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jest ich 69. Mają różne pa-
sje i różne zainteresowa-
nia. Łączy ich jedno – lubią 
się uczyć. wygrywają olim-
piady i konkursy przedmio-
towe w kraju i za granicą. 
są przyszłością naszego 
miasta. Podczas Gliwickie-
go lauru nauki prezydent 
Gliwic przyznał im nagrody 
i wyróżnienia. 
W Gliwicach nie brakuje wybitnie zdolnych uczniów 
oraz świetnych pedagogów. Uhonorowaniem ich osią-
gnięć, zaangażowania i pasji są Gliwickie Laury Nauki.

Te wyjątkowe wyróżnienia wręczył 27 listopada 
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

– Jeżeli nasza młodzież będzie taka, jak ta, która jest 
na tej scenie, to możemy wszyscy spać spokojnie, 
a miasto będzie miało świetlaną przyszłość – mówił 
prezydent podczas uroczystości.

Uroczysta gala odbyła się na Scenie Bajka. Laury 
trafiły do rąk 69 najzdolniejszych uczniów z 17 
gliwickich szkół.

https://gliwice.eu
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druGa strona w obiektywie

W naszym mieście gościli trenerzy i młodzi zawodnicy klubów HFTC-Tauras SM Wilno 
i SM Sirvintos. To litewskie drużyny hokeja na trawie, zaprzyjaźnione m.in. z gliwickim 
Kolejarzem, którego sportowcy już wcześniej przebywali z koleżeńską wizytą w Wilnie. 
W programie odwiedzin nie zabrakło turnieju 13-latków oaz zwiedzania gliwickich 
atrakcji turystycznych. (fot. KSS Kolejarz Gliwice)

Podczas  XVIII Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej Harcerze uhonorowali Prezy-
denta Gliwic. Zygmunt Frankiewicz otrzymał odznaczenie za wspieranie działań 
i inicjatyw Hufca. (fot. A.Ziaja)

Z Wilna do Gliwic

Harcerze dziękują za wsparcie

Pociągi do Katowic co 20 minut oraz dodatkowe kursy w godzinach szczytu na 
liniach Gliwice – Kędzierzyn-Koźle oraz Gliwice – Opole. W nowych rozkładach 
jazdy KŚ i PR pojawi się więcej pociągów wyjeżdżających  z naszego miasta. Zmiany 
będą obowiązywać od 10 grudnia. (fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice)

Więcej pociągów

W kolejnej edycji Pucharu Regionalnego Śląska i Opolszczyzny we wspinaczce 
wystartowało 14 zawodników z Akademii Wspinania GTW. Nie zawiedli oczekiwań. 
Aż jedenaścioro z nich stanęło na podium! (fot. GTW Gliwice)

11 wspinaczy GTW na podium!

Na odbywających się w Bogocie Mistrzostwach Świata Ju-Jitsu powołany do kadry 
Polski Paweł Bańczyk, trener i zawodnik Gliwickiego klubu BJJ Factory, zdobył tytuł 
Mistrza Świata Ju-Jitsu Ne Waza w kat. –85 kg. (fot. J. Bańczyk)

Gliwicki „Brazylijczyk” mistrzem świata!

25 listopada Zespół Szkół Łączności świętował 70-lecie. Główne uroczystości odbyły 
się w siedzibie szkoły przy ul. Warszawskiej. Jubileusz był fantastyczną okazją do spo-
tkań i wspomnień. Sala gimnastyczna szkoły wypełniła się po brzegi. (fot. Gliwice TV)

70 lat minęło

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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w budynku dawnej poczty przy ul. dolnych wałów 
trwają intensywne prace adaptacyjne. już niebawem 
do zabytkowych wnętrz wprowadzi się między innymi 
the software House, gliwicka firma z branży it. jako 
pierwsi publikujemy wizualizacje prezentujące histo-
ryczne wnętrze w nowej odsłonie. 

Wiemy już, że z zewnątrz budy-
nek zachowa swój XIX-wieczny 
charakter, jednak wnętrze zyska 
nowoczesny design i innowacyj-
ne rozwiązania – zaprojektowa-
ne przez Zalewski Architecture 
Group. Całość łączy kreatywną 
przestrzeń pracy ze strefą wy-
poczynku i relaksu. 

Firma The Software House zaj-
mie niemal dwa piętra zabytko-
wego budynku. W nowej prze-
strzeni znajdą się chillout roomy 
przeznaczone do wyciszenia 
i spokojnej pracy oraz duża, 
wielofunkcyjna sala, w której 
będą odbywać się m.in. spotka-

nia dla programistów z regionu, 
organizowane od kilku lat przez 
The Software House. Dach nad 
salą, w której uprzednio przyj-
mowani byli klienci poczty, 
zaadaptowano na przestronny, 
drewniany taras z efektownym 
przeszkleniem. Przeprowadzkę 
do nowej siedziby zaplanowano 
na przełom 2017/2018 r. Oprócz 
The Software House w budynku 
znajdą się też inne firmy, ale 
wszystkie szczegóły inwestycji 
nie są jeszcze znane.

– W ostatnich latach branża 
informatyczna przeżywa praw-
dziwy boom. Gliwice pod tym 

względem rozwijają się bardzo 
dobrze, a miasto bywa nazywane 
„polską Doliną Krzemową” – pod-
kreśla Mateusz Kubiczek, prezes 
zarządu The Software House. 

– W naszej firmie pracują 
uzdolnieni ludzie z całego 
Śląska, a ich liczba przekroczy 
niedługo setkę. Stąd decyzja 
o zmianie biura. Dlaczego aku-
rat stara poczta? Wiele firm 
woli stawiać nowe budynki, ale 
my postanowiliśmy pójść tro-
chę pod prąd. Pracujemy nad 
projektami z całego świata, 
ale czujemy się wciąż lokal-
ną, gliwicką spółką. Dlatego, 

zamiast wznosić szklany biu-
rowiec, wolimy zainwestować 
w starą pocztę. Chyba trudno 
o bardziej symboliczny dla 
mieszkańców miasta budynek 
– dodaje Kubiczek.

The Software House tworzy 
aplikacje komputerowe i mo-
bilne. Firma powstała w 2012 
r. i od początku działalności jest 

związana z Gliwicami. Tylko 
w tym roku zajęła wysokie lokaty 
w kilku kategoriach polskiego 
zestawienia Computerworld 
TOP 200, a także w międzyna-
rodowym rankingu Deloitte 
Technology Fast 50 – jako jedna 
z najszybciej rozwijających się 
firm technologicznych w całej 
Europie Środkowej. (mf)

inwestycje

zapadła już decyzja w sprawie przebudowy  
„pajączka”, projekt został wpisany w plan budże-
towy na 2018 r. 

Skrzyżowanie ulic Daszyńskiego, 
Jasnogórskiej, Wieczorka, Ko-
zielskiej i Sobieskiego zostanie 
podzielone na dwa. 

Jedno skrzyżowanie (Daszyńskiego, 
Jasnogórska, Wieczorka i Koziel-
ska) będzie sterowane sygnalizacją 
świetlną, drugie – Daszyńskiego 
z ul. Sobieskiego – będzie zwykłe. 

– Przy okazji przebudowy tory 
tramwajowe w ciągu ul. Daszyń-

skiego zostaną usunięte. Zmoderni-
zowana będzie zatoka autobusowa 
przy ul. Jasnogórskiej. Przy kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
przygotowane zostaną miejsca po-
stojowe – wylicza Jadwiga Jagiełło-
Stiborska, rzecznik Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. – Ponadto 
przeniesiemy przystanek z ul. Wie-
czorka na ul. Daszyńskiego, a ten 
z ul. Daszyńskiego za skrzyżowanie 
ul. Daszyńskiego i Sobieskiego – 
dodaje. (mf)

zniknie „Pajączek”

Nowe 
technologie 
w starej poczcie
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tytuł doktora honoris causa Politechniki śląskiej został przyznany prof. aleksan-
drowi sieroniowi – wybitnemu uczonemu o rzadkich umiejętnościach łączenia 
i wykorzystania w praktyce oraz nauce sztuki inżynierskiej i wiedzy medycznej 
dla ratowania zdrowia ludzkiego.

Uroczystość odbyła się 22 
listopada w Centrum Edukacyj-
no-Kongresowym Politechniki 
Śląskiej. W ramach uroczystości 
prof. Aleksander Sieroń wygłosił 
wykład pt. „You can see more by 
looking”, podczas którego pokazał 
nowoczesne wykorzystanie świa-
tła w diagnostyce nowotworów.

Prof. zw. dr hab. n. med. Aleksan-
der Sieroń to wyjątkowa postać 
zarówno w polskim, jak i między-
narodowym środowisku nauko-
wym. Jako absolwent studiów 
technicznych oraz medycznych 
w swojej pracy naukowej łączy 
różne obszary wiedzy, będąc 
autorytetem w dziedzinie cho-
rób wewnętrznych, kardiologii, 
angiologii, hipertensiologii i me-
dycyny fizykalnej. Uważany jest 
za jednego z najbardziej liczących 
się w świecie ekspertów w dzie-
dzinie oddziaływań biologicznych 
oraz zastosowań medycznych pól 
elektromagnetycznych i światła 
niskoenergetycznego. Jest także 
pionierem w zakresie klinicznych 

zastosowań diagnostyki i terapii 
fotodynamicznej, krioterapii ogól-
noustrojowej oraz hiperbarycznej 
terapii tlenowej. Ponadto pro-
wadzi unikalne w skali światowej 
badania w zakresie innowacyjnych 
metod kompleksowego leczenia 
ran przewlekłych.

Prof. Aleksander Sieroń kieruje 
Katedrą i Oddziałem Klinicznym 
Chorób Wewnętrznych, Angiologii 
i Medycyny Fizykalnej w Szpitalu 

Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. 
To jednostka Wydziału Lekarskie-
go wz Oddziałem Lekarsko-Den-
tystycznym w Zabrzu przy Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym w Ka-
towicach. 

Aktywnie uczestniczy w pracach 
rad programowych zarówno 
swojego macierzystego Wydziału 
Elektrycznego, jak i Centrum Inży-
nierii Biomedycznej Politechniki 
Śląskiej. (mt)

50. doktor honoris causa 
Politechniki śląskiej

stanisław wyspiański żył krótko, lecz tworzył wyjątkowo intensywnie. zapisał się w historii jako wybitny dramaturg, poeta, malarz, grafik 
i architekt, a nawet… projektant mebli. dokonaniami mógłby obdzielić co najmniej kilka osób! Projekt mu poświęcony stworzyła m.in. Miej-
ska biblioteka Publiczna w Gliwicach.

Gliwicka MBP realizuje w tym roku 
aż 6 przedsięwzięć dofinansowa-
nych ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jednym z nich jest międzynarodo-
wy projekt „Światu dajesz kształt” 
w 110. rocznicę śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego. Biblioteka zajmuje 
się tą kwestią od jesieni ubiegłego 
roku, wraz z kilkunastoma partne-
rami z Ukrainy. 

