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W potężnym, nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferencyjno-
-szkoleniowym GCEL, zaprojektowanym przez PANOVA Studio, stwo-
rzono modelarnię i zamontowano symulator lotów i kopułki i-cinema 
180 stopni i 360 stopni, w których można zobaczyć film o lotnictwie 
4D. W przebudowanym dużym hangarze wyeksponowano z kolei 
efektowne, zabytkowe szybowce.
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Gliwickie Centrum
Edukacji Lotniczej

otwarte!
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SuMMEr arENa

Zatrzymujemy wakacje!

Wielki finał Superlata z biblioteką!

To był weekend pełen prawdziwych emocji, a otwarliśmy go odrobinkę 
wcześniej – już w czwartek Arena włączyła tryb sportowy i wypełniła 
się siatkówką po same brzegi. Trzy dni, niemal 900 młodych adeptów 
siatkówki, setki dumnych trenerów, niezliczona ilość rozegranych meczy 
i jeszcze więcej gorąco kibicujących rodziców – Wielki Finał Ogólnopol-
skich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER 
Joy of Moving zapisał się jako najradośniejsze wydarzenie roku w Arenie 
Gliwice. Pękając z dumy, pozostajemy pod wrażeniem talentów juniorek 
i juniorów, i życzymy im błyskawicznej kariery w siatkarskiej kadrze!
Niemałych emocji dostarczył 
również koncert reprezen-
tanta radomskiego hip-hopu. 
KęKę zaczął mocno – „Cesarz” 
rozbujał publiczność, ale nie 
zabrakło też czasu na bardziej 
sentymentalne utwory. Luz, 
dobry kontakt z publiką i sporo 
wartościowych tekstów – taki 
był przedostatni, plenerowy 
koncert na Summer Arenie. Pią-
tek zamknęliśmy jednak odro-
binkę później – po koncercie 
daliśmy się porwać neonowe-
mu zakończeniu wakacji, które 
przygotowało KS 3arte. Festi-
wal kolorów, świateł, neonów 
i tańca pozostanie najbardziej 
magiczną nocą tego lata.

O czułości do słów, o ubytkowa-
niu, o miejscach do „Szczygło-
wania” z Mariuszem Szczygłem 
rozmawiała Agnieszka Włoka, 
zamykając tym samym letnią 
serię spotkań autorskich. 
W ostatni wspólny weekend 
z biblioteką, strefa edukacyj-
na i strefa kulturalna działały 
w holu A i zebrały spore grono 
amatorów sztuki, nauki i kultury, 

z którymi wspólnie spędziliśmy 
popołudnie. Tymczasem KS  
3 arte nie przestawało tańczyć 
– od sobotniego poranka do 
niedzielnego popołudnia trwał 
maraton taneczny #jestem- 
BOOGIE, czyli długie godziny na 
parkiecie, jam na gliwickim Ryn-
ku i taneczna prywatka w nieza-
pomnianym retro klimacie.

Zwieńczeniem weekendu były 
dwa finały letnich rozgrywek. 

Za nami letnia rywalizacja ko-
szykarska z Remondis Streetball 
Challenge i siatkarskie zmagania 
na Letnim Grand Prix Areny 
Gliwice. Gra obu kategorii była 
widowiskowa, doping gorący, 
a szanse wyrównane. Mimo 
nieprzychylnej pogody zacięta 
walka zawodników skutecznie 
podnosiła temperaturę otocze-
nia. Równie gorąco było na bra-
wurowym koncercie Velveteve, 
eklektycznej buntowniczki, która 
gra muzykę w klimatach alter-
natywnych brzmień trip-hopu, 
elektroniki, soulu, rapu – gliwic-
kiej artystce z łatwością udało się 
skraść serca publiczności.

Pamiętajcie – wakacje być może 
się kończą, ale tego lata czeka 
Was jeszcze kilka naprawdę 
wyjątkowych momentów. Pa-
nie, Panowie, już w najbliższą 
sobotę mecz GTK Gliwice i kon-
cert muzycznych tytanów – tSa, 
czyli absolutny rockowy klasyk 
na dużej scenie Summer Areny. 
Bądźcie z nami!

 Klaudia Kras / Arena Gliwice

Niekończąca się lista atrakcji, perfekcyjnie wakacyjna atmosfera Summer Areny, 
całe rodziny w strefie kulturalno-edukacyjnej oraz przesympatyczna ekipa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Tego lata zaczęliśmy niezwykłą przygodę z Biblio-
teką, którą zapamiętamy na długo i mamy nadzieję powtarzać każdego roku.

Dwa miesiące bibliotecznych 
atrakcji miały potężny udział 
w odczarowywaniu mitu lata 
w mieście. O nudzie nie było 
mowy! Eksplozja kreatywności, 
zajęcia plastyczne, warsztaty 
językowe, nauka żonglowania, 
quizy, gry i zabawy literackie, 
legorobotyka, haftowanie czy 
designerskie szaleństwo – to 
tylko ułamek tego, co działo się 
w strefie kulturalnej i edukacyjnej 
biblioteki. Urokowi wspólnym 
weekendom dodawały spotka-
nia autorskie prowadzone przez 
Agnieszkę Włokę. Rozmawiała 
m.in. z Mariuszem Szczygłem, 

Jarosławem Kretem, Wojciechem 
Chmielarzem, Anną Kańtoch czy 
Bartoszem Szczygielskim. Go-
ściem małej sceny Summer Areny 
był także Michał Rusinek – mistrz 
słowa, były sekretarz Wisławy 
Szymborskiej. Co tydzień czytel-
nicy mieli okazję zadać autorom 
nurtujące ich pytania, zakupić 
książki i zaopatrzyć się w auto-
grafy ulubionych twórców. 

Klimatyczne letnie wieczory, 
palmy, SzamArenowe specjały 
w zasięgu ręki, leżaczki i kame-
ralne koncerty na małej scenie 
– to było coś! Weekendy z biblio-

teką mijały nam w towarzystwie 
doskonałych artystów: W Sam 
Raz, Velveteve, Prywaciarzy, 
TopDaDok, Something Sweet Qu-
artet i wielu innych – muzyczne 
wieczory dla jednych były chwilą 
wytchnienia i relaksu, dla innych 
dobrą okazją, żeby wskoczyć na 
parkiet. 

Od nauki gry na afrykańskich 
bębnach po Akademię Małego 
Woja – Superlato z biblioteką 
niezmiennie nas zaskakiwało, 
a wachlarz rozrywek był tak sze-
roki, że każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Strefa biblioteki zyskała 

nie tylko stałych bywalców, ale też 
wiernych fanów. Nadszedł więc 
czas na gorące brawa dla załogi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach – za niekończące 
się pokłady energii, za szerokie 

uśmiechy, za długie rozmowy i za 
niepowtarzalne pomysły! Życzy-
my sobie i wam, by za rok znów 
spędzić wspólne lato!

 Klaudia Kras / Arena Gliwice

Wakacje już za nami, więc pora wracać do szkoły. Naj-
chętniej łączymy przyjemne z pożytecznym, więc przyj-
rzymy się KS 3arte, najbardziej roztańczonemu miejscu 
w Gliwicach.
W ofercie znajdziecie różnorod-
ne zajęcia taneczne skierowane 
do wszystkich grup wiekowych. 
W KS 3arte uczą tańczyć klasycz-
nie – tańca towarzyskiego i użyt-
kowego, salsy, jazzu, dancehalllu, 
zumby, hip-hopu, latino, pierw-
szego tańca, ale mają też zajęcia 
przeznaczone specjalnie dla pań, 
które mogą sprawdzić swoje siły 
na lekcjach high heels, burleski 
lub be-a-woman. W tanecznym 
sercu Gliwic stawiają na wykwa-
lifikowaną kadrę, która dba o to, 
by podczas treningów kursanci 
nauczyli się, w jaki sposób poczuć 
rytm i zyskać świadomość swojego 
ciała – ale to nie wszystko. Mają 
to „coś”! Ludzie czują się tutaj po 
prostu dobrze – po skończonym 
treningu piją kawę z właścicielami, 
najmłodsi ruszają śmiało do kącika 
zabaw, a ich rodzice tracą nadzieję 
na powrót do domu, w weekendy 
spotykają się ponownie – na ma-
ratonach tanecznych, warsztatach 

czy animacjach dla brzdąców. To 
miejsce ma klimat, który sprawia, 
że chce się do niego wracać.

W tym sezonie KS 3arte przy-
gotowało dla Was kilka niespo-
dzianek, oto jedna z nich – już  
6 września rozpoczynają się zajęcia 
z tańca irlandzkiego z Łukaszem 
Materą, czyli instruktorem, z 
osiemnastoletnim doświadcze-
niem zawodowym, który na swo-
im koncie ma tytuł Mistrza Europy. 
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży 
rozpocznie się o godz. 19.00, 
z kolei grupę młodzieży w wieku 
7–13 lat będzie prowadził o 16.00. 
Szczęśliwie, obie grupy startują 
z poziomu początkującego, więc 
nic nie stoi na przeszkodzie, by 
zacząć nową, taneczną przygo-
dę. Skoczny i energiczny taniec 
irlandzki zdaje się być receptą na 
nieubłaganie zbliżającą się jesień!

 Klaudia Kras / Arena Gliwice

Czas wrócić na parkiet
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Ten projekt rozwijany był od dawna. W miniony weekend gliwiczanie 
mogli wreszcie zapoznać się z jego kolejnymi efektami i szeregiem 
podniebnych atrakcji. 28 sierpnia na lotnisku otwarto oficjalnie Gli-
wickie Centrum Edukacji Lotniczej. W uroczystości uczestniczyli m.in. 
prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoją zastępczynią Ewą 
Weber, senator RP Zygmunt Frankiewicz oraz Bogdan Traczyk, prezes 
zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
w Gliwicach.
Gliwickie Centrum Edukacji Lotni-
czej powstało na terenie dawnych 
warsztatów lotniczych na zmoder-
nizowanym gliwickim lotnisku. 
W potężnym, nowoczesnym 
budynku wystawienniczo-kon-
ferencyjno-szkoleniowym GCEL, 
zaprojektowanym przez PANOVA 
Studio, stworzono modelarnię 
i zamontowano symulator lotów 
i kopułki i-cinema 180 stopni i 360 
stopni, w których można zobaczyć 
film o lotnictwie 4D. W przebu-
dowanym dużym hangarze wy-
eksponowano z kolei efektowne, 
zabytkowe szybowce. Zwiedzanie 
tych budynków, połączone z pro-
jekcjami lotniczymi w kopułach 
kinowych, pokazami układania 
spadochronów, prezentacjami 
modeli Gliwickiego Stowarzysze-
nia Modelarzy Lotniczych i prze-
lotem samolotów akrobacyjnych, 
było wielką atrakcją sobotniego 
otwarcia GCEL.

– Nowoczesne obiekty Aeroklubu 
Gliwickiego, zmodernizowane 
od podstaw w ramach dużego 
projektu unijnego, to kolejny krok 
na drodze realizacji strategii Gli-

wic, w której ważne miejsce ma 
rozwój lotniska i wszelkich branż 
związanych z awiacją. W grudniu 
ubiegłego roku oddaliśmy do użyt-
ku betonowy, blisko kilometrowy 
pas startowy w części południowej 
lotniska, a teraz cieszymy się ze 
zrewitalizowanych obiektów Aero-
klubu Gliwickiego, zlokalizowanych 
w części północnej. Myślę, że wspa-
niale będą one służyć zarówno ae-
roklubowi, jak i współpracującym 
podmiotom, m.in. Górnośląskiemu 
Akceleratorowi Przedsiębiorczości 
Rynkowej w Gliwicach. Wszystko 

po to, aby entuzjazm towarzyszący 
rozwojowi lotnictwa oraz nowocze-
sny biznes lotniczy wpływały w jak 
najwyższym stopniu na przyszłość 
Gliwic – komentował podczas 
otwarcia GCEL prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Zastępczyni prezydenta Gliwic, 
Ewa Weber, zwróciła uwagę na 
znaczący wkład miejskiej spółki 
GAPR w kreowaniu nowej roli 
gliwickiego lotniska, które będzie 
mogło służyć całodobowej obsłu-
dze menadżerów biznesu, małych 
lotów pasażerskich i ruchu cargo, 
a także lotów turystycznych, po-
wietrznych taxi, sportów lotniczych 
i edukacji lotniczej w mieście i re-
gionie. – Ta uroczystość to de facto 
podsumowanie wielu lat pracy na-
szego aeroklubu i Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej w Gliwicach, który jest 
głównym motorem napędowym 
wielu działań w zakresie lotnictwa 
i rozwoju branży około lotniczej. 
Dzięki organizacyjnemu i kapitało-
wemu zaangażowaniu GAPR coraz 
bliższy realizacji jest m.in. pomysł 
ulokowania na gliwickim lotnisku 

wytwórni nowych polskich samo-
lotów dyspozycyjnych typu AT, 
zakładający budowę hali produk-
cyjnej wraz zapleczem i parkiem 
maszynowym oraz uruchomienie 
produkcji samolotów AT-5 i AT-6 – 
przypomniała Ewa Weber.

– Jesteśmy dumni z tego projek-
tu, choć de facto jest on gotowy 
dopiero w połowie – zauważył 
Bogdan Traczyk, prezes Górnoślą-
skiego Akceleratora Przedsiębior-
czości Rynkowej. – Zamierzamy 
stworzyć tu Gliwicki Park Techniki, 
Technologii i Edukacji Lotniczej. 
Część tego parku już mamy. Dzięki 
wzajemnej współpracy z aero-
klubem, nie występującej nigdzie 
indziej w okolicy, stworzyliśmy 
model finansowy, który pozwoli 
to przedsięwzięcie sprawnie i suk-
cesywnie zrealizować.

Warto dodać, że w ramach 
Gliwickiego Centrum Edukacji 

Lotniczej będzie również działał 
Ośrodek Modelarstwa Lotnicze-
go prowadzony przez Gliwickie 
Stowarzyszenie Modelarzy Lot-
niczych (zaangażowane obecnie 
w realizację unijnego projektu 
społecznego „Modelarze na 
start”). Na cele ośrodka w po-
bliżu płyty lotniska powstaje tor 
dla modeli na uwięzi, na którym 
będzie można rozgrywać zawody 
o zasięgu krajowym i światowym.

