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Krzysztof Wielicki to żywa legenda 
himalaizmu. Nazywany wspinaczem ide-
alnym, zasłynął samotnymi wejściami na 
ośmiotysięczniki. W Gliwicach opowiedział 
o tym, co w górach 
jest najważniejsze.

Ile wniosków
złożyliśmy?

„Liczy się  
nie sprzęt,  
a człowiek”

Gliwice z ogromną prędkością wyrastają na wiodący ośrodek logisty-
ki. Miasto przyciągnęło kolejną firmę, która wybrała Gliwice na miej-
sce swojego centrum dystrybucyjnego. To firma Mieszko, znana i ce-
niona polska marka z ponad 100-letnią tradycją cukierniczą.

– Mieszko SA to wspaniały partner 
biznesowy, firma rozpoznawana na 
całym świecie. Cieszymy się, że lokuje 
swoje centrum dystrybucyjne w Gliwi-
cach, które bardzo szybko wyrastają na 
lidera branży logistycznej. Zabiegi władz 
samorządowych i dobra współpraca z in-
nymi miastami doprowadziły do tego, że  

w mieście krzyżują się autostrady A1 i A4,  
co budzi spore zainteresowanie przedsiębior-
ców. Przekłada się to na rozwój gospodarczy 
miasta i generuje nowe miejsca pracy – mó-
wił wiceprezydent Gliwic Adam Neumann 
podczas otwarcia centrum dystrybucyjnego 
firmy Mieszko SA.
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Podniebna deskorolka, nowy plac zabaw, jedna z większych w mieście siłowni pod chmurką, boisko do gry  
w bule i disc golfa, domki dla ptaków i hotele dla owadów, ścieżka zdrowia, „rodeo” i karuzela, odno-
wione alejki, nowe oświetlenie. Już niebawem park Chrobrego przejdzie metamorfozę, jakiej jeszcze 
nie było – zmieni się w bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynku i relaksu idealne dla całych rodzin.

akTuaLnośCi

>> 4
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Jak podłączyć  
się do PEC?

13 medali! nasi 
seniorzy najlepsi 
w Rabce

SPoRT
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Idą zmiany do 
Chrobrego
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Słodka inwestycja

fo
t. 

B.
 Ja

nk
ow

sk
i, 

do
m

en
a 

pu
bl

ic
zn

a

https://gliwice.eu


Miejski Serwis informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Filia Urzędu Miejskiego (Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Edukacji, Wydział Planowania Przestrzennego  
i Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej) znajduje się przy ul. Jasnej 31A
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
informacje prasowe: Katarzyna Kozub-Kulik, Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
ogłoszenia/dystrybucja: Agata Grabowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2017 (838), 9 marca 20172

DRuGa STRona W obiEkTyWiE

W lutym, najkrótszym miesiącu w roku, gliwickie schronisko opuściło aż 56 zwierząt! Nowych właścicieli znalazły 34 psy i 22 koty. Te fantastyczne statystyki to m.in. 
efekt „Wystawy kotów nierasowych” zorganizowanej przez MZUK w Palmiarni Miejskiej. Tylko podczas tej jednej akcji nowy dom znalazło aż 10 kotów. (fot. K. Cesarz)

Idzie wiosna, więc... ruszają remonty torów kolejowych! Od 12 marca do 11 czerwca 
obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy pociągów Kolei Śląskich i PKP Intercity. 
Na najbardziej obleganej linii Gliwice–Katowice–Częstochowa, od 29 kwietnia do  
4 czerwca, pociągi KŚ będą kursowały według wariantowego rozkładu jazdy. Od 4 do 
31 maja kurs do Zawiercia (odjazd z Gliwic o godz. 14.10) będzie odbywał się w trybie 
przyspieszonym. Od 4 do 23 maja 6 pociągów IC dziennie w kierunku Katowic będzie 
jechało okrężną drogą przez Bytom. (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

Przedstawiciele świata nauki i gospodarki z kraju i zagranicy spotkali się 6 marca na 
Politechnice Śląskiej, aby przedyskutować kwestię kształcenia studentów na potrzeby 
przemysłu nowych technologii. Platformą do dyskusji stała się I Konferencja Edukacja 
Dualna – EDUAL. Udział w wydarzeniu wziął minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin (na zdjęciu z lewej). Swoimi refleksjami dzielił się m.in. z organi-
zatorami wydarzenia: rektorem Politechniki Śląskiej prof. Arkadiuszem Mężykiem  
(w środku) oraz prezydentem Gliwic Zygmuntem Frankiewiczem. (fot. Z. Daniec)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej do 14 marca będziemy mogli korzystać  
z większej liczby tytułów dostępnych w bazie ibuk.libra.pl. Wcześniej mieliśmy 
do dyspozycji 2 482 książki, podczas obchodów międzynarodowego tygodnia 
e-książki możemy zajrzeć do około 6 000. Najwięcej tytułów przybyło w kate-
gorii literatura piękna i literatura faktu. Z elektronicznych zbiorów może ko-
rzystać każdy czytelnik gliwickiej biblioteki. Szczegóły są dostępne na stronie  
www.biblioteka.gliwice.pl. (fot. javi_indy/Freepik)

Zachęcamy do przesyłania fotografii na adres redaktor@um.gliwice.pl.  
Może w następnym numerze „MSI – GLIWICE” znajdą się wasze zdjęcia?  
(fot. @k._miriam)

Luty szczęśliwy dla zwierzaków z gliwickiego schroniska!

Zmiany, zmiany, zmiany… Jak kształcić inżynierów przyszłości?

Fotopasjonaci do dzieła! Międzynarodowy tydzień e-książki

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2017 (838), 9 marca 2017 3

akTuaLnośCi

Mieszko wybrał Gliwice
 dokończenie ze str. 1

Magazyn wysokiego składowania, który 
otwarto w parku logistycznym Panattoni, 
jest nowoczesny i wyposażony w specjalne 
systemy kontroli temperatury i wilgotności. 
Ma powierzchnię 6 400 m2. W magazynach 
będą znajdowały się słodkie wyroby firmy 
Mieszko, przywożone z fabryk w Raciborzu. 
W Gliwicach będą magazynowane i stąd 
wysyłane na teren kraju i cały świat.

– To nasz centralny magazyn, z którego 
będziemy dystrybuować słodycze do 60 kra-
jów świata. Wybraliśmy Gliwice, ponieważ 
to centrum logistyczne w doskonałej loka-
lizacji, blisko Raciborza, gdzie znajdują się 
dwie fabryki Mieszko. Bardzo cenna jest dla 
nas lokalizacja na skrzyżowaniu autostrad 
A1 i A4 – powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” Igor Jeliński, 
prezes zarządu firmy Mieszko SA. Mieszko 
to znana i ceniona polska marka specjalizu-
jąca się w produkcji czekoladowych pralin 
i karmelków. Mało kto nie zna bombonierek 

Cherrissimo, Amoretty, Magnifique czy po-
pularnych Michaszków. Mieszko zatrudnia 
w sumie 850 osób i ma roczny obrót w wy-
sokości około 300 mln zł.