– Na realizację tego projektu 
przeznaczyliśmy środki własne 
oraz pieniądze pozyskane z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Pozwoliło to zor-
ganizować szereg spotkań z na-
szymi partnerami i przygotować 
ciekawe pomoce dydaktyczne, 
grę planszową oraz interaktywną 
podstronę internetową dedykowa-
ną przedsięwzięciu – mówi Bogna 
Dobrakowska, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. 

Jednym z założeń projektu była 
również wizyta uczestników 
w ośrodkach partnerskich we Lwo-
wie. – Spotkaliśmy się w murach 
tamtejszej Akademii Sztuk Pięk-
nych, w Szkole Ogólnokształcącej 
nr 10 oraz Lwowskiej Obwodowej 
Bibliotece dla Dzieci. W tych trzech 
różnych miejscach i środowiskach 
rozmawialiśmy o twórczości Wys- 
piańskiego oraz m.in. o tym, jak 
o niej uczyć – podkreśla Izabela 
Kochańczyk, zastępca dyrektora 
MBP w Gliwicach.

Przed tygodniem do Gliwic przy-
byli z rewizytą partnerzy z Ukrainy. 
W trakcie trzydniowego pobytu 
wzięli udział w licznych prelek-
cjach i wykładach oraz warszta-
tach dla nauczycieli w gliwickiej 
szkole partnerskiej (SP nr 9). 
Goście mieli możliwość podsumo-
wania dotychczasowych działań 
oraz poznania atrakcji naszego 

miasta. Zwiedzili teren Radiostacji, 
wnętrza Willi Caro, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich, Palmiarnię 
i zabytkową gliwicką starówkę.

– To bardzo ciekawy projekt 
i wyjątkowo owocna współpra-

ca. Gliwice zaproponowały nam 
ją w tym roku – komentował 
dr Marian Besaga z Lwowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. – Mnie 
osobiście najmocniej porusza fakt, 
że to przedsięwzięcie ponad gra-
nicami – dodała Olena Kremnova 

z Lwowskiej Obwodowej Biblio-
teki dla Dzieci. – Niesamowite 
jest to, jak dużo wyniosły z niego 
i dzieci i nauczyciele – zwracały 
uwagę Katarzyna Latyszewska ze 
Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 
we Lwowie i Aleksandra Partyka 
z lwowskiej Szkoły Ogólnokształ-
cącedj nr 24. – Ja z kolei nie mogę 
przestać zachwycać się waszym 
miastem – podkreślała goszcząca 
pierwszy raz w Gliwicach Natalia 
Czajkowska reprezentująca Polską 
Szkołę Sobotnio-Niedzielną przy 
Stowarzyszeniu Centrum Kultury 
Polskiej im. T. Padury w Koziatyniu.

Przedsięwzięcie z twórczością 
Wyspiańskiego w roli głównej 
pozwoliło partnerom dać upust 
inwencji i wyzwoliło pokłady 
nowej energii. Jak wielokrotnie 
podkreślali goście, rysują się 
przed nimi kolejne wspólne 
projekty.  (kik)

o wyspiańskim  
w międzynarodowym gronie

Na skrzyżowaniu ulic Ko-
zielskiej, Wyczółkowskiego 
i Kresowej często dochodzi do 
stłuczek i kolizji. Skrzyżowanie 
jest przepisowo oznakowane, 
jednak kierowcy popełniają na 
nim błędy – nie zauważają lub 
ignorują stojący tam znak STOP, 
wymuszają pierwszeństwo lub 
nieprawidłowo wyprzedzają. 
Nie pomogły znaki o ograni-
czeniu prędkości do 40 km/h 
ani ostrzeżenie o wypadkach. 

Skrzyżowanie zostanie przebu-
dowane na bezpieczne, czte-

rowlotowe rondo. Przy okazji 
powstanie nowa nawierzchnia 
i chodniki. 

– Przystanek autobusowy 
w ciągu ul. Kozielskiej, obecnie 
znajdujący się przy skrzyżowaniu, 
zostanie przeniesiony. Dla linii 
kursujących tą ulicą wybudowa-
na zostanie zatoka autobusowa – 
mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
z gliwickiego ZDM-u.

Przetarg na wyłonienie wy-
konawcy inwestycji został już 
ogłoszony.  (mf)

niebezpieczne skrzyżowanie ul. kozielskiej, wy-
czółkowskiego i kresowej zostanie przebudowane. 
organizacja ruchu na tej krzyżówce sprawia kierow-
com sporo kłopotu, dlatego powstanie tam rondo.

rondo 
dla kozielskiej

fo
t. 

Go
og

le
 S

tr
ee

t V
ie

w

fo
t. 

J. 
Sz

ul
ik

 / 
Po

lit
ec

hn
ik

a 
Śl

.

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2017 (876), 30 listopada 2017 5

w Gliwicach nie brakuje wybitnie zdolnych uczniów oraz 
świetnych pedagogów. uhonorowaniem ich osiągnięć, 
zaangażowania i pasji są Gliwickie laury nauki. te wy-
jątkowe wyróżnienia wręczył 27 listopada prezydent 
Gliwic zygmunt Frankiewicz.

Uroczysta gala odbyła się na 
Scenie Bajka. Laury trafiły 
do rąk 69 najzdolniejszych 
uczniów z 17 gliwickich szkół. 
Wśród nagrodzonych znaleźli 
się laureaci konkursów przed-
miotowych na szczeblu woje-
wódzkim, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym.

– Liczymy na młodych ludzi. Na 
to, że następne roczniki równie 
utalentowanej młodzieży będą 
się rozwijały w Gliwicach. Trzeba 
chodzić do szkoły, odrabiać lek-
cje, ale to na pewno nie wystar-
czy. Żeby do czegoś dojść, warto 
mieć również zainteresowania, 
pasje. Właśnie to daje poczucie 
wartości własnej i prawdziwe 
szanse na osiągnięcie sukcesu 

– mówił prezydent Gliwic, Zyg-
munt Frankiewicz.

Prezydent wręczył też 
podziękowania i kwiaty 
nauczycielom, którzy 
przygotowali laureatów 
do olimpiad i pomogli im 
w osiągnięciu sukcesów. 

– To jest doskonała okazja do 
podziękowania Państwu, czyli 
rodzicom, dyrektorom, mistrzom, 
wychowawcom, nauczycielom, za 
to, że pomagają młodym ludziom 
rozwijać się – mówił prezydent 
Zygmunt Frankiewicz. Dyrektorzy 
szkół, w których uczą się nagro-

dzeni uczniowie, otrzymali listy 
gratulacyjne.

Prezydent Gliwic przyznał także 
stypendia. W tym roku stypendium 
Prezydenta Miasta Gliwice pierw-
szego stopnia otrzymało 9 uczniów, 

stypendium drugiego stopnia – 14, 
a trzeciego – 23 osoby.

Gala Gliwickiego Lauru Nauki or-
ganizowana jest już od 12 lat przez 
nauczycieli z SP nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi.  (mt)

aktualności

Gliwickie laury 
dla najlepszych
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Prezydent zygmunt Frankiewicz docenił też dyrektorów szkół. 
to oni stwarzają doskonałe warunki do rozwijania pasji i zdobywania wiedzy. 

Pełną listę laureatów 
i stypendystów można 
znaleźć na stronie www.
gliwice.eu. wszystkim 
laureatom gratulujemy! 
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są dzieci, które zostały osierocone, porzucone lub z różnych powodów odebrane ro-
dzicom. takie dzieci potrzebują dużo ciepła, spokojnego domu i kochających rodziców, 
którzy otoczą je troską, zapewnią stabilny rozwój i wskażą właściwą drogę. centrum 
Pieczy zastępczej i wspierania rodziny w Gliwicach poszukuje małżeństw, rodzin 
z dziećmi lub osób samotnych zainteresowanych tworzeniem rodzin zastępczych.

Niewiele jest zjawisk równie 
ważnych, odpowiedzialnych, 
trudnych, a jednocześnie tak 
pięknych i dających radość, jak 
wychowanie dziecka i wska-
zanie mu właściwej drogi ży-
ciowej. Wiele dzieci, również 
w Gliwicach, nie zaznało troski 
ani wsparcia od biologicznych 
rodziców. Dlatego potrzebni są 
rodzice na zastępstwo, którzy 
naprawią wyrządzone szkody 
i dadzą dzieciom szansę na 
lepsze życie, pełne wartości, 
spokoju i szczęścia, ofiarują 
dzieciństwo, które przez bio-
logicznych rodziców zostało im 
odebrane. 

– Domy dziecka nie są 
w stanie zapewnić osiero-
conym lub porzuconym 
dzieciom miłości i troski 
rodzicielskiej, nauczyć 
je życia w rodzinie. Wy-
chowywanie w rodzinie 

zastępczej jest ogromną 
szansą dla każdego dziecka 
marzącego o posiadaniu 
własnej kochającej rodziny. 
Zachęcamy wszystkich, którzy 
chcą zrobić coś dobrego dla 
innych, potrafią zrozumieć 
dzieci potrzebujące opieki, są 
otwarci na ich problemy i go-
towi do pomocy, do kontaktu 
z Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny oraz 
udziału w spotkaniu, które 
na początku grudnia odbędzie 
się w CH FORUM – mówi Ewa 
Pruska z CPZiWR w Gliwicach.

uwaGa! 9 i 10 grudnia na 
terenie cH ForuM przy ul. 
lipowej odbędzie się akcja 
,,superman i spiderman też 
byli w rodzinie zastępczej” 
promująca rodzicielstwo za-
stępcze. Podczas spotkania 
pracownicy centrum Pieczy 
zastępczej i wspierania rodzi-
ny będą do Państwa dyspozy-
cji i chętnie udzielą informacji 
na temat rodzicielstwa zastęp-
czego. serdecznie zapraszamy 
wszystkie zainteresowane 
osoby!

Ponadto 12 grudnia od godz. 
17.00, w Gliwicach w klubie 
Perełka przy ul. studziennej 4,  
pracownicy centrum będą 
oczekiwać na wszystkich 
zainteresowanych utworze-
niem rodziny zastępczej. 
odpowiedzą na wszelkie 
pytania dotyczące rodzin-
nej pieczy zastępczej. (mf)

aktualności / jubileusze

5 grudnia będziemy obchodzić w Gliwicach Międzyna-
rodowy dzień osób niepełnosprawnych. z tej okazji na 
scenie bajka (kino amok, ul. dolnych wałów 3) zapla-
nowano wystawy artystyczne, etiudę teatru a i występ 
grupy Pectus. wstęp wolny!

