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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 4 stycznia 2018 r.

Nasi
WOLONTARIUSZE!

>> 5>>  6

Znamy już procedurę budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Tym 
razem etap składania wniosków przez gliwiczan rozpocznie się 
wcześniej, bo w połowie stycznia. Wnioski będą mogły składać 
również organizacje pozarządowe. Do podziału pomiędzy osiedla 
jest większa pula pieniędzy.
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DRuGa StROna w Obiektywie

Kolejna edycja konferencji „EDU-IT Nowe technologie w edukacji”. Zgodnie 
z tegorocznym hasłem DIY vs High-tech, nauczyciele podczas warsztatów i pre-
lekcji mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać nowinki technologiczne w pracy 
dydaktycznej. Organizatorami konferencji są: Miasto Gliwice oraz Śląska Sieć 
Metropolitalna. (fot. UM Gliwice)

Jak oswoić nowe technologie?

Paulina Bidzińska, 19-latka z Gliwic, została najlepszą młodą tancerką w Konkursie 
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. W solowym tańcu konkursowym zaprezentowała 
współczesną choreografię Jacka Przybyłowicza do muzyki Antonia Vivaldiego, a w 
finałowym starciu pokonała Słowenkę Patriciję Crnkovič. To drugie z rzędu zwycięstwo 
reprezentantki Polski w prestiżowym konkursie. (fot. Serecki, licencja CC BY-SA 4.0)

Co za końcówka roku! Żeńska i męska drużyna curlerów z sekcji curlingu AZS Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach pokazały moc swoich możliwości w Pierwszym Chiń-
sko-Wchodnio i Centralnoeuropejskim Festiwalu Sportów Zimowych w chińskim 
Harbinie! Młodzi sportowcy zajęli tam 1. oraz 2. miejsce. Na zdjęciu od lewej: Justyna 
Wojtas, Marta Pluta, Magdalena Wróbel i Ewa Nogły. (fot. archiwum prywatne)

17 grudnia, podczas Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, do naszego miasta 
dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Do wigilii członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej 
roznoszą Światło do kościołów, szpitali i innych instytucji, przekazując znak pokoju i 
zapowiadając radosną nowinę. Piękna tradycja! (fot. A. Ziaja)

Grupa przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 7 po raz drugi z rzędu zdobyła 
trzecie miejsce w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach. 
Zawody odbyły się 18 grudnia w katowickim Spodku. Sukcesu małym szachistom 
gratulował m.in. Krystian Tomala, zastępca prezydenta miasta. (fot. UM Gliwice)

Działająca na rzecz seniorów Krystyna Jurczewska-Płońska została uhonorowana 
tytułem Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017. Zarząd 
województwa wybrał wieloletnią prezes gliwickiego UTW spośród 38 kandyda-
tów nominowanych do tego tytułu. Gala wręczenia statuetek i nagród odbyła się  
13 grudnia w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Laureatce serdecznie gratulujemy! 
(Fot. Witold Trolka / UMWS)

Wytańczyła I miejsce na Eurowizji!Wywalczyli w Chinach złoto i srebro!

To światło jest w nas!Przedszkolaki na medal

Ambasadorka Srebrnego Pokolenia 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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W imieniu prezydenta Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza wręczył 
im je Krystian Tomala, zastępca 
włodarza miasta odpowiedzialny 
m.in. za sferę edukacji.

Do tegorocznej edycji konkursu 
prezydenta Gliwic zgłoszono – re-
kordowo! – 24 prace obronione 
w latach 2014–2017. Wszystkie 
spełniły wymogi regulaminowe. 
Oceniała je 5-osobowa komisja 
pod przewodnictwem Pawła 
Staszela, naczelnika Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta UM 
w Gliwicach. Politechnikę Śląską 
reprezentował dr hab. inż. arch. 
Krzysztof Rostański, a gliwicką 
Radę Miasta Krystyna Sowa, 
przewodnicząca Komisji Edukacji.

Spośród wszystkich 
zgłoszonych prac komisja 
konkursowa wyróżniła 
14, a autorom najlep-
szych pięciu przyznano 
nagrody pieniężne o łącz-
nej wartości 15 tys. zł. 

Trzy równorzędne I miejsca zajęli: 
Adriana Baryżewska, absolwentka 

Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej (za pracę magisterską 
„Koncepcja Systemu Terenów 
Zieleni Miejskiej Centralnej Części 
Gliwic”), Krzysztof Słota, absolwent 
Wydziału Architektury Politechni-
ki Śląskiej (za pracę magisterską 
„Rewitalizacja Starej Fabryki Drutu 
w Gliwicach – projekt koncepcyj-
ny Centrum Kultury i Aktywności 
Lokalnej”) oraz Jakub Wizor, ab-
solwent Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej (za pracę 
inżynierską „Gliwicka Dolina Krze-
mowa”). 

Uhonorowano również dr. Czesła-
wa Fiołka, autora rozprawy dok-
torskiej „Herb Gliwic. Heraldyczny 
identyfikator miasta. Nośniki 
i pola eksploatacji”, obronionej 
na Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wro-
cławiu, a także Justynę Borecką, 
absolwentkę Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, za pracę licen-
cjacką „Atrakcyjność zamieszkania 
w mieście poprzemysłowym na 
przykładzie miasta Gliwice” .

– To bardzo ciekawe prace, od-
znaczające się walorem promo-
cyjnym, edukacyjnym, praktycz-

nym i popularyzatorskim. Prace, 
które ujmują, a nawet urzekają. 
Państwo – ich autorzy – wykaza-
liście się nie tylko wszechstronną 
wiedzą i starannością w ujęciu 
tematów, ale również nieszablo-
nowym myśleniem – podkreślał 
w trakcie uroczystości wręczenia 
listów gratulacyjnych zastępca 
prezydenta Gliwic Krystian To-
mala.

– Postawiono przed nami szale-
nie trudne zadanie. Musieliśmy 
dokonać wyboru najlepszych 
spośród zgłoszonych prac: bar-
dzo wartościowych, zróżnicowa-
nych tematycznie i starannnie 
wcześniej wyselekcjonowanych. 
Docenialiśmy zatem zarówno 
ich aspekt promocyjny, wkład 
własny autorów poświadczony 
m.in. wyczerpującymi bada-
niami jak i sposób myślenia 
czy wizjonerskie momentami 
podejście do analizowanych 
kwestii – orzekli obecni na 
spotkaniu członkowie komisji 
konkursowej.

Pełen wykaz osób nagrodzonych 
i wyróżnionych w tegorocznym 
konkursie można znaleźć na 
stronie www.gliwice.eu. (kik)

adriana baryżewska, krzysztof Słota, Jakub wizor (w zastępstwie którego pojawił się promotor i mentor, dr inż. 
tomasz bradecki), dr czesław Fiołek oraz Justyna borecka to laureaci dwunastej edycji konkursu prezydenta 
miasta na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Gliwic. Przed tygodniem odebrali listy 
gratulacyjne za wysokie noty w tej rywalizacji.

NAUKA

Gliwice są dla nich ważne

– Jestem rodowitą gliwiczanką. Miasto i jego 
dalszy rozwój są mi po prostu bliskie. W swojej 
pracy skupiłam się na wytyczeniu kierunków, 
które sprawią, że będzie tu się żyło jeszcze lepiej 
– przyznała uhonorowana w konkursie Justyna 
borecka.

– Studiowałam w Krakowie, lecz zawsze z sen-
tymentem wracałam do Śląska i na Śląsk. Pro-
jektowanie systemu zieleni miejskiej w Gliwi-
cach dostarczyło mi sporo satysfakcji. Bardzo 
się cieszę, że zostało docenione w tak dobrze 
zorganizowanym mieście – skomentowała na-
grodzona adriana baryżewska.

– Moim zdaniem wybór Gliwic przez studentów 
to pewna wypadkowa. Składają się na nią za-
interesowania własne autorów i swoista swo-
boda twórcza oraz wymogi prac dyplomowych, 
nakładane przez uczelnię i promotorów. Tak 
przynajmniej działa to na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Śląskiej – ocenił dr inż. tomasz 
bradecki, promotor nagrodzonego Jakuba wi-

zora przebywającego obecnie w podróży dookoła świata.

– W moim przypadku zadziałały pobudki twór-
cze i… frustracja konkretnym, często mijanym 
miejscem w Gliwicach. Dzięki temu powstała 
praca koncepcyjna skłaniająca do myślenia. 
Obrałem kierunek, który może być przyczyn-
kiem do dalszej dyskusji, a zarazem dalszego 
progresu miasta. Każde z nas chciałoby, aby 
było tu jeszcze lepiej – dodał Jan Lessaer, jeden 

z 14 autorów wyróżnionych w tegorocznym konkursie.
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Rybnicka 29 to nowy adres siedziby gliwickiej podstrefy katowickiej 
Specjalnej Strefy ekonomicznej. w wyremontowanym dawnym 
budynku Młodzieżowego Domu kultury jest przestronnie i stylowo.

Obiekt z lat 20. XX wieku został zmoder-
nizowany i zaadaptowany na potrzeby 
Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Ma czerwony 
dach i niebiesko-białą elewację. Wnętrza 
są nowoczesne, przystosowane do pracy 
i prowadzenia rozmów z kontrahentami. 
Budynek zachował swój eklektyczny cha-
rakter. Przestrzeń wzbogacono jednak 
o nowoczesne, funkcjonalne rozwiązania: 
instalacje teletechniczne, klimatyzację, 
mechaniczną wentylację oraz reprezen-
tacyjną klatkę schodowa z windą. Zaada-
ptowano również poddasze. W ogrodzie 
pojawiło się patio, roślinność i miejsca 

parkingowe. Koncepcję modernizacji 
4-kondygnacyjnego budynku opracowała 
krakowska pracownia 9780 Architekci. 
Oficjalne otwarcie nowej siedziby zapla-
nowano na wiosnę przyszłego roku.  (mf)

Pod nowym 
adresem

aktuaLnOści

Od kilku tygodni dwie placówki Miejskiej biblioteki Publicznej, Filia 
nr 13 na osiedlu Obrońców Pokoju oraz Filia nr 16 w Sośnicy, działają 
w nowych pomieszczeniach i lokalizacjach. 

Atutem obu bibliotek są jasne i prze-
stronne wnętrza z łatwym dostępem do 
zbiorów. Wyposażone są w stanowiska 
komputerowe, mają wydzielone miejsce 
dla dzieci oraz warunki dogodne do indy-
widualnej pracy. Filia nr 13 to ponad 100 
m2 znakomicie zaaranżowanej przestrze-
ni. Filia nr 16 zdecydowanie powiększyła 
się i obecnie zajmuje ponad 300 m2. Takie 
warunki lokalowe na największym gliwic-
kim osiedlu zapewnią bardzo  dobre wa-
runki do szerokiej działalności instytucji. 

Na prace adaptacyjno-remon-
towe wydatkowano 703 933  zł 
z miejskiego budżetu.  

 – Dziękujemy mieszkańcom obu dzielnic 
za cierpliwość w oczekiwaniu na po-
nowne otwarcie osiedlowych bibliotek. 
Przerwa, która utrudniła dostęp do prasy 
i zbiorów, była niezbędna do przeprowa-
dzania remontu i przeprowadzki do no-
wych lokali – mówi Bogna Dobrakowska, 
dyrektor gliwickiej MBP. – Jest nam nie-
zmiennie miło, że w pracach porządko-
wych pomagali nam wolontariusze.  Taka 
współpraca niezbicie podkreśla dużą rolę 
biblioteki w życiu środowiska lokalnego. 
Jest ona – poza domem, obowiązkami, 
pracą – doskonałą  przestrzenią do rozwi-
jania zainteresowań, pozyskiwania i wy-
miany informacji, nabywania  i dzielenia 
się umiejętnościami, miejscem integracji 
środowiska – dodaje.  (mbp)

w komfortowych 
warunkach

w kolejnym roku szkolnym uczniowie Górnośląskiego centrum edukacyjnego będą korzystać z nowoczesnych pracowni, które powstaną 
w obecnie nieużytkowanej hali magazynowej. 

Obiekt zostanie przebudowany, wyre-
montowany i przystosowany do nowej 
funkcji. 

Powstanie w nim 13 pracowni 
wraz z zapleczem – m.in. pra-
cownia automatyki, obróbki 
cieplnej metali, pomiarów elek-
trycznych i elektronicznych oraz 
zgrzewania metali.

Nowopowstałe pracownie będą wyposażo-
ne w nowoczesne stanowiska dydaktyczne 
oraz niezbędną infrastrukturę do praktycz-
nej nauki zawodu. – Podniesie to jakość 
kształcenia i znacząco podwyższy prestiż 
naszej placówki w kontekście promowania 
szkolnictwa zawodowego – mówi Bogumi-
ła Kluszczyńska, dyrektor Górnośląskiego 
Centrum Edukacyjnego. 