– Otwarcie nowego centrum dystrybucyj-
nego w Gliwicach jest dla nas świetną okazją 
do wykorzystania naszego know-how w lo-
gistyce kontraktowej dla branży wyrobów 
cukierniczych. Wspólnie z Mieszko zespoły 
ID Logistics przygotowały rozwiązania logi-
styczne na najwyższym poziomie, co pozwoli 
nam usatysfakcjonować klientów w Polsce 
i za granicą. Gliwice mają idealną lokalizację, 
która umożliwi nam realizację tego zadania. 
To kluczowe miejsce z wymarzonym połącze-
niem komunikacyjnym – przekonuje Yann 
Belgy, dyrektor generalny ID Logistics Polska 
SA, współpracującego z firmą Mieszko.

W magazynie zatrudnionych jest 30 
osób. Docelowo pracę znajdzie tam 50 
osób. Obecnie rekrutacja jest już zakoń-
czona. W przypadku ponownego naboru 
będzie ją prowadziła firma ID Logistics 
Polska SA. (mf)

 dokończenie ze str. 1

Park Bolesława Chrobrego, największy 
gliwicki park o powierzchni 10,1 ha, przej-
dzie gruntowną modernizację. Zielony 
zakątek miasta nie tylko swojej zieloności 
nie straci, ale zyska przestrzeń do aktywnej 
rekreacji dla gliwickich rodzin. Co się zmieni?

 Niespodzianka pojawi się już przy sa-
mym wejściu do parku – gości będą witały 
„witacze” z żelbetonowych płyt z napisem 
park Chrobrego. Do atrakcji będą prowadziły 
zmodernizowane alejki. W centralnej części 
parku powstanie ogrodzony plac zabaw wy-
posażony w bezpieczną dla najmłodszych 
gliwiczan nawierzchnię oraz nowe urządze-
nia – bujaki, huśtawki i karuzele.

 Plac przy Mysiej Górce (górka NIE 
zostanie zlikwidowana) i nowo powsta-
jącej Hali GLIWICE zostanie wyłożony 
granitową kostką, pojawią się ławki 
i dekoracyjne oświetlenie LED. 

W północnej części parku zamonto-
wana zostanie siłownia na świeżym po-
wietrzu z dziesięcioma podwójnymi urzą-
dzeniami (m.in. biegaczem, rowerkiem, 

narciarzem, wioślarzem, prasą nożną, 
drabinką z podciągiem, ławką do brzusz-
ków, poręczą, orbitrekiem, kołami tai chi).

 – Kolejną atrakcją będzie bulodrom, 
czyli boisko do gry w bule. Na  terenie 
całego parku zlokalizowane będą kosze 
do gry w disc golfa, w skład którego 
wejdzie 9 koszy z wyznaczonymi miej-
scami do rzutów oraz tablice informa-
cyjne z instrukcją – jak grać. Z myślą 
o młodzieży powstanie plac, na którym 
poza ławkami, stołami, koszami i sto-
jakami rowerowymi powstanie kilka 
nowych zaskakujących urządzeń – np. 

podniebna deskorolka, rodeo i karuze-
la. Ich nazwy są intrygujące i liczymy 
na to, że spodobają się użytkownikom 
parku, tym bardziej, że takich atrakcji 
jeszcze w naszym mieście nie ma – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik prasowy 
MZUK w Gliwicach.

 ścieżka zdrowia to kolejna atrakcja 
i gratka dla wszystkich dbających o swoją 
kondycję. Na trasie pojawią się urządze-
nia wspomagające bycie „fit” – ławeczka, 
sztanga, liny, stepy, poręcze, drążki, obrę-
cze, drabinki, drążki do pompek i parko-
ur, ławka parkowa oraz stojaki rowerowe.

 Jedną z ciekawostek będzie „głuchy 
telefon”. Będą to trzy zestawy po dwie 
słuchawki zamontowane na słupach kon-
strukcyjnych połączonych ze sobą rurką.

 Z myślą o małych „mieszkańcach” par-
ku Chrobrego powstaną domki dla ptaków 
i hotele dla owadów niegryzących. Dzięki 
tym urządzeniom goście parku będą mieli 
okazje obserwować życie owadów i pta-
ków zamieszkujących okolicę.

 – Ważnym elementem projektu jest 
zagospodarowanie zieleni. Nowe traw-

niki, drzewa, krzewy, rośliny cebulowe, 
byliny będą cieszyć oko zwiedzających. 
Alejki o nawierzchni z kruszywa natu-
ralnego, wykończone jasnoszarą kostką 
granitową, poprowadzą nas pomiędzy 
poszczególnymi atrakcjami parku, 
a dekoracyjne oświetlenie, ustawione 
wzdłuż ścieżek, umili wieczorne spacery. 
Przy wejściach do parku oświetlenie LED 
będzie tworzyć bramy świetlne – wylicza 
Marzena Sosnowska.

Powstanie też instalacja zasilająca 
oświetlenie placów, alejek, elementów 
dekoracyjnych i roślin, a także umożliwia-
jąca podłączenie sprzętu nagłaśniającego 
przydatnego podczas imprez.

 Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 
który opiekuje się parkiem, właśnie 
ogłosił przetarg na wykonanie moder-
nizacji. Jeśli przetarg zostanie rozstrzy-
gnięty, pierwsze prace rozpoczną się 
w maju. Realizacja została podzielona 
na etapy. Całość ma być gotowa w dru-
giej połowie 2018 roku. Autorem pro-
jektu jest gliwickie biuro Visio Architects 
and Consultants. (mf)

idą zmiany do Chrobrego

na terenie całego parku  
Chrobrego pojawi się: 

76 ławek parkowych
13 leżaków
  7 stołów piknikowych
14 ław piknikowych 
62 kosze 
17 koszy na psie odchody
  7 ław betonowych 
  2 moduły rowerowe
  7 podestów  
     wypoczynkowych
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bule...

...disc golf...

...i podniebna deskorolka...

...to tylko niektóre z licznych atrakcji, 
jakie pojawią się w parku Chrobrego

W otwarciu centrum dystrybucyjnego Mieszko wziął udział zastępca prezydenta Gliwic 
Adam Neumann (pierwszy z lewej). Obok wiceprezydenta Yann Belgy z ID Logistics Polska 
i Igor Jeliński z Mieszko SA 
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Jak wskazują dane Generalnego inspektoratu ochrony środowiska, 
najwięcej szkodliwych substancji w powietrzu, którym oddychamy, 
pochodzi z przydomowych palenisk węglowych. ich ograniczenie,  
a najlepiej zastąpienie innymi źródłami ogrzewania, to najlepszy 
sposób na efektywną walkę ze smogiem i niską emisją. Tam, gdzie 
jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, warto zdecydować się 
na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe 
jest ekologiczne, bezpieczne i wygodne.

