszymi 
zmianami,

• uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
VIII/154/2019 z 5 września 2019 r. 
w sprawie wprowadzenia na terenie 
Miasta Gliwice programu dla rodzin 
wielodzietnych „Rodzina 3+”.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność bardzo dobrej organizacji 

pracy własnej, bezstronność, umiejęt-
ności analityczne, umiejętność radze-
nia sobie w sytuacjach kryzysowych 
i konfliktowych. 

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

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

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

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

nym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość 

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

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

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

jących wymagany staż pracy i kwali-
fikacje, 

• 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 ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języ-
ku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 25 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 każdy 
z kandydatów otrzyma drogą elektronicz-
ną (w korespondencji wysłanej na wska-
zany w dokumentach aplikacyjnych adres 
e-mailowy) informację o nadanym nume-
rze 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 starszy in-
spektor. 

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 niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

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

5. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z uprawnienia, o którym mowa 
w pkt. 4, zobowiązany jest do zło-
żenia, 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 
dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami) zakwalifikowane 
do udziału w naborze wymagające 
szczególnej formy wsparcia, proszone 
są o zgłoszenie tego faktu pracow-
nikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac 
UM w Gliwicach niezwłocznie po 
otrzymaniu zaproszenia do udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym (tel. 
32/238-56-50 lub e-mail: kd@um.gli-
wice.pl).  

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

9. Regulamin naboru jest dostępny 
w 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

nabór nr KD.210.26.2022.GW-1
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Gospodarowania Wodami  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Prowadzenie inwestycji związanych 

z infrastrukturą odwodnieniową miasta, 
w tym inwestycji z dofinansowaniem ze 
środków unijnych.

2. Przygotowywanie postępowań w trybie 
ustawy Prawo zamówień publicznych 
i udział w pracach komisji przetargowej.

3. Nadzorowanie realizacji umów oraz do-
kumentów finansowo-księgowych zwią-
zanych z realizowanymi inwestycjami. 

4. Wizje w terenie związane z przygotowa-
niem oraz z realizacją inwestycji. 

5. Realizacja zadań związanych z zarządza-
niem składnikami majątku. 

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

• wyższe techniczne, zakończone uzy-
skaniem tytułu inżyniera lub magistra 
inżyniera o kierunku: budownictwo, 
ochrona środowiska, inżynieria środo-
wiska, drogownictwo (udokumento-
wane kserokopią dyplomu), lub 

• średnie w trakcie realizacji studiów 
wyższych – co najmniej na 5 semestrze 
studiów technicznych – na kierunku: bu-
downictwo, ochrona środowiska, inżynie-
ria środowiska, drogownictwo (udoku-
mentowane aktualnym zaświadczeniem 
wystawionym przez właściwą uczelnię). 

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 
stanowiska lub wykonywania zawodu 
lub pracy w organach i instytucjach sa-
morządu terytorialnego. 

6. Nieposzlakowana opinia. 
7. Znajomość przepisów: 

• ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wod-
ne – Dział III Ochrona wód (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),

• ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane – Rozdział 5 (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 2351 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe
1. Co najmniej dwa lata doświadczenia 

zawodowego (w tym prowadzenia 
działalności gospodarczej), w branży 
konstrukcyjno–budowlanej lub inżynierii 
sanitarnej lub inżynierii drogowej lub 
hydrotechnicznej.

2. Posiadanie uprawnień (potwierdzone 
kserokopią dokumentu poświadczają-
cego posiadanie uprawnień): 
• do projektowania lub kierowania ro-

botami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, lub

• do projektowania lub kierowania ro-
botami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanali-
zacyjnych, lub

• budowlanych bez ograniczeń do pro-
jektowania w specjalności inżynierii 
drogowej, lub

• budowlanych bez ograniczeń do pro-
jektowania w specjalności inżynieryj-
nej hydrotechnicznej.

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• umiejętność dobrej organizacji pracy wła-

snej, komunikatywność, umiejętność pra-
cy w zespole, samodzielność, umiejętność 
podejmowania decyzji, umiejętność pracy 
pod presją czasu. 

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

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na 
III 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. W zależności od potrzeb istnieje koniecz-
ność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miej-
sce pracy.