W ogłoszonym przez Miasto Gliwice przetargu 
wzięły udział cztery firmy. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe Mateo Wójcicki Zbigniew, które 

podpisze umowę z miastem jeszcze przed 
świętami. Zgodnie z jej treścią prace na terenie 
budynku ruszą już w styczniu przyszłego roku. 

Inwestycja za 5,8 mln złotych będzie do-
finansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 

4,1 mln zł. Pozostałą część kosztów pokryje 
Miasto Gliwice.
 (mt)

zamiast starych magazynów
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Gliwiccy wolontariusze działają na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska. 13 grudnia była okazja, żeby im podziękować – w kinie amok odbyła się 
uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia wolontariusza, podczas której zostały przyznane nagrody w konkursie wolontariusz Roku 2017.

Mają zapał, chęci i mnóstwo życz-
liwości. Robią dużo dobrego dla 
środowiska, w którym działają. 
Wielu z nich to prawdziwi lokalni 
bohaterowie. – Nasze miasto po 
raz piętnasty docenia ludzi, którzy 
ofiarowują swój czas, siły i serce 
innym. Co roku władze Gliwic 
dziękują tym osobom, by pokazać 
znaczenie ich pracy. Wolontariusze 
wkładają wiele wysiłku by poma-
gać tam, gdzie tej pomocy brakuje 
– mówi Andrzej Gillner, dyrektor 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych.

Spośród 21 kandydatów 
do tytułu wolontariusza 
Roku 2017 wyłoniono 
zwycięską dziesiątkę. kon-
kurs zorganizował GcOP. 
Poznajcie laureatów!

Małgorzata bonarek (Stowarzy-
szenie Osób Niepełnosprawnych  
im. Janiny Stoksik „SON” w Gliwi-
cach) – współorganizatorka najwięk-
szej wigilii i śniadania wielkanocne-
go na Śląsku. Koordynuje sprawy 
związane z przygotowaniem poczę-
stunku i zbiórką żywności. W spo-
tkaniach świątecznych uczestniczy 
kilka tysięcy osób bezdomnych, 
samotnych i niepełnosprawnych. 

Lilianna czajkowska (Gliwickie 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych) – inicjatorka cyklu spotkań 
„Opera nie gryzie” w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka”. 
Prowadzi zespół muzyczny senio-
rów Młodzi Duchem. Udziela się 
w Klubie Seniora oraz dyryguje 
dwoma chórami.

anna Frid (Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich – Muzeum 

w Gliwicach) – wszechstronnie 
wspiera działania instytucji. 
Promuje wydarzenia, obsługu-
je grupy zwiedzające, a kiedy 
trzeba – ustawia krzesła i przy-
gotowuje sale. Przepracowała 
345 godzin.

elżbieta Mochnacka (Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich – Muzeum 
w Gliwicach) – wspomaga dzia-
łania placówki. Przepracowała 
495 godzin. Zajmuje się promo-
cją i oprowadzaniem wycieczek. 
Przygotowuje sale, redaguje ulotki 
i plakaty.

karolina Probierz (Schronisko 
dla Zwierząt – Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych) – koordy-
nuje pracę innych wolontariuszy. 
Zorganizowała cztery wystawy 
kotów nierasowych. Aktywnie 
szuka domów tymczasowych 

dla bezpańskich zwierząt. Ma 
na koncie 1 120 godzin pracy.

Jacek Ptasznik (Stowarzyszenie 
na rzecz osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin „Podajmy-Sobie-Ręce”) 
– opiekun osoby niepełnosprawnej 
umysłowo. Dotrzymuje jej towa-
rzystwa podczas spacerów i poma-
ga w codziennych czynnościach.

Halina Stochaj (Przedszkole Miej-
skie nr 5) – wieloletnia Baśniowa 
Babcia. Czyta przedszkolakom 
i kreatywnie spędza z nimi czas. 
Zabiera dzieci na spacery i wy-
cieczki. Jej misją jest rozbudzanie 
zainteresowania czytaniem książek 
i aktywnym słuchaniem bajek.

agnieszka turkiewicz (Schronisko 
dla Zwierząt – Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych) – spędziła 770 go-
dzin pracując na rzecz bezpańskich 

czworonogów. Pielęgnuje zwierzęta, 
chodzi z nimi na spacery. Wspiera 
adopcje zwierząt i prowadzi pro-
gram Lira (szkolenia psów z podstaw 
posłuszeństwa – to bardzo ułatwia 
znalezienie nowego domu).

Dawid wiater (Związek Harcer-
stwa Polskiego) – lider grupy 
młodzieżowej na osiedlu Sikornik. 
Jest członkiem zespołu kształcenia 
kadry gliwickich harcerzy. Przepra-
cował społecznie 1 108 godzin.

Magdalena zając (Gliwickie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych, 
Klub Seniora „Aktywni Seniorzy” 
w Starych Gliwicach) – prowadzi 
kursy języka angielskiego dla se-
niorów. Jest sumienna i zawsze 
ma czas dla swoich słuchaczy. Jej 
zajęcia są kreatywne i ambitne – 
wszyscy uczestnicy polubili język 
angielski.  (mm)

zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 to kolejna gliwicka placówka oświatowa, która zyskała nowoczesne, wielofunkcyjne boiska. Oficjalne 
otwarcie obiektu zaplanowano na wiosnę.
Przy szkole powstał wielofunkcyj-
ny kompleks boisk sportowych, 
na który składa się ogrodzone 
4-metrowym piłkochwytem 
boisko z  nawierzchnią sztuczną, 
o wymiarach 46x30m, a także 
dwa boiska o nawierzchni poliure-
tanowej – mniejsze, do siatkówki 
(18x9m)  i większe, do koszykówki 
(28mx15m). Na zmodernizowanym 
terenie pojawiła się również czte-
rotorowa bieżnia prosta o długości 
60 m oraz bieżnia do skoku w dal. 

Ponadto w ramach inwestycji 
wykonano oświetlenie, awaryj-
ne odwodnienie i reaktywowano 
tereny zielone wokół boisk. Ca-

łość dopełniają chodniki i mała 
architektura w postaci ławeczek 
i koszy na śmieci. 

Prace budowlane na terenie 
„dziewiątki” trwały od maja do 
października 2017 r., ich wykonaw-
cą była firma SKANSKA S.A.  

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
1 029 955,44 zł. Miejską inwestycję 
dofinansowało Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, które przeznaczyło 
na ten cel 339 800,00 zł ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej (FRKF) w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruk-
tury Sportowej – edycja 2016. (mt)
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Sprawdź, co się zmieni!
Już od połowy stycznia gliwiczanie będą mogli składać wnioski do budżetu obywatelskiego. to wcześniej niż zwy-
kle, ale dzięki temu zaplanowano więcej czasu na – postulowaną przez mieszkańców – lepszą weryfikację zadań.

Właśnie ogłoszono procedurę gliwickiego budżetu 
obywatelskiego na 2018 rok. Przyjmowanie wniosków 
mieszkańców rozpocznie się wcześniej niż dotąd, bo  
15 stycznia, a potrwa do 26 stycznia. Termin zaplano-
wano specjalnie przed feriami zimowymi, które w na-
szym województwie rozpoczynają się 29 stycznia. Czas 
na składanie wniosków, w porównaniu do poprzed-
niej edycji budżetu obywatelskiego, został skrócony  
z 3 do 2 tygodni. Warto jednak wiedzieć, że wydłużenie 
tego terminu nie przyniosło w 2017 r. spodziewanych 
rezultatów – 252 z 340 wniosków wpłynęło do Urzędu 
Miejskiego dopiero w ciągu ostatnich 3 dni.

Przesunięcie terminów pozwoliło na spełnienie istotnych 
oczekiwań gliwiczan. – Mieszkańcy mieli w 2017 roku 
sporo uwag do weryfikacji wniosków, więc postanowi-
liśmy tak zmodyfikować plan działań, aby jak najwięcej 
czasu można było poświęcić na dokładniejsze poznanie 
każdego zadania proponowanego przez gliwiczan. Pa-
miętajmy, że liczba zgłaszanych pomysłów z roku na rok 
wzrasta, a czas na przeprowadzenie całej procedury jest 
ograniczony. Zmiana harmonogramu pozwoliła też na 
wprowadzenie etapu przyjmowania i rozpatrywania 
zażaleń na wynik weryfikacji jeszcze przed głosowaniem. 
To umożliwi ewentualne uwzględnienie na liście do gło-
sowania zadań, dla których zażalenia zostaną uznane 
za zasadne – mówi Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

wnioski w nowej edycji mogą składać też 
organizacje pozarządowe, a do podziału po-
między osiedla jest większa pula pieniędzy

Uwagi do procedury na 2018 rok zgłaszali mieszkańcy, 
ale także pracownicy samorządowi, którzy ją realizują. 

Część z nich została rozpatrzona po październikowej 
ewaluacji przedsięwzięcia i otwartych spotkaniach z gli-
wiczanami. Ostatnim etapem były konsultacje społeczne, 
prowadzone od 14 do 28 listopada 2017 r., podczas 
których można było odnieść się do zapisów dokumentu 
regulującego w naszym mieście całą procedurę, czyli 
projektu zarządzenia prezydenta miasta. 

NOWOŚCI W GLIWICKIM BUDŻECIE 
OBYWATELSKIM 

• Do składania wniosków zostały uprawnione 
dodatkowo organizacje pozarządowe z siedzibą 
w Gliwicach.

• Skrócono czas przyjmowania wniosków, ale wy-
dłużono czas ich weryfikacji. 

• Można składać zażalenia na wyniki weryfikacji 
wniosków, a rozpatrywanie ewentualnych zaża-
leń nastąpi jeszcze przed głosowaniem. 

• Głosować mogą mieszkańcy, którzy w momencie 
oddawania głosu będą mieli ukończone 16 lat lub 
ukończą 16 lat w 2018 roku. Młodsi gliwiczanie 
mogą przedstawić swoje opinie, które jednak 
nie będą miały wiążącego charakteru. 

• z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden 
głos. 

W toku konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego 
wpłynęło 14 zgłoszeń z uwagami. Najistotniejsze zmiany 
wprowadzone przez prezydenta Gliwic po konsulta-
cjach to wzrost kwoty planowanej na realizację zadań 
wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego do  
6 mln zł w 2018 r., a także zrezygnowanie – na prośbę 
mieszkańców – z proponowanych wcześniej zmian 
dotyczących kwalifikowania wniosków. W efekcie do 
głosowania będą nadal kierowane zadania ogólnodo-
stępne oraz – w przypadku projektów miękkich – także 

te adresowane do mniejszych grup. Poza tym zadanie 
wskazywane do realizacji nie będzie musiało uzyskać 
poparcia ponad 100 mieszkańców. 

Szczegółowe wyniki konsultacji oraz Zarządzenie nr 
5537/17 Prezydenta Miasta w sprawie procedury budże-
tu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r., określające 
zasady zgłaszania i wyłaniania zadań jednorocznych, 
można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. 

w przyszłym roku gliwiczanie zagłosują 
na zadania z budżetu obywatelskiego już 
po raz szósty 

Obecnie wprowadzone zmiany to być może ostatnie 
modyfikacje w ramach dotychczas wypracowanej 
procedury. Wiele wskazuje na to, że w kwestii budżetu 
obywatelskiego czeka nas nowe otwarcie. W związku 
z zaawansowaniem parlamentarnych prac nad Ustawą 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych 
i prawdopodobieństwem wejścia w życie nowych 
przepisów, zakres i tryb dalszych działań związanych 
z budżetem obywatelskim w Gliwicach może ulec 
zmianie. 

Projekt ustawy przyznaje bowiem wyłączne kompetencje 
radzie gminy do określania w drodze uchwały wymagań, 
jakie powinien spełniać budżet obywatelski. Informacje 
na ten temat będą publikowane na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w Aktualnościach i zakładce GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI oraz w tygodniku „Miejski Ser-
wis Informacyjny – Gliwice”.  (al)

Ile dla osiedli?

315 409 zł

425 002 zł

477 861 zł

235 926 zł

6 000 000 zł

247 913 zł

217 518 zł

129 493 zł

173 975 zł

222 125 zł

138 157 zł

382 090 zł

375 220 zł

381 581 zł

328 109 zł

165 351 zł

174 301 zł

361 827 zł

187 246 zł

410 793 zł

493 538 zł

156 565 zł

Więcej informacji można znaleźć   
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

wOJSka POLSkieGO

baiLDOna

czechOwice

ŁabĘDy

POLitechnika

StaRe GLiwice

wiLcze GaRDŁOtRynek

wóJtOwa wieś zatORze żeRniki

SzObiSzOwice śRóDMieście

SIKorNIK SOśnica

oSTroPAObROńców POkOJu

kOPeRnika LiGOta zabRSka

Łączna kwota na realizację zadań w poszczególnych osiedlach

bOJków bRzezinka
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15–26 stycznia
CZAS NA SKŁADANIE WNIOSKÓW

O tym, na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu do-
kumentów związanych z budżetem obywatelskim na 2019 
rok, piszemy na str. 8 („Masz pomysł? Złóż wniosek!”).