Jak skorzystać z ciepła systemowego 
w Gliwicach? Sposób postępowania poka-
zuje zamieszczona obok grafika. – Warto 
pamiętać, że budynki zlokalizowane 
w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej 
przyłączane są na wniosek właścicieli lub 
zarządców budynków, na bieżąco, w miarę 
posiadanych środków finansowych przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gliwicach – wyjaśnia Beata Wacławczyk, 
specjalista ds. marketingu i handlu w PEC 
Gliwice. Tam, gdzie wymagana jest rozbu-
dowa sieci ciepłowniczej, a chętnych do 
korzystania z ciepła systemowego będzie 
co najmniej 50% mieszkańców budynków 
z danego obszaru, przyłączenia odbywać 
się będą zgodnie z wieloletnim planem 
inwestycyjnym gliwickiej ciepłowni. 

– W przypadku budynków wielomiesz-
kaniowych PEC we własnym zakresie 
wykona sieć ciepłowniczą i przyłącza do 

budynków, jeżeli taką wolę wyrazi przy-
najmniej 60% lokali w budynku dużym 
(obejmującym 7 lokali i więcej) oraz 80% 
w budynku mniejszym (liczącym do 6 
lokali) – dodaje Beata Wacławczyk. Aby 
ciepło systemowe mogło być dostarczo-
ne do budynku, niezbędny jest zakup 
i montaż węzła cieplnego. W budynkach 
wielomieszkaniowych koszt węzła po-
nosi odbiorca lub PEC, co ustalane jest 
indywidualnie w zależności od liczby 
przyłączonych lokali w budynku. Właści-
ciele budynków użytkowych oraz domków 
jedno – lub dwurodzinnych we własnym 
zakresie zakupują węzeł cieplny, a koszt 
sieci ciepłowniczej i przyłącza ponosi PEC. 

Wszelkie informacje dotyczące ciepła 
systemowego, w tym komunikaty kiero-
wane do aktualnych i potencjalnych od-
biorców PEC, można znaleźć na stronie 
internetowej www.pec.gliwice.pl.  (kik)

akTuaLnośCi

Gliwicki budżet obywatelski wszedł w kolejny etap – rozpoczęła się 
weryfikacja formalna i merytoryczna wszystkich propozycji zgłoszo-
nych przez mieszkańców i radnych naszego miasta. analiza pomy-
słów gliwiczan potrwa do 28 kwietnia. Do urzędu wpłynęło dokład-
nie 339 wniosków na realizację zadań jednorocznych.

Skany wszystkich zgłoszonych pro-
pozycji opublikowano pod adresem  
bip.gliwice.eu/strona=11034. Najwięcej 
pomysłów spłynęło z osiedli Stare Gliwice 
(37), Łabędy (35) i Sośnica (35), a najmniej 
– z Brzezinki (2). Złożone wnioski dotyczą 
głównie budowy nowych dróg rowerowych, 
chodników, parkingów, placów zabaw i wy-
biegów dla psów, remontów ulic, moderni-
zacji przejść dla pieszych oraz oświetlenia 
osiedlowych zaułków i ścieżek spacerowych, 
a także organizacji całorocznych zajęć spor-
towych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Z mniej typowych rozwiązań 
zaproponowano w tym roku: budowę 

parków linowych dla dzieci, osiedlowych 
tężni solankowych, kortu tenisowego, farm 
fotowoltaicznych czy ogrodu ziołowego, 
postawienie tablic informujących o stanie 
jakości powietrza, a także utworzenie bul-
warów Kłodnicy. 

Weryfikacją tych oraz pozostałych po-
mysłów gliwiczan zajmują się pracownicy 
merytorycznych wydziałów Urzędu Miej-
skiego oraz jednostek miejskich. Wyniki 
zostaną opublikowane na www.gliwice.eu  
4 maja. Tego samego dnia ogłoszone zosta-
ną osiedlowe listy zadań. Głosowanie na 
poszczególne przedsięwzięcia rozpocznie 

się 15 maja, a zakończy 12 czerwca. Wyniki 
poznamy 14 lipca. 

Pamiętajmy: aktywność na każdym 
etapie Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego jest bezcenna! Do dyspozycji 21 
osiedli jest bowiem – przypomnijmy – 
kwota 4,5 mln zł. Zgodnie z obowiązu-
jącą procedurą, przynajmniej jedno za-
danie w każdym z osiedli ma szansę na 
realizację w przyszłym roku. Oznacza 
to, że po głosowaniu i wybraniu przez 
mieszkańców określonych przedsię-
wzięć, z budżetu obywatelskiego może 
zostać sfinansowanych CO NAJMNIEJ 
21 zadań.

W ostatnim głosowaniu nad bu-
dżetem obywatelskim (2016 r.) 14 921 
głosów mieszkańców zostało rozdzielo-
nych pomiędzy 56 z 82 proponowanych 
zadań. Do realizacji w tym roku wybrano 
m.in. nowe parkingi, wybieg dla psów, 
place zabaw, kolejne siłownie na świe-
żym powietrzu, boisko, stoły do tenisa, 
kącik relaksu, połączenia ulic, wiatę czy 
tablice edukacyjne, a także teren do 
gry w bule oraz w disc golfa, o którym 
piszemy na stronie 3.

Przygodę z budżetem obywatelskim 
zaczęliśmy od sondażu internetowego 
w 2013 roku. Do końca ubiegłego roku 

ogranicz smog 
i wybierz 
miejskie ciepło 

Tak trzymać! Rekordowo dużo 
wniosków

bip.gliwice.eu/strona=11034
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JubiLEuSzE

koLoRy 
MiaSTa

3 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie małżeńskie  
nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. 

W gronie świętujących półwiecze związków znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Monika i Tadeusz kończykowie, Marianna i Władysław koprowscy, Ewa 
i Mieczysław kosakowscy, Łucja i adam krokowscy, Genowefa i Stefan kuśnierczykowie, Grażyna i Mirosław Lachowscy, irmgarda i Wilhelm Lorkowie, krystyna 
i zdzisław Maligowie, bożena i Werner Matoniowie, urszula i Władysław Mazurowie, Marianna i adam nowakowscy, Elżbieta i zdzisław Pieniowie, Maria i Jan 
Poloczkowie, aleksandra i Tadeusz Rakowie, Maria i Czesław Rakowscy, Teresa i antoni Reimannowie, Janina i Ryszard Romaniukowie, Julia i Marian Sarkowiczo-
wie, krystyna i Jan Skowronkowie, zofia i zygmunt Skupińscy, barbara i Herbert Spyrkowie, Lilia i Jerzy Suczykowie, Halina Minasiewicz-świder i Robert świder, 
Maria i Stanisław Wileńscy, krystyna i Józef Wróblowie, a także Janina i krzysztof zajdlowie. 

Sześćdziesięciolecie małżeństw świętowali tego dnia: Domicela i Stanisław Mikulscy, Genowefa i Jan Popowiczowie oraz Maria i Lesław Rudzińscy. 

Warto wspomnieć, że pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych – krystynę i kazimierza Małków. (kik)
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WyDaRzEnia / kuLTuRa

Gościem specjalnym Vii Festiwalu Górskiego Wondół Challenge był 
krzysztof Wielicki. 3 marca w Centrum Edukacyjno-kongresowym 
Politechniki śląskiej poznaliśmy kawał wielkiej, górskiej historii.