8. Praca pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru, 
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych wymagane kwalifikacje, 
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do pobrania), 

• formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod 
treścią ogłoszenia w plikach do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
20 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 
opublikowany wykaz numerów referencyj-
nych ofert kandydatów zakwalifikowanych 
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 inspektor. 

2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata wyłonio-
nego 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 
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, przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

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

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

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 po-
stępowaniu rekrutacyjnym (tel. 32/238-
-56-50 lub e-mail: 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 Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania. 

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

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:
kierowca C+E  

w ruchu krajowym
(ŚLĄSK, codzienne powroty)

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towa-

rów ADR – dodatkowym atutem,
• doświadczenie w przewozach 

krajowych.
Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od poniedziałku 

do piątku, w stabilnej firmie istnie-
jącej na rynku od ponad 30 lat,

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

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

Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K,  
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.pur-
chla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj: scl.com.
pl/polityka-prywatnosci-2/. 

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu 
międzynarodowym 

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

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

• atrakcyjny system wynagrodzeń 
w oparciu o płacę zasadniczą, płacę 
sektorową na terenie Niemiec, wy-
sokie premie itp.,

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

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).
Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K,  
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.pur-
chla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administra-
tor danych), zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie prze-
twarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj: scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/. 

ми шукаємо кандидатів на посаду:
Водій C+E у міжнародних перевезеннях 

(PL-DE)
Ваш профіль:
• Посвідчення водія категорії C+E,
• Дійсна картка водія,
• Досвід,
Наша пропозиція:
• Робота за гнучким робочим часом у стабільній компанії, 

яка на ринку більше 30 років,
• Приваблива система оплати праці на основі базової 

зарплати, галузевої заробітної плати на території Німеччини, 
високих премій тощо,

• Пакет соціальних виплат,
• Медичне обслуговування або пакет Multisport,
• Привабливе групове страхування,
• Приємна робоча атмосфера,
• DAF (2017 i 2021).
Зацікавлених осіб просимо звертатися: Śląskie Centrum Lo-
gistyki S.A. Глівіце, вул. Портова, 28, корпус К, 2 поверх, кв. 
2.06, електронна пошта: kamil.purchla@scl.com.pl або за тел. 
666-513-459.
Надіславши заявку на працевлаштування до Śląskiego Cen-
trum Logistyki SA із місцезнаходженням у Глівіце за адресою: 
вул. Портова, 28 (pоботодавець, адміністратор даних), ви даєте 
згоду на обробку pоботодавцем ваших персональних даних, 
що містяться в заявці на працевлаштування, для прийняття на 
роботу на посаду, зазначену в оголошенні. Повну інформацію 
щодо обробки ваших персональних даних можна знайти тут 
scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:
magazynier

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie 

towaru z magazynu zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami,

• rozładunek dostarczonych towa-
rów do magazynu oraz odpowied-
nie ich rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji ma-
gazynowej,

• przeprowadzanie okresowych in-
wentaryzacji powierzonego towaru,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

Twój profil:
• uprawnienia operatora wózka 

widłowego,
• doświadczenie w pracy w maga-

zynie z wysokim składem – mile 
widziane,

• wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe,

• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność współpracy, pozytyw-

ne nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + pre-
mia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
○ świadczenia z Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych,
○ opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport, 
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• praca w nowoczesnym magazynie 
z wykorzystaniem wysokiej jakości 
sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do aplikowania na adres: rekrutacja@
scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A., z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych) zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.
pl/polityka-prywatnosci-2/.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń, 
• zapewnienie odpowiednich środków 

transportowych w celu realizacji zle-
ceń klientów,

• kontrola przebiegu procesu i rozwiązy-
wanie powstałych problemów,

• budowanie dobrych relacji ze zlece-
niodawcami i przewoźnikami, 

• współpraca z innymi działami spółki 
w ramach realizowanych zleceń,

• optymalizacja kosztów, 
• utrzymywanie wysokiej jakości świad-

czonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepły-

wu informacji oraz dokumentów.
Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowi-

sku spedytora,
• wysoko rozwinięte umiejętności in-

terpersonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + system 
premiowy;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
○ świadczenia z Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych,
○ opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport,
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• możliwość rozwoju i podnoszenia 
kwalifikacji na samodzielnym sta-
nowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gli-
wice, ul. Portowa 28, budynek K lub tel. 
666-513-459 lub e-mail: kamil.purchla@
scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są tak-
że na www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, admini-
strator danych) zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wska-
zane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych znaj-
dziesz tutaj scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  
w Gliwicach