29 stycznia–12 lutego
PUBLIKACJA WNIOSKÓW  

NA STRONIE WWW

Wykaz wszystkich złożonych wniosków wraz z ich ska-
nami zostanie opublikowany na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. Przy 
wniosku podana zostanie nazwa wydziału Urzędu 
Miejskiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej, 
odpowiedzialnej za ich weryfikację, a także numer 
wniosku – stały w przebiegu całej procedury.

29 stycznia–20 kwietnia
WERYFIKACJA WNIOSKÓW

To, czy dane zadanie jest możliwe do wykonania, sprawdzą 
pracownicy poszczególnych wydziałów UM zajmujący się 
konkretnymi zagadnieniami lub pracownicy miejskich jedno-
stek. Pod uwagę wezmą różne aspekty. Sprawdzą m.in., czy 
zadanie mieści się w kompetencjach prezydenta miasta, czy 
da się je zrealizować w ramach jednego roku budżetowego 
oraz czy np. dotyczy terenu należącego do miasta lub terenu 
spółdzielni albo spółdzielni mieszkaniowej (w tym przypadku 
konieczna jest zgoda właściciela/zarządcy). 

20 kwietnia
OGŁOSZENIE OSIEDLOWYCH  

LIST ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO GŁOSOWANIA

Na stronie www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI zostaną zamieszczone wyniki 
weryfikacji wniosków wraz z uzasadnieniami. Opu-
blikowane zostaną również osiedlowe listy zadań, na 
których podana będzie szacunkowa wartość realizacji 
każdego zadania zakwalifikowanego do etapu gło-
sowania. W mieście i osiedlach będzie prowadzona 
akcja informacyjna na ten temat. 

20 kwietnia–27 kwietnia
SKŁADANIE ZAŻALEŃ NA WYNIKI 

WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Od tego roku każdy mieszkaniec, w tym każdy wnio-
skodawca, może złożyć zażalenie na wynik weryfika-
cji wniosku, a zażalenia zostaną rozpatrzone przed 
głosowaniem. Warunkiem rozpatrzenia zażalenia 
jest odniesienie się w jego treści do opublikowanej 
w Internecie treści uzasadnienia. 

30 kwietnia–21 maja
ROZPATRYWANIE ZAŻALEŃ

Zażalenia na wynik weryfikacji wniosków rozpatrzy 
Sekretarz Miasta.

Do 28 maja
OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROCEDURY 

ODWOŁAWCZEJ

Dyrektor Urzędu zamieści na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBY-
WATELSKI informację o ewentualnych zmianach 
dotyczących weryfikacji wniosków, wprowadzonych 
w wyniku rozpatrzenia złożonych zażaleń.

4–25 czerwca
CZAS NA GŁOSOWANIE

Na zadania jednoroczne będzie mógł głoso-
wać każdy mieszkaniec Gliwic w wieku 16+, 

w tym osoby, które w 2018 roku ukończą 16. rok życia. 
Młodsi mieszkańcy mogą w trakcie głosowania przeka-
zywać swoje opinie, przy czym nie będą one miały wią-
żącego charakteru.

każdy może oddać tylko jeden głos wyłącz-
nie na jedno wybrane zadanie, wypełniając 

formularz papierowy lub elektroniczny. uwaga! z jed-
nego adresu e-mailowego będzie można oddać tylko 
jeden głos. 

Każde osiedle będzie dysponować okre-
śloną pulą pieniędzy (informacja na str. 6). 

W wyniku głosowania środki zostaną rozdysponowane 
pomiędzy zadania wybrane przez mieszkańców zgodnie 
z przyjętymi zasadami. 

20 lipca
OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

GŁOSOWANIA
Wyniki wraz z informacją o liczbie głosów oddanych na 
poszczególne zadania, liczbie głosów nieważnych i przy-
czynach ich nieważności zostaną opublikowane na www.
gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 
oraz w „MSI – Gliwice”. 

IV kwartał 2018 r.
EWALUACJA PROJEKTU BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO

W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac 
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie realizacji 
zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram prac 
zostanie podany do publicznej wiadomości. 
 (kik)

GLiwicki buDżet ObywateLSki 2019

KTO?

JAK?

ILE?

Zasady, terminy,  
nowe możliwości

harmonogram realizacji procedury  
Gliwickiego budżetu Obywatelskiegow 2018 r.

• 19 grudnia 2017 r. – ogłoszenie procedury budżetu 
obywatelskiego, zaproszenie do współorganizacji akcji 
informacyjnej w osiedlach; 

• 15 stycznia do 26 stycznia – nabór wniosków na re-
alizację zadań jednorocznych;

• 29 stycznia do 12 lutego – publikacja wniosków na 
stronie internetowej; 

• 29 stycznia do 20 kwietnia – weryfikacja formalna 
i merytoryczna złożonych wniosków; 

• 20 kwietnia 
– ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwali-

fikowanych do głosowania, 
– zaproszenie do współorganizowania akcji informa-

cyjnej w osiedlach,
– publikacja na stronie internetowej wyników wery-

fikacji wraz z uzasadnieniem;

• Procedura odwoławcza: 
– 20 kwietnia do 27 kwietnia – składanie zażaleń na 

wyniki weryfikacji wniosków,
– 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń; 

• do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury od-
woławczej;

• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osied-
lowych list zadań; 

• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głoso-
wania;

• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania; 
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna 

dotycząca wyników głosowania;
• iV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. 

i ustalenie założeń na rok kolejny.
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uPewniJ SiĘ, że MOżeSz 
zOStaĆ wniOSkODawcą 
Wnioski mogą składać gliwiczanie, których pomysły 
zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, a także (już 
bez list poparcia) radni Rady Miasta Gliwice, kluby 
radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, 
Rady Osiedli, Młodzieżowa Rada Miasta oraz – po 
raz pierwszy! – organizacje pozarządowe z siedzibą 
w Gliwicach. uwaga! Zarówno osoby składające 
wnioski, jak i popierające je, muszą w 2018 roku 
ukończyć 16. rok życia. Każdy wnioskodawca może 
złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

wyPeŁniaJ wŁaściwe  
DOkuMenty! 
Formularz wniosku do pobrania i wydruku do-
stępny jest na stronie www.gliwice.eu w dolnej 
zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. For-
mularz w wersji papierowej można natomiast 
otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwy-
cięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów 
(stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze 
Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A 
(w godzinach urzędowania: pn.–śr. w godz. 
8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Masz pomysł? złóż wniosek!
kolejny raz gliwiczanie mogą zdecydować, na co wydana zostanie część miejskiego budżetu. warto zapropo-
nować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w 2019 roku w ramach Gliwickiego budżetu 
Obywatelskiego. nabór wniosków na zadania jednoroczne na osiedlach ruszy tym razem 15 stycznia i potrwa 
do 26 stycznia. na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentów?

2 31chceSz zainicJOwaĆ 
zMianĘ na SwOiM OSieDLu? 
W pierwszej kolejności sprawdź na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI, jaka kwota została przeznaczona na 
realizację zadań w 2019 roku w Twojej dzielnicy. To 
bardzo ważne! Aby Twój pomysł został dopuszczony 
do etapu głosowania, musi zmieścić się w limicie 
finansowania dla osiedla, a realizacja wniosku musi 
być możliwa w ciągu jednego roku. Przypominamy, 
że decyzją prezydenta miasta pomiędzy 21 osiedli 
zostanie rozdysponowana kwota 6 mln zł.

DOPiLnuJ, by DOkuMenty 
byŁy kOMPLetne
Wypełnij we wniosku wszystkie wyma-
gane pola, a na formularzu listy poparcia 
zbierz (gdy to niezbędne) co najmniej 15 
podpisów od osób, które uważają, że Twój 
pomysł jest ciekawy. We wniosku podaj 
również swój numer telefonu i/lub e-mail, 
gdyby osoby odpowiedzialne za weryfika-
cję chciały się z Tobą skontaktować. 

Podpisz wniosek. Masz też możliwość 
wyrażenia zgody na przekazanie swoich 
danych Radzie Osiedla lub publikację imie-
nia i nazwiska na stronie internetowej, 
ale zgoda na publikację takich danych ma 
charakter dobrowolny. 

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu 
skrzynki e-mailowej. Jeśli wniosek do-
tyczy terenu wspólnoty lub spółdzielni 
mieszkaniowej, pamiętaj o dostarczeniu 
oświadczenia uwzględnionego w formula-
rzu wraz z kopią dokumentu potwierdza-
jącego uprawnienie osób podpisujących 
oświadczenie do reprezentacji.

nie zaPOMniJ 
O uzaSaDnieniu 

W kilku zdaniach opisz swoją propozycję, jej 
znaczenie dla Twojego osiedla lub lokalnej spo-
łeczności. Pamiętaj, że pozytywna zmiana wy-
chodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców 
to istota dobrego pomysłu. Dla niej z łatwością 
znajdziesz poparcie.

zŁóż wniOSek 
DO uRzĘDu 
Wypełniony formularz złóż w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 
lub w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, 
z dopiskiem na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem plat-
formy ePuap/SEKAP. Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 
złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za 
okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem 
konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów 
UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, 
pt. 8.00–15.00).

nie POMyL Danych  
twOJeGO OSieDLa!

Wskazując dzielnicę, w której ma być realizowane 
Twoje zadanie, skorzystaj z interaktywnej mapy 
Rad Osiedli, dostępnej na stronie www.gliwice.eu  
w dolnej zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATEL-
SKI. Wybierając konkretne osiedle, dotrzesz do 
szczegółowych informacji, w tym spisu ulic.

OSzacuJ wStĘPnie 
waRtOśĆ

By mieć pewność, że Twoja propozycja ma 
szanse na realizację, skorzystaj z szacunkowych 
kosztów dotyczących zadań z poprzednich 
edycji budżetu obywatelskiego (dokumen-
ty „Przykładowe koszty zadań” na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI). Możesz też przeanalizować 
wydatki miasta wykazane w budżecie Miasta 
Gliwice na dany rok kalendarzowy lub wysłać 
zapytanie cenowe do firmy, która zajmuje się 
realizacją podobnego przedsięwzięcia.

bąDŹ 
PRecyzyJny!
Jeden wniosek powinien dotyczyć jednego – spój-
nego merytorycznie – zadania. We wnioskach 
dotyczących zagospodarowania konkretnego te-
renu mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale 
też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
Przypominamy, że szczegółowe instrukcje, jak 
uzyskać informację o właścicielu interesującej nas 
nieruchomości oraz jak sprawdzić, co na danym te-
renie może być zbudowane, można znaleźć w bro-
szurach zamieszczonych na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

5

7

6 4

8

9
Zobacz  prezentację „Jak wyPeŁniĆ  wniOSek?”  na www.gliwice.eu  w zakładce   GLiwicki buDżet  ObywateLSki.(kik)
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w naszej kulturze ciemność uznawana jest za synonim świata zaduszkowego, 
słońce jest natomiast symbolem życia. czas adwentu, podczas którego coraz 
bardziej „zanurzamy” się w ciemność (zbliżamy się do przesilenia zimowego), 
obfitował w zwyczaje i praktyki magiczne. adwentową symbolikę przybliża Sara 
Duda, etnograf z Muzeum w Gliwicach.

Na Górnym Śląsku, aby ochronić 
domostwa przed niebezpieczny-
mi, wrogimi siłami, w domach 
w pierwszą niedzielę adwentu 
zawieszano wieniec wykonany 
ze ściętych gałązek jodły lub 
świerku. Pleceniem wieńca, 
który najczęściej umieszczany 
był nad stołem, zajmowały się 
głównie dziewczęta. Zdobiony 
był czerwoną wstążką, rzadziej 
szyszkami i innymi dekoracyj-
nymi elementami. Przytwier-
dzano do niego cztery świece, 
najczęściej czerwone, których 
światło miało za zadanie zabić 
zło. Liczba cztery nie jest przy-
padkowa, podobnie jak wiele 
innych liczb w kulturze posiada 
znaczenie magiczne. 

Dziś świece adwentowe utożsa-
miane są z czterema niedzielami 
adwentowymi (na Śląsku mówi-
ło się, że pierwsza jest żelazna, 
druga brązowa, trzecia srebrna, 
a czwarta złota), natomiast kie-
dyś uchodziły za synonim peł-
ności świata (od m.in. czterech 
pór roku, czterech stron świata, 
czterech ewangelistów, czterech 
rzek w raju).