Rzeszowska kapela to rodzin-
na firma – skład grupy Pectus 
tworzy czterech muzykalnych 
braci. Melodyjne utwory z po-
granicza muzyki pop i lekkiego 
rocka szybko wpadają w ucho. 
Szczepanikowie będą głównym 
punktem programu gliwickich 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Niepełnosprawnych, ale to 
niejedyna zaplanowana atrakcja!

Gliwicki offowy Teatr A wysta-
wi etiudę teatralną „Opowieść 
o czasie”. Zaprezentowane 

zostaną także dwie wystawy – 
prac plastycznych studentów 
Wydziału Artystycznego Uni-
wersytetu Śląskiego („Empatia. 
Tolerancja. Niepełnospraw-
ność”) i fotografii uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Tęcza”.

Impreza z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Osób Niepeł-
nosprawnych rozpocznie się 
o godz. 13.00. Organizatorem 
obchodów jest Miasto Gliwice.
 (mm)

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

świętujmy
razem

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

17 listopada w gliwickim ratuszu odbyły się uroczystości diamentowych Godów. w gronie par świętujących 60-lecie małżeństwa znaleźli się: teresa i karol 
adamczykowie, romana i eugeniusz cymbrowie, janina i rajmund Gajdowie, katarzyna i dionizy lenzowie, Maria i ryszard lipińscy, józefa i Marian liszko-
wie, róża i alfred Malcherkowie, bogumiła i stanisław Piecuchowie, leokadia i władysław sikorowie, Mirosława i józef zabrzeccy, Michalina i władysław 
zajdlowie.  (mt)
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więcej  

informacji  
w centrum Pieczy  

zastępczej i wspierania 
rodziny (ul. sikorskiego 134 

iii p., tel. (32) 335-41-37)



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2017 (876), 30 listopada 2017 7

aktualności

 – Tak zaszczytnego wyróżnienia 
jeszcze nie dostałem. Traktuję 
tę nagrodę trochę jak nagrodę 
za wytrwałość. Tej wytrwałości 
oraz współpracy będzie nam 
potrzeba. Idą trudne czasy dla 
samorządu, dlatego musimy się 
zintegrować i powalczyć o to, 
aby samorządność nie miała 
się gorzej – mówił podczas gali 
Zygmunt Fankiewicz.

Nagrodę Fundament Rzeczpo-
spolitej im. Michała Kuleszy 
otrzymują osoby, które w naj-
większym stopniu po 1989 roku 
swoimi działaniami, wkładem 

intelektualnym i organizatorskim 
przyczyniły się do budowania 
Rzeczypospolitej Polskiej jako 
Państwa na fundamencie zasa-
dy pomocniczości umacniającej 
uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot poprzez popieranie, 
tworzenie podstaw do działa-
nia autentycznego samorządu 
terytorialnego. Jej laureatami są 
m.in. prof. Jerzy Regulski i Jerzy 
Stępień. 

W 13. edycji rankingu dziennika 
„Rzeczpospolita” Gliwice zdobyły 
tytuł najbardziej Innowacyjnego 
Samorządu wśród miast na pra-

wach powiatu, zajęły również 7. 
pozycję w rankingu ogólnym.

Tytuł Innowacyjnego Samorządu 
otrzymują te gminy, które w naj-
lepszy sposób odpowiadają na 
wyzwania gospodarki opartej 
o wiedzę, świadczą coraz więcej 
e-usług, zapewniają szkołom 
sprzęt IT, a uczniom i mieszkań-
com dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu. W rankingu 
innowacyjność to jednak nie 
tylko cyfrowa rewolucja, ale także 
umiejętność rozwiązywania pro-
blemów w niekonwencjonalny, 
innowacyjny sposób.  (ap)

Prestiżowe nagrody dla Gliwic
bardzo dobra kondycja Gliwic po raz kolejny została potwierdzona w prestiżowym 
zestawieniu. w tegorocznym „rankingu samorządów” Gliwice otrzymały tytuł 
najbardziej innowacyjnego samorządu wśród miast na prawach powiatu. Podczas 
uroczystej gali wręczono również nagrodę Fundament rzeczpospolitej im. prof. 
Michała kuleszy. jej laureatem został prezydent Gliwic zygmunt Frankiewicz.

koniec kzk GoP. rewolucja w taryfach
od stycznia na terenie Górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii zacznie obowiązywać wspólny bilet jednorazowy. dodatkowo od lutego 
komunikacja miejska będzie bezpłatna dla uczniów podstawówek i gimnazjów.  samorządowcy skupieni w GzM zdecydowali o doce-
lowym zastąpieniu trzech obecnych organizatorów transportu w regionie przez jeden podmiot, zarząd transportu Metropolitalnego.

Biletowa  
rewolucja
1 stycznia przyszłego roku 
najtańszy bilet jednorazowy, 
obowiązujący na terenie jed-
nej gminy i przez 20 minut, ma 
kosztować 3,20 zł, a w wersji 
elektronicznej (kupowany za 
pomocą Śląskiej Karty Usług Pu-
blicznych) – 3 zł. Bilet na dwie 
gminy i 40 minut to wydatek 
rzędu 3,80 zł (3,60 zł – ŚKUP), 
a bilet obowiązujący w całej 
metropolii przez 90 minut – 
4,80 zł (4,40 zł – ŚKUP). 

dodatkowo od 1 lutego 
2018 roku za darmo ko-
munikacją miejską w me-
tropolii pojadą uczniowie 
podstawówek i gimna-
zjów (do 16. roku życia).

„Korzyści dla dotychczasowych 
pasażerów KZK GOP to obniżka 
cen biletów (bilety ŚKUP oraz 
kupowane z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych), wydłużenie 
czasu ich ważności oraz możliwość 

podróżowania wszystkimi środ-
kami transportu na terenie całej 
metropolii, w tym trolejbusami 
i autobusami MZK Tychy” – czy-
tamy w opisie taryfy. 

Metropolitalne bilety okresowe 
mają zacząć obowiązywać od  
1 kwietnia 2018 roku. Będą ich 
tylko dwa rodzaje (na terenie 
jednego miasta i w całej metro-
polii). 30-dniowy imienny bilet 
obowiązujący w jednej gminie 
ma kosztować 93 zł, a w całej 
metropolii – 132 zł (30-dniowy 
na okaziciela – 168 zł). 

Bilety kwartalne imienne to 236 
zł za jedną gminę i 344 zł za całą 
metropolię. Znikają bilety z limitem 
przejazdów i bilety obowiązujące 
tylko w danym środku transportu. 
Każdy pasażer z każdym biletem 
może korzystać z autobusów, tram-
wajów i tyskich trolejbusów.

największy ztM  
w Polsce
Jeszcze w marcu, po przyjęciu 
przez Sejm nowej ustawy o me-
tropolii, prezydent Gliwic za-
powiadał wygaszenie KZK GOP, 
dotychczasowego organizatora 
komunikacji publicznej w naszym 
regionie. 

– To byłaby istotna zmiana z korzy-
ścią dla wszystkich mieszkańców. 
Oferta byłaby na pewno lepsza, 
a nie byłaby droższa. Jeden spójny 
rozkład jazdy, wspólny bilet – mó-
wił Zygmunt Frankiewicz. Decyzja 
Zarządu GZM w tej sprawie zapa-
dła 23 listopada.

Zarząd Transportu Metropoli-
talnego (ZTM) ma w 2019 roku 
przejąć całość komunikacji miej-
skiej na obszarze obsługiwanym 
do tej pory przez KZK GOP, MZK 
Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, 
ale już w przyszłym roku ma być 
odpowiedzialny za przewozy na 
lotnisko w Pyrzowicach. To skom-
plikowana procedura, bo o ile KZK 
GOP i MZKP Tarnowskie Góry mają 
wspólną taryfę, to w Tychach bilety 

są nieco tańsze. Właśnie między 
konurbacją i Tychami trwały przez 
ostatnie tygodnie negocjacje 
w sprawie cen.

Zmiana jest ogromna 
i w skali kraju trudna do 
porównania z czymkol-
wiek. zarząd transportu 
Metropolitalnego będzie 
zarządzał transportem 
publicznym w 41 miastach 
i gminach, w których 
mieszka w sumie ponad 
2,3 mln ludzi. 

– Decyzja o utworzeniu Zarządu 
Transportu Metropolitalnego 
i wprowadzeniu nowej taryfy 
biletów to bardzo korzystna 
zmiana w wykonaniu Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
W relatywnie krótkim czasie 
podjęła ona bardzo intensywne 
działania i ma już ich pierwszy 
efekt. Kolejnym dużym wyzwa-
niem dla GZM-u będzie m.in. kolej 
metropolitalna, która w bliskiej 
przyszłości powinna stać się szkie-
letem sprawnego, nowoczesnego 
transportu publicznego w naszym 
regionie – mówi prezydent Gliwic.

Decyzja samorządowców będzie 
jeszcze poddawana konsultacjom 
społecznym, ale ich pozytywny wy-
nik wydaje się być przesądzony – 
wprowadzane zmiany są korzystne 
dla portfeli mieszkańców.  (kik)
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kultura / wydarzenia

w 2017 roku przypada 110. rocznica śmierci 
stanisława wyspiańskiego. 

Wyspiański był człowiekiem 
wielu talentów, wizjonerem 
i ciekawą osobowością. 
Jego wszechstronność jest 
kluczem do zaprezentowania 
wielu dziedzin sztuki polskiej 
w sposób spójny i zarazem 
intrygujący.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach wraz 
z wieloma partne-
r a m i 

tworzy interdyscyplinarny projekt „Światu dajesz kształt”, 
który promuje twórczość artysty oraz kulturę polską na 

Ukrainie. Projekt jest realizowany w ramach progra-
mu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Promocja kultury polskiej za granicą” i zakłada 
długofalową współpracę kilkudziesięciu partnerów 
z Polski i Ukrainy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w literackim 
konkursie. Zagadki dotyczą Stanisława Wy-

spiańskiego i jego twórczości. Konkurs rozpoczął 
się w sierpniu, kolejne zagadki są publikowane 
w każdy ostatni czwartek miesiąca w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” i na stronie 
internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

W październiku pytaliśmy, w którym kościele znaj-
duje się witraż Stanisława Wyspiańskiego „Bóg ojciec 

– Stań się”. Można go obejrzeć w bazylice św. Franciszka 
z Asyżu w Krakowie. 

Bardzo dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy.

Aby wziąć udział w zabawie, 
należy odpowiedzieć na pytanie:

w którym roku i w jakim teatrze 
miała miejsce premiera dramatu 

stanisława wyspiańskiego  
„wesele”?

Odpowiedzi należy przesłać na adres  
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 10 grudnia. 
Nagrody otrzymają czwarta i ósma osoba, któ-
re nadeślą prawidłową odpowiedź. Laureatów 
poinformujemy wiadomością zwrotną.

zagadka nr 4

jesień z wyspiańskim

3 grudnia, w 160. rocznicę urodzin josepha conrada, kino amok 
wyświetli odnowioną cyfrowo kopię „czasu apokalipsy”, kultowego 
filmu Francisa Forda coppoli. seans będzie elementem obchodów 
roku josepha conrada, wybitnego pisarza polskiego pochodzenia.