– To pokazuje, że powstanie 
Gliwickiego Centrum Edukacji 
Lotniczej jest elementem jeszcze 
większego projektu. Gliwice są 
miastem ambitnym i chcą się roz-
wijać, i to nie w sposób standardo-
wy, a taki, który daje największą 
satysfakcję zarówno tym, którzy 
za to miasto odpowiadają , jak 
i mieszkańcom – podsumował se-
nator Zygmunt Frankiewicz, były 
wieloletni prezydent Gliwic.  
 (kik)

INWEStYCJE

Gliwickie Centrum Edukacji  
Lotniczej otwarte!
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Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Gliwickim Centrum Edukacji 
Lotniczej, specjalnie we wrześniu Aeroklub Gliwicki daje dodatkową 
możliwość bezpłatnego skorzystania z symulatora i kina kopułkowego, 
symulatora 360 stopni, zwiedzenia części wystawienniczej oraz tzw. 
latającego muzeum (zwiedzanie z poziomu antresoli)!

Wizyty przewidziano od poniedziałku do piątku, w blokach 80-mi-
nutowych i grupach 30-osobowych. Wstęp w godz. 14.00, 15.20, 
16.40, 18.00.

Obowiązuje zasada jedna rezerwacja = jedna osoba! Chcąc za-
rezerwować wstęp np. dla rodziny 4-osobowej, należy dokonać  
4 rezerwacji w tym samym terminie.

Link do rezerwacji: bit.ly/38pBMZS

bit.ly/38pBMZS
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EDuKaCJa

Gliwice chcą zaapelować o zmianę przepisów dotyczących dotowania szkół niepublicznych. 
Chodzi m.in. o straty finansowe wynikające z działania niektórych podmiotów prowadzących 
takie placówki. Temat podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. 
Miasto dba o publiczną ofertę 
edukacyjną, a uzupełniają ją 
podmioty niepubliczne, potocz-
nie zwane prywatnymi. Mogą to 
być przedszkola, szkoły podsta-
wowe, licea, a także placówki 
dla dorosłych – przykładowo 
różne centra edukacyjne czy 
szkoły licealne, policealne lub 
zawodowe. Ich finansowanie 
odbywa się za pośrednictwem 
gmin. 

Jak to działa? W skrócie rzecz 
ujmując, działalność szkół nie-
publicznych rejestruje gmina po 
wydaniu m.in. pozytywnej opi-
nii Kuratorium Oświaty. Lokalny 
samorząd nie ma możliwości, 
aby zadecydować, czy dana 
szkoła jest na danym terenie 
potrzebna, nie ma też wpływu 
na jej ofertę edukacyjną. Ma 
za to obowiązek pośrednicze-
nia w przyznawaniu dotacji 
na taką działalność i kontroli 
w zakresie wykorzystywania 
przyznanych środków. Posiada 
jednak ograniczone możliwości, 
aby w pełni nadzorować spra-
wy związane z wykorzystaniem  
dotacji.

Procedura związana z prze-
kazywaniem dotacji jest dość 
zawiła. Szkoła niepubliczna, któ-
ra spełnia określone warunki, 
otrzymuje – zgodnie z przepi-
sami – dotację na prowadzenie 
zadań oświatowych. Pieniądze 
na ten cel pochodzą z budżetu 
państwa, ale są przekazywane 
do gminy i wypłacane placówce 
niepublicznej za jej pośrednic-
twem. 

Co ciekawe, nawet 
w trakcie roku  
szkolnego kwota  
dotacji może wzrastać, 
gdy placówki zgłoszą 
zwiększenie  
liczby uczniów.  
Wówczas gminy, choć 
nie mają zabezpieczenia 
środków w budżecie  
gminy i większej  
subwencji, muszą  
wypłacać dotację tylko 
na podstawie wniosku 
placówki niepublicznej.

– Większość placówek niepu-
blicznych wykorzystuje dotacje 
poprawnie, ale są też takie, któ-
re mają z tym problem lub ich 

postępowanie jest nie do koń-
ca uczciwe. Dotyczy to często 
szkół nieposiadających swojej 
stałej siedziby, nieinwestującej 
w bazę lokalową, działających 
w sieciach edukacyjnych w róż-
nych lokalach – mówi Mariusz 
Kucharz, naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Niektóre niepubliczne 
placówki zawyżają liczbę 
uczniów w szkołach  
dla dorosłych i pozyskują 
w związku z tym  
nienależne dotacje.

Kontrole w placówkach niepu-
blicznych prowadzi miasto, ale 
także Izba Administracji Skarbo-
wej (IAS) i Kuratorium Oświaty 
(KO). Kiedy wykazane zostają 
istotne nieprawidłowości, szko-
ła czasami musi zwrócić dotację 
lub jej część do gminnej kasy.

Wnioski z kontroli IAS czy KO 
nie wystarczą, aby szkoły oddały 
pieniądze. Gmina musi wszczy-
nać wobec nich postępowanie 
administracyjne – często żmud-
ne i czasochłonne. Jednocześnie 
gmina musi oddać pieniądze do 
ministerstwa niemal natych-
miast po zakończonej kontroli, 
a potem powinna je odzyskać 

od szkoły niepublicznej. Nie 
zawsze się to udaje, bo zdarza 
się, że podmiot prowadzący 
taką szkołę już nie istnieje lub 
nie ma majątku. 

– Do takich sytuacji dochodzi 
przede wszystkim w wyniku 
nieprawidłowości polegających 
na wykazywaniu przez niektóre 
niepubliczne placówki zawyżo-
nej liczby uczniów w szkołach 
dla dorosłych. Innym naduży-
ciem jest organizowanie wsze-
lakich niedotowanych kursów, 
np. językowych, i zgłaszanie 
ich w gminie jako prowadzenie 
szkoły, która może być dotowa-
na. To wszystko skutkuje prze-
kazywaniem publicznej dotacji 
większej niż należna – informuje 
Mariusz Kucharz.

Miasto kontroluje  
placówki niepubliczne, 
ale od lat nie ma  
odpowiednich narzędzi, 
aby zapobiegać  
nieprawidłowościom. 

– Miasto ma niewielkie możli-
wości prawne, aby nie dopuścić 
do nienależnego pobierania 
dotacji lub wstrzymać ich wy-
płatę nawet, jeśli ma wiary-
godne informacje o możliwych 
nieprawidłowościach. W nie-

których przypadkach możemy 
mówić wręcz o wyłudzaniu 
dotacji i milionowych stratach 
w finansach publicznych – 
wyjaśnia naczelnik Wydziału  
Edukacji.

Gliwice przygotowują 
apel do rządu  
z prośbą o zmianę  
obowiązujących już  
od lat uregulowań  
prawnych.

Przepisy dotyczące funkcjo-
nowania i działalności szkół 
niepublicznych ograniczają, 
a w niektórych obszarach wręcz 
uniemożliwiają miastu dbanie 
o prawidłowe gospodarowanie 
środkami publicznymi i nara-
żają je na zarzut wydawania 
pieniędzy niezgodnie z zasa-
dami wynikającymi z ustawy 
o finansach publicznych. Dla-
tego potrzeba gruntownych 
zmian prawa w tym obszarze. 
Pożądanym rozwiązaniem jest 
przekazanie zadania polegają-
cego na dotowaniu i kontroli 
dotacji szkół i placówek niepu-
blicznych w całości lub części 
urzędom wojewódzkim oraz 
wyspecjalizowanym w zakre-
sie kontroli wydatkowania 
środków publicznych regional-
nym izbom obrachunkowym.  

Miasto chce zaproponować 
bardzo konkretne modyfikacje 
w przepisach, w tym m.in. zwią-
zane ze sposobem weryfikacji 
udziału uczniów w zajęciach 
i wyliczaniem dotacji w opar-
ciu o bardziej urealnione zało- 
żenia.  

Dotowanie placówek 
niepublicznych i straty 
finansowe z tego tytułu 
to problem w wielu  
gminach, które  
także chcą zmian  
w przepisach.

Z problemem dotowania placó-
wek niepublicznych boryka się 
wiele gmin, na co zwracają uwa-
gę poszczególne miasta i korpo-
racje samorządowe. O wpro-
wadzenie zmian w przepisach 
dotyczących zadań oświatowych 
i konieczność ograniczenia 
nadużyć generujących wyso-
kie i nieuzasadnione wydatki 
środków publicznych postuluje 
m.in. Śląski Związek Gmin i Po- 
wiatów. 

„Skutki obecnych „dziurawych” 
przepisów obciążają w naj-
większym stopniu samorządy 
dotujące niepubliczne licea 
ogólnokształcące dla dorosłych 
oraz szkoły policealne, na któ-
rych działalność przeznaczają 
miesięcznie nawet kilka milio-
nów złotych (…). Jak pokazują 
przykłady z całego kraju, wiele 
osób/spółek uczyniło sobie 
z dotacji stałe źródło dochodu, 
często z ominięciem obowiązu-
jących przepisów (…). Sytuacja 
nie ulegnie poprawie, a mające 
miejsce wyłudzenia nie skończą 
się, dopóki gminy będą tylko 
pośrednikiem w przekazywaniu 
środków” – czytamy w stanowi-
sku ŚZGiP. 

Na problemy z wydatkowa-
niem środków publicznych na 
placówki niepubliczne zwracał 
uwagę też Związek Miast Pol-
skich. Na razie jednak nic się nie 
zmienia. Czekając na światełko 
w tunelu, apelem do rządu zaj-
mą się gliwiccy radni na sesji 
planowanej na 9 września. 

 (al)

Będzie apel do rządu
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Trwają intensywne prace przy adaptacji zabytkowego budynku 
przy ul. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej  
I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego. W nowej siedzibie uczniowie 
znajdą odpowiednią przestrzeń do rozwijania swoich talentów. 
Dawniej w budynku przy ul. Zie- 
mowita 12 mieściło się Gimna-
zjum nr 1. Przyszłym  lokatorem 
będzie szkoła muzyczna. W nowej 
siedzibie uzdolniona młodzież 
będzie miała więcej przestrzeni, 
a także lepsze warunki do nauki 
i rozwijania swoich talentów. 
Podniesie się też standard pracy 
pedagogów.

Obecnie w budynku szkoły mu-
zycznej przy ul. Siemińskiego 
uczy się już 450 osób, a zainte-
resowanie tą formą sztuki stale 
rośnie i potrzebna jest nowa, 

większa siedziba, która zapewni 
odpowiednie warunki do nauki 
i koncertowania. Takie wymogi 
będzie spełniał budynek przy  
ul. Ziemowita, który od lutego br. 
jest gruntownie przebudowywany. 

Obecnie w budynku przy 
ul. Ziemowita trwa potężny 
remont. Prowadzone są 
prace adaptacyjne  
związane ze zmianą funkcji 
z oświatowej na artystyczną. 

W budynku głównym zrealizowa-
no prace rozbiórkowe, wykonano 
wzmocnienie fundamentów, 

wymieniono stropy. Na ukoń-
czeniu są też prace związane 
z wykonaniem konstrukcji szybu 
windowego. Trwa wykonywanie 
tynków renowacyjnych w piwnicy, 
rozpoczęto też prace w zakresie 
instalacji elektrycznych oraz sa-
nitarnych. W równym stopniu 
zaawansowane są prace w przy-
szłej sali koncertowej, w której 
wzmocniono konstrukcję dachu. 
W najbliższym czasie ruszą prace 
związane z zagospodarowaniem 
terenu, wymianą ślusarki okien-
nej oraz czyszczeniem elewacji 
budynków. 

Gmach składa się z dwóch pięter 
i trzech segmentów. W nowej 
przestrzeni młodzi muzycy i pe-
dagodzy znajdą wygodne i funk-
cjonalne sale dydaktyczne, sale 
prób dla orkiestry i chóru oraz 
bibliotekę. Zaaranżowana zosta-
nie też sala koncertowa z praw-
dziwego zdarzenia z widownią na 
niemal 300 osób. Dobudowana 
zostanie winda, która ma pomóc 
w przemieszczaniu się osobom 
z niepełnosprawnościami, a także 
pozwoli na transport instrumen-

tów. Zagospodarowany zostanie 
również teren wokół budynku 
– na dziedzińcu szkoły powstaną 
m.in. ciągi piesze i parking na  
61 miejsc, w tym 2 dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Przebudo-
wane zostanie także oświetlenie 
gmachu i zjazd z ul. Królowej Bony. 

Modernizację obiektu prowadzi 
firma Milimex SA z Siemianowic 

Śląskich, inżynierem kontraktu jest 
gliwicka spółka Inwestycje, Bu-
downictwo, Handel „Inwest-Com-
plex”. Przebudowa prowadzona 
jest pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Przeniesienie szkoły 
muzycznej do nowej siedziby 
będzie możliwe najprawdopodob-
niej w roku szkolnym 2022/2023. 

 (mf)

INWESTYCJE / EDuKACJA

27 sierpnia w gliwickim Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  
42 nauczycieli z 26 gliwickich szkół i przedszkoli złożyło ślubowanie na ręce Ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic odpowiedzialnej m.in. 
za edukację. To ostatni krok w procedurze do uzyskaniu awansu zawodowego.

– Dzisiejszy dzień to podsumowanie 
ważnego etapu Państwa kariery za-
wodowej. A dla mnie to doskonała 
okazja, by podziękować za pracę 
włożoną w edukację i wychowanie 
młodych gliwiczan. O wyjątkowości 
Państwa pracy świadczy rola, jaką 
wyznaczyło wam społeczeństwo. 
Rodzice, którzy oddają swoje dzieci 
w wasze ręce, mają świadomość, 
że pracując z nimi na co dzień, nie 
tylko przekazujecie im wiedzę, ale 
macie wpływ na ich rozwój i wy-
chowanie. To ogromna odpowie-

dzialność. Nauka w szkole to dla 
nich najważniejszy okres w życiu 
– mówiła Ewa Weber. 