Pierwotnie wieniec adwentowy 
był tzw. apotropeionem, czyli 
przedmiotem o właściwościach 
ochronnych. Ma on okrągły 
kształt, a  to, co nie ma począt-
ku ani końca, uznawane jest za 
wieczne. To zaś, co jest wieczne, 
pojmowane jest jako święte. 
A wszystko, co święte, ma cha-
rakter ochronny i taką właśnie 
funkcję pełnił niegdyś wieniec ad-
wentowy (podobnie jak obrączka 
ślubna). Z tego samego powodu 
nad głowami apostołów umiesz-
czone są aureole w kształcie koła. 

Warto zaznaczyć, że dawniej, 
wieszając wieniec adwento-
wy na drzwiach wejściowych 
domu, broniliśmy ważnego 
miejsca przejścia pomiędzy 
dwoma światami: naszym 
i tamtym (ciemności). Dziś 
tę funkcję ochronną wyparła 
funkcja estetyczna. Zdaje się, 
że obecnie o wieszaniu wieńca 
adwentowego przypomina nam 
tradycja, a zwyczaj zreduko-
waliśmy do roli adwentowej 
ozdoby.
 (S. Duda)

tradycyjnie w okresie świątecznym zmienią się godziny funkcjonowania kas urzędu 
Miejskiego, urzędu Stanu cywilnego i giełdy samochodowej. kiedy będzie można 
załatwić swoje sprawy?

 KASY URZĘDU   
 MIEJSKIEGO 
W związku z inwentaryzacją, 
w piątek 29 grudnia kasy będą 
czynne krócej. Klienci będą mo-
gli z nich skorzystać w godz. od 
8.00 do 13.00. 28 i 29 grudnia 
w kasach UM przy ul. Zwycięstwa 
21 i na stanowisku przyjmowania 
wpłat przy użyciu kart płatniczych 
przy ul. Jasnej 31A nie będą reali-
zowane płatności kartami! 

 USC ZAMKNIĘTY 

Od 23 do 26 grudnia oraz od 
30 grudnia do 1 stycznia 2018 
r. Urząd Stanu Cywilnego w Gli-
wicach (parter UM, ul. Zwy-
cięstwa 21) będzie nieczynny. 
Wszelkie formalności związane 
z pochówkiem można załatwiać 
w zakładzie pogrzebowym i u ad-
ministratora cmentarza (z kartą 
zgonu). Zgłoszenia zgonu (posia-
dając kartę zgonu) można doko-
nać w USC po świętach, w środę 
27 grudnia, i po Nowym Roku 
– we wtorek 2 stycznia (w godz. 

od 8.00 do 16.00). W sprawach 
związanych ze zgłoszeniem zgonu 
można działać osobiście lub przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
jest do pobrania na stronie www.
bip.gliwice.eu w zakładce Formu-
larze do pobrania.

 GIEŁDA W OKRESIE   
 ŚWIĄTECZNYM 
W związku ze Świętami i Syl-
westrem szykują się zmiany na 
giełdzie samochodowej. 23 i 24 
grudnia oraz 30 i 31 grudnia 
giełda będzie czynna od godziny 
6.00 do godziny 12.00. Z kolei 
kasy będą funkcjonować od 
godziny 6.00 do godziny 11.30. 

 BIBLIOTEKA 
W dni świąteczne oraz 27 grudnia 
dni filie biblioteki będą zamknięte. 
W Sylwestra wypożyczyć i oddać 
książki będzie można w Bibliofo-
rum (do godz. 16.00). Ponadto od 
22 do 29 grudnia filia nr 6 (osiedle 
Waryńskiego) będzie nieczynna. 
24 grudnia zamknięte będzie Bi-

blioforum. 27 grudnia wszystkie 
placówki MBP będą nieczynne, 
28 grudnia zamknięta będzie Filia 
nr 22 (Bojków), 28 i 29 grudnia 
nie skorzystamy z Filii nr 11 (ul. 
bł. Czesława 24). W sobotę 30 
grudnia wszystkie filie otwarte 
w soboty będą pracowały nor-
malnie, z kolei 31 grudnia w godz. 
od 9.00 do 16.00 otwarte będzie 
Biblioforum.

 PŁYWALNIE 

Kryta pływalnia Olimpijczyk na 
osiedlu Kopernika będzie czynna 
26 grudnia w godz. od 14.00 do 
22.00. Pływalnie Delfin na ul. 
Warszawskiej oraz Mewa na 
osiedlu Sikornik będą nieczynne 
we wszystkie dni świąteczne.

 PALMIARNIA 

24 i 25 grudnia oraz 1 stycznia 
Palmiarnia Miejska będzie za-
mknięta. Dla odwiedzających bę-
dzie dostępna 26 grudnia w godz. 
od 10.00 do 18.00 oraz 31 grudnia 
w godz. od 10.00 do 14.00. (mf)

świątecznie

W Muzeum w Gliwicach 9 grudnia, w ramach Dnia ze Święta Łucją, 
uczestnicy warsztatów wykonali wieńce adwentowe

co otwarte, co zamknięte...

6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami 
miasta przejdzie kolorowy Orszak trzech króli. uczest-
nicy wyruszą o godz. 14.00 w trzech grupach i spotkają 
się na Rynku.

Grupa żółta wyruszy spod ko-
ścioła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (ul. Daszyńskiego 2),  
czerwona – kościoła pw. św. 
Alberta Wielkiego (parafia św. 
Michała Archanioła, ul. Krzy-
woustego 1), a grupa niebieska 
zbierze się przy dworcu kolejo-
wym (ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego 12). Uwaga! Każdy 
uczestnik orszaku powinien 
założyć jakiś element ubioru 
w kolorze grupy, z którą będzie 
maszerował na Rynek.

Przy stajence członkowie or-
szaku złożą hołd Dzieciątku 
i Świętej Rodzinie. Później 
zaplanowane jest wspólne 
kolędowanie, a o godz. 15.00 
wystąpi zespół GID – Gaudete in 
Domino. O godz. 16.00 w Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) 
rozpocznie się spotkaniem 
z Dobromirem „Makiem” Ma-
kowskim – RapPedagogiem. Na 
zakończenie zaplanowano pokaz 
filmów o tematyce chrześcijań-
skiej. (mm)

O wieńcu adwentowym

fo
t. 

M
uz

eu
m

 w
 G

liw
ic

ac
h

Na powitanie
Dzieciątka

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

U
M

 G
liw

ic
e



świątecznie świątecznie

Miejski Serwis informacyjny – Gliwice • 51-52/2017 (879-880), 21 grudnia 2017Miejski Serwis informacyjny – Gliwice • 51-52/2017 (879-880), 21 grudnia 201710 11

zimowe iluminacje zachwycają w całym mieście i przenoszą nas w wyjątkowy klimat 
nadchodzącego Bożego narodzenia. świątecznym blaskiem tradycyjnie rozbłysnął Rynek, 
a także gliwickie skwery i ulice. na placu Grunwaldzkim można przejść cieszącym się 
ogromną sympatią gliwiczan świetlnym tunelem, na placu Piłsudskiego rozbłysła fon-
tanna, na skwerze Doncaster rozsiadła się przepiękna, gigantyczna bombka, na latar-
niach wzdłuż ulic utworzono z ozdób lśniące szpalery… wieczorny spacer po Gliwicach? 
Ależ oczywiście!

Gliwice 
wystrojone na Święta

to tegoroczna, świąteczna niespodzian-
ka dla gliwiczan. Ogromna choinka wita 
przechodniów przy ul. zwycięstwa. niemal 
20-metrowe drzewko stoi  na skwerze nad 
Drogową trasą średnicową. Jest udekoro-
wane 4-kilometrowymi świetlistymi krę-
gami jarzącymi się na biało, czerwonymi i 

złotymi bombkami oraz ozdobami w kształ-
cie płatków śniegu i gwiazdek. na zlecenie 
Miejskiego zarządu Usług Komunalnych za-
montowała ją firma Adal. 

Główną ulicę naszego miasta spowija jasny 
pas świątecznego światła. Błyszczącym, żółto

-błękitnym szpalerem latarni prowadzi prze-
chodniów i podróżnych odwiedzających Gli-
wice od ul. Bohaterów Getta warszawskiego 
w stronę głównego miejskiego placu, gdzie 
również czekają świąteczne atrakcje – dekora-
cje korespondujące z tymi na ul. zwycięstwa 
oraz gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. 

to jedna z ulubionych ozdób ma-
łych gliwiczan, przyciągająca dnia-
mi i wieczorami całe pokolenia 
rodzin. Błyszcząca kula upiększa 
skwer Doncaster od kilku lat. wy-
sokość aluminiowej konstrukcji to 
ponad 4,5 metra. średnica wyno-
si 4 metry. Bombka rozświetlona 
jest tysiącami migających lam-
pek (naprzemiennie barwy cie-
płe z zimnymi). Ustawiona jest na 
jednej z alejek. Przejście przez jej 
środek przynosi ponoć szczęście...

Pięknie wygląda również fontan-
na na pl. Piłsudskiego, przystrojo-
na tunelem świetlnym. ilumina-
cja z 10 segmentów przypomina 
wytryskujące z ziemi strugi wody. 
tworzy ją kilka tysięcy migających 
lampek LeD świecących w kolorze 
białym ciepłym i białym zimnym.

złocista, dziesięciometrowa  cho-
inka stoi przed wejściem do 
Urzędu Miejskiego od strony  
ul. zwycięstwa. Drzewko ozdabiają 
czerwone bombki oraz połyskują-
ce złotem i bielą lampki, gwiazdki 
i  łańcuchy. na szczycie choinki, na 
tle wieczornego nieba, wyraźnie 
odcina się neonowa gwiazda.
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świątecznie

Symbole związane ze świętami bożego narodzenia każdemu wydają się oczywiste, 
jednak tak naprawdę mało o nich wiemy. ikonografia w sztuce sakralnej, dotycząca 
przyjścia na świat chrystusa, jest bardzo bogata i nie ogranicza się do samego faktu 
narodzin Syna bożego. wiąże się też z innymi wydarzeniami. 

W czasach średniowiecza malarze 
zwracali przede wszystkim uwagę 
na odpowiedni przekaz wartości 
religijnych, stąd tyle symboliki 
w ich dziełach. Przestrzegali też 
dość rygorystycznych kanonów 
w przedstawianiu tego szcze-
gólnego wydarzenia. Natomiast 
w czasach późniejszych twórcy 
interpretowali temat Bożego 
Narodzenia bardziej osobiście, 
swobodnie. Dostosowywali ikono- 
grafię do współczesnych rozważań 
na tematy osobiste czy historycz-
ne. Był to pretekst do studiów 
nad kolorem, światłem i ruchem. 
Tak narodziny Chrystusa stały się 
ulubionym, bo uniwersalnym 
motywem artystów.

Pierwszy świąteczny motyw 
to drzewo rodowe Chrystusa, 
czyli drzewo Jessego (ojca kró-
la Dawida). Najczęściej artyści 
przedstawiali go jako śpiącego 
starca, z którego wyrasta drze-
wo (czyżby genealogiczne?) 
z wizerunkami przodków Je-
zusa na poszczególnych kona-
rach. Motyw ten, mający swoje 
źródło w proroctwie z Księgi 
Izajasza, spotkamy nie tylko na 
obrazach. Ozdabia też rękopisy, 
a jako rzeźba – fasady kościołów. 
W Gliwicach umieszczono go 
na sklepieniu kościoła pw. św. 
Bartłomieja przy ul. Toszeckiej 
(fot. 1).

narodziny Jezusa lub adoracja 
Dzieciątka różnie są przed-
stawiane w sztuce sakralnej. 
W zależności od czasu powsta-
nia malowideł dostrzeżemy 
na nich symbolikę bardziej 
uproszczoną lub rozbudowaną 
– o wątki z legend, apokryfów 
i przepowiedni. W najpow-
szechniejszej wersji narodziny 
Jezusa kojarzą się ze stajenką, 
w której Dzieciątko leży w żłób-
ku wśród pasterzy i zwierząt 
(niegdyś zalecane było poka-
zywanie tam osła i wołu). To 
nie jedyna wszakże wizja tego 
zdarzenia – w XIV wieku na 
przykład zaczęto pokazywać 
Jezusa położonego na ziemi 
(często tylko na wiązce sianka), 

a nad nim klęczącą i modlącą 
się matkę. Kanon obowiązują-
cy na Wschodzie, w Bizancjum 
i Palestynie, z mniej więcej VI 
wieku, pokazywał św. Marię 
w połogu, przyznając jej pra-
wo do słabości, tak jak każdej 
kobiecie. Wokół niej i Dzieciątka 
toczyła się cała fabuła, pokaza-
na – mówiąc dzisiejszym języ-
kiem – w ujęciu komiksowym. 
Miejsce narodzin to nie szopka, 
tylko grota – symbol późniejszej 
Ofiary, ale też i skalnego grobu, 
do którego 33 lata później zło-
żono ciało Jezusa. 