Obraz Coppoli jest luźną adaptacją powie-
ści „Jądro ciemności” Conrada. Powszech-
nie uznawany za arcydzieło, zaliczany jest 
do najważniejszych filmów wojennych 
w historii kina.

Filmowa akcja rozgrywa się podczas wojny 
w Wietnamie. Oficer amerykańskiego wy-
wiadu – kapitan Willard – wyrusza w głąb 
Kambodży z niebezpieczną misją. Ma 
wyeliminować groźnego dezertera, puł-
kownika Kurtza (w tej roli niezapomniany 
Marlon Brando), który na pograniczu kraju 
tworzy własną armię.

Misja wojskowa przeradza się w podróż 
w głąb ludzkiego umysłu okaleczonego 
przez okrucieństwa wojny. Do historii 
przeszła fantastyczna ścieżka dźwięko-
wa, z utworem „The End” zespołu The 
Doors na czele.

Projekcję poprzedzi wykład „Wędrówka 
do piekła. Wątki apokaliptyczne w kul-
turze” prof. Ireneusza Gielaty. Wyda-
rzenie rozpocznie się o godz. 18.00 
w kinie studyjnym Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3).
 (mm)

5 grudnia przypada 150. rocznica urodzin józefa Piłsudskiego. z tej 
okazji w Gliwicach zaplanowano huczne obchody. spotykamy się 
o godz. 16.45 na pl. Piłsudskiego!

Po przybyciu pododdziałów gliwickiego 
garnizonu, w miejscu obchodów roz-
pocznie się okolicznościowa patriotyczna 
inscenizacja w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Gliwicach-Bojkowie. 
O godz. 17.15 zaplanowano uroczysty 
capstrzyk – podniesiona zostanie flaga 
państwowa, odbędzie się apel pamięci 
i salwa honorowa. Pod pomnikiem zosta-
ną złożone kwiaty, a Orkiestra Wojskowa 
w Bytomiu wykona pieśń reprezentacyjną.

Marszałek Józef Piłsudski był polskim 
działaczem niepodległościowym, wy-
bitnym żołnierzem i dowódcą, mężem 

stanu i politykiem. W 1914 roku sformo-
wał Legiony Polskie, których oficerowie 
i żołnierze w listopadzie 1918 roku dali 
początek Wojsku Polskiemu. Był Naczel-
nikiem Państwa w latach 1918–1922 
i pierwszym Marszałkiem Polski. 
Przewodził obozowi sanacji, był dwu-
krotnie premierem Polski. Jego wpływ 
na politykę wewnętrzną i zagraniczną  
II RP historycy określają jako decydujący.

Uroczyste obchody 150. urodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Gliwicach 
są organizowane przez Miasto Gliwice 
i Garnizon Gliwice.  (mm)
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Kultura

Krzikopa to formacja, która wydo-
bywa z zapomnienia pieśni Górnego 
Śląska. Ich wykonania charakteryzu-
ją się folkową energią i intrygującą 
świeżością. Zespołu będzie można 
posłuchać na żywo już w piątek  
2 grudnia – Krzikopa wystąpi podczas 
Spotkań Alternatywnych w Starej Fa-
bryce Drutu. Początek o godz. 20.00.

Katarzyna Dudziak jest wokalistką 
zespołu. Do tegorocznych sukce-
sów, poza zakwalifikowaniem się 
z Krzikopą na Kulturalną Olimpia-
dę, może zaliczyć także bardzo 
udany występ podczas III Turnieju 
Muzyków Prawdziwych. Dudziak, 
śpiewając i grając na wiolonczeli, 
wywalczyła II miejsce w kategorii 
solistów wokalistów.

Mateusz Dyszkiewicz w Krzikopie od-
powiada za kompozycję i aranżację. 

Gra także na akordeonie.   
 (mm)

jedna z najstarszych części Gliwic doczekała się bardzo 
obszernego historycznego opracowania. „Łabędy. dzieje 
miejscowości i parafii” to ciekawa lektura nie tylko dla 
mieszkańców dzielnicy!

Dawna wieś rycerska, przemysło-
wa miejscowość na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków komunika-
cyjnych, w końcu dzielnica na 
obrzeżach Gliwic – dzieje Łabęd 
zainteresowały naukowców i pa-
sjonatów lokalnej historii. Wzięli 
oni na warsztat dzieje miejsco-
wości i funkcjonujących na jej te-
renie parafii rzymskokatolickich.

‒ Książka składa się z trzech 
części. Pierwsza ukazuje Łabędy 
w rozwoju historycznym na tle 
dziejów Górnego Śląska. Drugi 
moduł poświęcony jest stosun-
kom kościelnym w Łabędach. 
W trzeciej części przedstawiono 
źródła, takie jak niepublikowane 

dotąd zapiski kronikarskie  – wy-
jaśnia ks. prof. Andrzej Hanich, 
główny redaktor monografii. 

Książkę będzie można kupić od 
10 grudnia na plebanii kościoła 
św. Jerzego w Łabędach (ul. Ra-
dosna 2). (mm)

burze, susze, tornada – meteoro-
lodzy od dawna ostrzegają przed 
gwałtownymi zmianami klima-
tycznymi na ziemi. czy jest się 
czego bać? o tym opowie prof. 
tadeusz niedźwiedź podczas 
spotkania wszechnicy Pau.

Prof. Niedźwiedź jest doświadczonym 
klimatologiem. Wiedzę zdobywał na 
terenowych wyprawach – między 
innymi na norweski Spitsbergen czy 
w górach Changaj w Mongolii.

30 listopada o godz. 16.00 naukowiec 
opowie o anomaliach pogodowych 
w ramach popularnonaukowego cyklu 
spotkań w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). Organizatorami Wszechnicy PAU 
są Polska Akademia Umiejętności oraz 
Muzeum w Gliwicach. (mm)

wielka historia Łabęd jaki mamy 
klimat?

czwartek 30 listoPada
 ■ godz. 16.00: „Ekstremalne zjawiska pogodowe 

i anomalie klimatyczne” – wykład prof. Tadeusza 
Niedźwiedzia w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–17.00: „Tłumaczyni tytuów roztomaj-
tych filmów na śląsko godka” – quiz multimedialny 
w ramach Śląskiego Tygodnia, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 17.00: „Jak górnik Śmierdzirobótka ze Skarb-
nikiem się spierał” – spektakl dla dzieci w wykona-
niu Lufcika na Korbkę w ramach Śląskiego Tygodnia,  
Biblioteka Centralna

 ■ godz. 20.00: Kuba Więcek „Another Raindrop” Trio – 
koncert w ramach Festiwalu Muzyki Improwizowanej 
jaZZ i okolice, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

Piątek 1 Grudnia
 ■ godz. 16.00: „Jak górnik Śmierdzirobótka ze Skarb-

nikiem się spierał” – spektakl dla dzieci w wykona-
niu Lufcika na Korbkę, filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 20.00: „Serce miłości” – pokaz premierowy 
z udziałem twórców, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 8a)

sobota 2 Grudnia
 ■ godz. 10.00–12.00: Mikołajki z robotami, filia nr 17 

Miejskiej Biblioteki Publicznej
 ■ godz. 10.00–16.00: kiermasz rękodzieła artystycz-

nego, Szkoły Animator (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 10.30–14.00: „Rodzinny GRAJdołek” – spo-

tkanie z planszówkami, filia nr 21 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Bożonarodzeniowe pają-
ki i papierowe aniołki” – warsztaty plastyczne dla 
dzieci, Willa Caro

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Tradycyjne ozdoby ze słomy” – 
warsztaty plastyczne dla dzieci, Willa Caro

 ■ godz. 20.00: Ørganek, Bemy, Krzikopa – koncerty 
w ramach Spotkań Alternatywnych, Stara Fabryka 
Drutu (ul. Dubois 22)

niedziela 3 Grudnia
 ■ godz. 12.00: „Mała książeczka o świętach żydow-

skich” – spotkanie autorskie z Zofią Kusztal i Martą 
Ferens, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14)

 ■ godz. 15.00: „Świąteczna girlanda” – spotkanie 
z cyklu „Biblioforum artystycznie”, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Czas Apokalipsy” – projekcja w ra-
mach obchodów Roku Josepha Conrada, kino Amok

PoniedziaŁek 4 Grudnia
 ■ godz. 17.00: finał warsztatów teatralnych z Teatrem 

A, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”

wtorek 5 Grudnia
 ■ godz. 17.00: finał Konkursu Młodych Muzyków  

2017, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 17.00–18.00: „Kreatywny taniec” – warsztaty 
dla dzieci, Stacja Artystyczna Rynek

 ■ godz. 18.00–20.00: „Improwizacja” – warsztaty te-
atralno-taneczne, Stacja Artystyczna Rynek

środa 6 Grudnia
 ■ godz. 16.00–19.00: Mikołajkowy Rynek – impreza 

w ramach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, Rynek

 ■ godz. 16.00–18.30: „Spruj to” – spotkanie grupy 
rękodzieła artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek

 ■ godz. 17.15: „Mikołaj w każdym z nas” – projekcja 
mikołajkowa, kino Amok

 ■ godz. 18.00: „Kolory Grecji – przestrzeń mojej tęsk-
noty” – wernisaż wystawy fotografii Andrzeja Wal-
tera, Biblioteka Centralna

 ■ godz. 18.00: „Stoi na stacji lokomotywa...” – werni-
saż wystawy malarstwa, Centrum Organizacji Kultu-
ralnych „Perełka”

 ■ godz. 20.00: The Jazz Miglance – koncert mikołajko-
wy, klub muzyczny 4art

Pojadą na kulturalną olimpiadę
katarzyna dudziak i Mateusz dyszkiewicz, gliwiczanie i członkowie folkowego zespołu 
krzikopa, będą reprezentować Polskę na kulturalnej olimpiadzie towarzyszącej zimowym 
igrzyskom olimpijskim w korei Południowej.

CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

Krzikopa. Katarzyna Dudziak po prawej, Mateusz Dyszkiewicz z akordeonem

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne

Kanał Gliwicki na wysokości  
Łabęd, lata 40. XX wieku
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akademicki chór Politechniki śląskiej wrócił z prestiżowego konkursu muzycznego z ko-
lejnym sukcesem. tym razem akademicy podbili Maltę.

Podczas Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego na Malcie gliwiccy 
chórzyści stanęli w szranki z zespołami 
z całego świata, między innymi z Wiel-
kiej Brytanii, Chin czy Izraela. ‒ Zdo-
byliśmy dwa wyróżnienia, w kategorii 
sakralnej i świeckiej, i uświetniliśmy 
swoimi wykonaniami dwie odprawia-
ne na Malcie msze święte – w kościele 

św. Patryka oraz kościele Matki Bożej 
z Góry Karmel – relacjonuje Aleksan-
der Sokal, członek chóru.