Zastępczyni prezydenta Gliwic 
życzyła nowo mianowanym na-
uczycielom pasji, radości życia 
i satysfakcji z codziennej pracy, 
wspominając że współczesny na-
uczyciel staje wobec wielkich wy-
zwań. – Ciągłe zmiany zachodzące 
w systemie oświaty oraz rozwój 
nowoczesnych technologii i ich co-
raz większy wpływ na życie i rozwój 

młodych ludzi są ogromnym wy-
zwaniem dla nauczycieli. Wszystko 
to sprawia, że ten zawód jest stre-
sujący i wyczerpujący psychicznie. 
Ale pamiętajcie Państwo, że szkoła 
to miejsce, gdzie można wzmocnić 
i rozwinąć najlepsze cechy młodych 
ludzi. I jeśli się uda ukształtować 
tego młodego człowieka na war-
tościowego dorosłego, to będzie to 
również wasza zasługa. Rozwijajcie 
ich człowieczeństwo w dobie roz-
woju świata cyfrowego – dodała 
Ewa Weber.  (ED)

Trwa remont nowej siedziby  
szkoły muzycznej

Ślubowanie i nominacje gliwickich nauczycieli

Akty mianowania odebrali:
Dominika Adamczyk, Konstancja Ankowska, Agata Bijok, Tomasz 
Czermak, Karolina Domaradzka, Dagmara Dudek, Agnieszka Działo-
szyńska, Agnieszka Dzierżanowska, Sylwia Flak, Katarzyna Godzieba, 
Bartosz Grzegorzyca, Edyta Gugała, Magdalena Herman, Joanna 
Jarmal, Beata Joneczko, Karolina Jurczuk, Marta Kaczmarek, Małgo-
rzata Koczyk, Krzysztof Koj, Daria Kotłowska, Anna Kozłowska, Justyna 
Krąp, Magdalena Król, Julia Krzyśków, Sylwia Kubala, Marcin Kusz, 
Ewelina Łączkiewicz, Konrad Merta, Marcin Nowok, Alicja Odziomek, 
Justyna Pieciukiewicz, Agnieszka Podgórska, Arkadiusz Rogoziński, 
Aleksandra Rutkowska, Anna Schipp, Anna Słomka, Sandra Słupia-
nek-Warszawska, Piotr Staszków, Katarzyna Trefler-Smyczek, Iwona 
Zarębska, Barbara Zasadzień, Mirosław Zelent.
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Postępy prac remontowych oglądali prezydent Gliwic Adam 
Neumann i zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok
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Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar li-
kwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, którego 
oferta miała być w całości realizowana w nowej miejskiej 
placówce – Centrum Kultury Victoria. Prezydent Gliwic złożył 
zażalenie do Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
Centrum Kultury Victoria będzie działać od 
1 grudnia. Założenia są ambitne. Powsta-
nie duża samorządowa instytucja, jakiej 
w mieście jeszcze nie było, zajmująca się 
m.in. organizacją koncertów, festiwali i wy-
staw, szeroką edukacją kulturalną i arty-
styczną, współpracą z twórcami. Powinna 
kompleksowo koordynować różnorodne 
działania, które w tej chwili są rozproszo-
ne i realizowane przez wiele placówek. 
Dodatkowo ma się zająć jak najlepszym 
wykorzystaniem miejskich obiektów służą-
cych kulturze, w tym długo oczekiwanym 
odrestaurowaniem ruin dawnego teatru 
Victoria przy alei Przyjaźni. Aktualnie trwa 
procedura konkursowa, w wyniku której 
wyłoniony ma zostać dyrektor nowej in-
stytucji.

Jednym z podstawowych  
filarów działalności Centrum 
Kultury Victoria będzie  
edukacja kulturalna  
i artystyczna.

Centrum Kultury Victoria ma zapewniać 
możliwości ciekawego spędzania wolnego 
czasu m.in. podczas różnorodnych zajęć 
i warsztatów adresowanych do różnych 
grup wiekowych. W związku z tym nowa 
instytucja ma przejąć zadania realizowane 
obecnie przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach, związane z ofertą skierowaną 
do dzieci i młodzieży szkolnej.

– Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieć moż-
liwość ich kontynuowania na dotychczaso-

wych zasadach, w dotychczasowych loka-
lizacjach. Oferta nie zostanie zmniejszona, 
jej wysoka jakość zostanie utrzymana. Bę-
dzie ponadto możliwość jej uzupełniania, 
poszerzania o dodatkowe wydarzenia czy 
starania się o granty finansowe – przypo-
mina Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach jest 
placówką edukacyjną i nie ma możliwości 
prawnych przekształcenia jej w placówkę 
kulturalną. Aby dotychczasowa oferta zajęć 
mogła być koordynowana i organizowana 
przez Centrum Kultury Victoria, konieczna 
jest formalna likwidacja MDK-u. Miejscy 
radni podjęli w maju uchwałę intencyjną 
w tej sprawie, ale została ona w sierpniu 
negatywnie zaopiniowana przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty. 

– Zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
oświatowe, aby wola Rady Miasta Gliwi-
ce mogła zostać zrealizowana, konieczne 
jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora 
Oświaty – wyjaśnia Mariusz Kucharz. Pod-
kreśla, że miasto spełniło warunki formalne 
związane z planowaną likwidacją placówki, 
zadbało o zapewnienie niezmiennej atrak-
cyjności zajęć i wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej.  

Co teraz? Na postanowienia admini-
stracyjne w tego typu sprawach, miastu 
przysługuje możliwość złożenia zażalenia 
do Ministra Edukacji i Nauki. Z takiej moż-
liwości Gliwice skorzystały, bo nie zgadzają 
się z uwagami kuratora. Prezydent wystąpił 
o zmianę postanowienia i pozytywne za-

opiniowanie zamiaru likwidacji MDK-u. 
Zakwestionował również przedstawioną 
w uzasadnieniu do postanowienia błędną 
interpretację przepisów ustawy prawo 
oświatowe, zarzucił naruszenie przez ku-
ratora postępowania przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego w trakcie 
prowadzenia sprawy. 

– Utrzymanie negatywnego stanowiska 
oznaczałoby pewne utrudnienia orga-
nizacyjne i pozostawienie – poza dużą 
instytucją kultury koordynującą m.in. 
szerokie działania edukacyjne – małej pla-
cówki z oddzielną dyrekcją i całą niezbędną 
strukturą administracyjną. Natomiast po-
zytywne rozpatrzenie gliwickiego zażalenia 
pozwoli na lepsze koordynowanie działań 
w sferze edukacyjno-kulturalnej i tworzenie 
atrakcyjniejszej oferty dla mieszkańców – 
mówi naczelnik Wydziału Edukacji.

Aktualnie zażalenie wraz z dokumentacją 
sprawy znajduje się w ministerstwie, a wła-
dze miasta czekają na jego rozpatrzenie. 
Zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa Weber, 
związku z przedłużającym się czasem ocze-
kiwania na odpowiedź MEiN, spotkała się 
w piątek 27 sierpnia ze związkami zawo-

dowymi oraz dyrekcją MDK, a 30 sierpnia 
z pracownikami MDK-u. 

Podczas poniedziałkowych rozmów przed-
stawiła ona bieżący stan sprawy i ponownie 
zapewniła o realizacji podjętych wcześniej 
przez samorząd zobowiązań w stosunku 
do pracowników. Zadeklarowała, że nie-
zależnie od terminu i wyniku rozpatrzenia 
wniosku miasta przez ministerstwo, zajęcia 
dla dzieci i młodzieży będą realizowane, 
a pracownicy administracji i obsługi oraz 
nauczyciele mogą spokojnie i bez obaw wy-
konywać swoją pracę, zgodnie z podjętymi 
przez nich decyzjami. W trakcie spotkania 
wyjaśniono również wszystkie wątpliwo-
ści i kwestie związane z kontynuacją pracy 
z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia MDK 
w poprzednich latach, jak i tymi, którzy od 
nowego roku szkolnego zechcą rozwijać 
swoje zainteresowania i pasje.

Gliwiczan raz jeszcze uspokajamy: utrud-
nienia proceduralne nie wpłyną na do-
stępność oferty Młodzieżowego Domu 
Kultury ani na ciągłość zajęć, a Centrum 
Kultury Victoria powstanie w zakładanym 
terminie. 
 (al)

Co dalej  
z MDK-iem?

Święte i potworne, czyli „Pokojówki”

EDuKACJA / KuLTuRA

Twórczość Jeana Geneta do dziś rozpala emocje znawców literatury, teatru i psychologii, a interpreta-
cje jego dramatów należą do arcydzieł sztuki scenicznej. Premiera „Pokojówek” Geneta już 4 września 
(sobota) o godz. 19.00 na małej scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57).

– Budując kameralny repertuar małej sce-
ny naszego teatru, wybieramy spektakle 
wymagające od widza intensywnego za-
angażowania w sceniczną rzeczywistość. 
Z ostatnich propozycji repertuarowych 
należą do niego „Tchnienie” Duncana Mac-
millana, poruszające temat ekologii i od-
powiedzialności człowieka za ekosystem 
oraz „Powrót” Michała Zdunika i Benia-
mina Bukowskiego, w którym dominują 
pełne napięcia i bólu relacje rodzeństwa 
próbującego rozliczyć się z przeszłością 
swojej rodziny. W „Pokojówkach” zgłębia-
my ciemne meandry ludzkiej i społecznej 
psychiki, krok po kroku odsłaniając targa-

jące nią niepokoje – klasowe i „rasowe” 
podziały oraz uprzedzenia. Sprzeczności, 
krytyczne napięcia i maski, z  których Ge-
net buduje swą dramaturgię, im bardziej 
są ludzkie, tym bardziej są niepokojące, 
bulwersujące – mówi Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Widzowie zobaczą spektakl o niezwykle 
oryginalnych rozwiązaniach plastycznych 
z silnie zarysowanymi rolami Igi Bancewicz, 
Antoniny Federowicz i Aleksandry Maj.

– Problem złożonych osobowości, róż-
norodnych, często skonfliktowanych 

wewnętrznych person, tworzących  psy-
chiczny portret każdego z nas jest zagad-
nieniem, na którym w naszym spektaklu 
skupiamy się najbardziej.  Tak jak w eks-
perymencie profesora Zimbardo w każdym 
z nas mieszka biały i czarny wilk. I tylko 
od nas zależy, którego z nich karmimy. 
„Zaburzenie” jest słowem kluczem, za po-
mocą którego próbujemy się człowiekowi 
przyjrzeć. A może przejrzeć…? Bo teatr 
jest lustrem – mówi Jerzy Jan Połoński, 
reżyser spektaklu.

Bilety dostępne są w kasach teatru i na 
stronie www.teatr.gliwice.pl.  (mat. org.)

Oferta Młodzieżowego Domu Kultury realizowana jest nie tylko w budynku  
przy ul. Barlickiego, ale także w innych placówkach w różnych dzielnicach Gliwic
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W nadchodzący weekend w Gliwicach pójdziemy w argentyńskie 
tango, i to w towarzystwie „Pokojówek”. Po drodze wpadniemy na 
dwa festiwale jazzowe. Koncerty, spektakle, wystawy – w nadcho-
dzący weekend w Gliwicach będzie tego mnóstwo!

	W piątek 3 września 
o godz. 18.00 w Cechow-
ni (ul. Bojkowska 35a) 
rozpocznie się wernisaż 
wystawy „Chicho szaaa!!!” 
gliwickiego artysty Krzysz-
tofa Koraba. O godz. 19.00 
wystąpi zespół aKSaK Bal-
kan Trio.

 3 września w Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 
17) odbędzie się spotkanie 
autorskie z Małgorzatą 
Starostą. Początek o godz. 
18.00.

 3 września startuje festi-
wal Jazz w Ruinach 2021. 
O godz. 19.00 w Hali Mo-
deli GZUT (ul. Pola 7–13) 
zostanie otwarta wystawa 
plakatu „Master Class vs 
Young Blood”, a o godz. 
19.15 rozpocznie się pierw-
szy koncert tegorocznej 
edycji – zagra Paweł Mańka 
Semiotic Quartet. O godz. 
21.00 na scenę wyjdzie Ka-
sia Pietrzak Trio. W sobotę 
4 września o godz. 19.00 
koncert da Sabina Meck 
Sextet, a o godz. 21.00 
Grzech Piotrowski WO 
Trio. Festiwal potrwa do  
11 września, pełen program 
koncertów jest dostępny na 
stronach Kultura.gliwice.eu 
i jazzwruinach.pl.

 3 września o godz. 19.00 
w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) rozpocznie się 
wernisaż wystawy fotogra-
fii i malarstwa „Mój widok 
z okna”. W programie jest 
wykład o gliwickiej przy-
rodzie i występ chóru 
Klaster. Zielone Gliwice 
w oczach mieszkańców 
będzie można oglądać 
w SAR-ze do 13 września.

 4 września w całej Polsce 
odbędzie się Narodowe 
Czytanie „Moralności 
pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej. O godz. 10.00 

w Filii nr 30 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Partyzantów 25)  
dr Eugeniusz Szymik 
wygłosi wykład na temat 
słynnego dramatu Zapol-
skiej, natomiast główne 
obchody w Gliwicach roz-
poczną się o godz. 15.00 
na skwerze przy Bibliotece 
Centralnej. Fragmenty 
„Moralności pani Dul-
skiej” będą czytać aktorzy 
Teatru Miejskiego w Gliwi-
cach, a prof. Marian Kisiel 
opowie o dziele Gabrieli 
Zapolskiej. Koncert da 
Kwartet Smyczkowy Pani 
Dulskiej.

 4 września w Arenie Gli-
wice (ul. Akademicka 50) 
wystąpi tSa. Rockowa 
grupa świętuje 40-lecie 
działalności scenicznej.

 4 września i w niedzielę  
5 września o godz. 15.00 
na widowni TMG (ul. No- 
wy Świat 55–57) zasiądą 
mali widzowie (od 2 lat) 
i ich opiekunowie. Zoba-
czą spektakl „Pod kolor” 
Daniela Arbaczewskiego.

 4 września w Sośnicy 
odbędzie się VI Między-
narodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego „Polish Hap-
py Jazz Fest 2021”. W am-
fiteatrze przy ul. Przed- 
wiośnie 1 o godz. 15.30 
rozpocznie się parada 
dixielandowa, a po niej – 
koncerty. Zagrają: Enerja-
zzer (godz. 16.15), lazy 
Swingers Band & Swing 
City Katowice (godz. 
17.30), Parnas Brass Band 
(godz. 18.45), Jazz Band 
Ball & Stanley Brecken-
ridge (godz. 20.00). Na 
koniec (o godz. 21.00) 
zaplanowano jam session.