Najwcześniejsze zachowane 
dzieło ze świętą Rodziną – ma-
lowidło pochodzące z IV wieku 
– znajduje się w katakumbach 
św. Sebastiana w Rzymie, a naj-
bardziej znaną świątynią pod 
wezwaniem Świętej Rodziny 
jest Sagrada Familia w Barce-
lonie. W Gliwicach św. Maria, 
św. Józef i mały Jezus patronują 
neogotyckiemu kościółkowi przy 
ul. Chorzowskiej. Powstał on 
w sąsiedztwie kolonii hutniczej, 
w miejscu małej kapliczki, którą 
prowadziły siostry Boromeuszki. 
Do budowy świątyni długo prze-
konywały one właściciela Zakła-
du Huldschynskiego, udało się 
to dopiero w 1898 roku. Projekt 
wykonał prof. Oertzen z Berlina. 
Prace zakończono w 1901 roku.  
W tym obiekcie neogotyk 
przeplata się z elementami 
neoromańskimi, a nawet mo-
dernistycznymi. Elewacje zostały 
wykonane w cegle klinkierowej 
ze wstawkami z cegły glazurowa-
nej. Niespotykany często w Gli-
wicach jest także rzut kościoła 
– na planie krzyża greckiego 
opisanego na kwadracie. 

Odwołania do świętej Rodziny 
interesująco i barwnie ukazują 
także witraże z gliwickiej Kate-
dry (fot. 2) oraz kościoła pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Bojkowie (fot. 3). Ob-
raz o podobnej tematyce można 
zobaczyć również w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
przy ul. Daszyńskiego (fot. 4). 
Święta Rodzina została tu poka-
zana według jednego ze znanych 
kanonów – matka Jezusa, Maria, 
trzyma otwartą Biblię, św. Józef 
dzierży piłę (atrybut swojego 
zawodu), pomiędzy nimi stoi 
kilkuletni Jezus. Całość tej sta-
tycznej kompozycji zamyka anioł 
trzymający banderolę z napisem 
Ora et labora (Módl się i pracuj). 

Jest jednak i drugi rodzaj prezen-
towania Świętej Rodziny, w prze-
szłości dość powszechny, a potem 
zaniechany w następstwie po-
stanowień Soboru Trydenckiego.  
Na czym polegał? Na przedsta-
wianiu Jezusa wraz z krewnymi, 
m.in. św. Anną i jej mężem Jo-
achimem. Było to jednak wzo-
rowane na apokryfach, a nie na 
Biblii.

Jeszcze jedno pytanie na za-
kończenie – co znaczy słowo 
betlejem? To „dom chleba”! 
Radosnych Świąt narodzenia 
Pana, drodzy Czytelnicy!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków 

Symbolika najpiękniejszych  
świąt
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26 grudnia, ze względu na bardzo dużo zainteresowanie widzów, kino amok (ul. Dolnych 
wałów 3) po raz drugi wyświetli film „bosch – Ogród snów”. Dokument Jose Luisa Lopeza-Li-
naresa zabierze nas do zagadkowego świata jednego z najbardziej znanych obrazów w historii.
„Ogród rozkoszy ziemskich” to 
tryptyk składający się z części środ-
kowej i dwóch mniejszych bocznych 
skrzydeł. Olej na desce powstał około 
1500 roku, a jego autorstwo przypi-
suje się Hieronimowi Boschowi, two-
rzącemu w Niderlandach malarzowi 
i rysownikowi. O życiorysie artysty 
wiemy niewiele, co tylko wzmaga 
zainteresowanie jego twórczością.

Poszczególne odczytania bogatej 
symboliki obrazu często bardzo się 
różnią. Czy Bosch chciał potępić wady 
i słabości człowieka skazujące go na 
piekielne męki (przedstawione na pra-
wym skrzydle tryptyku)? Nie wszyscy 

krytycy są co do tego zgodni. Doku-
mentalista Lopez-Linares poprosił 
wybitnych twórców – między innymi 
pisarzy Salmana Rushdiego i Orhana 

Pamuka – o osobiste przemyślenia 
na temat „Ogrodu rozkoszy ziem-
skich”. Efekty będzie można zobaczyć  
26 grudnia o godz. 18.15. (mm)

czwaRtek 21 GRuDnia
 ■ godz. 12.30: „Na mlecznej drodze” – projekcja w ra-

mach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 17.00: „GWAR pod choinką” – wspólne ko-
lędowanie, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlic-
kiego 3)

 ■ godz. 19.00: „AZM-owy kolęd czar” – charytatywny 
koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego, Cen-
trum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń-
ska 85)

Piątek 22 GRuDnia
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy – spotkanie karciane, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriu-
sza 30)

wtORek 26 GRuDnia
 ■ godz. 18.15: „Bosch – Ogród snów” – projekcja 

z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

czwaRtek 28 GRuDnia
 ■ godz. 12.30: „Na karuzeli życia” – projekcja w ramach 

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Zbuntowany Śląsk” – seans specjalny 

z udziałem reżysera, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Jazz Jam – jam session w stylistyce ja-
zzu, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

Piątek 29 GRuDnia
 ■ godz. 18.00: „Spod ciemnej gwiazdy” – spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książkowego, Filia nr 21 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 18.00: „Zestawienia – relacje” – wernisaż wy-
stawy fotografii Janusza Drobisza, galeria Na6 (ul. 
Matejki 6)

nieDzieLa 31 GRuDnia
 ■ godz. 19.00: „Damy i huzary” – sylwestrowy spek-

takl przedpremierowy, Teatr Miejski w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 21.00: Sylwester 2017 – koncerty grupy  
Big Cyc i uczestników programu „Gwiazdy Rocka”, 
plac Krakowski

śRODa 3 Stycznia
 ■ godz. 12.30: „Wojna płci” – projekcja w ramach  

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

w ogrodzie snów

turnau sentymentalnie CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

„znów wędrujemy”, „cichosza”, „bracka” – to kultowe utwory dla wielu miłośników poezji 
śpiewanej. 11 stycznia w teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. nowy świat 55–57) spotkamy 
się z ich wykonawcą – niepowtarzalnym Grzegorzem turnauem.

Krakowski artysta to prawdziwy 
człowiek orkiestra. Chociaż jego 
ukochanym instrumentem pozosta-
je fortepian, sięga też po akordeon. 
Aranżuje, komponuje, śpiewa. Jest 
poetą i śpiewa poezję, między innymi 
wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go, Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Bolesława Leśmiana. 

Publiczność uwielbia Turnaua za nie-
powtarzalny, autorski styl muzyczny 
i kompozycyjny. Krytycy doceniają 
fakt, że do poezji śpiewanej przemyca 
elementy jazzu i smooth jazzu. Nie-
którzy porównują go do największych 

mistrzów polskiej estrady, z Jeremim 
Przyborą i Markiem Grechutą na cze-
le. Turnau poświęcił im zresztą dwie 
swoje płyty: „Cafe Sultan” z piosenkami 
Kabaretu Starszych Panów i „Historię 
Pewnej Podróży” z utworami Grechuty.

W Gliwicach wokaliście i pianiście 
będzie towarzyszyć grupa fan-
tastycznych instrumentalistów. 
Wystąpią: Robert Kubiszyn, Jacek 
Królik, Cezary Konrad i Leszek Szczer-
ba. Uwaga! Słuchacze powinni być 
przygotowani na wiele muzycznych 
niespodzianek. Oprócz starych i no-
wych piosenek Turnaua, na scenie 
zabrzmią też... hity Billy’ego Joela 
czy The Beatles!

Koncert rozpocznie się o godz. 19.00. 
Bilety są dostępne w kasie teatru i na 
stronie www.teatr.gliwice.pl.
 (mm)

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 part-
nerami tworzy interdy-
scyplinarny projekt  
 

„Światu dajesz kształt”, który promuje twórczość artysty 
oraz kulturę polską na Ukrainie. Projekt jest realizowany 

w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Promocja kultury polskiej za grani-
cą” i zakłada długofalową współpracę kilkudzie-
sięciu partnerów z Polski i Ukrainy.

Przez całą jesień zachęcaliśmy do wzięcia udzia-
łu w literackim konkursie. Zagadki dotyczyły 
Stanisława Wyspiańskiego i jego twórczości. 

Konkurs rozpoczął się w sierpniu, kolejne za-
gadki były publikowane w każdy ostatni czwar-
tek miesiąca w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – GLIWICE” i na stronie internetowej  
www.biblioteka.gliwice.pl.

W listopadzie pytaliśmy, w którym roku i w jakim 
teatrze odbyła się premiera dramatu Stanisława 

Wyspiańskiego „Wesele”. Miało to miejsce 16 marca 
1901 roku w Teatrze Miejskim (dzisiejszym teatrze  

im. Juliusza Słowackiego) w Krakowie. Bardzo dzię-
kujemy za udział w konkursie, zwycięzcom ser-

decznie gratulujemy. A oto ostatnia już zagadka.

Aby wziąć udział w zabawie, 
należy odpowiedzieć na pytanie:

Jak miał na imię  
chłopiec z portretu?

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

zagadka nr 5

Jesień z wyspiańskim
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Grzegorz turnau
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king bezlitosny dla 
gliwiczan

wyrównana walka toczyła się tylko w pierwszej kwarcie wyjazdowego 
meczu Gtk Gliwice z kingiem Szczecin. Potem szczecinianie udowodnili, 
że seria czterech kolejnych zwycięstw nie była dziełem przypadku.

Szczecinianie już od samego początku 
chcieli zaznaczyć swoją dominację. Na 
szczęście GTK szybko ochłonęło po pierw-
szych błędach i zaczęło grać dokładniej. 
Gliwiczanie nie zamierzali odpuszczać 
i potrafili skutecznie odpowiadać na akcje 
gospodarzy. Dzieki temu pierwsza kwarta 
zakończyła się remisem (21:21).

GTK dobrze zaczęło kolejną odsłonę, ale 
później coś zacięło się w grze naszej druży-
ny. Kolejne straty i przewinienia napędzały 
rywala, który bezlitośnie egzekwował błędy 
gliwiczan. Zdobycz punktowa szybko zaczęła 
rosnąć. Po przerwie było już zdecydowa-
nie gorzej. Dyspozycja GTK w niczym nie 
przypominała tej z pierwszych 20 minut 
gry. King mocno odskoczył na kilkanaście 
punktów. Złapał wiatr w żagle i w ataku wy-
chodziło mu praktycznie wszystko. Trener 

gliwiczan próbował reagować zmianami, 
ale te nie przynosiły oczekiwanego efektu. 
GTK grało w ataku bez pomysłu, brakowało 
egzekucji. W pewnym momencie stało się 
jasne, iż w tym meczu emocji już nie będzie.

Gospodarze nie mieli jednak dość. Początek 
czwartej odsłony zdecydowanie należał do 
nich i zanosiło się na prawdziwy pogrom. Na 
całe szczęście dla gliwiczan, im bliżej końca 
meczu, tym obrona Kinga pozwalała na wię-
cej. To oznaczało mniej rzutów pod presją 
rywala i dzięki temu gliwiczanie stopniowo 
zaczęli dystans zmniejszać. Ostatecznie 
szczecinianie wygrali 87:65.

W sobotę GTK zagra ponownie na wy-
jeździe. Rywalem gliwiczan będzie Trefl 
Sopot. Początek meczu w Trójmieście – 
godz. 17.00. (kik)

w piątkowym spotkaniu 21. kolejki Lotto ekstraklasy Piast Gliwice 
zremisował na wyjeździe z koroną kielce 1-1 (0-0). Jedynego gola 
dla niebiesko-czerwonych zdobył konstantin Vassiljev.

Gliwiczanie wyszli na prowadzenie 
w 85. minucie, jednak chwilę później 
stracili gola i ostatecznie podzielili się 
punktami. – Ktoś może powiedzieć, że 
remis jest sprawiedliwym wynikiem, 
ale ja się z tym nie zgodzę – powiedział 
po meczu Waldemar Fornalik, opiekun 
Niebiesko-Czerwonych.

Jeszcze w pierwszej połowie Piast mógł 
wyjść na prowadzenie, ale swojej sytu-
acji nie wykorzystał Maciej Jankowski. 
Po przerwie świetne okazje mieli nato-
miast kielczanie, jednak Dobrivoj Rusov 
obronił strzały Niki Kaczarawy oraz 
Jacka Kiełba. – Obie drużyny stworzyły 
sobie podobną liczbę sytuacji, ale to 
my mieliśmy pierwszą stuprocentową... 
Później Korona miała kilka okazji, ale 
my wyszliśmy na prowadzenie. W samej 
końcówce rywale zdobyli gola, jednak 

to my go zafundowaliśmy – dodał For-
nalik. – Na sam koniec Karol Angielski 
wyszedł sam na sam z bramkarzem, 
ale dał się dogonić... Nie mogę być 
zadowolony z remisu, jeśli na terenie 
przeciwnika stwarza się tyle sytuacji 
i wychodzi na prowadzenie w takim 
momencie – przyznał.

