
Regionalny Tygodnik Informacyjny • 14 września 2017 r. 7LUBAWKAReporterka Emila Krzemińska, tel.: 512-153-011, emila.krzeminska@tygodnik.info

Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas 
określony -  trzech  lat.
Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6A

I. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich 
udokumentowania 

1. Wymagania obowiązkowe: 
l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa 
Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na pod-
stawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowe-
go, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejsko 
Gminnego - Ośrodka Kultury w Lubawce,
4) przedstawienie autorskiego programu działania Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Kultury w Lubawce z uwzględnieniem warunków organizacyj-
no-finansowych instytucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do Zarządzenia nr 141/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 
września 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrek-
tora Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury w Lubawce  oraz określenia 
regulaminu konkursu,
5) znajomość zagadnień w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 
finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania insty-
tucji kultury, w tym finansów publicznych,
7) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,
8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,
9) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
10) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi,  o którym mowa w art. 31 ust.1 ustawy z dnia  
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  fi-
nansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumi-
ewanie się,
2) kreatywność, dys pozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura 
osobista,

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć 
promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością 
artystyczną,
4) organizowanie w oparciu o bazę  Miejsko- Gminnego Ośrodka Kul-
tury przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu własnego,
5) prawo jazdy kat. B,
6) doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.
7) umiejętność obsługi komputera( Microsoft Office)
3. Sposób udokumentowania wymagań kwali� kacyjnych
Oferty kandydatów powinny zawierać:
l) pisemny wniosek o przystąpienie do konkursu z motywacją kandy-
dowania na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lubawce,
2) zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-
finansowych działalności Instytucji kultury, tj. Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubawce wraz z programem działania Instytucji kul-
tury, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 141/2017 Burmistrza 
Miasta Lubawka  z dnia 11września  2017 r. w sprawie ogłoszenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lubawce oraz określenia regulaminu konkursu,
3) pisemny, autorski program działania Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lubawce z uwzględnieniem warunków organizacyjno-fi-
nansowych instytucji według wzoru znajdującego się w załączniku nr 
3 do Zarządzenia nr 141/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 
września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrek-
tora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce oraz określenia 
regulaminu konkursu,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje 
itp.),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy za-
wodowej,
8) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykony-
wania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie o  brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dys-
ponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 
ustawy z dnia  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny  finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
12) kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka pol-
skiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób 
niebędących obywatelami polskimi),
13) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., 
poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanow-
isko dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce,
14) ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wymagania dodat-
kowe określone powyżej.

II. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie 
do konkursu oraz wymaganych dokumentów.

Urząd Miasta Lubawka,  58-420  Lubawka  ul. plac Wolności 1 w ter-
minie do 20  października 2017 r. do godz. 14. 00 z dopiskiem na 
kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lubawce”. Za datę złożenia wniosku uważa 
się datę jego wpływu do Urzędu Miasta w Lubawce. Wnioski, które 
wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
Dokumenty wymienione w rozdziale I ust. 3 w punktach 1-5 oraz 8-11 
i 13, powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszających się 
do konkursu. Pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w kseroko-
piach potwierdzonych własnoręcznie za zgodnością z orginałem przez 
zgłaszającego się do konkursu. 

III. Informacje dodatkowe: 
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta 
Lubawka powoła Komisję Konkursową,
2) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - 
sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów 
i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandy-
daci zostaną powiadomieni indywidualnie,
3) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – w ciągu 7 dniu, prze-
widywany termin zakończenia postępowania konkursowego - w ciągu 
14 dni po upływie terminu składania wniosków,
4) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyj-
no-finansowych działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lubawce można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w   Lubawce ul. Przyjaciół Żołnierza 6A tel. 757411369,
5) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez 
podania przyczyny,
6) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy Lubawka.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lubawka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

OGŁOSZENIE

W najbliższą sobotę 16 września w Lubaw-
ce odbędą się dożynki gminne. W tym roku 
imprezie ma towarzyszyć piknik mleczny. 

Uroczystości rozpocznie msza św. o godzi-
nie 12.00 w lubawskim kościele. Po niej uczest-
nicy imprezy przemaszerują z wieńcami do-
żynkowymi na stadion miejski. Na godzinę 
14.00 zaplanowane jest oficjalne otwarcie 
święta plonów. Uatrakcyjniać je będą występy 
rodzimych zespołów ludowych, chóru Canta-
re z Lubawki, a o 19.00 Zespołu Pieśni i Tańca 
Wałbrzych. Na 19.30 zaplanowany jest występ 
zespołu Cool Play. Zabawa dożynkowa ma po-
trwać do 24.00.                   MB

Dzielnicowy z komisariatu w Lubawce 
we wtorek 12 września spotkał się z przed-
szkolakami w Miszkowicach. Spotkanie 
związane było z bezpieczeństwem na drodze, 
a w szczególności w drodze do przedszkola 
i z powrotem. Podczas zajęć z policjantem 
dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia mogą 
na nie czyhać.