Podczas koncertu otwarcia festiwalu 
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej 
pod batutą Tomasza Giedwiłły wyko-
nał dwa tradycyjne polskie utwory 
– „Namawiała Kasia” i „Krakowiaka”.

‒ Wszystkich chętnych do wstą-
pienia w szeregi Akademickiego 
Chóru Politechniki Śląskiej zapra-
szamy na próby w poniedziałki 
i środy między godz. 18.30 a 21.00 
do Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” przy ul. Pszczyńskiej 
85 – zachęca Sokal.
 (mm)
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wyśpiewali wyróżnienia
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oGŁoszenia

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o., 44-100 

Gliwice, ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie: 

dostawy ubrań służbowych dla kierowców PKm 
sp. z o.o. w Gliwicach, ul. chorzowska 150.

termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo 
energetyki 

cieplnej 
– Gliwice  
sp. z o.o.  

w Gliwicach,
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
postępowania prowadzonego  

w trybie przetargu  
nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych (PZP) z 29 stycznia 
2004 r. (t.j. DzU z 2017 r.,  

poz. 1579), na

dostawę fabrycznie 
nowych materiałów 

preizolowanych.
termin składania ofert:  

2 stycznia 2018 r. do godz. 13.00
termin otwarcia ofert:  

2 stycznia 2018 r. o godz. 13.30

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

INFORMACJEZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określo-

nych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

• dostawę tuszy i tonerów oraz innych 
akcesoriów komputerowych.

termin składania ofert:  
5 grudnia 2017 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
5 grudnia 2017 r. o godz. 10.30

• remont wymienników wi i wii  
w układzie odgazowania.

termin składania ofert:  
5 grudnia 2017 r. do godz. 9.30

termin otwarcia ofert:  
5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

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

oferta pracy na stanowisko kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu ko-

munikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy 
i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzają-
cej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu 
wykonywania zawodu kie-
rowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecz-
nych i poznawczych mene-
dżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-

stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klau-
zuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/33-04-635.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy daszyńskiego i ulicy kozłowskiej  
(sporządzonego na podstawie uchwały nr IX/202/2015 Rady Miasta Gliwice z  27 sierpnia 2015 r.),  

we fragmentach wskazanych na załączniku graficznym. 
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1073) 
oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1405), a także zgodnie z art. 5 ust. 2  
pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) za-
wiadamiam o ponownym wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu ww. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko w dniach od 7 grudnia 2017 r. 
do 9 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,  
ul. jasna 31a), w następujący sposób:

• poniedziałki i piątki, w godz. 8.00 – 
12.00,

• wtorki i środy, w godz. 12.00 – 16.00,
• czwartki, w godz. 13.00 – 17.00,

w pokoju nr 212 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
rozpocznie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 
16.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. jasnej 31a – sala 206 (II piętro). 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprze-
kraczalnym terminie do 23 stycznia 2018 r. 
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy 
oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypad-
ku uwag nieuwzględnionych przez prezyden-
ta miasta dodatkowo Rada Miasta Gliwice.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych 
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta 
Miasta Gliwice oraz Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej, w zakresie działania wydziału Gospo-
darki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, w sprawach 
w szczególności dotyczących:
• ustalenia opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności, 
• ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
• ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczo-

ne na podstawie odrębnych przepisów,
• ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod 

drogi publiczne w trybie ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych,

• ustalenia wartości nieruchomości w celu doko-
nania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

• ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu 
ograniczenia sposobu korzystania z nieru-
chomości, czasowego zajęcia nieruchomości, 
powstałej z tytułu szkody i/lub zmniejszenia 
wartości nieruchomości.

o wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą 
ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi o niepo-
szlakowanej opinii, spełniający następujące 
kryteria:
• posiadanie uprawnień rzeczoznawcy mająt-

kowego co najmniej od 3 lat do dnia złożenia 
wniosku o wpis na listę, 

• posiadanie aktywnego konta na platformie 
ePUAP.

do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:
• ważny dokument potwierdzający uprawnienia 

zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,

• pisemne rekomendacje od organów admi-
nistracji publicznej, sądów lub jednostek 
realizujących inwestycje celu publicznego, 
należytego wykonania, w okresie ostatnich  
2 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis 
na listę, łącznie co najmniej 20 operatów sza-
cunkowych wymaganych w postępowaniach 
administracyjnych lub sądowych,

• odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewi-
dencji i informacji o działalności gospodarczej,

• aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
zawodowej.

Wzór wniosku o wpis na listę stanowi załącznik 
nr 2 do regulaminu, stanowiącego załącznik do 
zarządzenia nr PM-5376/17 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 17 listopada 2017r.
Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, w siedzibach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
ul. Jasnej 31A oraz drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 
Gliwice, z dopiskiem Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami, w terminie do 15 grudnia 2017 r.
Listę biegłych rzeczoznawców zatwierdza Prezy-
dent Miasta Gliwice. 
Szczegółowe informacje zawarte są w zarządze-
niu nr PM-5376/17 Prezydenta Miasta Gliwice  
z 17 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

zarząd budynków Miejskich 
ii towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice  
i tbs, zarządzanych przez zarząd budynków  

Miejskich ii towarzystwo budownictwa  
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach.

część nr 1. remonty mieszkań w budynkach Gminy 
Gliwice zarządzanych przez zarząd budynków Miej-
skich ii towarzystwo budownictwa społecznego  
sp. z o.o. w Gliwicach – rejon obsługi Mieszkań-
ców nr 4.
część nr 2. remonty mieszkań w budynkach 
tbs zarządzanych przez zarząd budynków Miej-
skich ii towarzystwo budownictwa społecznego  
sp. z o.o. w Gliwicach – rejony obsługi Mieszkańców 
nr 4, nr 6 i nr 10.
termin składania ofert: 8 grudnia 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo remontów  
ulic i Mostów s.a., 44-100 Gliwice, 

ul. nad bytomką 1,
planuje remont sali konferencyjnej  

oraz przylegającego ciągu komunikacyjnego  
w biurowcu spółki. 

Firmy remontowo-budowlane zainteresowane współpracą 
zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia zakresu remontu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  
32/270 -40-03, wew. 140 lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoszenia
OFERTY PRACYINFORMACJE

OFERTY PRACY

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach, ul. Górnych wałów 9,
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego  

przy ośrodku interwencji kryzysowej w wymiarze pełnego etatu.
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Praca socjalna prowadzona w rodzi-

nach objętych procedurą Niebieska 
Karta.

2. Realizacja procedury Niebieska Karta 
– obsługa organizacyjno-techniczna 
grup roboczych.

3. Pomoc w zakresie rozwiązywania 
spraw życiowych osobom, które dzięki 
tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
pokonywać problemy będące przyczy-
ną trudnej sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i in-
spirowanie działań samopomocowych 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, rodzin, grup i środo-
wisk społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdziałania 
i ograniczania negatywnych skutków 
zjawisk społecznych.

wymagania niezbędne na oferowanym 
stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych  

z art. 116 oraz art. 156 ustawy  
z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1769 
z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowi-
sku pracownika socjalnego.

3. Ukończone szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz prawo do korzystania w pełni 
z praw publicznych.

6. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z za-
kresu włączenia społecznego.

7. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunika-

cyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze 

stresem,
• obowiązkowość, rzetelność, punk-

tualność, dyspozycyjność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kre-

atywność, odpowiedzialność.

wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubie-

gającej się o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Uwierzytelnione kopie dokumen-

tów potwierdzających wykształcenie 
i kwalifikacje, w tym zaświadczenia 
o ukończonych kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pra-
cy lub innych dokumentów potwier-
dzających poprzednie zatrudnienie.

5. Oświadczenie kandydata, że posiada 
pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był 
karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia po-
zwalającym na wykonywanie pracy 
na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem”. CV 
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 
30 listopada 2017 r. w Dziale Kadr i Orga-
nizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gli-
wicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem „Nabór na stanowisko pra-
cownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą de-
cyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-01-11, 32/335-
-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie 
będą rozpatrywane.

numer naboru:  4/2017

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach, ul. Górnych wałów 9,  
zatrudni kandydata na stanowisko referenta w dziale Pomocy środowiskowej  

w pełnym wymiarze etatu.
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. udzielanie informacji w zakresie obo-

wiązujących przepisów i funkcjonowania 
działu,

2. udzielanie informacji klientom w oparciu 
o dane zawarte w programach informa-
tycznych obowiązujących w OPS,

3. rzetelne i terminowe przygotowanie 
sprawozdań,

4. przygotowywanie projektów pism,
5. kompleksowe prowadzenie PO PŻ 2014-

-2020,
6. prowadzenie rejestrów oraz zbiorów 

informacji prowadzonych przez Dział 
Pomocy Środowiskowej, 

7. zestawianie pozyskiwanych danych do 
sprawozdań z różnych źródeł.

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie;
2. udokumentowany minimum dwuletni 

staż pracy w jednostkach samorządu 
terytorialnego;

3. bardzo dobra umiejętność obsługi kom-
putera i programów komputerowych;

4. zdolność analitycznego myślenia;
5. umiejętność sporządzania pism urzę-

dowych;
6. zdolność pracy pod presją czasu;
7. niekaralność za przestępstwa karno

-skarbowe;
8. umiejętność stosowania obowiązują-

cych przepisów prawa, w szczególno-
ści znajomość następujących aktów 
prawnych:
• ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
1769  z późn. zm.),

• Kodeks postępowania administracyj-
nego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1257);

9. dobry stan zdrowia. 

wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku pra-

wo, administracja, socjologia, praca 
socjalna.

informacja o warunkach pracy na stano-
wisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin 

dziennie, 
• miejsce pracy –  siedziba Ośrodka Po-

mocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9.
W listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej  i spo-

łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych nie przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
sumienność, obowiązkowość, skrupulat-
ność, odporność na stres, umiejętność 
nawiązywania relacji, dobra komunikacja, 
umiejętność pracy w zespole. 

wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem sta-

nowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształce-

nie (dopuszczalne kserokopie potwier-
dzone za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy 
(kopie świadectw pracy potwierdzone za 
zgodność z oryginałem) oraz kwalifikacje 
(kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie 
zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, posiadane certyfikaty po-
twierdzone za zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność, w przypadku gdy 
kandydat zamierza skorzystać z upraw-
nienia, wynikającego z  art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządo-
wych,

• oświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do zatrudnienia 
na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za prze-
stępstwo popełnione umyślnie oraz 
o posiadaniu pełni praw publicznych 
i zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie podpisane 
o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej moich danych osobowych, 
zgodnie z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (j.t. DzU z 2016 r., poz.902).”