Dla Niebiesko-Czerwonych był to ostat-
ni mecz w tym roku. Po 21. kolejkach 
gliwiczanie mają na swoim koncie 20 
punktów i znajdują się w dolnej części 
tabeli. – Jeśli wyeliminujemy nasze 
mankamenty, czyli brak skuteczności 
oraz zbyt łatwe tracenie bramek, to na 
wiosnę pójdziemy w górę tabeli. Jestem 
o tym przekonany – zakończył Waldemar 
Fornalik.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA
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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 

systemów wirtualizacyjnych,
• tworzenie i administrowanie 

wirtualnych systemów ope-
racyjnych oraz usług serwero-
wych,

• dbałość o ciągłość pracy sys-
temów IT administrowanych 
przez firmę,

• planowanie i wdrażanie no-
wych projektów IT,

• sporządzanie dokumentacji, 
raportów i procedur,

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

wymagania:
• minimum trzyletnie doświad-

czenie w zakresie administro-
wania i wdrażania systemów 
IT,

• znajomość zagadnień syste-
mów wirtualizacyjnych,

• umiejętność administracji sys-
temów serwerowych Windows 
Server oraz Linux,

• znajomość sprzętu serwero-
wego,

• znajomość zagadnień infra-
struktury sieciowej,

• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność diagnozowania 

problemów,
• zdolności analityczne,
• samodzielność w podejmowa-

nych działaniach, jak również 
umiejętność współpracy z ze-
społem,

• zaangażowanie oraz sumien-
ność w realizacji powierzonych 
zadań,

• dążenie do rozwoju zawodo-
wego,

• znajomość języka angielskiego 
w stopniu pozwalającym na 
czytanie dokumentacji,

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

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

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

karalności,
• oświadczenie kandydata 

o posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych,

• oświadczenie kandydata, od kie-
dy 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 do 
31 grudnia 2017 r. w sekretaria-
cie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A,  
44-100 Gliwice lub drogą e-mailo-
wą na adres: kadry@ssm.silesia.pl.
Zastrzegamy sobie prawo odpo-
wiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 
ul. bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, 

ogłasza nabór kandydatów do pracy 
na stanowisku konserwatora urządzeń 

wielofunkcyjnych PiaP,  
w pełnym wymiarze czasu pracy

wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej 

średnie techniczne kierunko-
we (elektronika, mechatronika),

• doświadczenie w pracy w za-
wodzie,

• umiejętność diagnozowania 
usterek,

• umiejętność analitycznego roz-
wiązywania problemów,

• umiejętności z zakresu mecha-
niki precyzyjnej, elektroniki, in-
formatyki,

• umiejętność pracy z kompu-
terem i znajomość budowy 
komputera,

• znajomość j. angielskiego 
w stopniu umożliwiającym czy-
tanie dokumentacji technicznej,

• zaawansowana znajomość arku-
sza kalkulacyjnego, np. MS Excel,

• wymagane prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia SEP G1,
• posiadanie pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych,

• posiadanie kwalifikacji zawo-
dowych wymaganych do wyko-
nywania pracy na określonym 
stanowisku.

wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole, 

komunikatywność, kultura 
osobista,

• odporność na stres,
• odpowiedzialność oraz do-

kładność,
• chęć samodoskonalenia,
• samodzielność i efektywność 

w działaniu.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w serwisowaniu 

automatów sprzedających, bile-
towych lub parkomatów.

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

karalności,
• oświadczenie kandydata 

o posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych,

• oświadczenie kandydata, od kie-
dy 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 konserwatora urządzeń 
wielofunkcyjnych PIAP”, należy 
składać w terminie do 31 stycznia 
2018 r. w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Boj-
kowska 35A, 44-100 Gliwice lub 
e-mailowo na adres: kadry@ssm.
silesia.pl, w temacie: Kandydat na 
stanowisko konserwatora urządzeń 
wielofunkcyjnych PIAP.
Zastrzegamy sobie prawo odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

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 zapisu szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną manewrową oraz 

osobami odpowiedzialnymi za kierowanie ruchem 
na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym 

– spalinowym pojazdem trakcyjnym,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na stanowisko maszynisty,
• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub usta-

wiacza,
• dobry stan zdrowia.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie ist-

niejącej na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do Twoich 

potrzeb i możliwości (w przedziale od poniedziałku 
do soboty, w godzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane terminowo,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia za-

wodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek E, nr tel. 608-525-440, adres e-mail: malgo-
rzata.skubera@scl.com.pl.
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Karie-
ra” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych 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:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z maga-

zynu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• rozładunek dostarczonych towarów do magazynu 

oraz odpowiednie ich rozmieszczenie,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji 

powierzonego towaru,
• uczestnictwo w programach usprawnień.

twój profil:
• uprawnienia operatora wózka widłowego i/lub 

uprawnienia do obsługi suwnicy (IIS),
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, sumienność.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie ist-

niejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system 

premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swo-
jego CV wraz z listem motywacyjnym i podanym 
nr referencyjnym Magazynier/MSI/2017 na adres 
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres poczto-
wy: Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 
44-100 Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych 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:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

zadania:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi 

i ruchami taboru kolejowego w sposób zabezpie-
czający prawidłowe i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bez-
przewodowej,

• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury 
według posiadanych uprawnień,

• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywa-
nymi obowiązkami,

• współpraca z maszynistą, dyżurnym ruchu oraz 
osobami odpowiedzialnymi za kierowanie ruchem 
na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko 

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne 

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,
• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia rewidenta.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istnie-

jącej na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do Twoich 

potrzeb i możliwości (w przedziale od poniedziałku 
do soboty, w godzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane terminowo,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia za-

wodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek E, nr tel. 608-525-440, adres e-mail: malgo-
rzata.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 przetwa-
rzanie 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)”.

OFERTY PRACY

• magazynier 
wykształcenie zawodowe lub średnie, 
doświadczenie mile widziane, obsługa 
komputera, zakres obowiązków: przyj-
mowanie dostarczonego towaru, stero-
wanie zapasami magazynowymi, przygo-
towywanie towarów do wysyłki, bieżące 
monitorowanie zapasów magazynowych, 
współpraca z dostawcami i odbiorcami, 
obsługiwanie magazynowych systemów 
informatycznych, sprawdzanie zgodno-
ści dostarczonego towaru z dokumen-
tacją, zabezpieczanie towaru w maga-
zynie, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Pyskowice;

• kurier – kierowca 
wykształcenie min. zawodowe, umiejęt-
ność prowadzenia busa, prawo jazdy kat. 
B, niekaralność, dobra orientacja w tere-
nie, znajomość topografii Śląska, zakres 
obowiązków: dostarczanie paczek klien-
tom (DHL), dbałość o samochód, sprzęt, 
skaner; jedna zmiana, miejsce pracy: 
teren Śląska;

• fryzjer 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
fryzjerstwo damsko-męskie, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• monter – ślusarz 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe: 2 lata, znajomość rysunku 
technicznego, zakres obowiązków: prace 
monterskie przy przeglądzie i remoncie 
maszyn i urządzeń górniczych, trzy zmia-
ny; miejsce pracy: Knurów;

• pracownik produkcji 
wykształcenie, doświadczenie: brak wy-
magań, realizacja planów produkcyjnych, 
wykonywanie prostych prac produkcyj-
nych, tj. odbieranie produktów z taśmy, 
pakowanie w kartony jednostkowe, ukła-
danie kartonów na palecie, transport ręcz-
ny produktów oraz wózkiem paletowym, 
obsługa zasypów, utrzymanie stanowiska 
pracy w odpowiednim stanie czystości 
zgodnie z zasadami i wytycznymi oraz 
przestrzeganie przepisów BHP, aktywne 
uczestnictwo w programach usprawnień 
procesu produkcyjnego, trzy zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice;

• doradca handlowy 
wykształcenie wyższe, doświadczenie: 5 
lat, biegła znajomość jęz. angielskiego, 
hebrajskiego, zakres obowiązków: zakup 
i sprzedaż nieruchomości, pełna dyspo-
zycyjność, miejsce pracy: terytorium RP;

• kontrolowanie jakości 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie na stanowisku kontrolera jakości, 
umiejętność posługiwania się przyrządami 
kontrolnymi, umiejętność pracy w zespo-
le, zakres obowiązków: terminowe i wła-
ściwe przeprowadzanie kontroli surowców 
i produktów gotowych, przygotowywa-
nie odpowiednich dokumentów kontroli 
i wzorów, ocena i analiza otrzymanych 
egzemplarzy testowych, wykonywanie 
prac zgodnie z zakładanymi normami 
i standardami, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: wg zleceń – teren Polski;

• stolarz 
wykształcenie: brak wymagań, min. 2 lata 
doświadczenia, zakres obowiązków: usługi 
stolarskie, budowa domków, saun, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Trachy;

• kontroler jakości 
wykształcenie średnie, doświadczenie 
w pracy na podobnym stanowisko: min. 
3 miesiące, spostrzegawczość – dobry 
wzrok, odporność na monotonną pracę, 
zakres obowiązków: świadczenie usług 
interwencyjnych w zakresie kontroli ja-
kosci, selekcji oraz naprawy komponen-
tów w zakładzie, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice.

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 14 grudnia 2017 r.

http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:kadry@ssm.silesia.pl
mailto:kadry@ssm.silesia.pl
mailto:malgorzata.skubera@scl.com.pl
mailto:malgorzata.skubera@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:malgorzata.skubera@scl.com.pl
mailto:malgorzata.skubera@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSzenia

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach  

informuje 
 o możliwości przystąpienia 

w 2018 roku do prac społecznie 
użytecznych realizowanych na 

terenie miasta Gliwice.
Zainteresowani zobligowani są do wypełnienia formularza 
dostępnego na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gli-
wicach http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsie-
biorcy/dokumenty_do_pobrania.html (zgłoszenie wolnego 
miejsca w ramach prac społecznie użytecznych – załącznik 
nr 4) i przesłanie go w wersji papierowej do 8 stycznia 
2018 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9.
Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecz-
nie użytecznych określa art. 73a ustawy z 20 kwietnia  
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie 
użytecznych.
Szczegółowych informacji udziela:  
Mirella Doluk-Świerczek, tel. 32/335-96-08.

OFERTY PRACY

INFORMACJE

oferta pracy  
na stanowisko  

kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie 

komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach w pełnym wymiarze 

czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według 

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

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifi-

kacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, 

odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji osobowościowych, spo-
łecznych i poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
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 klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 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 te-
lefonu: 32/33-04-635.

nabór nr kD.210.34.2017.PP-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  

stanowisko urzędnicze w wydziale  
Planowania Przestrzennego 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biule-
tynie informacji Publicznej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miejskiego (iii piętro, obok 
pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 stycznia 2018 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr kD.210.35.2017.SO-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w wydziale Spraw Obywatelskich  
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biule-
tynie informacji Publicznej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miejskiego (iii piętro, obok 
pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 stycznia 2018 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr kD.210.29.2017.OR-1/1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w wydziale Organizacyjnym  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biule-
tynie informacji Publicznej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miejskiego (iii piętro, obok 
pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 26 stycznia 2018 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych  
prowadzonych przez Miasto Gliwice: 

• zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach im. Gen. Stefana  
Roweckiego „Grota”, ul. Jana kilińskiego 24, 44-122 Gliwice; 

• zespołu Szkół techniczno-informatycznych w Gliwicach,  
ul. chorzowska 5, 44-100 Gliwice; 

• zespołu Szkół budowlano-ceramicznych w Gliwicach,  
ul. bojkowska 16, 44-100 Gliwice; 

• Górnośląskiego centrum edukacyjnego w Gliwicach  
im. Marii Skłodowskiej-curie, ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice; 

• zespołu Szkół ekonomiczno-technicznych w Gliwicach  
im. cichociemnych, ul. władysława Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice. 

Do konkursu może przystąpić: 
1) nauczyciel mianowany lub dyplomo-
wany, który spełnia łącznie następujące 
wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł 
zawodowy magistra, magistra inżyniera 
lub równorzędny oraz przygotowanie 
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w szkole, 
wchodzącej w skład zespołu, w której wy-
magania dotyczące kwalifikacji nauczycieli 
są najwyższe lub
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł za-
wodowy licencjata, inżyniera lub równo-
rzędny oraz przygotowanie pedagogiczne 
i kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w szkole, wchodzącej w skład 
zespołu, w której wymagania dotyczące 
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe; 
c) ukończył studia wyższe lub studia po-
dyplomowe z zakresu zarządzania albo 
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą, prowadzony zgodnie z przepi-
sami 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 kon-
kursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okre-

sie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodo-

wego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickie-

go – pozytywną 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 nie-
mu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępo-
wanie o przestępstwo ścigane z oskarże-
nia 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 dys-
cypliny finansów publicznych; 
k) ma pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z pełni praw publicznych;
l) w przypadku cudzoziemca – posiada 
znajomość języka polskiego poświadczo-
ną na zasadach określonych w ustawie 
z 7 października 1999 r. o języku polskim. 