 4 września na małej sce-
nie TMG o godz. 19.00 
rozpocznie się premiera 

spektaklu „Pokojówki” 
w reżyserii Jerzego Jana 
Połońskiego. Przedstawie-
nie będzie można zobaczyć 
także 5 września.

 Na 5 września w kinie stu-
dyjnym Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) zaplanowano 
wydarzenie specjalne: kon-
cert „André Rieu: Znowu 
razem!”. Początek o godz. 
18.00.

 Tegoroczne lato pożegna-
my tangiem. 5 września 
o godz. 19.00 w parku 
Chopina wystąpi Gliwicka 
Orkiestra Kameralna pod 
batutą Marka Wroni-
szewskiego i z udziałem 
solistów (Klaudiusz Baran 
– bandoneon, Justyna Ba-
ran – skrzypce). W repertu-
arze będą utwory niezapo-
mnianego Astora Piazzolli 
– w setną rocznicę urodzin.

 W Muzeum w Gliwicach 
można oglądać trzy wysta-
wy czasowe. „Młoda Pol-
ska” oraz „Bogdan Krężel. 
Początki – Gliwice i dalej” 
są prezentowane w Willi 
Caro i Czytelni Sztuki  
(ul. Dolnych Wałów 8a), 
a miniekspozycja „Arthur 
Kochmann” w Domu Pa-
mięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14).

 Poza tym ciekawe wy-
stawy można obejrzeć 
w Narodowym Instytucie 
Onkologii w Gliwicach przy  
ul. Wybrzeże Armii Krajo-
wej 15 (malarstwo Mag-
daleny Com – „Dotyk 
Zdrowia”), galerii Atrium 
w Technoparku Gliwice 
przy ul. Konarskiego 18c  
(„Moja Japonia” Iwy 
Kruczkowskiej-Król) i ga-
lerii Melina przy ul. Często-
chowskiej 16 („Bezkres” 
Magdaleny Małkiewicz). 

 (mm)

Wszystkie wydarzenie kulturalne w Gliwicach są publikowane 
w kalendarzu na stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś organizato-
rem i chcesz zaprosić mieszkańców na koncert, spektakl, wystawę 
na terenie miasta? Dodaj swoje wydarzenie poprzez formularz! 

Narodowe Czytanie  
2021 w Gliwicach

Jazz z tradycjami

Kultura

Akcja „Narodowe Czytanie” została zainaugurowana 
w 2012 roku i odbywa się pod honorowym Patronatem 
Pary Prezydenckiej. W tym roku, podczas 10. edycji Narodo-
wego Czytania, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czy-
telników na skwer przed Biblioteką Centralną w Gliwicach 
na wspólne czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej oraz szereg atrakcji związanych z wydarzeniem.

W sobotę, 4 września, o godz. 
15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie 
Narodowego Czytania. Następnie 
mieszkańcy zostaną zaproszeni 
do salonu pani Dulskiej, który 
odwiedzą wspaniali goście! Usły-
szymy fragmenty „Moralności pani 
Dulskiej” w wykonaniu aktorów 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Marian Kisiel – prof. Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – w rozmo-
wie z dziennikarką Radia Katowice 
– Agnieszką Strzemińską – przybliży 
słuchaczom ponadczasowe dzieło 
Gabrieli Zapolskiej. Zwieńczeniem 
tego literackiego święta będzie 

koncert Kwartetu Smyczkowego 
Pani Dulskiej, który wykona utwory 
z przełomu XIX i XX wieku. Wydarze-
nie zakończy się około godz. 18.00.

Podczas imprezy na uczestników 
czekać będą quizy i zabawy literackie 
z nagrodami, animacje i zaczytana 
strefa relaksu. Dla odwiedzających 
salon pani Dulskiej przygotowany 
będzie również pyszny poczęstunek.

Partnerami wydarzenia są Centrum 
Handlowe Forum i Teatr Miejski 
w Gliwicach.  Zapraszamy! 
 (mat. org.)

W sobotę 4 września odbędzie się kolejna edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Polish Happy Jazz 
Fest. Posłuchamy zespołów swingowych i dixielandowych 
‒ cofniemy się do korzeni tego gatunku.
Impreza rozpocznie się o godz. 15.30 
od prawdziwej, dixielandowej pa-
rady. Uczestnicy imprezy przejdą 
ulicami Sośnicy. O godz. 16.15 w 
amfiteatrze przy ul. Przedwiośnie 
1 rozpoczną się koncerty.

Zagrają: Enerjazzer (godz. 16.15), 
Lazy Swingers Band & Swing City 
Katowice (godz. 17.30), Parnas Brass 

Band (godz. 18.45), Jazz Band Ball & 
Stanley Breckenridge (godz. 20.00). 
Na koniec (o godz. 21.00) zaplano-
wano jam session.

Organizatorem festiwalu jest Fun-
dacja Jazzu Tradycyjnego. Wstęp na 
koncerty jest bezpłatny. Impreza jest 
dofinansowana z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)
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Lazy Swingers Band 

http://Kultura.gliwice.eu
http://jazzwruinach.pl
http://Kultura.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2021 (1072), 2 września 20218

z MIaSta

Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Górnośląski Akcelerator 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

Górnośląski 
Akcelerator 
Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o.
Górnośląski Akcelerator Przed-
siębiorczości Rynkowej działa 
od 1998 r. Jest spółką, w której 
Miasto Gliwice ma 83,56% udzia-
łów. GAPR to prężnie działająca 
instytucja otoczenia biznesu, 
stanowiąca platformę dialogu 
i współpracy pomiędzy śląskimi 
przedsiębiorcami a organami 
władzy państwowej i samo-
rządowej. GAPR współpracuje 
z naukowcami, dlatego jest part-
nerem w procesie komercjaliza-
cji wyników badań naukowych 
i technologicznych. Ponadto 
spółka efektywnie wykorzystuje 
fundusze unijne i realizuje projek-
ty poprawiające konkurencyjność 
regionu. Jest też koordynatorem 
Klastra MedSilesia – Śląska Sieć 
Wyrobów Medycznych. W kla-
strze obecnie zrzeszonych jest 
110 podmiotów.

Działalność spółki ma istotne 
znaczenie dla miasta – wspiera 
gospodarczy rozwój Gliwic, rewi-
talizuje poindustrialne tereny na 
potrzeby przemysłu kreatywnego, 

zarządza też znaczącymi terenami 
inwestycyjnymi miasta, sukcesyw-
nie powiększając obszar terenów 
przeznaczonych do sprzedaży. 
GAPR jako właściciel zarządza 
też najbardziej strategicznymi 
obiektami w mieście, m.in. lotni-
skiem, stadionem przy ul. Okrzei, 
Centrum Edukacji i Biznesu 
„Nowe Gliwice” czy Areną Gliwi-
ce, która weszła w zarząd spółki 
aportem we wrześniu 2020 r., 
podwyższając kapitał spółki  
o 382 606 000 zł. Spółka jest także 
właścicielem zabudowanej nie-
ruchomości przy ul. Wincentego 

Pola 16, na terenie której znajduje 
się jej siedziba. Ponadto posiada 
tereny zabudowane na obszarze 
„Nowych Gliwic”, Dawnej Fabryki 
Drutu, miasta Rybnik oraz parków 
przemysłowych w Bytomiu i Żo-
rach. Ogółem wartość majątku 
spółki na koniec 2020 r. wynosiła  
31 821 615,22 zł, a kapitału zakła-
dowego – 276,4 mln zł. W 2020 r. 
spółka sprzedała 6 działek.

W 2020 r. GAPR zmodernizował 
lotnisko i jako inwestor zastępczy 
realizował inwestycję pn. Gliwic-
kie Centrum Edukacji Lotniczej. 

Wspierał też rozwój gospodarczy 
poprzez zarządzanie Ośrodkami 
Biznesu w Gliwicach i Rybniku 
oraz Centrum Edukacji i Biznesu 
w „Nowych Gliwicach”, prowadził 
działania wspierające dalszy roz-
wój kompleksu „Nowe Gliwice”, 
zarządzał parkami przemysłowymi 
na terenie Żor, Bytomia i Jaworz-
na, sprzedawał działki, wspierał 
rozwój sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości w ramach 
Inkubatora Przedsiębiorczości, 
świadczył usługi w zakresie szkoleń 
i doradztwa, prowadził też fundusz 
pożyczkowy wspierający rozwój 

mikro i małych przedsiębiorstw, 
a także realizował kilkanaście pro-
jektów unijnych. Również w 2020 r. 
w siedzibie GAPR przeprowadzono 
termomodernizację budynku oraz 
modernizację parkingu. Zmoderni-
zowano też płytę boiska i opaski ze 
sztucznej trawy Stadionu Miejskie-
go. W tym samym czasie trwały 
prace związane z uzbrojeniem 
terenów po byłej koksowni pod 
przyszłe inwestycje.

Więcej informacji na temat GAPR 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.gapr.pl. (mf)

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
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Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

W Nowych Gliwicach GAPR utworzył Centrum Edukacji i Biznesu.  
Znajdują się tam również tereny zabudowane, zarządzane przez GAPR.
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W 2020 r. GAPR wyremontował lotnisko, 
które staje się wizytówką gospodarczego  
rozwoju miasta.

http://www.gapr.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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KOLORY MIASTA

Sikornik przez duże „W”
W sierpniowym odcinku „Kolorów miasta” opisywałam problem współczesnej  
myśli urbanistycznej w kontekście historycznej zabudowy. Sikornik – popularna Ptasia 
Dzielnica – jest również znakomitym przykładem współegzystencji nowoczesności 
z lat 60. i 70. XX wieku z zabudową powstałą w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. 
Historyczny zespół obiektów 
o charakterze willowym znaj-
duje się przy ulicach odwołu-
jących się do nazw ptaków: 
Drozdów, Ziębiej, Jaskółczej, 
Kosów i Opawskiej (to jedyna 
nazwa wyłamująca się z ptasiej 
rodziny). Czas jego powstania 
można określić jedynie w opar-
ciu o archiwalne mapy i nie-
ocenioną publikację Adama 
Bednarskiego „Architektura 
jednorodzinnych zespołów 
mieszkaniowych w Gliwicach 
z lat 1919–1939”. To pierw-
sze dziesięciolecia XX wieku 
– może lata dwudzieste, a na 
pewno trzydzieste. Domy róż-
nią się dekoracjami elewacji. 
Raz jest to detal ceglany, raz 
– wykonany w tynku. Okna 
mają zaskakujące przeszklenia 
z wypukłego szkła. 

Wille to budynki jednorodzin-
ne i wielorodzinne wolnosto-
jące, ale spotyka się również 
bliźniaczą zabudowę, a nawet 
szeregową. Idąc historyczny-
mi uliczkami, warto zwrócić 
uwagę na zachowane jeszcze 
oryginalne ogrodzenia. Ten ele-
ment osiedla (nie tylko w tym 
miejscu) często jest traktowany 
„po macoszemu”, a szkoda! 
Murowane niewysokie słupki, 
a pomiędzy nimi rytm drew-
nianych sztachetek – czy to nie 
piękne w swojej prostocie? One 
również tworzyły jednorodny 
stylistycznie detal z architek-
turą willi! I oczywiście nieod-
łączna zieleń, czyli to, co nam 
jest niezbędne i bardzo istotne 
w przestrzeni miejskiej. 

Za graniczną ul. Kosów zaczyna 
się inny świat, inna architektura, 
inna historia. To osiedle, które 
zaczęto budować w 1960 roku 
i ukończono w 1978 roku. To już 
nie małe wille, tylko duże wie-
żowce o różnej wysokości. Budo-
wa bloków z niewielkimi miesz-
kaniami miała być odpowiedzią 
na ogromne zapotrzebowanie 
w tamtych latach na własne „M”. 
Kiedyś odwiedziłam koleżankę 
w mieszkaniu przy ul. Zimorodka 
i w mikroskopijnej kuchni piły-
śmy kawę, zastanawiając się, jak 
żyć na tak małej powierzchni. Od 
razu przypomniały mi się kadry 
z komedii Leona Jeannoty „Czło-
wiek z M-3”! 

W blokach na Sikorniku, w 5 ty-
siącach lokali, zamieszkało około 
20 tysięcy gliwiczan. Projektując 
osiedle, pamiętano o trzech 
priorytetach urbanisty: słońcu, 

przestrzeni i zieleni, przywo-
łanych w sierpniowym tekście 
o wiedeńskich konotacjach 
zabudowy naszego Śródmieścia. 

Dzieci miały szkołę, przedszkola, 
było gdzie się leczyć i nie zapo-
mniano o sklepie oraz o kulturze. 
To w bibliotecznej filii funkcjonu-
jącej do niedawna wypożyczano 
pasjami prasę i książki. W tym 
miejscu miałam wykład o Igorze 
Mitoraju i poznałam Grażynę 
Marszałek, z którą rok temu zor-
ganizowałyśmy wystawę o secesji 
w Bibliotece Centralnej przy ul. 
T. Kościuszki. Innymi słowy, przy 
tworzeniu osiedla pamiętano 
o prawie wszystkich potrzebach 

mieszkańców. Szkoda tylko, że 
gomułkowsko-gierkowskie czasy 
nie były tak przyjazne. 

Wspomniałam o zieleni, jednak 
na początku nie było jej dużo. 
Właściciele czworonogów 
ustawiali się w kolejce do kilku 
drzew, które rosły na osiedlu (tę 
zabawną informację znalazłam 
na stronie stowarzyszenia Me-
tamorfozy). 

Dziś dużo bujniejsza zieleń spina 
i łączy na Sikorniku wille i wie-
żowce – nasze tytułowe „W”.  

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

fo
t. 

G.
 O

żg
a 

/ U
M

 G
liw

ice

fo
t. 

R.
 P

rz
eś

lic
a

fo
t. 

E.
 P

ok
or

sk
a

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 E
. P

ok
or

sk
ie

j



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2021 (1072), 2 września 202110

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza poszczególne 
dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, oczekiwaniach na przyszłość, 
działaniach społecznych, szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do końca 
września charakterystyczne granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic!