Wielicki zdobył Koronę Himalajów 
i Karakorum jako piąty człowiek na Zie-
mi. Na 14 ośmiotysięczników trzykrotnie 
wszedł nowymi drogami. Trzy razy zrobił 
to zimą – w 1980 roku z Leszkiem Cichym 
zdobył Mount Everest, w styczniu 1986 
roku stanął na szczycie Kanczendzongi 
razem z Jerzym Kukuczką. W 1988 roku 
samotnie zdobył Lhotse – było to pierw-
sze zimowe i pierwsze solowe wejście 
na tę górę. Jego sportowe osiągnięcia 
są spektakularne. Wielicki, uznawany za 
spadkobiercę pioniera himalaizmu zimo-
wego Andrzeja Zawady, zajmuje się także 
organizowaniem narodowych wypraw 
w Himalaje i Karakorum.

Liczy się nie sprzęt, a człowiek
Wspinacz rozpoczął swoją przygodę 

z górami od letniego kursu i zimowego 
obozu, którymi kierowała... Wanda 
Rutkiewicz. Wielicki wspominał ją jako 
znakomitą himalaistkę. – Ja do Nepalu 
pojechałem dopiero w 1979 roku. Wanda 
na Evereście była przed nami [Rutkiewicz 
weszła na tę górę jako pierwsza spośród 
Polaków w 1978 roku – przyp. red.] – 
mówił Wielicki na spotkaniu w Gliwicach.

W latach 80. wszyscy polscy himalaiści 
myśleli tylko o tym, żeby wyjechać z kraju 
i wspinać się. Mimo że w większości mieli 
wyuczone zawody, pracowali dorywczo, 
przede wszystkim malując kominy. – Ta-

try, Dolomity, Alpy, Hindukusz, Himalaje, 
wspinaliśmy się dalej i wyżej, nie patrząc na 
to, jaki mieliśmy sprzęt. Ortalion i koszule 
flanelowe. Nasze kurtki nie oddychały, ale 
po co miały oddychać? – pytał Wielicki 
z uśmiechem. – My nie zwracaliśmy uwagi 
na wyposażenie, ale raczej na to, co kto po-
trafi w górach – dodał. Na potwierdzenie 
swoich słów pokazał zdjęcie zrobione na 
Broad Peaku. – Podarte spodnie, sweterek. 
Ośmiotysięcznik, a ja jak na Gubałówce so-
bie siedzę – skomentował himalaista. Dla 
sportowca zawsze ważne było przesuwanie 
granic, pokazywanie innym wspinaczom, że 

można wejść inaczej, szybciej, ciekawiej. 
Na Broad Peak wszedł i zszedł w ciągu 
jednej doby. Dokonał tego w pojedynkę.

W góry nikt nie idzie po śmierć
Himalaista podkreślał, że w górach 

ważna jest sprawność i odwaga, ale 
czasem trzeba umieć też złapać dystans 
do tego, co się robi. Po wyprawie wrócić 
do swojego życia i rodziny, odreagować 
emocje i skoki adrenaliny. – Kiedy coś się 
nie uda, trzeba mieć pokorę. Trudno, nie 
wyszło. Każdy podświadomie wie, że coś 
złego może się wydarzyć, ale nikt tego 
nie zakłada. Góry to wielka pasja i znam 
tylko jedną osobę, która po traumatycz-
nych przeżyciach zrezygnowała ze wspi-
naczki – mówił.

Dla Wielickiego góry to przede 
wszystkim ludzie. – To człowiek ożywia 
materię. Góry to nie tylko skały i lód – 
wyjaśniał himalaista. A czy w górach 
wysokich jest jeszcze dla ludzi coś do 
zdobycia? Tak – wierzchołek K2 zimą. 
– Sprawa zimowego wejścia nadal jest 
nierozwiązana. Myślę, że Polacy powin-
ni ten szczyt zdobyć i zakończyć pewien 
etap w himalaizmie, który rozpoczął się 
zimowym wejściem na Everest w 1980 
roku – powiedział Wielicki. Wejście na 
K2 będzie głównym celem programu 
sportowego Polskiego Himalaizmu Zi-
mowego im. Artura Hajzera 2016–2020. 
Wyprawą pokieruje Krzysztof Wielicki. 
Ekspedycja planowana jest na zimę 
2017/2018. (mm)

zbliża się wielkie święto melomanów. Już 19 marca cykl „Wiosna z Fryderykiem” zainauguruje 
rosyjska pianistka anna Malikowa. Poza kompozycjami geniusza z Żelazowej Woli, w Palmiar-
ni wysłuchamy muzyki twórców z jego kręgu: Szostakowicza, Szymanowskiego, Schuberta.

Robert Schumann, niemiecki kompozytor doby 
romantyzmu, powiedział kiedyś, że „dzieła Chopina 
to armaty ukryte w kwiatach”. Umiejscowienie sceny 
koncertowej Wiosny z Fryderykiem w Palmiarni Miej-
skiej świetnie do tego określenia pasuje. Melomani 
będą mieli okazję wysłuchać wybitnych dzieł muzyki 
poważnej w nietypowej, tropikalnej scenerii.

W tym roku hasłem przewodnim Wio-
sny z Fryderykiem jest „Chopin i kom-
pozytorzy z jego kręgu”. W programie 
czterech wiosennych koncertów, poza 
dziełami Chopina, znajdują się między 
innymi mazurki Karola Szymanowskie-
go czy fantazja Franza Schuberta.

Jako pierwsza swoją muzyczną wraż-
liwość zaprezentuje gliwickiej publiczności 
Anna Malikowa, wykonawczyni z bogatym 
dorobkiem pianistycznym, obejmującym kilka-
dziesiąt wydawnictw płytowych. Recital „Kontynuacje” 
rozpocznie się 19 marca o godz. 19.30.

26 marca w świat mazurków Chopina i Szymanow-
skiego publiczność wprowadzi Piotr Sałajczyk. Ten bardzo 
aktywny pianista koncertuje między innymi z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Filharmonią Naro-
dową. Jest uważany za bardzo wszechstronnego muzyka, 
wielokrotnie wyróżniano go w kraju i za granicą. Koncert 
w Palmiarni w parku Chopina rozpocznie się o godz. 19.30.

W trzecim wiosennym recitalu usłyszymy Kamila 
Pacholca i Aleksandrę Świgut, laureatów 47. Ogólnopol-
skiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. 
Pacholec to niespełna 20-letni pianista, który na tropi-
kalnej scenie zaprezentuje wybór Chopinowskich etiud. 
Świgut jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. 

Fryderyka Chopina. W swoim recitalu zestawi 
utwory Chopina z twórczością Wolfganga 

Amadeusza Mozarta. Koncert zaplanowa-
no na 2 kwietnia o godz. 19.30.