Wymagane dokumenty, tj. list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy powinny być 
własnoręcznie podpisane i opatrzone pod-
pisaną przez kandydata klauzulą: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych  
(j.t. DzU  z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą 
o pracownikach samorządowych z 21 listo-
pada 2008 r. ( j.t. DzU  z 2016 r., poz. 902)”.

Dokumenty należy składać w terminie do 
12 grudnia 2017 r. w Dziale Kadr i Organi-
zacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój 
nr 207, w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem: Nabór numer 4/2017 na wolne 
stanowisko urzędnicze referenta w Dziale 
Pomocy Środowiskowej.
W przypadku wysłania ofert pocztą de-
cyduje data wpływu dokumentów do se-
kretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie 
będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi 
formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umiesz-
czone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-
szeń Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwice, 
ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się  
z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych 
15 grudnia 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego 
zostanie opublikowany na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniających 
wymagania formalne nastąpi do 14 grud-
nia 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, kwestio-
nariusz osobowy oraz „Regulamin naboru 
na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach” zostały 
opublikowane na stronie internetowej BIP 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach > 
zakładka nabory > ogłoszenia  o naborach 
> pliki do pobrania.

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku gońca  
w kancelarii Głównej, w niepełnym wymiarze zatrudnienia

do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. przygotowywanie korespondencji do do-

ręczenia,
2. doręczanie korespondencji poleconej 

i poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru do adresatów na terenie miasta  
Gliwice,

3. współpraca z Pocztą Polską, sądami, kance-
lariami komorniczymi, Urzędem Miejskim 
w Gliwicach i pozostałymi jednostkami sa-
morządu terytorialnego w zakresie wysyłki 
i doręczania korespondencji. 

wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku i predyspozycje osobowościowe:
1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. obywatelstwo polskie,
3. umiejętność obsługi sprzętu komputerowe-

go i programów WORD i EXCEL w stopniu 
dobrym,

4. doświadczenie zawodowe w pracy na po-
dobnym stanowisku lub w pracy biurowej 
w kontakcie z klientem,

5. dobra znajomość topografii miasta Gliwice,
6. niekaralność za przestępstwa karno-skar-

bowe,
7. dobry stan zdrowia,
8. dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespo-

le, odporność na stres.

wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,

3. uwierzytelnione kopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie i poprzednie 
zatrudnienie.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny 
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem”. CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych (j.t. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do  
11 grudnia 2017 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na 
stanowisko gońca w Kancelarii Głównej.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-96-05 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach będzie 
kontaktować się z wybranymi kandydatami, ce-
lem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz przeprowadzenia testów z zakresu obsługi 
programów komputerowych i znajomości to-
pografii miasta.

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  
pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. Praca socjalna.
2. Prowadzenie indywidualnych i grupowych 

form wsparcia.
3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

wych osobom, które dzięki tej pomocy będą 
zdolne samodzielnie pokonywać problemy 
będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami pra-
wa w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspi-
rowanie działań samopomocowych w za-
spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi spe-
cjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania negatywnych skutków zjawisk 
społecznych.

wymagania niezbędne na oferowanym sta-
nowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 

oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (j.t. DzU z 2017 r.,  
poz. 1769 z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku 
pracownika socjalnego.

3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych.

5. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz dokumentów i wytycznych dotyczą-
cych realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
3. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
4. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
5. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, 

odpowiedzialność.

wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie.
3. List motywacyjny.
4. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach 
i szkoleniach.

5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie.

6. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowa-
nie karne.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalają-
cym na wykonywanie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny 
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem”. CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (j.t. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
30 listopada 2017 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na 
stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje da-
ta wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-96-21, 32/335-96-26 
lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach informuje,
że w związku z zakończeniem okresu zasiłkowego od 11 grudnia 

2017 r. nowe wnioski oraz wszelkie sprawy związane ze świadczeniami  
wychowawczymi, świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym  
załatwiane będą w siedzibie OPS przy ul. Górnych Wałów 9. Filie OPS przy  

ul. Reymonta 18, ul. Bojkowskiej 20 i ul. Fiołkowej 26 przyjmować będą wnioski 
wyłącznie w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.30.

http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
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oGŁoszenia 
OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017
zadania:
• organizowanie i kierowanie pra-

cami manewrowymi i ruchami 
taboru kolejowego w sposób 
zabezpieczający prawidłowe 
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności 
przewodowej i bezprzewo-
dowej,

• ocena stanu technicznego ta-
boru i infrastruktury według 
posiadanych uprawnień,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z maszynistą, dy-
żurnym ruchu oraz osobami od-
powiedzialnymi za kierowanie 
ruchem na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• posiadanie aktualnych upraw-

nień na stanowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego na stanowisko 
ustawiacza,

• bardzo dobre warunki zdrowot-
ne i psychofizyczne spełniające 
aktualnie obowiązujące prze-
pisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 28 lat,

• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy do-

pasowane do Twoich potrzeb 
i możliwości (w przedziale od 
poniedziałku do soboty, w go-
dzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wy-
płacane terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt:  Śląskie Centrum Logi-
styki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek E, nr tel. 608-525-440, 
adres e-mail: malgorzata.skubera@
scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy 
znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

maszynista  
pojazdów  

trakcyjnych
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Maszynista/MSI/2017
zadania:
• wykonywanie manewrów 

w obrębie bocznicy i stacji 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z pracą maszynisty,

• kontrola prawidłowości zapi-
su szybkościomierzy,

• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną 

manewrową oraz osobami 
odpowiedzialnymi za kiero-
wanie ruchem na bocznicy 
kolejowej.

twój profil:
• uprawnienia do kierowania 

pojazdem kolejowym – spa-
linowym pojazdem trakcyj-
nym,

• świadectwo złożenia egza-
minu kwalifikacyjnego na 
stanowisko maszynisty,

• obsługa i eksploatacja loko-
motywy,

• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta i/lub ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od 28 lat,

• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy do-

pasowane do Twoich potrzeb 
i możliwości (w przedziale od 
poniedziałku do soboty, w go-
dzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie 
wypłacane terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Lo-
gistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek E, nr tel. 608-525-
440, adres e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wy- 
rażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych – t.j. dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

dyspozytor  
transportu

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

zadania:
• planowanie tras oraz kontrola 

realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, prze-

woźnikami i innymi działami 
spółki,

• dbanie o jakość i terminowość 
dostaw,

• optymalizacja kosztów trans-
portu.

twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy 

kierowców,
• biegła znajomość języka angiel-

skiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu 

tras i budowaniu relacji ze zle-
ceniodawcami,

• wykształcenie min. średnie (mile 
widziane o profilu logistycznym),

• kultura osobista i wysokie umie-
jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijają-

cej się firmie istniejącej na rynku 
od 28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie za-
sadnicze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodze-
nia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• prywatna opieka medyczna 
Medicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe; 
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnosze-

nia kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
budynek K lub nr tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl. Wszystkie oferty pracy 
znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2017
zadania:
• pozyskiwanie zleceń transporto-

wych w przewozach samocho-
dowych,

• zapewnienie odpowiednich środ-
ków transportu w celu realizacji 
zleceń,

• współpraca z kierowcami, prze-
woźnikami i innymi działami 
spółki,

• dbanie o jakość i terminowość 
dostaw,

• optymalizacja kosztów trans-
portu.

twój profil:
• znajomość rynku transportowego, 

w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angiel-

skiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stano-

wisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile 

widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umie-

jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasad-
nicze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• prywatna opieka medyczna 
Medicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
budynek K lub nr tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.
pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stro-
nie internetowej www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

informatyk
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Informatyk/MSI/2017
zadania:
• raportowanie (tworzenie, modyfi-

kowanie, optymalizacja raportów) 
w oparciu o narzędzia MSSQL, tes- 
towanie działania aplikacji MSSQL, 
odtwarzanie backupów do testów, 

• wsparcie użytkowników systemów 
informatycznych oraz sieci kom-
puterowej,

• rozwiązywanie bieżących proble-
mów związanych z oprogramowa-
niem oraz sprzętem,

• współpraca z dostawcą oprogra-
mowania,

• monitorowanie alertów,
• monitorowanie i tworzenie syste-

mów wymiany danych.

twój profil:
• wykształcenie wyższe techniczne 

o profilu informatycznym,
• wiedza z zakresu relacyjnych baz 

danych, sieci i systemów kompu-
terowych,

• szczególnie mile widziana wiedza 
z zakresu MSSQL, MSSQL Manage-
ment Studio, SQL Server Business 
Intelligence Development Studio,

• biegła znajomość j. angielskiego.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadni-
cze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna 

Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe; 
• rozwój zawodowy poprzez udział 

w szkoleniach;
• ciekawa praca w przyjaznej at-

mosferze;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28,  44-100 Gliwi-
ce. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – t.j. dzu z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazyno-

wych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych do maga-

zynu towarów oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• kontrola zapasów magazynowych 
i zapewnienie zgodności stanów ma-
gazynowych,

• sporządzanie dokumentacji magazy-
nowej,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widło-

wego – mile widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze zawo-

dowe,
• znajomość tematyki gospodarki ma-

gazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera i komputerowych urządzeń 
magazynowych,

• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole, 
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej  

– mile widziane.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV wraz z listem moty-
wacyjnym i podanym nr referencyjnym 
Magazynier/MSI/2017 na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. dzu 
z 2016 r., poz. 922)”.

śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., ul. bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku

 administratora systemów it w pełnym wymiarze czasu pracy
zakres obowiązków:
• zarządzanie infrastrukturą ser-

werową, 
• wdrażanie i administrowanie sys-

temami wirtualizacyjnymi,
• tworzenie i administrowanie wir-

tualnymi systemami operacyjnymi 
oraz usługami serwerowymi,

• dbałość o ciągłość pracy systemów 
IT administrowanych przez firmę,

• planowanie i wdrażanie nowych 
projektów IT,

• sporządzanie dokumentacji, ra-
portów i procedur,

• wsparcie techniczne klientów 
(bezpośrednie, zdalne i telefo-
niczne).

wymagania:
• minimum trzyletnie doświadcze-

nie w zakresie administrowania 
i wdrażania systemów IT,

• znajomość zagadnień systemów 
wirtualizacyjnych,

• umiejętność administracji syste-
mami serwerowymi Windows 
Server oraz Linux, 

• znajomość sprzętu serwerowego,
• znajomość zagadnień infrastruk-

tury sieciowej, 
• prawo jazdy kat. B,

• umiejętność diagnozowania pro-
blemów,

• zdolności analityczne, 
• samodzielność w podejmowanych 

działaniach, jak również umiejęt-
ność współpracy z zespołem,

• zaangażowanie oraz sumienność 
w realizacji powierzonych zadań,

• dążenie do rozwoju zawodowego, 
• znajomość języka angielskiego 

w stopniu pozwalającym na czy-
tanie dokumentacji,

• posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych, 

• niekaralność za przestępstwa 
ścigane z oskarżenia publiczne-
go lub umyślnie przestępstwo 
skarbowe. 

wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• CV oraz list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o nie-

karalności, 
• oświadczenie kandydata o posia-

daniu pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, od kiedy 
może nastąpić zatrudnienie, 

• oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przy-
jęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych 
osobowych.

termin i miejsce składania doku-
mentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie, 
z dopiskiem: „Kandydat na stano-
wisko administrator systemów IT”, 
należy składać w terminie 31 grud-
nia 2017 r. w sekretariacie Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.,  
ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwi-
ce lub drogą e-mailową na adres:  
kadry@ssm.silesia.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi  
nr 21 im. Henryka sienkiewicza w Gliwicach,  

ul. reymonta 18a, 
zatrudni pracownika na stanowisku sekretarki 

w wymiarze 7/8 etatu od 2 stycznia 2018 r.
wymagania konieczne: 
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• wykształcenie minimum średnie, 
mile widziane wykształcenie wyższe. 

wymagania pożądane:
• umiejętność redagowania pism,
• znajomość przepisów o systemie 

oświaty, Karty Nauczyciela, Kodek-
su pracy, ustawy o pracownikach 
samorządowych, Rozporządzenia 
w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych,

• umiejętność obsługi Pakietu MS 
Office,

cechy charakteru:
• samodzielność, sumienność, bar-

dzo dobra organizacja pracy, ko-
munikatywność, umiejętność pracy 
w zespole.

wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,

• życiorys zawodowy zawierają-
cy  klauzurę: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z  29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobo-
wych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

• oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz oświadczenie o posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych.

oświadczenia, cV oraz list motywa-
cyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 8 grudnia 2017 r. w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza, 
ul. Reymonta 18a w Gliwicach. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/237-09-28.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy 
kwalifikacyjnej powiadomimy telefo-
nicznie.
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oGŁoszenia

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako 

• dz. nr 206, obr. kłodnica, położonej w Gliwicach przy ul. Góry chełmskiej 3, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0818 ha, kw nr Gl1G/00124067/9.

termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 445 500,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
wadium: 44 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest wydział Gospodarki nieruchomościami  

urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / 

oferta nieruchomości. 
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału Gospodarki  

nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 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 (www.gliwice.eu) zostały po-
dane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 240/2017 do 7 grudnia 2017 r.,
•	 nr 241/2017 do 11 grudnia 2017 r.,
•	 nr 242/2017 do 11 grudnia 2017 r.,
•	 nr 243/2017 do 11 grudnia 2017 r.,
•	 nr 244/2017 do 11 grudnia 2017 r.,

•	 nr 245/2017 do 11 grudnia 2017 r.;

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:

•	 nr 238/2017 do 7 grudnia 2017 r.,
•	 nr 239/2017 do 7 grudnia 2017 r.,
•	 nr 246/2017 do 13 grudnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

OFERTY PRACY

konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych  
prowadzonych przez Miasto Gliwice:

• szkoły Podstawowej nr 9 im. jana iii sobieskiego,  
ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice;

• zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 13,  
ul. Władysława Gomułki 16a, 44-121 Gliwice.

do konkursu może przystąpić: 
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia 
łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy ma-

gistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przy-
gotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej 
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwali-
fikacji nauczycieli są najwyższe lub

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licen-
cjata, inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie 
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej w skład 
zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji 
nauczycieli są najwyższe; 

c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z za-
kresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej 
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy 
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

e) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stano-
wisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 

pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie 

ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozy-

tywną ocenę pracy, w okresie ostatnich czterech 
lat pracy, w szkole wyższej – przed przystąpieniem 
do konkursu na stanowisko dyrektora;

f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 
pracy na stanowisku kierowniczym;

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, 
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela 
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa 
w art. 140 ust. 1 ustawy z  27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych; 

k) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z pełni praw publicznych;

l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języ-
ka polskiego poświadczoną na zasadach określonych 
w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim. 

2) osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie 
następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten 

nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, państw członkowskich Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfede-
racji Szwajcarskiej,

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magi-
stra, magistra inżyniera lub równorzędny,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co naj-
mniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne,

e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit.: c, f, h, j, k, l.

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony 
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych 
w urzędzie organów administracji rządowej, kuratorium 
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych 
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany 
lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na pod-
stawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt. 
1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej 
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 

oferty osób przystępujących do konkursu powinny za-
wierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio: 

szkoły lub zespołu,
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 

kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka 
polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października 
1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawie-
rający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczy-
ciela albo

• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela 
akademickiego, albo

• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kie-
rowniczym – w przypadku osoby niebędącej na-
uczycielem,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. d,

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania 
oświatą,

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku 
kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy 
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe 
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji), 

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; oświadczenie musi zawierać 
następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem peł-
nienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych; oświadczenie musi 
zawierać następujące dane osobowe kandydata: imię 
(imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatel-
stwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych 
dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora 
publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.; 
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe 
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji),

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego 
lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem 
kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego 
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie 
karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  
ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i na-
uczyciela akademickiego, oświadczenie musi zawierać 
następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czyn-
ności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, 
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe 
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce 
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym 
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem 
PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowi-
sko dyrektora ………….……… w Gliwicach”, w terminie do  
11 grudnia 2017 r. do godz. 15.00, na adres:

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A,

Wydział Edukacji, pokój 114.

Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektro-
nicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna 
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych 
jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta 
Miasta Gliwice. 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kon-
kursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie 
poprzez korespondencje e-mail. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

• pracownik ogólnobudowlany   
   – wykończenia wnętrz 

wykształcenie średnie zawodowe budowlane, 
wymagane min. 5 lat doświadczenia zawodo-
wego, zakres obowiązków: prace murarskie, 
tynkarskie, gładzie, malowanie, kafelkowanie, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• operator maszyn 
wykształcenie min. zawodowe, min. 1 rok do-
świadczenia w produkcji w branży automotive, 
zdolności manualne, umiejętność pracy pod pre-
sją czasu, komunikatywność, zorientowanie na 
jakość, zakres obowiązków: realizacja zamówień 
pod względem ilościowym i jakościowym, usta-
wianie parametrów technicznych w urządzeniach, 
nadzór nad realizowanym procesem, kontrola 
jakości w określonym zakresie, kontrola stanu 
urządzeń na stanowisku przed uruchomieniem, 
dbałość o czystość na stanowisku pracy, konser-
wacja obsługiwanych maszyn, zgłaszanie usterek, 
propozycje poprawy pracy, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

• pracownik rozkładający towar  
   na półkach 

wykształcenie zawodowe, min. 6 miesięcy do-
świadczenia na podobnym stanowisku, umiejęt-
ność obsługi wózków do palet, komunikatywna 
znajomość jęz. ukraińskiego/rosyjskiego (ze 
względu na pracę w grupie władającej wyłącznie 
wymienionymi językami), zakres obowiązków: 
wykładanie towaru na półki, układanie towarów 
w lodówkach i zamrażarkach, obsługa wózków pa-
letowych, utrzymanie sklepu w czystości, kontrola 
etykiet cenowych oraz dat ważności produktów, 
przestrzeganie zasad etyki, ergonomii i BHP oraz 
stosowanie przepisów prawa dot. ochrony prze-
ciwpożarowej i ochrony środowiska, wymaganych 
na stanowisku pracy, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

• pomoc kuchenna 
wykształcenie średnie gastronomiczne, specjal-
ność: kuchnia rosyjska, min. 5 lat doświadczenia 
zawodowego, znajomość w stopniu bardzo do-
brym jęz. rosyjskiego i ukraińskiego (czytanie ze 
zrozumieniem oryginalnych przepisów kuchni 
rosyjskiej i ukraińskiej), zakres obowiązków: go-
towanie potraw kuchni rosyjskiej i ukraińskiej, 
mycie, sprzątanie, jedna zmiana, 1/2 etatu, miejse 
pracy: Gliwice;

• pracownik produkcji 
minimum 6 miesięcy pracy przy produkcji ba-
terii, znajomość obslugi maszyn i urządzeń lu-
towniczych oraz odporność na bardzo mono-
tonną pracę, podstawowa znajomość informacji 
dotyczących: produkcji baterii, ogniw galwa-
nicznych, polaryzacji itp., praca przy produkcji 
baterii, obsługa maszyn i urządzeń lutujących, 
naprawa i selekcja wyprodukowanych kom-
ponentów, umowa-zlecenie, miejsce pracy:  
Gliwice; 

• księgowa 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświad-
czenie: 5 – 7 lat, obsługa programów FK, de-
kretacja, księgowanie wg. kont, znajomość 
przepisów i ustaw UOR, VAT, CIT, PIT, PCC, 
mile widziana praktyka w zakresie doradztwa 
podatkowego, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice;

• cukiernik 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 5 lat do-
świadczenia zawodowego, praca w charakterze 
team lidera dla 4-osobowej grupy (mała cukier-
nia), tradycyjny piec 3-komorowy, umiejętność 
planowania i kontroli produkcji ciast kruchych 
i deserowych, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Toszek.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12,  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 23 listopada 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.377316:part=a31u1p4&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u3(a)&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.563319:part=a7u3(a)&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a76u1&full=1
http://lex.um/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1
http://www.pup.gliwice.pl/
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oGŁoszenia
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, przy placu inwalidów 
wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające  
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości  
umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 530 – 533 do 1 grudnia 2017 r.,

•	 nr 538 – 541 do 12 grudnia 2017 r.,

•	 nr 542 – 543 do 11 grudnia 2017 r.