W sobotę 4 września staną na 
skwerze przed Biblioteką Cen-
tralną przy ul. Zawiszy Czarnego, 
w ramach akcji Narodowego 
Czytania, między godz. 15.00 
a 17.00. Zapraszamy szczególnie 
mieszkańców Wójtowej Wsi! 
Dzień później będą widoczne 

między 13.30 a 16.00 przy boisku 
przy ul. Brylantowej w Starych 
Gliwicach, w ramach wydarzenia 
„Zakończenie lata w Starych Gliwi-
cach”. Przyjdźcie koniecznie!

Zapowiedzi kolejnych spotkań war-
to szukać na stronach gliwice.eu  

i gliwice2040.gliwice.eu, na miej-
skim profilu Fb oraz na tablicach 
ogłoszeniowych Rad Dzielnic. 
Dodatkowych informacji udziela 
Biuro Rozwoju Miasta UM w Gli-
wicach (e-mail: gliwice2040@
um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550). 
 (kik)

Czekamy na was!

Bilet dobowy, w niezmienionej cenie, integrujący całą sieć Zarządu Transportu Metropo-
litalnego i pociągi Kolei Śląskich na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
możliwość zakupu ulgowego Metrobiletu, dla wszystkich pasażerów, posiadających prawo 
do ulgowych przejazdów – to nowości we wspólnej ofercie biletowej, które obowiązują 
od 1 września. Dodatkowo rozszerzony zostanie zakres obowiązywania Metrobiletu, 
który obejmie odcinek Knurów – Gliwice.

Zawarte porozumienie otwiera dro-
gę do integracji z pociągami POLRE-
GIO, a więc objęcia wspólną ofertą 
planowanych odcinków Gliwice 
– Bytom oraz Katowice – Sławków. 

Superbilet dobowy na 
całą Metropolię: pociągi, 
autobusy, tramwaje  
i trolejbusy
Pierwszym nowym rozwiązaniem 
jest wprowadzenie do sprzedaży 
imiennego biletu „24h+Kolej”, 
który będzie uprawniać do po-
dróżowania pojazdami ZTM oraz 
pociągami Kolei Śląskich bez 
żadnych ograniczeń na terenie 
całej Metropolii przez 24 godziny. 
Bilet jest dostępny w sprzedaży 
w formie elektronicznej na kartę 
ŚKUP, w aplikacjach mobilnych 
oraz docelowo – również w for-
mie papierowej w automatach 
biletowych. Pomimo zwiększo-
nego zakresu obowiązywania, 
pozostanie w obecnej cenie  
(15 zł bilet normalny; 7,50 zł bilet 
ulgowy). Jednocześnie w sieci 
sprzedaży Kolei Śląskich będzie 

funkcjonował analogiczny bilet 
pod nazwą „Superbilet 24 Strefa 
M”.  UWAGA! Ze względów tech-
nicznych, po kupieniu tego biletu 
poprzez doładowanie karty ŚKUP 
konieczne jest jego aktywowanie 
w kasowniku, znajdującym się 
w dowolnym autobusie, tramwaju, 
trolejbusie.

– Wprowadzenie 24-godzinnego 
biletu na wszystkie środki trans-
portu jest nowym rozwiązaniem, 
które w niedalekiej przyszłości 
będziemy chcieli rozszerzyć na 
pozostałe rodzaje biletów – zapo-
wiada Grzegorz Kwitek, członek 
zarządu GZM.  – Cena biletu dobo-
wego od 1 września nie zmieni się, 
a mieszkańcy zyskują możliwość 
przejazdu na jego podstawie także 
pociągami Kolei Śląskich. Dzięki 
temu podróżowanie transportem 
publicznym po Metropolii będzie 
jeszcze łatwiejsze, a pasażerowie 
nie będą musieli się już martwić, 
jaki bilet muszą mieć przy sobie, 
decydując się na dany środek 
transportu – tłumaczy.  

Nowy odcinek na trasie 
Metrobiletu. Niebawem 
również pociągi  
POLREGIO

W sprzedaży nadal są dostępne 
Metrobilety miesięczne, których 
ceny również pozostały bez 
zmian. Zwiększył się natomiast 
zakres obowiązywania jednego 
z nich – w ofercie od 1 września 
pojawił się nowy odcinek Gliwi-
ce – Knurów (Metrobilet Zielony/
Metrobilet Cała Metropolia).  Jed-
nocześnie w sieci sprzedaży Kolei 
Śląskich funkcjonują analogiczne 
bilety miesięczne – w ofercie 
„SUPERBILET”.

Zawarte porozumienie otwiera 
również drogę do integracji z po-
ciągami POLREGIO. Dzięki temu 
ze wspólnej oferty będzie można 
również skorzystać w pociągach 
na trasach Gliwice – Bytom i Ka-
towice – Sławków, które będą 
dofinansowywane z budżetu 
GZM, a których uruchomienie pla-
nowane jest na połowę grudnia.   

ulgi nie tylko  
dla studentów
Porozumienie ułatwi również kwe-
stię honorowania ulg u różnych 
organizatorów. Zarówno w pocią-
gach Kolei Śląskich, jak i pojazdach 
pod szyldem ZTM będą wzajem-
nie honorowane ulgowe bilety 
miesięczne z ofert METROBILET 
i SUPERBILET. Każdy pasażer, który 
kupi jeden z wymienionych bile-
tów ulgowych (bilet 24h+Kolej, Su-
perbilet 24 Strefa M, Metrobilet) 
w sieci sprzedaży Kolei Śląskich, 
będzie mógł podróżować w po-
jazdach ZTM. Tak samo będzie to 
działało w drugą stronę – kiedy pa-
sażer kupi wymieniony bilet ulgo-
wy w sieci sprzedaży ZTM, będzie 
mógł na jego podstawie odbyć 
podróż pociągiem Kolei Śląskich. 
Taki bilet ulgowy mogą zatem 
teraz kupić nie tylko studenci, ale 
również np. uczniowie, emeryci, 
którzy ukończyli 60. rok życia.  Bi-
lety „24h+Kolej” oraz „Superbilet  
24 Strefa M” będą dostępne z ulgą 
50 proc. dla uprawnionych zgod-
nie z taryfą ZTM.

uWAGA! Zasada wspólnego 
honorowania ulg nie  dotyczy 
uprawnień do bezpłatnych prze-
jazdów u poszczególnych organi-
zatorów. To znaczy, że najmłodsi 
mieszkańcy Metropolii, dzieci 
i młodzież do 16 lat, którzy z ZTM 
mogą korzystać bezpłatnie, mogą 
skorzystać z tego uprawnienia 
w pociągach Kolei Śląskich.  

– Ulgi w transporcie kolejowym 
i komunikacji miejskiej różnią się, 
a doprowadzenie do ich wzajem-
nego honorowania było dla nas 
dużym wyzwaniem. Ostatecznie 
udało nam się rozwiązać również 
ten problem, tak aby korzystanie 
z transportu zbiorowego na te-
renie Metropolii było dla miesz-
kańców proste i wygodne. W tym 
zakresie to zupełnie nowa jakość 
w rozwiązaniach taryfowanych 
na obszarze Metropolii – wyjaśnia 
Grzegorz Kwitek. Do wspólnej 
oferty w najbliższych miesiącach 
dołączy również spółka POLRE-
GIO. 
 (GZM)

ulgowy Metrobilet  
nie tylko dla studentów

Zbiórka elektrośmieci
Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym 
pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Trwają dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko za-
legające w naszych mieszkaniach 
graty, ale też odpady niebezpiecz-
ne, których nie należy wrzucać do 
pojemników na odpady komu-
nalne. Przez cały rok można od-
dawać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Rybnickiej albo przynieść 

je do specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w soboty 
będzie stał zaparkowany w wy-
branych gliwickich dzielnicach.

W sobotę 4 września elektro- 
śmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Łabędy,  

ul. Radosna (parking przy 
kościele),

• godz. 12.30–14.30 – Ostropa, 
ul. Daszyńskiego (przy kościele).

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elek-
troodpady są ponownie przetwa-
rzane. Stosuje się do tego tech-
nologie przyjazne środowisku. 

 
 (mf)

WARTO WIEDZIEć

http://gliwice.eu
http://gliwice2040.gliwice.eu
mailto:gliwice2040%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:gliwice2040%40um.gliwice.pl?subject=
https://metropoliagzm.pl/2021/08/27/powieksza-sie-oferta-biletowa-ztm-i-kolei-ulgowy-metrobilet-nie-tylko-dla-studentow
https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=98
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HISTORIA

82 rocznica prowokacji gliwickiej  
i zabójstwa Franza Honioka 

31 sierpnia minęły 82 lata od przeprowadzonej 
w naszym mieście przez niemieckie służby specjalne 
akcji dywersyjnej, która stała się znana pod nazwą 
prowokacji gliwickiej, i dokonanego w jej trakcie 
zabójstwa Franza Honioka – Ślązaka, polskiego pa-
trioty, powstańca śląskiego, uznawanego za pierw-
szą ofiarę II wojny światowej. Do dziś nie wiemy, co 
się stało z jego ciałem i nie ma on swojego grobu. 

– Osoba Franza Honioka jest 
jednym z najbardziej wyrazistych 
symboli II wojny światowej, pod-
czas której mordowano ludzi za to, 
kim byli: za tożsamość, wyznanie, 
świadomość narodową, pochodze-
nie. Obecnie, dzięki decyzji Rad-
nych Miasta Gliwice, Franz Honiok 
jest patronem skweru otaczają-
cego maszt Radiostacji Gliwice. 
Pozwala to podkreślić, że ofiary 
nigdy nie są bezimienne, a także 
przypomnieć o tragicznych losach 
mieszkańców górnośląskiego po-
granicza. Franciszek Honiok działał 
bowiem na rzecz polskości Śląska 
i dlatego poniósł najwyższą ofiarę. 
O tym skromnym człowieku, po 
którym nie zostały prawie żadne 
pamiątki – nie tylko chcemy, ale 
mamy obowiązek pamiętać każde-
go roku 31 sierpnia. Bo nie może 
być tak, że znamy nazwiska katów, 
a ofiary pozostają bezimienne – 
mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. 

W związku z przypadającą 
rocznicą prowokacji gliwickiej 
Oddział Radiostacji Gliwice 
i znajdującą się w nim wystawę 
planszową poświęconą Franzo-
wi Honiokowi,  do 17 września 
można zwiedzać bezpłatnie. 

Pomiędzy 7 a 24 września (od 
wtorku do piątku) Muzeum w Gli-
wicach zaprasza grupy szkolne do 
Radiostacji Gliwickiej na stacjonar-
ne, bezpłatne zajęcia edukacyjne 
pt. „Prowokacja gliwicka. Geneza 
– przebieg – skutki”, z kolei na plat-
formie ZOOM od 7 września do 
1 października realizujemy zajęcia: 
„Franz Honiok. Pierwsza ofiara  
II wojny światowej”.   Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stro-
nie muzeum.gliwice.pl.

W ostatnich dniach sierpnia 
1939 roku, tuż przed wybuchem 
II wojny światowej, specjalne 
niemieckie oddziały dywer-
syjne przeprowadziły wzdłuż 
granicy z Polską szereg działań 
mających za cel sprowokowa-
nie Polski oraz obarczenie jej 
odpowiedzialnością za wybuch 
wojny w oczach opinii między-
narodowej. 

Owe incydenty graniczne miały 
jednocześnie dać pretekst do 
zaniechania wypełnienia zobowią-
zań sojuszniczych wobec Polski 

przez Francję i Wielką Brytanię, 
a dla Hitlera miały stanowić alibi. 
W tym celu postanowiono wy-
korzystać radio, będące wówczas 
jednym z najważniejszych mediów 
– intensywnie wykorzystywanym 
przez Hitlera w celach propagan-
dowych. 

W Gliwicach – ówczesnym 
Gleiwitz – funkcjonowała stacja 
przekaźnikowa, której głównym 
zadaniem było rozszerzanie zasię-
gu wrocławskiej rozgłośni „Reichs- 
sender Breslau” na wschodnie 
tereny niemieckiego Śląska oraz 
zachodnie ziemie polskie. Dzięki 
temu realizowano informacyjne 
i propagandowe cele radiofonii 
Rzeszy, docierając z programem 
radiowym również do mniejszości 
niemieckiej zamieszkującej polską 
część Górnego Śląska. 22 grudnia 
1935 roku oddano do użytku na-
dajnik przy ul. Tarnogórskiej (Tar-
nowitzer Landstraße) zastępując 
poprzedni, pracujący w Gliwicach 
od 1925 roku przy ul. Radiowej 
(Rundfunkstraße). Od tej pory 
gliwicka radiostacja składała się 
więc z dwóch obiektów – studio 
z profesjonalnymi mikrofonami 
spikerskimi pozostawiono przy 
ul. Radiowej, natomiast przy ul. 
Tarnogórskiej ulokowano urzą-
dzenia nadawcze. Najbardziej 
charakterystycznym elementem 
nowego kompleksu była wysoka 
na 111 metrów drewniana wieża 
nadawcza, skręcona tysiącami 
mosiężnych śrub. Wieczorami 
emitowane z Gliwic audycje, dzięki 
dużo lepszej propagacji średnich fal 
radiowych, były słyszalne w całej 
Europie, a nocą mogły docierać na-
wet do Nowej Zelandii czy Stanów 
Zjednoczonych.

W 1939 roku budynki radiosta-
cji przy ul. Tarnogórskiej stały 
się miejscem tzw. prowokacji 
gliwickiej – sfingowanego ata-
ku niemieckiego oddziału spe-
cjalnego na niemiecką (a więc 
ich własną) placówkę, który to 
atak stanowił część propagan-
dowo-dezinformacyjnego przy-
gotowania agresji na Polskę.