– Dzielnicowy poruszał w szczególności 
kwestie kontaktu z obcymi osobami, 
przypomniał numery alarmowe: 112, 997, 998, 
999 – mówi Grzegorz Szewczyk, oficer pra-
sowy KPP w Kamiennej Górze.

Najmłodsi zadawali wiele pytań o pracę 
funkcjonariusza. Wizyta policjanta była dla 
nich ogromnym przeżyciem.          MB

Święto plonów

Bezpieczne 
maluchy

To na pewno dobra informa-
cja dla ponad 2000 pacjentów 
przychodni.

40 lat minęło
Przychodnia działa w Gam-

bicie od 1977 roku. Aż do 1999 
roku obejmowała opieką tyl-
ko pracowników firmy. Gdy 
w służbie zdrowia pojawiły się 
Kasy Chorych (poprzedniczki 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia) ówczesne kierownictwo 
Gambitu zdecydowało się otwo-
rzyć przychodnię dla wszyst-
kich, którzy chcieli się tu leczyć. 
Nowy zarząd spółki z Józefem 
Piotrowskim i kiem Głuszyń-
skim na czele nie zamknął pla-
cówki.

– Jej prowadzenie nie mie-
ściło się jednak w naszym mo-
delu biznesowym – mówi dyr. 
finansowy Jacek Głuszyński. – 
Od pewnego czasu szukaliśmy 
więc dla niej inwestora branżo-
wego.

Taki pojawił się pod koniec 
ubiegłego roku. To właśnie firma 
Blue Medica.

Ponad 100 tysięcy 
pacjentów

Łódzka spółka zatrudnia 200 
osób i ma już w kraju 12 przy-
chodni. Głównie w dużych mia-
stach, między innymi w Warsza-
wie, Łodzi, Bełchatowie, Elblągu, 
Lublinie i Kielcach. Obejmuje 
tam opieką 112 tysięcy pacjen-
tów. Prezes Paweł Jarosz zakła-
da, że w niedługim czasie liczba 
ta wzrośnie do 200 tysięcy. So-
lidną podstawą tych planów jest 
fakt, że na przejęcia kolejnych 
placówek Blue Medica ma aż 30 
mln złotych.

– Nie chcemy jednak rozwi-
jać się w nieskończoność – mówi 
Paweł Jarosz. – Przewidujemy, 
że będziemy mieli 20 placówek, 
w tym być może mały szpital.

Dlaczego inwestują 
u nas?

Lubawka będzie najmniej-
szym miastem wśród tych, 
w których działa Blue Medica. 
Przychodnia Gambitu nie znala-
zła się jednak w portfelu łódzkiej 
spółki przypadkowo.

– Szukaliśmy przycho-
dni dobrze prowadzonych 
i z potencjałem, rozwojo-
wych – wyjaśnia prezes 
Jarosz. – A Lubawka taki 
potencjał ma, między 
innymi ze względu na 
bliskość granicy z Cze-
chami.

Sama przychodnia 
z jej 800 metrami kwa-
dratowymi daje możliwo-
ści poszerzenia pakietu 
usług (w tym przede 
wszystkim lekarzy spe-
cjalistów) i zapewnienia 
opieki nawet 15 tysią-
com pacjentów. 

Wspólny cel: 
kontynuacja

Strony umowy, czyli Gambit 
i Blue Medica, nie zdradzają kwo-
ty, za jaką została kupiona przy-
chodnia. Ważniejsze od ceny było 
ustalenie wspólnych celów. Firma 
z Łodzi stawia na rozwój, a tym sa-
mym był zainteresowany Gambit.

– Zależało nam przede 
wszystkim na tym, aby nabywca 

nie zamknął przychodni – mówi 
dyr. Głuszyński. 

Blue Medica przejmuje pra-
cowników, pacjentów i nawet 
nazwę. Przychodnia Zdrowia 
Gambit będzie działać nadal. 
A jej działalność powinni uważ-
nie obserwować szefowie innych 
placówek. Na lokalnym rynku 
opieki zdrowotnej przybył im 
nowy, dynamiczny konkurent.

Janusz Chodasewicz

– Lubawska przychodnia ma 
potencjał – zapewnia jej nowy 
właściciel, Paweł Jarosz

Przychodnia Gambitu ma nowego właściciela

Lubawka w sieci
Firma Blue Medica z Łodzi, posiadająca w całym kraju sieć przychodni, nabyła przychodnię 
zdrowia Gambitu. We wtorek odbyło się spotkanie nowych szefów z pracownikami 
lubawskiej placówki. – Przejmujemy wszystkich, zarówno dla nich, jak i dla pacjentów 
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