9 kwietnia, podczas ostatniego 
koncertu Wiosny z Fryderykiem, zagra 
kanadyjsko-chińska pianistka Tianyu 
Zhou. Wystąpi z recitalem „Wielcy 

romantycy”, w którym zinterpretuje 
utwory Chopina i Schuberta. Zhou jest 

studentką Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. Koncertowała 

już w Europie, Ameryce i Azji.
To już ósma edycja lubianego przez gliwiczan 

cyklu. Wszystkie koncerty Wiosny z Fryderykiem od-
bywają się w Palmiarni Miejskiej i są transmitowane 
na telebimie umieszczonym na Rynku. W tropikach 
prezentowały się już wschodzące gwiazdy światowej 
pianistyki i uznani wykonawcy muzyki poważnej. Bilety 
na występy są dostępne w kasie Palmiarni. Organiza-
torem cyklu jest Miasto Gliwice. (mm)

Wielki górski indywidualista

                      Chopin ezgotycznie

anna Malikowa

Piotr Sałajczyk

Tianyu zhou
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Krzysztof Wielicki kierował zimową wyprawą na K2 2002/2003. Wspinacze dotarli 
do wysokości 7650 m n.p.m. Polacy nie dają za wygraną – w następnym sezonie po 
raz kolejny zaatakują szczyt
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    GDziE? 
         kiEDy?

CzWaRTEk 9 MaRCa
 ■ godz. 18.00: „Oscar Troplowitz i jego gliwickie korzenie” – 

wykład Bożeny Kubit, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Koncert damsko-męski” w wykonaniu Asi Ga-
brysiak, Marysi Gałązki i Łukasza Błachuta, Biblioteka Cen-
tralna (ul. Kościuszki 17)

PiąTEk 10 MaRCa
 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty tworzenia kartek świątecz-

nych, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 20.15: „Trainspotting” – specjalny pokaz cyfrowy, kino 

Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SoboTa 11 MaRCa
 ■ godz. 10.30–15.00: Grajdołek planszowy – spotkanie z grami 

planszowymi, filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. In-
walidów Wojennych 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Papierowa armia” – warsztaty dla 
dzieci i rodziców, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Wielka wyprawa Molly” – projekcja z cyklu 
„Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Symbolika polityczna w miastach Górnego Ślą-
ska na początku XX w.” – wykład dr. Sebastiana Rosenbauma, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: Vavamuffin, Tabu, The Bartenders, Immanuel, 
Jacek Stęszewski – koncert finałowy Winter Reggae Festi-
walu, klub Spirala (Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko,  
ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.55: „La Traviata” – transmisja z cyklu „MET Opera”, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

niEDziELa 12 MaRCa
 ■ godz. 16.15: „Wielka wyprawa Molly” – projekcja z cyklu 

„Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WToREk 14 MaRCa
 ■ godz. 17.00: „Odkrywanie siebie i ważnych dla nas wartości 

życiowych” – warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego życia – czy-
tając siebie”, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

śRoDa 15 MaRCa
 ■ godz. 12.30: „Maria Skłodowska-Curie” – projekcja w ra-

mach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: „Księżycowe noce” – spotkanie z poezją Marty 

Maliszewskiej, galeria Perkoz (filia nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 17.00: „Różnorodna Indonezja” – spotkanie podróżni-
cze z Danutą Łyskawą, filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Czwartaków 9)

kuLTuRa / oGŁoSzEnia

koLoRy 
MiaSTa

nieruchomości

i ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta Gliwice

1. Termin i miejsce przetargu:
12 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 34.
2. Przedmiot sprzedaży:
prawo własności:
– niezabudowanej działki nr 103, obręb bojkowskie Pola (KW nr 

GL1G/00038758/0),
– niezabudowanej działki nr 105, obręb bojkowskie Pola (KW nr 

GL1G/00045917/5),
– niezabudowanej działki nr 108, obręb bojkowskie Pola (KW nr 

GL1G/00038764/5),
– niezabudowanej działki nr 110, obręb bojkowskie Pola (KW nr 

GL1G/00017909/1),
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na zachód 
od ul. Bojkowskiej, o łącznej powierzchni 4,3901 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 9 287 700,00 zł
Wadium: 928 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 92 880,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 
r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3808/16 z 5 grudnia 2016 r. na podstawie uchwały Rady 
Miasta Gliwice nr XXI/530/2016 z 17 listopada 2016 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na sprzedaż prawa własności działek nr 103, 105, 108, 110, 
obręb Bojkowskie Pola.
3. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i kW:
 – działka nr 103, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 2,4385 ha, KW 

nr GL1G/00038758/0, użytek: „RIIIb” – grunty orne;
 – działka nr 105, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 1,0903 ha, KW 

nr GL1G/00045917/5, użytek: „RIIIb” – grunty orne;
 – działka nr 108, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 0,0685 ha, KW 

nr GL1G/00038764/5, użytek: „RIIIb” – grunty orne;
 – działka nr 110, obręb bojkowskie Pola, o powierzchni 0,7928 ha, KW 

nr GL1G/00017909/1, użytek: „RIIIb” – grunty orne.
4. opis nieruchomości:
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, położone są w Gli-
wicach na zachód od ul. Bojkowskiej, niedaleko autostrady A4. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny usługowo-produkcyjne. Zgodnie z koncepcją 
dróg rowerowych w Gliwicach, w pobliżu północnych granic przedmioto-
wych działek planuje się przyszłościowo budowę trasy rowerowej nr 40. 
Ponadto działka nr 103 od strony zachodniej położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie działki nr 188, obręb Bojkowskie Pola, opisanej jako Tk – tereny 
kolejowe i oznaczonej symbolem KW-1, co oznacza tereny kolejki wąsko-
torowej Bytom–Karb–Markowice. Kolejka wąskotorowa jest obiektem 
wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/1478/92 z 1 marca 1993 r. 
i wszystkie prace przy odcinkach kolejki wąskotorowej wymagają pozwo-
lenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Działki 103, 105, 108, 110 stanowią teren płaski, nieogrodzony. Nieru-
chomości nie stanowią zwartego terenu (poprzedzielane są działkami 
stanowiącymi własność prywatną).
Działki nr 105, 108 i 110 mają dość regularny kształt, zbliżony do prosto-
kąta, przy czym działka nr 108 jest bardzo wąska. Kształt działki nr 103 
jest nieregularny, zbliżony do trójkąta.
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, objęte są umową dzier-
żawy – do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na uprawy (umo-
wa nr 317/GN-AN/6845/2015 z 10 lutego 2016 r.). Przedmiotowa umowa 
dzierżawy została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2017 r.
Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Przez działkę nr 110 przebiega 
sieć gazowa gD400c. Wzdłuż działki nr 215 przebiega sieć g160. Pozo-
stałe uzbrojenie w ul. Bojkowskiej. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Odwodnienie terenu w gestii właściciela. Istnieje możliwość odwodnienia 
przedmiotowych działek (stosowny wniosek na odprowadzenie wód 
opadowych dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów lub na stronie 
internetowej www.bip.gliwice.eu w Wirtualnym Biurze Obsługi )
Działki nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola, zlokalizowane są w ob-
szarze oddziaływania inwestycji pn.: „Budowa południowej części obwodnicy 
miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”. Określenie możliwości włączenia 
ruchu drogowego w sposób ostateczny i docelowy będzie możliwe w sytuacji 
znajomości kompletnych informacji dotyczących m. in. charakteru ewentu-
alnej inwestycji, sposobu jej zabudowy i zagospodarowania, generowanego 
przez nią natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej i rodzajowej 
czy innych, nieznanych obecnie okoliczności. Ewentualna realizacja inwestycji 
na przedmiotowej nieruchomości winna zostać poprzedzona złożeniem wnio-
sku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu 
drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie 
i uzależnione są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja 
oraz innych nieznanych na chwilą obecną okoliczności.
Obecnie przedmiotowe działki są skomunikowane z ul. Bojkowską poprzez 
działki nr 215 i 216. W projekcie południowej części obwodnicy miasta na 
odcinku od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej (rozbudowa ul. Bojkowskiej) 
przewidziano połączenie działki nr 215 z ul. Bojkowską. Jest to rozwiązanie dla 
istniejącego sposobu zagospodarowania działek. Zagospodarowanie grupy 
działek jako kompleks przemysłowy lub usługowy zgodnie z ustaleniami 
m.p.z.p. będzie wymagało osobnych rozwiązań projektowych dojazdu do 
takiego kompleksu: do ul. Bojkowskiej np. działką nr 216 lub poprzez bu-
dowę obwodnicy południowej na odcinku od ul. Rybnickiej do Bojkowskiej 
i drogi oznaczonej w m.p.z.p. jako 09 KDZ 1/2 (uchwała RM nr IX/113/2011).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Przez działki nr 103, 105, 108, 110, obręb Bojkowskie Pola, przebiega 
granica pomiędzy dwoma planami zagospodarowania przestrzennego.
i) Południowe, przeważające części przedmiotowych działek zgodnie 
z obowiązującym od 27 sierpnia 2011 r. miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio 
z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż 
południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 (uchwała 
IX/113/2011), znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
• 18 uPn – opisanym jako: tereny usługowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami: od 1 uPn do 22 uPn obowiązują 
następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a)     działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz składo-
wanie i magazynowanie.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)     zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszyst-