Oddziałem niemieckich napastni-
ków, którzy mieli udawać śląskich 
powstańców, dowodził pracownik 
służby bezpieczeństwa, oficer SS 
Alfred Naujocks. Po dwutygodnio-
wym oczekiwaniu, 31 sierpnia szef 

Służby Bezpieczeństwa SS – Ober-
gruppenführer Reinhard Heydrich, 
przekazał mu telefonicznie hasło 
rozpoczynające akcję: „Babcia 
umarła”. Przed godziną dwudzie-
stą oddział prowokatorów dostał 
się na teren radiostacji. SS zadbało 
o ograniczenie na ten czas liczeb-
ności załogi obiektu. Napastnicy, 
działając z zaskoczenia, wkroczyli 
do budynku głównego nadajni-
ka. Sterroryzowali pracowników, 
próbując nadać w języku polskim 
odezwę, sugerującą, że polscy 
powstańcy w akcie agresji napadli 
na niemiecką radiostację. Brak wie-
dzy o funkcjonowaniu nadajnika, 
być może również interwencja 
obsługi i problemy techniczne – 
uniemożliwiły pełne powodzenie 
prowokacji. Prawdopodobnie przez 
mikrofon awaryjny nadano zaled-
wie kilka słów: „Uwaga, tu Gliwice! 
Radiostacja znajduje się w rękach 
polskich…” słyszanych w jedynie 
najbliższej okolicy. Sami prowoka-
torzy uważali, że odnieśli sukces 
i zrealizowali zamierzony plan. 

Niemcy, wbrew niepowodzeniu 
akcji, zaczęli rozpowszechniać 
oskarżycielską wobec Polski 
informację o rzekomej napaści 
powstańców śląskich na radio-
stację w Gliwicach – 31 sierpnia 
wiadomość podało berlińskie 
radio, a 1 września opublikowały 
ją gazety. Ów klasyczny fake news, 
celowo zniekształcający rzeczywi-
stość, podbudowała dodatkowo 
akcja gestapo, zrealizowana po 
wycofaniu się prowokatorów 
z radiostacji. Aby uwiarygodnić 
zajście, na miejscu zastrzelono 
aresztowanego wcześniej Ślą-
zaka – Franza Honioka. Franz 
Honiok zginął nieprzypadkowo. 
Został przez Niemców wyznaczo-
ny do tego „zadania” jako Ślązak 
ducha polskiego i były uczestnik  
III powstania śląskiego, człowiek, 
którego śmierć uwiarygadniała 

przygotowaną mistyfikację. Do 
dzisiaj nie wiadomo, co oprawcy 
zrobili z jego ciałem.

W lutym 2021 roku, dzięki decyzji 
Rady Miasta Gliwice, która pozy-
tywnie rozpatrzyła wniosek zło-
żony przez Grzegorza Krawczyka, 
dyrektora Muzeum w Gliwicach, 
Franz Honiok został patronem 
skweru otaczającego maszt Ra-
diostacji Gliwice, pod którą został 
zabity przez niemieckie służby 
specjalne 31 sierpnia 1939 roku.

Zachęcamy do pobrania w formie 
bezpłatnego e-booka wydanej 

przez Muzeum w Gliwicach 
w 2019 r. publikacji: „Franz (Fran-
ciszek) Honiok 1899–1939. Pierw-
sza ofiara II wojny światowej” 
autorstwa Martyny Werle, Mi-
chała Dylewskiego, Kacpra Jatty, 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 
w Gliwicach-Bojkowie, przygoto-
wanej pod kierunkiem Krzysztofa 
Kruszyńskiego, nauczyciela histo-
rii. Praca otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie „Bo-
haterowie są wśród nas”. E-book 
jest dostępny na stronie muzeum.
gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia.  

 (Muzeum w Gliwicach)

Franz Honiok  
– pierwsza ofiara  
II wojny światowej
Franz (Franciszek) Honiok urodził 
się w 1899 roku w Łubiu pod Py-
skowicami. Był synem Konstancji 
(Constantine) z domu Sztoflik 
i Jana (Johanna) Honioków. Wy-
chowywano go w przywiązaniu 
do wartości katolickich i w duchu 
polskim, czego efektem była jego 
późniejsza decyzja o przystąpieniu do III powstania śląskiego, w którym 
uczestniczył wraz ze starszym o rok bratem Wilhelmem. Po podziale 
Górnego Śląska Łubie znalazło się w państwie niemieckim. W 1923 r. 
Honiok, opowiadający się za przyłączeniem Górnego Śląska do Rzecz-
pospolitej Polskiej, chciał uniknąć represji i przeniósł się do Tarnowskich 
Gór po polskiej stronie granicy. Po kilku latach tęsknota za domem oraz 
kiepska sytuacja ekonomiczna zmusiły go do powrotu do Łubia.  Władze 
niemieckie próbowały wydalić Honioka z kraju, ale złożył on skargę do 
Trybunału Rozjemczego ds. Obywateli działającego przy Lidze Narodów 
w Genewie. Decyzja była dla niego korzystna, orzeczono bowiem, że ma 
prawo zachować obywatelstwo niemieckie, ponieważ opuścił kraj czasowo 
i pod przymusem. Po powrocie do rodzinnego Łubia Franz Honiok pracował 
jako akwizytor maszyn rolniczych. Kontynuował również działalność 
propolską, kolportując polską prasę i działając aktywnie w Związku Pola-
ków w Niemczech. 30 sierpnia 1939 r. po powrocie z pracy Franz Honiok 
został niespodziewanie aresztowany w gospodzie „U Jarzombka” w Łubiu. 
Następnego dnia w areszcie w Gliwicach, w którym trzymano go w ścisłej 
izolacji, został odurzony i następnie przewieziony w pobliże radiostacji. 
W trakcie trwania akcji dywersyjnej w budynku radiostacji nieprzytomnego 
Franza Honioka przeniesiono do budynku nadajnika i zabito strzałem 
w głowę. Do dziś nie wiemy, co stało się z jego ciałem. Niemcy odebrali 
mu życie i prawo do pochówku. Prawdę o jego tragicznym losie ujawniło 
dopiero śledztwo, prowadzone przez zachodnioniemiecką prokuraturę 
w latach 60. XX w.  w oparciu o zeznania złożone w procesie norymber-
skim. Żaden z uczestników akcji dywersyjnej i żaden z zabójców Franza 
Honioka nie został osądzony ani skazany. Choć nie posiadamy zbyt wielu 
szczegółowych informacji o Franzu Honioku, wiemy że najwyższą ofiarę  
w walce o polskość Śląska poniósł 31 sierpnia 1939. Cześć jego pamięci!

Radiostacja przy ul. Radiowej, 
lata 30. XX wieku
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Do kieDy trzeba zlikwiDować 
stare kotły węglowe?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

 do 1 STYcZNIA 2022 r.   – kotły, które wyprodukowano  
              przed 2007 rokiem.

 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.

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 muszą być usunięte 
do 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa 
w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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 zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5 
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

kieDy złoŻyć wNiosek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

ile MoŻNa zyskać?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi 
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
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 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego 
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normyEN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

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

„Czyste powietrze NaD gliwiCaMi” –  
Nowy MieJski prograM DotaCyJNy

NabÓr wNioskÓw Do 30 wrzeŚNia, Do goDz. 23.59

DotaCJa z wFoŚigw – prograM „Czyste powietrze”

SZERSZE 
iNForMaCJe:  

INFOLINIA OPERATORA 
DLA MIESZKAŃCÓW:  

        721-747-447,  
        693-551-490,  

        gliwice@niskaemisja.pl

kto MoŻe się starać? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 
5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

Na Co? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ile MoŻNa zyskać? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze 
do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku;

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że 
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, 
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów 
ogrzewania i OZE!

Jakie DokUMeNty złoŻyć? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

kto MoŻe się starać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

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

ile MoŻNa zyskać?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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)

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.

połĄCz DotaCJe z Miasta i wFoŚigw  
i UzyskaJ Do 100% zwrotU kosztÓw iNwestyCJi

szersze iNForMaCJe: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 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.

mailto:gliwice%40niskaemisja.pl?subject=
http://niskaemisja.pl/gliwice/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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WARTO WIEDZIEć

ZAŁATW 
SPRAWĘ 
PRZEZ 
INtErNEt

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów w urzędzie 

Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę wideo, 

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

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePuAP,
 Profilu Zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePuAP (elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SEKAP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GEPAR, login.gov.pl.

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

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 pobrać unijny Certyfikat COVID,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

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

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

Przyjdź do urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
– wejście od strony skweru Doncaster, w godz. od 8.00 do 13.00 

i spisz się!

Mieszkańców Gliwic, którzy jeszcze nie dopełnili obo-
wiązku spisowego, zapraszamy na „Spisową Sobotę” 
w urzędzie Miejskim: 

4 września br. w godzinach 8.00 – 13.00.
W budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – od strony 
skweru Doncaster – będą czekali rachmistrzowie, którzy pomogą dokonać 
spisu. Udział w spisie jest obowiązkowy, a objęte są nim wszystkie osoby 
mieszkające w Polsce – także obcokrajowcy. Więcej informacji na temat 
spisu i metod spisowych znajduje się na stronie internetowej spis.gov.pl.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 9 września 2021 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, 

ul. Górnych Wałów 9, 
44-100 Gliwice, 

informuje, 
iż dostępne są wnioski o przyznanie 

stypendium szkolnego na rok  
szkolny 2021/2022

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie od 1 września 2021 r. do 15 wrze-
śnia 2021 r. (uczniowie) lub do 15 paździer-
nika 2021 r. (słuchacze kolegium) w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 
1 (parter).
Zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty w wy-
branym przez siebie dniu i godzinie poprzez 
stronę internetową OPS w zakładce UMÓW SIĘ 
NA WIZYTĘ. Ustalenie lub zmiana terminu swo-
jej wizyty jest możliwa również poprzez infolinię 
pod numerem 32/335-97-14 lub 32/335-97-20.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat 
pomocy dostępne są na stronie internetowej 
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc mate-
rialna o charakterze socjalnym”.
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku, uprawniający do 
stypendium, nie może przekroczyć 528 zł netto.

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 z późn. 
zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że 
na sesji Rady Miasta Gliwice 15 lipca 2021 r. 
został uchwalony:

miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie al. Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego, ul. Wyczółkowskiego 
i ul. Gaudiego, uchwałą numer 

XXVIII/576/2021.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego został opublikowany 23 lipca 2021 r. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie-
go, poz. 5061 i wszedł w życie 23 sierpnia 2021 r.
Zgodnie z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Śląskiego znak. IFIII.4131.1.36.2021  
z 19 sierpnia 2021 r. opublikowanym 20 sierpnia 
2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, poz. 5355, została stwierdzona nie-
ważność planu w stosunku do terenów 1UP 
oraz 2 UP, co oznacza, że na tych terenach nadal 
obowiązywał będzie obecny plan zagospoda-
rowania przestrzennego.
Z tekstem planu można się zapoznać na Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – bip.gliwice.eu w zakładce: 
• Rada Miasta/ Uchwały Rady Miasta – akty 

prawa miejscowego.
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 
ww. ustawy i podsumowanie, o którym mo-
wa w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie 
Informacji Publicznej (zakładka Planowanie 
przestrzenne/Ogłoszenia i komunikaty) oraz 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w siedzi-
bie Wydziału Planowania Przestrzennego,  
ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 209.

komunikaty

PREZyDEnt  
miaSta GLiWiCE

oGŁaSZa

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bu-
dżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/340/2020 
Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na drogach pu-
blicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie 
na terenie miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu 
RP o podjęcie działań mających na celu wprowadze-
nie zmian legislacyjnych dotyczących dotowania szkół 
niepublicznych.

6. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Sta-
tutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia po-
kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego 
Rady Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej 2 września br. oraz w Miej-
skim Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, który 
ukaże się 9 września br.

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu 
obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://spis.gov.pl
https://opsgliwice.pl/
http://www.bip.gliwice.eu/
szpital4.gliwice.pl
spis.gov.pl
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Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 36,
sprzeda nw. jednostki sprzętowe:

lp. nazwa nr 
ewid.

nr 
rej.

rok 
prod.

Cena  
minimalna
[zł netto]

uwagi

1.

Kompaktor
model: 816 F2 
marka: CATERPILLAR
Moc silnika: 179 kW
Wskazania drogo-
mierza: 10 545 mth

P 191 --- 2009 186 500,00

Zagęszczarka 
znajduje się 
w dobrym stanie 
technicznym, 
sprzęt używany, 
sprawny. 

2.

Spycharka  
gąsienicowa
model: D6R
marka: CATERPILLAR
Moc silnika: 123 kW
Wskazania drogo-
mierza: 17 170 mth
Przeznaczenie:  
wysypiska śmieci 
(bez zrywaka)

P 107
P 132 --- 2001 254 800,00

Spycharka  
znajduje się 
w dobrym 
stanie  
technicznym, 
sprzęt używany, 
sprawny. 

Wszelkich informacji udziela: Dział DFK, nr tel. 32/331-61-99.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzo-
gliwice.pl.
Termin składania ofert: 16 września 2021 r.
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych w trybie podstawowym bez prowadzenia  
negocjacji na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonych postępowań: miniportal.uzp.gov.pl oraz na 
stronie internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu prze-
targu z publikacją ogłoszenia, 
organizowanego wg procedur 

określonych Regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy  
ciepłowniczych na  

terenie miasta Gliwice  
– 2 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert:  
3 września 2021 r.  

do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

3 września 2021 r.  
o godz. 11.01

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

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji 
gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych ko-
tów gazowych z zamkniętymi komorami spalania 
na cele grzewcze i przygotowania C.W.u. wraz 
z budową etażowej instalacji centralnego ogrze-
wania, dobudową przewodów kominowych oraz 
wydzieleniem pomieszczeń łazienek w lokalach 
mieszkalnych nr 1, 4, 7, 8 w nieruchomości przy 
ul. Krzywej 10 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 9 września 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 września 2021 r. o godz. 9.15

Wykonanie termomodernizacji wraz z komplek-
sowym remontem, izolacji pionowej i poziomej 
ścian fundamentowych, docieplenia stropu piwnicy 
i ostatniej kondygnacji, wymiany pokrycia dachu, 
budowy instalacji gazowej, uporządkowania prze-
wodów kominowych, remontu pomieszczeń łazie-
nek, rozbiórki zabudowań gospodarczych w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolników 
204 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 9 września 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 września 2021 r. o godz. 9.30

OGŁOSZENIA
ofERty PRaCy

ofERty PRaCy

komunikaty

uWaGa,  
kWaLifikaCJa 
WoJSkoWa!