2) Osoba niebędąca nauczycielem, 
która spełnia łącznie następujące wy-
magania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że 
wymóg ten nie dotyczy obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł 
zawodowy magistra, magistra inżyniera 
lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż 
pracy, w tym co najmniej dwuletni staż 
pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępo-
wanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub postępowanie 
dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 
lit.: c, f, h, j, k, l.

3) Nauczyciel mianowany lub dyplo-
mowany, zatrudniony na stanowisku 
wymagającym kwalifikacji pedagogicz-
nych w urzędzie organów administracji 
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum 
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach 
egzaminacyjnych oraz nauczyciel mia-
nowany lub dyplomowany, urlopowany 
lub zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy na podstawie przepisów ustawy 
z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo-
wych, spełniający wymagania określone 
w pkt. 1 z wyjątkiem wymogu posiadania 
co najmniej dobrej oceny pracy albo po-
zytywnej oceny dorobku zawodowego. 

Oferty osób przystępujących do konkur-
su powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju 
zespołu szkół;
c) poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię dokumen-
tu 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 za-
wodowej, zawierający w szczególności 
informację o:
• stażu pracy pedagogicznej – w przy-

padku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przypad-

ku nauczyciela akademickiego, albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na sta-

nowisku kierowniczym – w przypadku 
osoby niebędącej nauczycielem;

e) poświadczone przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaga-
nego stażu pracy, o którym mowa w lit. d;
f) poświadczone przez kandydata za zgod-
ność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymagane-
go wykształcenia, w tym dyplomu ukoń-
czenia studiów wyższych lub świadectwa 
ukończenia studiów podyplomowych 
z zakresu zarządzania albo świadectwa 
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z za-
kresu zarządzania oświatą;
g) poświadczonej przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopii zaświadcze-
nia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenia, że przeciwko kandyda-
towi nie toczy się postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub postępowanie dyscyplinarne; 
oświadczenie musi zawierać następujące 
dane osobowe kandydata: imię (imiona) 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oby-
watelstwo, miejsce zamieszkania (adres 
do korespondencji); 
i) oświadczenie, że kandydat nie był skaza-
ny prawomocnym 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 za-
mieszkania (adres do korespondencji);
j) oświadczenie, że kandydat nie był 
karany zakazem pełnienia funkcji zwią-
zanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych; oświad-
czenie musi zawierać następujące da-
ne osobowe kandydata: imię (imiona) 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 
obywatelstwo, miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji);
k) oświadczenie o dopełnieniu obo-
wiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-
mentów – w przypadku kandydata na 
dyrektora publicznej szkoły urodzonego 
przed 1 sierpnia 1972 r.; oświadczenie 
musi zawierać następujące dane osobo-
we kandydata: imię (imiona) i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do kore-
spondencji);
l) poświadczona przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopia aktu na-
dania stopnia nauczyciela mianowane-
go 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 pra-
womocnie 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 nauczycie-
la akademickiego; oświadczenie musi 
zawierać następujące dane osobowe 
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do kore-
spondencji);
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną 
zdolność do czynności prawnych i korzysta 
z pełni praw publicznych; oświadczenie 
musi zawierać następujące dane osobo-
we kandydata: imię (imiona) i nazwisko, 
datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, 
miejsce zamieszkania (adres do kore-
spondencji).

Oferty należy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrot-
nym, telefonem kontaktowym, nume-
rem PESEL, adresem e-mail i dopiskiem: 
„konkurs na stanowisko dyrektora 
………….……… w Gliwicach”, w terminie  
do 28 grudnia 2017 r. do godziny 16.00, 
na adres:

urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Jasna 31a,

wydział edukacji, pokój 114.

Dopuszcza się możliwość składania 
ofert w postaci elektronicznej. Oferta 
składana w postaci elektronicznej po-
winna być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP i zawierać elektroniczne kopie 
dokumentów wymaganych jako załącz-
niki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana 
przez Prezydenta Miasta Gliwice. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego kandydaci 
zostaną powiadomieni indywidualnie 
poprzez korespondencję e-mail. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/338-64-69 
lub 32/338-64-68.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html
http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.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.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.438070:part=a140u1&full=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.438070:part=a140u1&full=1
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OGŁOSzenia

Przedsiębiorstwo 
wodociągów i kanalizacji 
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego organizowanego 

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice pn. 

„Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów  
eksploatowanych w Pwik Gliwice”.

termin składania ofert: 28 grudnia 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2017 r. o godz. 10.20

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

ab.6740.7.7.2017 z 14 grudnia 2017 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (t.j. DzU z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek 
z 3 listopada 2017 r.:

Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 21, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa 
i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul. bojkowską  
i ul. Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. etap ii: budowa fragmentu obwodnicy (droga 
powiatowa), rozbudowa ul. Okrężnej (droga powiatowa  
nr 7206S), budowa i rozbudowa dróg gminnych po połu-
dniowej stronie ul. Okrężnej”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyj-
nych działek (przed ich podziałem):
Obręb nowe Gliwice:
140/3, 147/2, 148, 150, 154, 155, 156, 158, 221, 222, 223, 224/1, 
224/2, 237/1, 237/2, 239, 240, 245, 246, 247/1, 247/2, 250/1, 250/2, 
251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 257/1, 
257/2, 258, 259/1, 259/3, 259/4, 260/1, 260/3, 260/5, 260/6, 260/7, 
261/1, 261/2, 262, 263/2, 267, 388, 389, 462, 465, 466/1, 466/2, 467, 
468, 469, 470, 471, 472/1, 472/2, 472/3, 473, 486/3.

Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się z ak-
tami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 na V piętrze), 
a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie, po-
wołując się na znak niniejszego obwieszczenia w terminie 14 dni od 
dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
dowody i materiały.

NIERUCHOMOŚCIZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA

NIERUCHOMOŚCI

wyciąG z zaRząDzenia nR PM-5486/17 PRezyDenta MiaSta GLiwice z 8 GRuDnia 2017 r.
stanowiący załącznik, zawierający opis nieruchomości będącej własnością Miasta Gliwice,  

a przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości 

Pow. 
w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego

cena w zł 
(netto)

informacja o zbyciu

1.
1016/1, użytek: dr

KW GL1G/00065052/9
Obręb Kłodnica

0,0013 
Nieruchomości zostały wydzielone  

z pasów dróg publicznych – ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego i ul. Wybrzeże Armii 

Krajowej po wybudowaniu na nich 
przyczółków kładki technologicznej 
przebiegającej nad rzeką Kłodnicą

Działki położone są na obszarach 
objętych oznaczeniami DTŚ 01 
KDG 1/4 – projektowana ulica 

główna oraz 8 Ks – tereny związane 
z realizacją Drogowej Trasy 

Średnicowej

5 774,00

Zbycie następuje 
w drodze aportu na 

rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Gliwicach2.
1017/1, użytek: dr

KW GL1G/00065052/9
Obręb Kłodnica

0,0036

Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Miasta Gliwice – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o zbyciu zostanie zamieszczone w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

zarząd budynków  
Miejskich i towarzystwo 

budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Gliwicach  

przy ul. Dolnych wałów 11,  
działający w imieniu  

Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na 

wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy 
położony przy ulicy:

i PRzetaRG
1. ul. błogosławionego czesława 40/u-1, front, 
parter, lokal użytkowy o powierzchni 21,65 m2, składający się  
z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną (in-
stalacja elektryczna wyeksploatowana – do wymiany), wodno
-kanalizacyjną (odpływ od umywalki, wc na klatce schodowej), 
ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne 
źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stan techniczny lokalu – do remontu.
nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
wadium: 520,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w sa-
moistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice 
włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie 
jest. Aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 12 stycznia 2018 r. (piątek) od godz. 9.30 
do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, i piętro w siedzibie zbM 
i tbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 12 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, i piętro w siedzibie zbM i tbS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych wałów 11.

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii 

wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium 
to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu 
(wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, 
aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uznane będzie za wniesione wtedy, kiedy będzie znaj-
dować się na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy 
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra wła-
ściwego do spraw gospodarki, wystawione nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 
składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, któ-
re wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto  
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski 
S.A. I o/Gliwice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzo-
rem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać 
się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, 
pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, 
w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument toż-
samości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone, 
upoważniającej ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko 
na jeden lokal użytkowy.

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 

zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi, w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 

lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, 

nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie pra-
wo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.

nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 4 stycznia 
2018 r. (czwartek):
1. ul. Bł. Czesława 40, parter – w godz. 10.30-10.45

o wyznaczeniu nowego terminu dyskusji publicznej dotyczącej
 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. 

Z uwagi na awarię prądu w budynku przy ul. Jasnej 31A w dniu, w którym miała się odbyć 
dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,  
tj. 12 grudnia 2017 r., wyznaczam nowy termin dyskusji publicznej. 
Dyskusja publiczna dotycząca ww. projektu miejscowego planu rozpocznie się 8 stycznia  
2018 r. o godz. 16.00, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A – sala 206 (II piętro). 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę materiałów biurowych.
termin składania ofert: 10 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo wodociągów 
i kanalizacji Sp. z o.o.  

w Gliwicach informuje,
 że na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z 7 czerwca 2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. DzU z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) 

przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe  
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, zbrosławice oraz 
Rudziniec, na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Tabela obowiązujących cen: 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

Lp. taryfowa grupa odbiorców cena netto cena brutto

1. gospodarstwa domowe 4,46 zł 4,82 zł

2. przemysł i pozostali odbiorcy 4,61 zł 4,98 zł

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

Lp. taryfowa grupa odbiorców cena netto cena brutto

1. wszyscy odbiorcy usług 6,27 zł 6,77 zł

Informacja o opłacie za przekroczenie warunków odprowadzania 
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na 
naszej stronie www.pwik.gliwice.pl.

zarząd budynków 
Miejskich  

i towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na

wykonywanie remontów 
mieszkań socjalnych  

i docelowych w budynkach 
gminnych, zarządzanych 
przez zarząd budynków 
Miejskich i towarzystwo 

budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Gliwicach.

termin składania ofert:  
27 grudnia 2017 r. do godz. 9.00

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

Pełna treść dostępna na  
www.zbmgliwice.pl

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

wymiana stolarki okiennej  
w zasobach mieszkaniowych 

administrowanych przez zarząd 
budynków Miejskich ii towarzystwo  
budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach – Rejony Obsługi 
Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

termin składania ofert:  
3 stycznia 2018 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
3 stycznia 2018 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 
www.zbm2.pl

http://www.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSzenia

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

24 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w kw nr GL1G/00012450/3, 
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości:  
254 000,00 zł*
wadium: 25 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2540,00 zł
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podat-
ku 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.).
20 czerwca 2017 r. przeprowadzony został 
i ustny przetarg nieograniczony, który za-
kończył się wynikiem negatywnym.
25 października 2017 r. przeprowadzony 
został ii ustny przetarg nieograniczony, 
który zakończył się wynikiem negatyw-
nym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i kw
Działka oznaczona numerem 1084, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0957 ha, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane oraz działka 
nr 1085, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,0668 ha, użytek: Bi – inne tereny zabu-
dowane. Przedmiotowe działki zapisane są 
w księdze wieczystej nr GL1G/00012450/3. 
2. Opis nieruchomości
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, po-
łożone są w Gliwicach przy ul. Młodego 
Górnika 13. Przedmiotowe działki tworzą 
zwarty teren, w kształcie zbliżonym do 
prostokąta. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi za-
budowa mieszkaniowa oraz tereny kolei. 
W związku z położeniem nieruchomości 
w bliskiej odległości traktu kolejowego, 
może występować nadmierny hałas. Na 
działce sąsiedniej nr 1083, obręb Sośnica, 
znajduje się budynek o numerze ewiden-
cyjnym nr 3426, który częściowo zlokali-
zowany jest w granicach działki nr 1085.
Nieruchomość zabudowana jest bu-
dynkami o charakterze usługowo-biu-
rowo-magazynowym oraz blaszaną 
wiatą, o łącznej powierzchni użytkowej  
162,47 m2 (powierzchnia budynku 
usługowo-biurowo-magazynowego:  
63,65 m2, powierzchnia użytkowa wiaty: 
98,82 m2). Stan techniczny budynków – 
przeciętny. Teren nieruchomości jest ogro-
dzony – przebieg ogrodzenie nie pokrywa 
się z granicami nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieru-
chomości odnośnie usunięcia drzew 
i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia  
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). 
W pobliżu nieruchomości przebiegają 
sieci: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, 
wodociągowa oraz ciepłownicza. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dosta-
wy mediów, określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii wła-
ściciela. Istnieje możliwość odwodnienia 
przedmiotowego terenu do kanalizacji 
deszczowej.
Wzdłuż granicy działki nr 1084 przecho-
dzi potok Guido, dlatego wykonywanie 
jakichkolwiek robót nie może spowodo-
wać zakłócenia stosunków wodnych na 
sąsiednich gruntach. Powstałe szkody 
właściciel winien usunąć na własny koszt 
i we własnym zakresie. Właściciel nie mo-
że wykonywać żadnych prac w odległości  
3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również 
zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. 
Właściciel ma obowiązek udostępnienia 
dojścia do potoku celem jego konserwacji.
Istnieje możliwość włączenia ruchu dro-
gowego z działek nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica do drogi publicznej – ul. Młode-
go Górnika, istniejącym zjazdem. Wa-
runki włączenia nieruchomości do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
i zależą od jej przeznaczenia oraz natęże-
nia i struktury ruchu, który nieruchomość 
będzie generowała. 
3. Ograniczenia/obciążenia nierucho-
mości:
Przez nieruchomość przebiega sieć cie-
płownicza. Działki nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica, obciążone są nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu, polegającą 
na prawie korzystania z części obciążonej 
nieruchomości w pasie odpowiadającym 
długości i szerokości urządzeń ciepłow-