kich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
c)     dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Ponadto południowe części działek nr 103, 105, 108, 110 znajdują się na 
terenie, który objęty jest zasięgiem:
– obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska,

– strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem 
żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska,

– w granicach izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku – autostrada,
– w granicach izofon – lotnisko.
ii) Pozostałe, północne części przedmiotowych działek zgodnie z obowią-
zującą od 31 marca 2001 r. zmianą miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego Miasta Gliwice (uchwała XXIII/481/2000) 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
• obw/1-G2/2 – opisanym jako: ulica główna.
Dla terenu oznaczonego symbolem obw/1-G2/2 obowiązują następu-
jące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:

 a)    ulica główna,
 b)    obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
 a)    ciąg pieszy i rowerowy,
 b)    ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu.

Ponadto, zgodnie z § 9 tekstu ww. planu, ulica główna oznaczona symbo-
lem Obw/1-G2/2 (fragment ulicy miejskiej) zaliczona została do terenów 
publicznych.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowe tereny sklasyfi-
kowane są jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb). W związku z powyższym 
informujemy, iż wyłączenie z produkcji użytków rolnych może nastąpić po 
wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Wydanie ww. decyzji 
następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i może wiązać się 
z koniecznością uiszczenia opłat rocznych i/lub należności – zgodnie 
z rozdziałem 3 – ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wyłączenia gruntów z pro-
dukcji rolniczej informację można uzyskać w tut. Wydziale Środowiska 
tut. Urzędu Miejskiego, tel. 32/238-54-45.
6. Wadium:
Wadium w wysokości 928 800,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. 
nr 103, 105, 108 i 110, obręb Bojkowskie Pola; imię i nazwisko, PESEL lub 
nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 6 kwietnia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-

gnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pi-
semną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania 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 odpłatne nabycie nieruchomości.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone 

w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej;

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

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

8. Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezy-

denta Miasta Gliwice nr PM-3808/16 z 5 grudnia 2016 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanych działek nr 103, 105, 108 i 110, 
obręb Bojkowskie Pola, 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 nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być 
podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 12 maja 
2017 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku Miasta Gliwice. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.

• W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 
z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości 
nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia 
wynika z przepisów ww. ustawy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

• Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pra-
cownicy 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 Gli-
wicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Dodatkowa informacja:
umowa dzierżawy obejmująca nieruchomości oznaczone jako działki  
nr 103, 105, 108 i 110, obręb bojkowskie Pola, została wypowiedziana ze 
skutkiem na dzień 31 stycznia 2017 r. informujemy jednak, iż z uwagi na 
poczynione przez dzierżawcę nakłady na zasiewy, przedmiotowe działki 
nie zostały wydane. Przewidywany termin zbioru plonów i wydania 
nieruchomości: do końca sierpnia 2017.

PreZYDenT miASTA GLiWice

oGłASZA

informacja w zakresie wycinki  
drzew i krzewów  

z terenów objętych ochroną konserwatorską. 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uzyskiwania 
zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, powołując się na pismo Woje-
wódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach informujemy, 
że zamierzona wycinka drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych 
do rejestru zabytków lub położonych na terenie wpisanym do rejestru 
zabytków układu urbanistycznego lub ruralistycznego miasta, wymaga 
zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków zgodnie 
z treścią art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gliwice.eu w dziale 
Miasto / Ekologia oraz bip.gliwice.eu w dziale Informacje publiczne  
/ Ekologia i środowisko / Zieleń.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu  
inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości  

nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

III ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, o numerach:

• działek 461, 462, 464, 465, obręb Przyszówka, 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej działkę nr 463, 
obręb Przyszówka, kW GL1G/00120060/2 
przy ul. Pułaskiego.

Termin przetargu: 29 marca 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 900,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2017 r.

oGŁoSzEnia

KomuniKATY

nieruchomości

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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

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,  
na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały poda-

ne do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 28/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 29/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 30/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 31/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 32/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 33/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 34/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 35/2017 do 15 marca 2017 r.

•	 nr 36/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 37/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 38/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 39/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 40/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 45/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 46/2017 do 20 marca 2017 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 41/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 42/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 43/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 44/2017 do 15 marca 2017 r.
•	 nr 48/2017 do 22 marca 2017 r.

•	 nr 49/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 50/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 51/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 52/2017 do 22 marca 2017 r.
•	 nr 53/2017 do 22 marca 2017 r.

wynajęcia:
                    •   nr 67 do 16 marca 2017 r.