Wydział Spraw Obywatelskich UM w Gli-
wicach informuje, że na terenie miasta 
kwalifikacja wojskowa rozpocznie się  
9 września 2021 r. i potrwa do 29 paź-
dziernika 2021 r. Obejmie ona męż-
czyzn zameldowanych na pobyt stały 
lub pobyt czasowy na terenie miasta 
Gliwice, którzy:
• w bieżącym roku kalendarzowym 

kończą 19. rok życia – wezwania 
otrzyma 605 mężczyzn,

• urodzili się w roku 2001 (w związku 
z odwołaniem kwalifikacji z powodu 
pandemii w 2020 roku) – wezwania 
otrzyma 643 mężczyzn,

• mają nieuregulowany stosunek do 
służby wojskowej – wezwania otrzy-
ma 72 mężczyzn

oraz 
• kobiety, które zostały wskazane przez 

Wojskową Komendę Uzupełnień – 
wezwania otrzyma 17 kobiet.

Kwalifikacja będzie przeprowadzona 
w pomieszczeniach Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Gliwicach przy 
ul. Zawiszy Czarnego 7.
Każda z osób podlegających stawieniu 
otrzyma indywidualne zawiadomienie ze 
wskazaniem dnia i godziny stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje nastę-
pujące czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby pod-

legającej kwalifikacji wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do 

czynnej służby wojskowej – bada-
nie lekarskie, które przeprowadza 
Powiatowa Komisja Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej 
i wydanie wojskowego dokumentu 
osobistego (książeczki wojskowej).

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

pozwalający na ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację me-

dyczną, w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych przeprowadzonych 
w okresie dwunastu miesięcy przed 
dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej,

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

• dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobierania nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodo-
we (np. świadectwo szkolne).

Dodatkowe informacje – w czasie 
trwania kwalifikacji wojskowej – będzie 
można uzyskać w dni robocze w godz. 
8.30 – 14.30, pod numerem telefonu: 
261-124-658.

Wykonanie termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Górnej 55 w Gliwi-
cach wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, uporządkowaniem 
przewodów kominowych, wprowadzeniem gazu, przebudową linii 
napowietrznej oraz innymi robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: 9 września 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 września 2021 r. o godz. 10.00

Wykonanie remontu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Reymonta 18 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
9 września 2021 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
9 września 2021 r. o godz. 9.45

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
administrator ds. systemów 

informatycznych (Linux)
Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stano-
wisku będzie wykonywała zadania 
związane m.in. z obsługą i utrzy-
maniem systemów teleinforma-
tycznych klientów spółki.

Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• projektowanie, instalacja 

i utrzymanie serwerów i apli-
kacji opartych o rozwiązania 
z rodziny LINUX,

• tworzenie i automatyzacja pro-
cesów przy użyciu skryptów lub 
dostępnych narzędzi,

• konfiguracja usług WEB Server,
• konfiguracja i administracja 

systemów poczty elektro-
nicznej,

• tworzenie infrastruktury ser-
werowej wykorzystującej roz-
wiązania konteneryzacji,

• wdrażanie innych rozwiązań 
opartych o produkty OpenSo-
urce z rodziny LINUX,

• diagnozowanie i usuwanie 
awarii oraz udzielanie wspar-
cia technicznego,

• tworzenie procedur i doku-
mentacji oraz współdzielenie 
wiedzy w zespole,

• dbanie o bezpieczeństwo 
i standaryzację rozwiązań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej 

średnie;
• bardzo dobra znajomość 

i doświadczenie z systemami 
operacyjnymi z rodziny LINUX 
na poziomie administracyjnym 
(RedHat, CentOS, Suse, De-
bian, Ubuntu, Kali Linux );

• dobra znajomość zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem 
systemów LINUX;

• bardzo dobra znajomość i do-
świadczenie związane z konte-
nerami (docker);

• umiejętność automatyzacji za-
dań, wykorzystując dostępne 
narzędzia, skrypty i języki (np.: 
bash, python, perl, ansible, 
puppet, chef);

• doświadczenie w konfiguracji 
i administracji serwerami:

• http (apache, nginx, tomcat), 
• load balancer (haproxy), 
• pocztowymi (postifx, dove-

cot);

• dobra znajomość administra-
cji środowiskami wirtualnymi 
(Vmware);

• podstawowa umiejętność kon-
figuracji systemów MS Win-
dows oraz pakietu MS Office;

• znajomość elementów infra-
struktury sieciowej LAN/MAN/
WAN/WLAN;

• umiejętność tworzenia proce-
dur i dokumentacji;

• otwartość i chęć podejmo-
wania nowych ambitnych 
wyzwań;

• umiejętność samodzielnego 
poszukiwania rozwiązań i my-
ślenia analitycznego;

• odpowiedzialność i rzetelność; 
• dyspozycyjność;
• komunikatywność;
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• posiadanie certyfikatów ze 

szkoleń i/lub kursów obejmują-
cych zakres techniczny opisany 
w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na 

życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę, w młodym zespo-
le, w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko administratora 
ds. systemów informatycznych” 
lub złóż osobiście w sekretaria-
cie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpo-
wiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista ds. monitorowania 

systemów sieciowych
Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stano-
wisku odpowiedzialna będzie za 
realizację zadań w zakresie nadzoru 
nad systemami informatycznymi.

Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku bę-
dzie należało:
• nadzór nad prawidłową pra-

cą urządzeń sieciowych LAN/
WAN,

• nadzór nad prawidłową pracą 
systemów serwerowych oraz 
aplikacji sieciowych,

• weryfikacja poprawności wy-
konywania procesów backupu,

• bieżące utrzymanie oraz dba-
łość o spójność dokumentacji 
wewnętrznej,

• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości 

świadczonych usług,
• współpraca z zespołem admi-

nistratorów (pierwszy poziom 
HelpDesku).

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej 

średnie,
• znajomość podstaw admini-

stracji systemami operacyjnymi 
(Linux, Windows),

• znajomość podstaw zagadnień 
protokołów sieciowych oraz 
zarządzania sieciami kompu-
terowymi,

• umiejętność analitycznego 
myślenia oraz łatwość rozwią-
zywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność (zmianowy 

czas pracy).

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego,
• posiadanie certyfikatów ze 

szkoleń i/lub kursów obejmu-
jących zakres opisany w wy-
maganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na 

życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę w firmie o stabilnej 
pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kan-
dydat na stanowisko specjalisty 
ds. monitorowania systemów 
sieciowych” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMuNIKACJI  
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Oferta pracy na stanowisko:
kierowca pogotowia  

technicznego – mechanik
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu 
pracy
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. zajmowanie się pracami związanymi 

bezpośrednio z utrzymaniem właści-
wego stanu taboru autobusowego na 
trasie,

2. prowadzenie pojazdu pogotowia tech-
nicznego i odholowywanie uszkodzo-
nych pojazdów,

3. przeprowadzanie przeglądów i doraź-
nych napraw taboru autobusowego.

Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w za-

kresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
3. prawo jazdy kat. C, D,
4. podstawowy poziom kompetencji po-

znawczych, dobry poziom kompeten-
cji społecznych i osobowościowych,

5. wymagany dobry poziom wiedzy za-
wodowej (związany z realizowanymi 
zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących kwalifikacje.

List motywacyjny oraz życiorys zawodo-
wy powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumen-
ty wydane w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty, w zamkniętej kopercie, 
należy składać w Kancelarii Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150, w godzinach od 7.30 do 14.00, do  
20 września 2021 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy spełniają 
wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. 
O terminie rozmowy kandydaci będą 
informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone. 
Oferty niewykorzystane zostaną komi-
syjnie zniszczone po 3 miesiącach po 
zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/330-46-63.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMuNIKACJI 
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Oferta pracy na stanowisko:
monter opon

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze  
czasu pracy
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. przygotowanie opon do naprawy,
2. przygotowanie opon do montażu,
3. wymiana opon w pojazdach,
4. prowadzenie dokumentacji wy-

miany opon,
5. klasyfikowanie opon do naprawy 

lub kasacji.

Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe dowol-

ne, kursy i szkolenia  z zakresu 
napraw, montażu i wyważania 
opon,

3. podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających kwalifikacje.

List motywacyjny oraz życiorys za-
wodowy powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty 
muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wyda-
ne w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty, w zamkniętej kopercie, 
należy składać w Kancelarii Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od 
7.30 do 14.00, do 10 września 2021 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy speł-
niają wymogi zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indy-
widualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwróco-
ne. Oferty niewykorzystane zostaną 
komisyjnie zniszczone po 3 miesią-
cach po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/330-46-63.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH – PRACODAWCY, ZGODNIE Z ART. 13 uST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA  
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NR 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R.

1. Administratorem Pani/Pana danych oso-
bowych jest Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, adres e-mail: info@
pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Re-
gon 273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspek-
torem ochrony danych osobowych za po-
średnictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarza-
ne w następujących celach: 
a. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko pracy, rozpa-
trywania kandydatur i wyboru kandydata 
na wolne stanowisko pracy,

b. archiwizacji dokumentacji. 
Podstawami prawnymi przetwarzania da-
nych osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu pracy,

• prawnie uzasadniony interes administra-
tora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporzą-
dzenia), którym jest potwierdzenie i udo-
kumentowanie podawanych przez Pana/
Panią danych osobowych i jest oparty na 
art. 221 § 5 Kodeksu pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pan/Pani 
w dowolnej formie i z własnej inicjatywy 
dodatkowe dane osobowe, inne od za-
kresu wymaganego przez przepisy prawa 
podstawą przetwarzania jest udzielona 
przez Panią/Pana zgoda na ich prze-
twarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9  
ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy 
art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 
mogą być osoby upoważnione przez admi-
nistratora danych osobowych, dostawcy 
systemów informatycznych i usług IT, ope-
ratorzy pocztowi lub kurierzy w przypadku 
prowadzenia korespondencji.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobo-
wych jest wymogiem ustawowym. Podanie 
danych w wymaganym zakresie jest obo-
wiązkowe, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie pozostawienie 
Pana/Pani aplikacji bez rozpatrzenia.

6. Pana/Pani dane osobowe w zakresie doku-
mentacji aplikacyjnej będą przechowywane 
przez okres do 3 miesięcy od daty zakończe-
nia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub 
do momentu wycofania zgody (dla zakresu 
objętego zgodą). 

7. W przypadku zatrudnienia dokumentacja 
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani 
akt pracowniczych i będzie przechowywana 
zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać prze-
dłużony w indywidualnych przypadkach 
w celach związanych z ustalaniem, docho-
dzeniem lub obroną roszczeń.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wyko-
rzystywane do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji ani profilowania, o którym 
mowa w art. 22 rozporządzenia.

9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki 
dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych.

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych.
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OGŁOSZENIA
ofERty PRaCy

Numer naboru 4/2021
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLNE STANOWISKO uRZĘDNICZE W DZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem finan-

sowym oraz reprezentowaniem Miasta Gliwice we 
wspólnotach mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią 

dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nierucho-

mościami (DzU z 2020 r., poz. 1990), o własności lokali 
(DzU z 2021 r., poz.1048.), Kodeksu cywilnego (DzU 
z 2020 r., poz. 1740),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzędowych, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym, 
• znajomość topografii miasta Gliwice.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorganizowanie, 

odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II lub III 

piętrze siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy do-
bowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia 
lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na stro-

nie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 

• przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej mojego imienia, 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania, w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu w wyniku przeprowa-
dzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 lis- 
topada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 4/2021, 
w biurze podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
10 września 2021 r. do godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia testów meryto-
rycznych: 17 września 2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 

jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-gli-
wice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze (wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony na BIP oraz na stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby zainteresowa-
ne zwrotem dokumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają znisz-
czeniu),

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów 
merytorycznych odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe kandydata za-
trudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, 
kandydat chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu składa wraz z wymaganymi 
dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
W GLIWICACH W ZWIĄZKu Z REALIZACJĄ ZADAŃ uSTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. 
W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować 
się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod 
adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Pań-
stwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realiza-
cji procesu rekrutacji pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku podania danych 
osobowych wykraczających poza zakres wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na 
podstawie wyrażonej zgody. Podanie dodatkowych danych 
jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ogra-
niczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza 
wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym 
jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba, 
której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy  
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zauto-
matyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przedsiębiorstwo Remontów ulic  
i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni 

mistrza utrzymania ruchu  
wytwórni betonu i kruszarni

Podstawowe obowiązki
Podstawowym obowiązkiem mistrza 
utrzymania ruchu wytwórni betonu 
i kruszarni jest zapewnienie spraw-
nego działania maszyn i urządzeń 
wytwórni i kruszarni, terminowej re-
alizacji prac przeglądowych i remon-
towych oraz przestrzegania przepisów 
i zasad dotyczących bezpieczeństwa 
pracy oraz realizacja planów produkcji 
i sprzedaży, a w szczególności:

1. w zakresie eksploatacji maszyn 
i urządzeń:
• zapewnienie pełnej funkcjonalno-

ści wszystkich maszyn i urządzeń,
• koordynacja przeglądów okreso-

wych maszyn oraz ich konserwacji,
• pomoc w przygotowaniu i realiza-

cji planów remontowych maszyn 
i urządzeń,

• dokonywanie ocen stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń, 
współdziałanie przy zlecaniu re-
montów i dokonywanie kontroli 
ich wykonania,

• zarządzanie zespołem operatorów;

2. w zakresie produkcji i sprzedaży:
• zapewnienie utrzymania wyma-

ganych recepturami parametrów 
produkcji betonów,

• zapewnienie płynności dostaw 
surowców i materiałów – bieżąca 
analiza jakościowa i cenowa rynku 
dostawców,

• opracowywanie i aktualizacja 
cenników,

• nadzór nad jakością betonu po-
przez współpracę z laboratorium,

• realizacja finansowego planu 
sprzedaży i kosztów,

• koordynowanie dostawy gruzu 
i odbioru wytworzonych asor-
tymentów kruszyw (monitoring 

rynku celem pozyskiwania nowych 
odbiorców betonu).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – prefero-

wane budowlane, 
• praktyczna znajomość technologii 

produkcji betonu oraz umiejętność 
obsługi komputera, a w szczegól-
ności systemu Comarch XL,

• dokładność, sumienność, pracowi-
tość i komunikatywność.