OFERTA PRACY NA STANOWISKO
INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH
Miejsce pracy: Gliwice,  
ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu: 1,0.
Zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowania i właściwego 
stanu technicznego nieru-
chomości, zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego,

• sporządzanie protokołów 
z przeprowadzonych kon-
troli,

• przyjmowanie oraz rejestro-
wanie zgłoszeń awaryjnych 
w sprawach uszkodzeń, 
usterek, wadliwego działa-
nia urządzeń i instalacji oraz 
elementów budynków, 

• zlecanie napraw i remontów 
wynikających ze zgłoszeń, 
kontrola ich wykonania 
i rozliczanie,

• prowadzenie książek obiek-
tów budowlanych dla 
każdego obiektu oraz kom-
pletowanie dokumentów 
dotyczących obiektów bu-
dowlanych w zakresie ustalo-
nym w obowiązujących prze-
pisach prawa budowlanego 
i przepisach wykonawczych,

• sprawowanie nadzoru tech-
nicznego nad wykonywany-
mi pracami remontowymi 
i konserwacyjnymi,

• sprawdzanie jakości wyko-
nywanych remontów,

• wykonywanie przeglądów 
rocznych budowlanych oraz 
sporządzanie protokołów,

• udział w komisjach powy-
konawczych prac remon-
towych,

• samodzielne rozwiązywanie 
problemów technicznych,

• obsługa korespondencji 
dotyczącej bieżącej obsługi 
mieszkańców,

• rozpatrywanie podań lo-
katorów,

• bieżąca współpraca z przed-
stawicielami wspólnot 
mieszkaniowych,

• przekazywanie i odbiór loka-
li mieszkalnych, użytkowych 
i garażowych,

• sporządzanie kart stanu 
technicznego przekazywa-
nych lokali.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub 

średnie budowlane + upraw-
nienia budowlane,

• mile widziane doświad-
czenie w pracy związanej 
z administrowaniem nieru-
chomościami, 

• co najmniej 3-letnie do-
świadczenie w budownic-
twie,

• znajomość oprogramowa-
nia MS Office,

• znajomość przepisów z za-
kresu prawa budowlanego 
oraz umiejętność stosowa-
nia ich w praktyce,

• umiejętność prowadzenia 
korespondencji z interesan-
tami (odpowiedzi na pisma, 
prośby),

• umiejętność pracy w ze-
spole,

• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kon-

taktów z ludźmi,
• prawo jazdy kat. B + samo-

chód.
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczo-

nego zespołu,
• szkolenia umożliwiające 

rozwój pracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania 
dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 20 maja 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty na 

adres – Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społeczne- 
go Sp. z o.o., ul. Warszaw-
ska 35B, 44-100 Gliwice, 
pok. 406,

• drogą elektroniczną na ad-
res e-mail – kadry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia doku-
mentów drogą elektroniczną 
należy podpisać dokumenty, 
wykonać ich skan lub zdjęcie 
i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne oferty pracy. Informujemy, 
że skontaktujemy się z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klau-
zuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do re-
alizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz.1000).”
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/300-00-48.
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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 
dokumentów do archiwizacji 
związanych z tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice. 

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 nie- 
odebrane po zakończeniu procesu rekru-
tacji 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 – kierowcy w Palmiarni  

przy ul. Fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum za-

wodowe,
• dyspozycyjność (praca również 

w weekendy),
• brak przeciwwskazań do pracy 

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

trudnienie na ww. stanowisku – 
umiejętność obsługi sprzętu me-
chanicznego (ciągnik, kosiarka),

• zdolność do wykonywania zabie-
gów fitosanitarnych (opryski).

Mile widziane: 
• wykształcenie: ogrodnicze, rol-

nicze lub pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku.

Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało pielęgnowanie 
roślin na terenie Palmiarni i Par-
ku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 

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

na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 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 rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych – kierowcy  
w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawo-

dowe, 
• 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 związane 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 Organizacyjnych 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl  
w terminie do 27 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 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 rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. 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 za-

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

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

wiedzialność, sumienność, sa-
modzielność, umiejętność pracy 
w zespole.

Mile widziane:
• wykształcenie średnie tech-

niczne,
• 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  
(tel. 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 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 rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.
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