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. lokalizacja: przy ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach. 
2. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kw:

•  działka nr 97, obręb niepaszyce Południe,  
kw nr Gl1G/00087281/3, użytek dr – drogi,  
powierzchnia gruntu: 0,2112 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona w zachodniej części miasta. W dal-
szej odległości zabudowa mieszkaniowa. Teren dobrze 
skomunikowany, dostęp do asfaltowej drogi publicznej  
– ul. Wyczółkowskiego. Korzystne oddziaływanie otoczenia 
na nieruchomość. Działka o kształcie regularnym, możli-
wym do optymalnego wykorzystania dla danego prze-
znaczenia. Uzbrojenie w zasięgu nieruchomości. Działka 
częściowo użytkowana jako „Aleje i szpalery drzew”.   
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Podstre-
fie Gliwice – obszar „Brzezinka” (uchwała Rady Miejskiej  
nr XLIII/1120/2006 z 20 czerwca 2006 r. opublikowana  
w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 103 z 28 sierpnia 2006 r., poz. 2893, 
skorygowana obwieszczeniem Wojewody Śląskiego  
z 8 stycznia 2007 r., Dz. U. Woj. Śl. nr 5 z 12 stycznia  
2007 r., poz. 123) działka nr 97 położona jest na terenie 
opisanym symbolem 17 KDD, co oznacza tereny publicz-
nych dróg dojazdowych z podstawowym przeznaczeniem 
dla komunikacji kołowej. 
Przedmiotowy plan dopuszcza również realizację: 
a)  obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem 

i organizacją ruchu kołowego (w tym ekranów aku-
stycznych i przystanków autobusowych), 

b)  ciągów zieleni izolacyjnej,
c)  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, chodników, 

ścieżek rowerowych.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-
stąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 340 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 3410,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od towarów 
i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
6. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34. 
7. wadium
Wadium w wysokości 34 100,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 97, obręb Niepaszyce Południe 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 stycznia 2018 r. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 8 lutego 2018 r.
wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Ze względu na kształt, położenie i sposób korzystania z nie-
ruchomości, która pełni obecnie funkcję drogi wewnętrznej 
do przyległych nieruchomości, została ona przeznaczona 

do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych.  
Przetarg ogranicza się do właścicieli przyległych działek 
oznaczonych nr: 50, 52/1, 52/2, 54, 55, 57, obręb Nie-
paszyce Południe. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganym terminie,
•  okazanie na przetargu dowodu osobistego przez oso-

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie na-
bywana nieruchomość,

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

•  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana przez komisję przetargową na 
podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej  
wg. stanu na dzień 3 stycznia 2018 r. W przypadku, gdy 
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycz-
nego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
ograniczonym w terminie do 3 stycznia 2018 r. do siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5162/2017  
z 4 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, 
prawa własności działki niezabudowanej nr 97, obręb 
Niepaszyce Południe, położonej w Gliwicach, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i poda-
nia do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
10.4.Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5162/2017 
z 4 października 2017 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7.Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
miasta Gliwice

10 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności zabudowanej części nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 224/1 i 234/1, 
obręb sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr Gl1G/00033240/1, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Marzanki.

cena wywoławcza nieruchomości*: 413 100,00 zł*
wadium: 41 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 4140,00 zł
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43  
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5136/17 
z 28 września 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
1. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW
Sprzedaży podlega prawo własności zabudowanej części 
nieruchomości, oznaczonej jako działki 224/1 i 234/1, obręb 
Sikornik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, użytek: „Bi” – inne 
tereny zabudowane, zapisanej w KW nr GL1G/00033240/1.
2. opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od  
ul. Marzanki, w centralnej części miasta, w otoczeniu zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej.
Działki tworzą teren lekko pochylony, o dość regularnym 
kształcie, zabudowane budynkiem (budynek handlowo-usłu-
gowy oraz pozostały budynek niemieszkalny, tworzące funk-
cjonalną całość) o powierzchni użytkowej 321,70 m2. Budynek 
wymaga generalnego remontu.
Dostępność mediów w ul. Marzanki oraz ul. Rybnickiej: 
•  sieć wodociągowa, 
•  sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
•  sieć gazowa, 
•  sieć energetyczna, 
•  sieć teletechniczna. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgod-
nić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Marzanki, po-
przez działkę nr 225 (w dziale I-Sp KW nr GL1G/00033240/1, 
wpisane jest uprawnienie z odpłatnej i nieograniczonej w cza-
sie służebności przejścia i przejazdu, w miejscu istniejącego 
przejazdu, na działce nr 255, na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 234 (obecnie 
działki 234/1 i 234/2) – objętej niniejszą księgą wieczystą). 
3. obciążenia nieruchomości
Po działce nr 234 (obecnie działki nr 234/1 i 234/2) usta-
nowiona została nieograniczona w czasie służebność drogi 
(przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu) na 
rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych 
działki nr 233. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Działki nr 234/1 i 224/1, obręb Sikornik, położone są na te-
renie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położo-
nego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum 
i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała 
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., Dz. U. woj. śląskiego 
nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 234/1, obręb 
sikornik, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
10 Mw – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe 
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 MW – 63 MW obo-
wiązują następujące ustalenia:
1)  przeznaczenie podstawowe: 
a)  zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2)  przeznaczenie uzupełniające:
a)   zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 

służące obsłudze mieszkańców,
b)  dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Natomiast działka nr 224/1, obręb sikornik, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem: 
38 um – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe 
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obo-
wiązują następujące ustalenia:
1)  przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b)  dojazdy i parkingi,
c)  urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się na terenie, który objęty 
jest zasięgiem:
•  strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
•  obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość. Istnieje możliwość oględzin 
budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci pod numerem 

tel. 32/338-64-11 (lub 32/338-64-10; 32/338-64-12), na co 
najmniej dwa dni przed planowanym terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
5. wadium
Wadium w wysokości 41 400,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 224/1 i 234/1, obręb 
Sikornik”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 4 stycznia 2018 r. 
wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
6. warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganym terminie,
•  okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

•  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodar-
czą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

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

7. dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5136/17 z 28 września  
2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własno-
ści zabudowanej części nieruchomości oznaczonej jako 
działki nr 224/1 i 234/1, obręb Sikornik, o łącznej po-
wierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033240/1, nie wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 9 lutego 
2018 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku Miasta 
Gliwice. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien 
przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika 
z przepisów ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do zło-
żenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21, deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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oGŁoszenia
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. PryMasa steFana wyszyŃskieGo 14c, 
lokal nr iii, parter, i piętro, pow. 326,47 m2,  
5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia wc, korytarz i hol 
na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
wc, pomieszczenie sanitarne, korytarz i 2 hole 
na i piętrze
termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 635 400,00 zł
wadium: 31 800,00 zł
termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15 po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. wrocŁawska 7d, lokal nr i, parter, pow. 
96,84 m2 + piwnica: 57,92 m2 (6 pomieszczeń, 
korytarz), 9 pomieszczeń, wc, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 55 650,00 zł
wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2017 r. od godz. 9.30 do 9.45 po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. daszyŃskieGo 7, lokal nr ii, parter (oficy-
na), pow. 37,21 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 59 900,00 zł
wadium: 3000,00 zł
termin oględzin: 1 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. tarnoGÓrska 231, lokal nr iii, piwnica, 
parter, i piętro, poddasze, pow. 290,21 m2,  
2 wiatrołapy, klatka schodowa, 3 pomieszcze-
nia na poziomie parteru; klatka schodowa,  
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń i komórka 
na poziomie i piętra; 2 pomieszczenia na po-
ziomie poddasza; klatka schodowa, korytarz 
i 7 pomieszczeń na poziomie piwnicy; lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 385 900,00 zł
wadium: 19 300,00 zł
termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.20 po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwi-
cach, tel. 32/231-53-24
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. wolności 40, lokal nr ii, parter, piwnica, 
pow. 79,50 m2, 2 pomieszczenia i wc w piwnicy, 
2 pomieszczenia z korytarzem na parterze połą-
czone wewnętrzną klatką schodową, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 8.30
cena wywoławcza nieruchomości: 167 500,00 zł
wadium: 8400,00 zł
termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 12.50 do 13.00 

(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.40 do 
8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. okrzei 11, lokal nr ii, parter, pow. 71,38 m2,  
4 pomieszczenia, wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 79 100,00 zł
wadium: 4000,00 zł
termin oględzin: 4 grudnia 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 
14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. bŁ. czesŁawa 4, garaż nr 2, parter, pow.  
34,34 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 17 100,00 zł
wadium: 900,00 zł
termin oględzin: 4 grudnia 2017 r. od godz. 14.25 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.40 
do 12.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. bŁ. czesŁawa 4, lokal nr i, parter, pow.  
51,07 m2 + 5 pomieszczeń w piwnicy: 15,44 m2, 
2 pomieszczenia, magazyn, wc, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 139 400,00 zł
wadium: 7000,00 zł
termin oględzin: 4 grudnia 2017 r. od godz. 14.25 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.20 
do 12.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. zwyciĘstwa 33, lokal nr V, przyziemie, pow. 
51,27 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 66 400,00 zł
wadium: 3400,00 zł
termin oględzin: 6 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. zwyciĘstwa 1 (wejście przez podwórko od 
pl. inwalidów wojennych 1), lokal nr X, piwnica, 
parter, pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, klatka 
schodowa, toaleta na parterze, 12 pomieszczeń, 
klatka schodowa, 4 korytarze w piwnicy, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 415 600,00 zł
wadium: 20 800,00 zł
termin oględzin: 6 grudnia 2017 r. od godz. 12.30 do 12.45  
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 9.15 do 
9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. rÓŻy lukseMburG 11, lokal nr 1, parter, 
pow. 41,50 m2 + piwnica: 7,00 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 84 300,00 zł
wadium: 4300,00 zł
termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 13.10 do 13.25 
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.15 do 
08.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkie-
go 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. rÓŻy lukseMburG 10, lokal nr 1, parter, pow. 
47,20 m2 + piwnica: 7,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z wc, komórka, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 97 500,00 zł
wadium: 4900,00 zł
termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.00 do 
8.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. bardowskieGo 4, lokal nr 2, i piętro, pow. 
36,64 m2 + piwnica: 6,94 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 82 300,00 zł

wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.30 
do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. liGonia 6, lokal nr 4, i piętro, pow. 76,44 m2  
+ piwnica: 7,21 m2, 3 pokoje, kuchnia, komórka,  
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 182 700,00 zł
wadium: 9200,00 zł
termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 10.40 do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• ul. bŁ. czesŁawa 4a, lokal nr 6, parter, i piętro, 
pow. 72,09 m2 + 2 pomieszczenia gospodarcze: 
29,3 m2, klatka schodowa, komórka na parterze,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój na i pię-
trze, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 104 800,00 zł
wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 4 grudnia 2017 r. od godz. 14.25 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

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.

dziaŁki Pod budownictwo  
Mieszkaniowe

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe 
/ sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości  
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału 

Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2, 
kw Gl1G/00092888/6  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
196 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 19 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2, 
kw Gl1G/00092890/3  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
210 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 21 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2, 
kw Gl1G/00092892/7  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
208 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2, 
kw Gl1G/00092893/4  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
206 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2, 
kw Gl1G/00092894/1  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
13.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
203 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2, 
kw Gl1G/00092895/8  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz. 
13.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
202 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 
kw Gl1G/00092908/3  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
201 700,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2, 
kw Gl1G/00092897/2  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
202 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/42 o pow. 1114 m2, 
kw Gl1G/00092898/9  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
193 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 19 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2, 
kw Gl1G/00092899/6  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
204 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, 
kw Gl1G/00092903/8  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
13.00
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
205 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
kw Gl1G/00092904/5  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz. 
13.30
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
206 700,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
wadium: 20 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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