Miejsce wykonywania pracy:
• biuro zarządu spółki, wytwórnia 

betonu, kruszarnia.
Miejsce składania ofert:
• osoby chętne do podjęcia pracy 

w stabilnej firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku proszone 
są o składanie dokumentów 
w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1 lub przesyłanie 
w formie elektronicznej na adres 
e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl  
lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl, 
tel. 32/331-82-29.

Okres składania ofert: ofert należy 
przesłać do 17 września 2021 r.
Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygo-
towawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych – RODO).

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

magazynier – operator 
suwnicy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z po-

ziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczo-
nych towarów,

• przeprowadzanie okresowych inwenta-
ryzacji powierzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania sto-
sowanego przy przeładunkach wyrobów 
i towarów pod względem uszkodzeń 
oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzo-
nych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidło-
wości przełożonemu.

Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widło-

wych – mile widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy 

w magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmia-

nowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

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 (3800 – 4000 zł 

brutto/mies.) + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub 
karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie z wy-

korzystaniem wysokiej jakości sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wy-
syłania CV na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub kontakt telefoniczny – 608-
525-440.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce Kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych), zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekruta-
cji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie do przetwarza-
nia twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj: scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-in-
formacyjnego/. 

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofer-
cie, 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.

● fizjoterapeuta 
wykształcenie wyższe; doświad-
czenie zawodowe; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik   
   do wykańczania wnętrz 

wykształcenie: brak wymagań; 
doświadczenie zawodowe oraz 
prawo jazdy kat. B mile widzia-
ne; zakres obowiązków: prace 
pomocnicze przy kafelkowaniu, 
gipsowaniu, układaniu paneli itp.; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Knu-
rów i okolice;

● pomoc cukiernika/  
    cukiernik 

wykształcenie: mile widziane za-
wodowe; mile widziane doświad-
czenie; książeczka sanepidowska 
lub gotowość do jej wyrobienia; 
możliwość przyuczenia do zawo-
du; osoby sprawne i silne fizycz-
nie; praca w Gliwicach na jedną 
zmianę, także w dni wolne;

● kierownik budowy 
wykształcenie wyższe; doświad-
czenie zawodowe: 5 lat; obsługa 
komputera – pakiet programów 
MS Office; prawo jazdy kat. B; 
uprawnienia budowlane do kie-
rowania robotami; kierowanie 
zespołem, kierowanie i nadzo-
rowanie prac na budowie, za-
mawianie materiałów, szukanie 
podwykonawców; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● elektryk samochodowy 
wykształcenie zawodowe kierun-
kowe; doświadczenie zawodowe 
mile widziane; zakres obowiąz-
ków: odczytywanie rysunków oraz 
schematów urządzeń instalacji 
elektrycznych i elektronicznych 
w pojazdach samochodowych, 
wykonywanie nowych wiązek 
elektrycznych, montaż nowych 

wiązek, sprawdzanie zgodności 
wykonanego montażu instala-
cji elektrycznej i podzespołów 
elektronicznych ze schematem 
dokumentacji technicznej, wy-
konywanie przeglądów technicz-
nych oraz konserwacji instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych, wymiana uszkodzonych 
elementów układów sterowania 
i zabezpieczeń urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych, naprawa 
sterowników, programowanie ste-
rowników, zgrywanie parametrów 
sterowników, diagnostyka kom-
puterowa usterek elektrycznych 
i elektronicznych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● szlifierz 
wykształcenie średnie; umie-
jętność czytania rysunku tech-
nicznego, zdolności manualne; 
zakres zadań: wykonywanie ob-
róbki skrawania, dobór ściernic 
i parametrów szlifowania, reali-
zacja procesu technologicznego 
zgodnie z dokumentacją, utrzy-
mywanie porządku na stanowisku 
pracy oraz dbanie o należyty stan 
maszyn, urządzeń i narzędzi; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● konserwator elektryk 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie techniczne; doświadcze-
nie zawodowe; kwalifikacje w za-
kresie dozoru i eksploatacji sieci 
elektroenergetycznych SEP do  
1 kV; uprawnienia w zakresie pra-
cy na stanowisku eksploatacji i ob-
sługi konserwacji napraw instala-
cji, sieci elektroenergetycznych; 
zakres obowiązków: utrzymanie 
ruchu obiektu biurowo-usługowo-
-produkcyjnego, prace konserwa-
torskie związane z utrzymaniem 
nieruchomości, obsługa, napra-
wa i konserwacja sieci, urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych 
do 1 kV, linii kablowych do 15 kV, 
transformatorów do 1 MVA; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 26 sierpnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

nabór nr KD.210.37.2021.KM-4

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Komunikacji  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 13 września 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na stanowisko:

młodszy specjalista ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• montaż i bieżąca eksploatacja urządzeń, instala-

cji, sieci teleinformatycznych, światłowodowych 
i elektroenergetycznych,

• realizacja planów konserwacyjnych, współpraca 
z pierwszą linią wsparcia przy usuwaniu awarii 
eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci, oraz 
dokumentowanie tych prac według protokołów,

• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.
Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji 
i sieci teleinformatycznych, światłowodowych 
i elektroenergetycznych, 

• uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV – eksplo-
atacja instalacji, sieci i urządzeń elektroener-
getycznych w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu,

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości 
pow. 3 m,

• komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy z zespołem,

• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji 
powierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego na poziomie 

pozwalającym na czytanie dokumentacji tech-
nicznej,

• doświadczenie w wykonywaniu prac konser-
wacyjnych przy instalacjach i urządzeniach 
elektrycznych, umiejętność wykonywania prac 
pomiarowych,

• uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV – dozór 
instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym,

• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umo-

wy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwa-

lifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę, w mło-

dym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko 
młodszego specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobi-
ście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
mailto:drogi%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:ecieszowic%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
https://ssm.silesia.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
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ofERty PRaCy

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.19.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu 
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji 

dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

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

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

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

4. Nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz przeglądach 
technicznych w okresie gwarancyj-
nym i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem in-
westycji w postaci dowodu księgo-
wego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

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

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej. 

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

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

1.4. Prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o finansach 
publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są  

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 3 września 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowiązany 
jest (po otwarciu ofert, tj. od następne-
go dnia roboczego po terminie składa-
nia dokumentów) do uzyskania informa-
cji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
6 września 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
8 września 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

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

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

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

6.8. 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.110.1.22.2021
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 (3 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 funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice.

3. Współpraca z podmiotami utrzymu-
jącymi infrastrukturę tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej 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 z funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy Śred-
nicowej oraz sygnalizacji świetlnych 
na terenie miasta Gliwice.

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

7. Przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
z tunelem w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice. 

8. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, sa-
morządów, kolei i innych zarządców 
dróg, w zakresie projektów dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego.

9. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe techniczne.
2. Umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych.
3. Znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów 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.

4. Obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym.

5. Prawo jazdy kat. B.

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

wice,
2. Umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych.
3. Doświadczenie zawodowe – mini-

mum 2 lata.
4. Uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV.
5. Znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum. 
6. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
7. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
8. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
9. 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 pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych), II piętro. 

2. Praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

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

stałe miejsce pracy.
5. Zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji.
6. Wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

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

8. 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 10 września 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 13 września 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 16 września 2021 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 zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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.

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

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

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

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.23.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
– informatyk, w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informa-

tycznymi Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami 

wspierającymi pracę Zarządu 
Dróg Miejskich.

3. Administrowanie siecią kompu-
terową Zarządu Dróg Miejskich.

4. Zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich.

5. Udzielanie pomocy pracowni-
kom Zarządu Dróg Miejskich w za- 
kresie technologii informaty- 
cznych.

6. Bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informa-

tyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia 

w pracy na podobnym stanowi-
sku.

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. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym ro-
zumienie dokumentacji technicz-
nej.

7. Posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzy-
manie ciągłości pracy systemów 
informatycznych oraz stanowisk 
pracy wyposażonych w kompu-
tery.

8. Znajomość na poziomie admini-
strowania systemami informa-
tycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Fire-

wall,
c) systemy operacyjne (Windows 

Server 2008/2012/2016 oraz 
Windows 10),

d) administrowanie domeną Mi-
crosoft Active Directory oraz 
dystrybucją poprawek dla 
serwerów i stacji końcowych,

e) pakiety biurowe (Microsoft 
Office, Open Office),

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 
6.7.,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.

Wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa z za-

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania administra-
cyjnego).

2. Znajomość obsługi baz danych 
Microsoft SQL Server 2008 / 2012 
/ 2014.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

5. Znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

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 powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych).

2. W wyjątkowych sytuacjach moż-
liwa praca w systemie zmiano-
wym,

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

4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

5. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

6. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

7. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

8. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru.

2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje.

5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 9 września 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
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 nu-
merem 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 refe-
rencyjnych nastąpi do 10 września 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 14 września 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

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

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31 oraz pod ogłoszeniem o nabo-
rze opublikowanym na www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (j.t. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

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

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

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA

        oferuje do wynajęcia po-
mieszczenia biurowe  

w Gliwicach w doskonałej  
lokalizacji (skrzyżowanie  

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

nomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

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

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

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

e-mail: marketing@scl.com.pl

miESZkaLnE

uŻytkoWE

LokaLE na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

uL. JASIŃSKIEGO 16, lokal nr 5, I piętro, pow. 
27,58 m2 + piwnica: 2,47 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

uL. LOTNIKÓW 40, lokal nr 3, I piętro, pow. 
57,38 m2 + piwnica: 4,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 200,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

uL. ŚWIĘTOJAŃSKA 25, lokal nr 4, I piętro, pow. 
60,53 m2 + piwnica: 26,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 700,00 zł
Wadium: 18 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

uL. FLORIAŃSKA 22, lokal nr 1, parter, pow. 
54,59 m2 + piwnica: 13,51 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 198 400,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
Wadium: 19 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

uL. ŚWIĘTOJAŃSKA 21, lokal nr 8, I piętro, pow. 
24,10 m2 + piwnica: 6,66 m2, 1 pokój z aneksem 
kuchennym, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 września 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
Wadium: 8400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

uL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 38, lokal nr 9, 
IV piętro, pow. 69,40 m2 + piwnica: 2,52 m2, 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 900,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 10,  
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 21 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

uL. KŁODNICKA 13, lokal nr 2, parter, pow.  
64,13 m2 + piwnica: 6,15 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 100,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 7 września 2021 r. z ROM 2  
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 21 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

uL. HORSTA BIENKA 18, lokal nr 2, parter, pow. 
48,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 300,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 15 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

uL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal nr 2, parter, pow. 
43,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 200,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 13 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

uL. SZYBOWCOWA 19, lokal nr 5, I piętro, pow. 
36,90 m2 + piwnica: 8,00 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 300,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

uL. ŁuŻYCKA 6, lokal nr 5, I piętro, pow. 60,02 m2 
+ piwnica: 3,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 200 200,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

uL. PIASTOWSKA 14, lokal nr 2, parter, pow. 
35,72 m2 + piwnica: 4,05 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 300,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 12 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

uL. ŚW. BRONISŁAWY 14, lokal nr 2, parter, pow. 
29,34 m2 + piwnica: 3,87 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 400,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

uL. PODLESIE 1, garaż nr 2, parter, pow.  
6,64 m2 (h<2,20 m), 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 900,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

uL. DuBOIS 6, lokal nr II, parter, pow. 44,74 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 500,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

uL. DuBOIS 8, lokal nr II, parter, pow. 27,75 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 200,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 2  
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 7100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

uL. DWORCOWA 40D, lokal nr 1, parter, pow. 
52,20 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu

Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

uL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal nr I, 
parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 23 200,00 zł
Termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

uL. TARNOGÓRSKA 20A, lokal nr I, parter, pow. 
64,75 m2, 4 pomieszczenia, korytarz, pomiesz-
czenie sanitarne, WC, lokal do generalnego 
remontu, do wymiany strop drewniany po-
między lokalem użytkowym a mieszkaniem 
na I piętrze
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 11.15

Cena wywoławcza nieruchomości: 195 900,00 zł
Termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 19 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

uL. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal nr V, piwnica, 
parter, I piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomiesz-
czenie sanitarne i WC, parter: 9 pomiesz-
czeń, 9 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitarne,  
6 WC, I piętro: 4 pomieszczenia, 3 koryta-
rze, sala główna, 3 WC, lokal do generalnego  
remontu
Termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 282 900,00 zł
Termin oględzin: 27 sierpnia 2021 r. i 22 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się odpowiednio 
do 24 sierpnia 2021 r. i 20 września 2021 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 114 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

niERuChomośCi

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 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.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 154/2021 do 13 września 2021 r.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM/446/2021 do 9 września 2021 r.,
• nr ZGM/462/2021 do 13 września 2021 r.,
• nr ZGM/463/2021 do 9 września 2021 r.,
• nr ZGM/464/2021 do 13 września 2021 r.,
• nr ZGM/465/2021 do 9 września 2021 r.,
• nr ZGM/466/2021 do 13 września 2021 r.,
• nr ZGM/468/2021 do 13 września 2021 r.,
• nr ZGM/469–470/2021 do 10 września 2021 r.,
• nr ZGM/479/2021 do 10 września 2021 r.,
• nr ZGM/482/2021 do 13 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezyden-
ta-miasta/

2. Lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/439/2021 do 10 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezyden-
ta-miasta/

3. Wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 472/2021 do 13 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2021/493 do 14 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

Zarząd Dróg  
Miejskich  

w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej (BIP) Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.
bip.gliwice.eu), zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone 
do dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:

Zarząd Dróg  
Miejskich  

w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej (BIP) Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.
bip.gliwice.eu), zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone 
do dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:

• nr ZDM/30/2021 do 9 września 2021 r.,
• Nr ZDM/33/2021 do 9 września 2021.

• nr ZDM/31/2021 do 14 września 2021 r.,
• nr ZDM/32/2021 do 13 września 2021 r.
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