niczych na niej posadowionych, wcho-
dzących w skład przedsiębiorstwa spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 
w rozumieniu art. 49 § 1 K.C. i stanowią-
cych jej własność, w celu korzystania z tych 
urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 
2010 r. miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica 
– północ, działki nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica, znajdują się na terenie oznaczo-
nym symbolem:
36 Mn – tereny istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, które 
zaliczane są do terenów adaptacji i uzu-
pełniania istniejącej zabudowy i zago-
spodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami  
01 MN – 36 MN, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. tere-
nów obowiązują m.in. następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia:
•  ustala się urządzanie usług lub drobnej 

wytwórczości wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych,

•  zakazuje się urządzania usług rozrywki, 
a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów 
gier, klubów nocnych i innych o podob-
nym stopniu uciążliwości dla otoczenia,

•  zakazuje się lokalizacji drobnej wytwór-
czości mogącej potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN, 
ustalone zostały na rysunku planu nieprze-
kraczalne linie zabudowy, zarówno od  
ul. Młodego Górnika, jak i od cieku wodnego.
Przedmiotowa nieruchomość położo-
na jest w granicach obszaru górniczego  
„Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomo-
ści w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. Istnieje możliwość 
oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym – 32/338-64-11  
– na co najmniej dwa dni przed planowa-
nym terminem wizji.
5. wadium
Wadium w wysokości 25 400,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej  
18 stycznia 2018 r. 
wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg,

•  przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości 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 obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłat-
ne nabycie nieruchomości.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
•  okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość osoby/ osób, na 
rzecz której/których będzie ewentual-
nie nabywana nieruchomość,

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

•  w przypadku gdyuczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

•  pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-3989/17 z 16 stycznia 2017 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności zabudowanych 
działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
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 nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony 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 prze-
targu, tj. do 23 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 gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) 
wymagane będzie przedłożenie, przed wy-
znaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości  
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3989/17 
z 16 stycznia 2017. 
Dodatkowych informacji na temat wa-
runków 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 internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490). 

6 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się ii ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działki 
nr 464 i 466, obręb Przyszówka, kw GL1G/00120060/2 zlokalizowanej przy ul. Pułaskiego.

cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł
wadium: 50 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto; 21% ceny obejmującej 
działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT w wysokości 
23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudowanej i jest zwolnio-
na z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(j.t. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działki  
nr 464 i 466, obręb Przyszówka, została przeznaczo-
na do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-2482/2016 z 10 marca 2016 r. 
i przetarg nieograniczony został przeprowadzony 
19 września 2017 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
Opis nieruchomości
Nieruchomość o łącznej powierzchni 3703 m2, złożo-
na z niezabudowanej działki o nr 464 o powierzchni 
0,0685 ha i zabudowanej działki nr 466 o powierzchni 
0,3018 ha. Działka nr 466 jest zabudowana budynkiem 
garażowo-warsztatowym o powierzchni użytkowej 
64,40 m2. Teren posiada kształt nieregularny. Nieru-
chomość jest częściowo ogrodzona, stanowi teren 
niezagospodarowany z przewagą zieleni nieurządzonej 
niskiej i wysokiej. Otoczenie nieruchomości stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. 
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów 
należy stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134).
Działki są nieuzbrojone; w ulicy znajdują się następu-
jące sieci: energii elektrycznej, wodociągowa, kanali-
zacyjna, gazowa i teletechniczna. 
Dojazd do nieruchomości nowym zjazdem od ul. Pu-
łaskiego lub przez działkę nr 463, obręb Przyszówka, 
na której została ustanowiona służebność przechodu 
i przejazdu po działce nr 463, obręb Przyszówka, na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 464, obręb 
Przyszówka.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 
466 i 464 położona jest na obszarze oznaczonym sym-
bolem 17 U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą w zakresie 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji 
i łączności, oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu 
religijnego, handlu i gastronomii.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c)  budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place 

i skwery,
f)  ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże – w tym pod-

ziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Działki nr 466 i 464 położone są w granicach Obszaru 
Rewitalizacji Łabędy, a działka nr 466 położona jest 
w granicach strefy obserwacji archeologicznej.
wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą wadium w wysokości 50 000,00 zł 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działki 
466 i 464, obr. Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL 
lub NIP oraz nazwa firmy, na której rzecz nieruchomość 

będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 28 lutego 2018 r.
wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofero-

wanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
•  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 

•  przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości oraz okazanie komisji przetargowej, przed 
otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium,

•  okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu,

•  okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

•  okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesię-
cy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

•  okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca 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 zawiado-
mienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być zawarty do 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 5 kwietnia 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podat-
ku od nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach przyjęć: pn., pt.: 8.00-10.00; wt., śr.: 13.00-
-16.00; czw.: 13.00-17.00; tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2482/16  
z 10 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (j.t. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. ustnego nieograniczonego na  
wysokość stawki czynszu za najem lokalu  

użytkowego przy ul. Opolskiej 21  
(suterena), pow. 47,17 m2

termin przetargu: 9 stycznia 2018 r.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1000,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na  
stronie internetowej www.zbm2.pl

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia 

o pisemnym składaniu ofert 
na wysokość stawki czynszu za 

najem następującego lokalu 
użytkowego:

• ul. Graniczna 49, pow. 53,35 m2

termin składania ofert:  
9 stycznia 2018 r.

Miejsce składania ofert:  
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o. , pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 
stronie internetowej www.zbm2.pl

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGŁOSzenia

IV ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości, położonej przy ul. Klasztornej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
obejmującej niezabudowane:

• dz. nr 272/1 i 272/3, 
obręb Stare Łabędy,  
kw nr GL1G/00033253/5.

Łączna powierzchnia działek: 
0,1723 ha.
termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 275 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą  
z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
wadium: 27 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 stycznia 
2018 r.

II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy  
ul. Snopowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, oznaczonej jako

• dz. 700/2, obręb bojków 
wschód, pow. 0,0386 ha, 
kw nr GL1G/00018729/2

termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., 
godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 33 905,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu  
23% podatkiem VAT, który został uwzględnio-
ny w cenie wywoławczej.
wadium: 3 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 stycznia 
2018 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 in-
ternetowej urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach (www.gliwice.eu), zostały po-
dane do publicznej wiadomości wy-
kazy 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 258/2017 do 1 stycznia 2018 r.,
•	 od nr 259/2017 do nr 263/2017 do 

28 grudnia 2017 r.;

przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 264/2017 i nr 265/2017 do 1 

stycznia 2018 r.

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

że w siedzibie urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. zwy-
cięstwa 21, na stronie inter-
netowej urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.
eu) oraz na stronie podmio-
towej wojewody śląskiego  
w biuletynie informacji Pu-
blicznej, został podany do 
publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Wykazy nie-
ruchomości do wynajęcia, dzierżawy 

lub zbycia.

przeznaczoną do  
wydzierżawienia, stanowiącą  
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 25/SP/2017 do 3 stycznia 

2018 r.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

nabóR na MieSzkania tbS
zarząd budynków Miejskich i tbS Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na mieszkania 

1-, 2-, 3-pokojowe. nabór trwa do 15 stycznia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta 
lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie ZBM I TBS.

Lp. Adres czynsz
bez mediów

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja kaucja

1. andersena 46/2
parter

498,74 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2 43 744,00 zł 5985,00 zł

2. żabińskiego 41/12
ii piętro 

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 18 914,00 zł 5045,00 zł

3. żabińskiego 37/12
ii piętro

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 12 609,00 zł 5045,00 zł

4. żabińskiego 29/2
parter

671,85 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2 20 150,00 zł 8062,00 zł

5. Mikołowska 21/13
iV piętro

406,31 zł
bez mediów

1 pokój
34,55 m2 36 557,00 zł 4876,00 zł

6. Mikołowska 25/15
ii piętro

515,21 zł
bez mediów

2 pokoje
43,81 m2 38 629,00 zł 6182,00 zł

uwaGa
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

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

że w budynku zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej w Gli- 
wicach przy placu inwalidów 
wojennych 12 zostały poda-
ne do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nie-
ruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu  
umożliwienia zgłoszenia  

ewentualnych roszczeń do  
nieruchomości umieszczonych  

w wykazach.

przeznaczone  
do wydzierżawienia:
•	 nr 557 – 567 do 28 grudnia 

2017 r.,
•	 nr 569 – 571 do 3 stycznia 

2018 r.;
przeznaczone  
do sprzedaży:
•	 nr 568 do 3 stycznia 2018 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. DaSzyńSkieGO 10, lokal  
nr 15, parter, pow. 25,37 m2  
+ piwnica: 1,44 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
48 800,00 zł
wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• uL. zawiSzy czaRneGO 12, 
lokal nr i, piwnica (wejście od 
podwórza), pow. 74,57 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
75 100,00 zł
wadium: 3800,00 zł
termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• uL. StyczyńSkieGO 24, lokal 
nr ii, i piętro, pow. 23,72 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
41 500,00 zł
wadium: 2100,00 zł
termin oględzin: 2 stycznia 2018 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: 28 grudnia 2017 r.

• uL. zwyciĘStwa 39 – aL. 
PRzyJaŹni 9, lokal nr iii, parter, 
i piętro (budynek oficyny), pow. 
70,45 m2 + piwnica: 2,75 m2,  
4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
49 300,00 zł
wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• uL. czaJki 3, lokal nr Xii, i piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 

3 korytarze, 4 pomieszczenia 
wc, pomieszczenie sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
291 000,00 zł
wadium:  14 600,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 
8.40 do 8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• PL. inwaLiDów wOJennych 20, 
lokal nr ii, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
372 600,00 zł
wadium: 18 700,00 zł
termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 
14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia  
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• uL. wROcŁawSka 7D, lokal nr I, 
parter, pow. 96,84 m2, 9 pomiesz-
czeń, wc, piwnica – 57,92 m2  
(6 pomieszczeń, korytarz), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
55 650,00 zł
wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 5 stycznia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 stycznia 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-82)
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

• uL. DaSzyńSkieGO 17, lokal 
nr iii, parter, pow. 102,06 m2, 
4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenia sanitarne, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
244 700,00 zł
wadium: 12 300,00 zł
termin oględzin: 5 stycznia 2018 r. od godz. 
13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 16 stycznia 
2018 r. od godz. 10.45 do 11.00 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

• uL. MaRzanki 1, lokal nr 10,  
ii piętro, pow. 99,12 m2, 3 po-
koje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z wc, pomieszczenie go-
spodarcze, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
254 200,00 zł
wadium: 12 800,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 
8.15 do 8.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• uL. Róży LukSeMbuRG 11, lo-
kal nr 3, i piętro, pow. 53,80 m2 
+ piwnica: 6,10 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, przedpokój, 
łazienka z wc, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
115 300,00 zł

wadium: 5800,00 zł
termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 
8.00 do 8.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia  
2018 r. od godz. 10.15 do 10.30 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Za-
wadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• uL. wieniawSkieGO 28, lokal 
nr 1, parter, pow. 47,30 m2 + piw-
nica: 7,70 m2, 2 pokoje, przedpo-
kój, kuchnia, łazienka z wc, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
100 200,00 zł
wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia  
2018 r. od godz. 10.40 do 10.55 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Za-
wadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 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.

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych  

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe  

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 

ochraniany przez profesjonalną 
firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.

w bezpośrednim sąsiedztwie  
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej  

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• Magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel.: 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://marketing@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
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