 śląskie Centrum Logistyki Sa w Gliwicach 
proponuje do wynajęcia:

 
•    moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach,
•  pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w media,
•  dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
•  teren ŚCL SA jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie biur znajdują się:
•  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
•  Oddział Celny,
•  terminal kontenerowy PCC Intermodal,
•  magazyny ŚCL,
•  Wolny Obszar Celny.

kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel.: 32/301-84-57 lub e-mail: marketing@scl.com.pl.

www.scl.com.pl

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  
nieruchomości gruntowych w terminie do 31 marca każdego roku z góry  

za dany rok bez wezwania.
Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach inG banku 
śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesantów na stanowisku Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (parter budynku po lewej stronie od 
wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami, ul. Jasna 31a, pokój 10, tel. 32/338-64-18, 338-
64-19 lub pod nr. komunikatora gg: 33868630, 33869399, 
33871238, 33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że 
przedmiotowa opłata należna jest na podstawie 
art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (tj. DzU z 2016 r.,  
poz 2147) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione 
w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomośći przeznaczo-
nych na cele mieszkalne (art. 72 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przezna-
czonych na cele inne (art. 72 ust. 3 pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym 
(lub decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość 
została oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmia-
ny wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie 
nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty powinien do końca roku 
kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty 

rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która 
będzie obowiązywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym 
oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a których do-
chód na jednego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej za rok poprzedzający ten, za 
który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa 
GuS, może zostać na ich wniosek przyznana bonifikata 
od opłaty rocznej. bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty 
i jest przyznawana na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). 
Wnioski o udzielenie bonifikaty należy składać przed 
upływem terminu płatności, tj. przed 31 marca każdego 
roku dla opłaty bieżącej.
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego: www.gliwice.eu. 
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. 
„a” ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z funduszu ubezpieczeń społecznych (DzU z 2016 r.,  
poz. 887 i 1948), właściwy organ udziela na ich wniosek 
50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nierucho-
mość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele 
mieszkaniowe.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo  
buDoWniCTWa SPoŁECznEGo SP. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11 ogłasza:

PiSEMny PRzETaRG niEoGRaniCzony
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy  przy ul. Andersa 13 wraz 

z pomieszczeniami przynależnymi.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokalu : 166,65 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszczenia 

gospodarcze, 2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe. 
5. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – garaż zawierający 

4 boksy o powierzchni użytkowej 57,66 m2  oraz budynek 
gospodarczy o powierzchni użytkowej 27,36 m2. 

6. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
7. Kondygnacja: I i II.
8. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 5380/10000 

części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach 
wspólnych nieruchomości.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00070822/6.
11. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na działce 

nr 238 o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe Miasto – KW 
nr GL1G/00032445/1.

12. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 3% 
wartości udziałów w nieruchomości gruntowej.

13. Cena wywoławcza – 485 000,00 zł netto. 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

14. Wadium – 29 827,50 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
15. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 12 

kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
16. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do  

8 maja 2017 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank Śląski 
SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na konto).

17. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 maja 2017 r., godz. 10.00 
(część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 121 na 
I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

18. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,

• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 
nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 
zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 
zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich 
reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o nume-
rze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nie-

ruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
19. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-

dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 8 maja 2017 r. 

20. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 

Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis.
„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ANDERSA 
13 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.05.2017”. 
21. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie  

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
22. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty  
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: 
32/339-29-01, 32/339-29-70.

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016  
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice,  

akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysło-
wych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę 
potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2017 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga użycia bogatego zestawu trutek przewi-
dzianych do zwalczania gryzoni i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2017 r. właściciele, administratorzy budynków i innych pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopa-
trzenia się w odpowiedni zapas trutki, według normy,:

a)   na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
b)   lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg trutki,
c)   w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.

15 marca 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególno-
ści na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2017 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę 
należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uWaGa TRuTka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub 
dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdro-
wia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakła-
dane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

PreZYDenTA miASTA GLiWice
oBWieSZcZenie
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oGŁoSzEnia

KomuniKATY

oFerTY PrAcY

nieruchomości KomuniKAT

uŻYTKoWe

mieSZKALne

LoKALe nA SPrZeDAŻ

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

 □ uL. koCHanoWSkiEGo 3, lokal nr 3,  
i piętro, pow. 81,69 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, spiżarka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 800,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 9.00 do 
9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. DaSzyŃSkiEGo 19, lokal nr 11,  
iii piętro, pow. 75,22 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 600,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 9.30 
do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. STyCzyŃSkiEGo 57, lokal nr 1, parter, 
pow. 52,84 m2 + piwnica – 5,36 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
WC usytuowanego na klatce schodowej 
(w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 11.00 do 
11.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. PLiSzki 1, lokal nr 62, X piętro,  
pow. 37,02 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 98 000,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 12.30 do 
12.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  3 Oddz. 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. DaSzyŃSkiEGo 15b, lokal nr 10, iV 
piętro, pow. 47,83 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, spiżarka
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Kłodnickiej 55 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ PL. JaśMinu 9, lokal nr 7, ii piętro, pow. 
64,19 m2 + piwnica – 6,37 m2, 3 pokoje, ko-
mórka, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 122 100,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 14.00 
do 14.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. GaGaRina 33 w zabRzu, lokal nr 
42, X piętro, pow. 52,80 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 941,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 9 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.20
(dodatkowy termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ZGM  
w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

 □ uL. kuniCkiEGo, garaż nr 16, parter, 
pow. 8,89 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 8400,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 12.00 do 
12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM  3 Oddział 
2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. zaWiSzy CzaRnEGo 4, lokal nr 9, iV 
piętro, pow. 39,73 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 100,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 11.30 
do 11.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ uL. ŻÓŁkiEWSkiEGo 2, lokal nr 7, podda-
sze, pow. 39,56 m2 + piwnica – 4,14 m2, 
4 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 23 marca 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 100,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 13.00 
do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71

Termin wpłaty wadium: 17 marca 2017 r.

 □ aL. WoJCiECHa koRFanTEGo 23a, lo-
kal nr i, parter, i piętro, pow. 174,84 m2,  
8 pomieszczeń, 2 pomieszczenia sanitar-
ne, hall, wiatrołap
Termin przetargu: 30 marca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 227 200,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 21 marca 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 marca 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 marca 2017 r.

 □ uL. DWoRCoWa 45, garaż nr ii, parter, 
pow. 40,81 m2, 8 pomieszczeń, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 30 marca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 32 400,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 20 marca 2017 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 marca 2017 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 24 marca 2017 r.

iż kasy Urzędu Miejskiego znajdują się  
w budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Można 
w nich dokonywać płatności zarówno  
w formie gotówkowej, jak i kartami płat-
niczymi. 
Niezależnie od powyższego, wszystkie 
wpłaty dokonywane na rachunki Urzędu 
Miejskiego przyjmowane są w placów-
kach ING Banku Śląskiego bez dodatko-
wych opłat prowizyjnych. 
W wydziałach zamiejscowych zlokali-
zowanych przy ul. Jasnej 31a nie ma 
punktów kasowych.

PreZYDenT miASTA GLiWice

PrZYPominA,

Przedsiębiorstwo komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, 
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”
w sprawie:

Sukcesywne dostawy  
płynu adblue 

dla PkM Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert:  
21 marca 2017 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
21 marca 2017 r. o godz. 10.00

Prezydent Miasta Gliwice ogłasza Xii edycję konkursu  
na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską  

dotyczącą miasta Gliwice w 2017 r.-
REGuLaMin
1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace 

licencjackie, magisterskie lub doktorskie, 
dotyczące Miasta Gliwice – obronione w la-
tach 2014–2017 (nieskładane do konkursu  
PM w żadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac licencjackich, 
magisterskich i doktorskich mają władze 
uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wy-
działów, rady wydziałów), posiadające pra-
wo do nadawania tytułu licencjata, magistra 
lub doktora. Prace mogą składać również ich 
autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz 
uczelni, wydziału lub placówek badawczych.

3. Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie 
należy zgłosić do konkursu, dostarczając je-
den egzemplarz pracy w wersji papierowej 
i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz 
z wnioskiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres kore-

spondencyjny, nr PESEL, telefon kontak-
towy i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię dokumentu, po-
twierdzającą nadanie tytułu licencjata, 
magistra lub doktora,

• zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych podanych w zgłoszeniu do celów 
związanych z obsługą tego zgłoszenia 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2016 r., poz. 922),

• autorskie streszczenie zgłoszonej pracy ze 
wskazaniem na możliwości wykorzystania 
jej przez Miasto Gliwice do celów promo-
cyjnych (tekst czcionką TIMES, ARIAL lub 
BOOKMAN w rozmiarze 12 na jednej 
stronie formatu A4, dopuszczalna liczba 
znaków nie może przekraczać 3 000).

4. Prace konkursowe należy składać do  
30 października 2017 r. w zaklejonych ko-
pertach opatrzonych napisem „konkuRS 
DLa LiCEnCJaTÓW/MaGiSTRÓW/Dok-
ToRÓW 2017” w sekretariacie Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac Prezydent 
Miasta powoła komisję konkursową oraz 
– na wniosek przewodniczącego komisji 
konkursowej – ekspertów niebędących 
członkami komisji.

6. W skład komisji konkursowej wejdą:

• trzej przedstawiciele Prezydenta Miasta 
Gliwice, w tym naczelnik Wydziału Kultu-
ry i Promocji Miasta w funkcji przewod-
niczącego komisji konkursowej i asystent 
Prezydenta Miasta oraz kierownik Refe-
ratu Promocji i Komunikacji Społecznej 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej w Gli-

wicach,
• przedstawiciel Gliwickiej Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości.
7. W charakterze ekspertów powołani mogą 

być specjaliści określonych dziedzin spośród 
pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. Prezydent Miasta ustali regulamin 
i harmonogram prac komisji konkursowej 
oraz ekspertów.

8. Kryteria oceniania prac i autorskich stresz-
czeń (w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub osoby 

związanej z miastem, dający możliwość 
wykorzystania pracy w celach promocyj-
nych – do 6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na 
wybrany problem związany z miastem 
Gliwice – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy – do 2 punktów.
9. Pracami komisji konkursowej będzie kierował 

przewodniczący. Komisja ustali procedurę po-
dejmowania decyzji. W sprawach spornych 
decyzję podejmie przewodniczący komisji.

10. Komisja konkursowa przedstawi Prezy-
dentowi Miasta kandydatów do nagród 
w konkursie do 30 listopada 2017 r. Osta-
teczną decyzję w sprawie przyznania nagród 
podejmie Prezydent Miasta.

11. Ustala się następujący katalog nagród Pre-
zydenta Miasta w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zostanie 
wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez 
Organizatora konkursu, przed wydaniem 
zwycięzcy nagrody, jako zryczałtowany poda-
tek dochodowy od łącznej wartości nagrody, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (DzU z 2012 r., poz. 361).

13. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu 
i podanie wyników do publicznej wiadomości 
nastąpi do 7 grudnia 2017 r.

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

Oferty z 2 marca 2017 r.

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.

•  pracownik wsparcia produkcji  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: brak 
wymagań, zdolności manualne, chęci do pracy, 
dokładność, obowiązkowość i zdyscyplinowanie, 
zakres obowiązków: montaż elementów przy linii 
montażowej, przestrzeganie standardów jakościo-
wych, odpowiedzialność za utrzymanie czystości 
i porządku w miejscu pracy, praca po 12 godz., 
miejsce pracy: Gliwice; 

•  monter konstrukcji stalowych 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: mile 
widziane, zakres obowiązków: montaż regałów wy-
sokiego składowania, praca na wysokości powyżej 
3 metrów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  sprzedawca  
wykształcenie średnie, rok doświadczenia zawo-
dowego, aktualna książeczka sanepidu, obsługa 
klientów, wykładanie towaru, dbanie o porządek 
na stanowisku pracy, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

•  krawcowa  
wykształcenie zawodowe, mile widziane doświad-
czenie zawodowe w szyciu sukien ślubnych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Paniówki;

•  kasjer sprzedawca  
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
umiejętność obsługi kasy fiskalnej, zakres obowiąz-
ków: wykładanie towarów, opieka nad asortymen-
tem sklepu, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

•  listonosz  
wykształcenie podstawowe, gotowość do pra-
cy niezależnie od warunków atmosferycznych, 
sprawność fizyczna i brak przeciwwskazań do 
dźwigania, sumienność i odpowiedzialność, mile 
widziany własny samochód, zakres obowiązków: 
doręczanie korespondencji i przekazów pienięż-
nych, budowanie pozytywnych relacji z klientami, 
realizacja planów sprzedażowych dot. wybranych 
usług i towarów, rzetelne prowadzenie ewidencji 
korespondencji, jedna zmiana, praca na terenie 
Gliwic.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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oGŁoSzEnia

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach,  
ul. a. asnyka 36

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: 

referenta ds. płacowych w wymiarze 0,25 etatu

i. zakres zadań, które będą  wykonywane na 
stanowisku referenta:
1. sporządzanie list płac,
2. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej 

dla potrzeb ZUS i US,
3. sporządzanie deklaracji i sprawozdań z za-

kresu PFRON i GUS,
4. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodze-

niu oraz innych dokumentów związanych 
z ubieganiem się przez pracownika o rentę 
lub emeryturę,

5. szczegółowy zakres zadań określi przydział 
czynności.

ii. Wymagania na stanowisko referenta:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nie-
posiadającą polskiego obywatelstwa, je-
żeli posiada znajomość języka polskiego 
potwierdzoną dokumentem określonym 
w przepisach o służbie cywilnej i na pod-
stawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przy-
sługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wyma-
gane do wykonywania pracy na określo-
nym stanowisku,

4) posiada min. 2-letnie doświadczenie na 
stanowisku bezpośrednio związanym 
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

5) posiada umiejętność obsługi komputera, 
w szczególności takich programów jak: 
pakiet MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

6) zna przepisy z zakresu Karty Nauczyciela, 
prawa pracy, podatkowych i ZUS,

7) nie była skazana prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów w zakresie ustaw: 
o finansach publicznych, o pracownikach 
samorządowych oraz o ochronie danych 
osobowych.

iii. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:

Komunikatywność, umiejętność współpracy 
w grupie, umiejętność organizowania pracy 
własnej.

iV. informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:

Praca w systemie jednozmianowym, godziny 
pracy do uzgodnienia. 
 V. informacja nt. wymaganych dokumentów:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifi-

kacjach i umiejętnościach,

7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbęd-
nym do pracy na danym stanowisku,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych i o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą  
z 22 marca 1999 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 
z późn. zm.)”.

Vi. informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 22 marca 2017 r.  
do godz. 14.00 w sekretariacie Gimnazjum 
nr 4 im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwi-
cach. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonu: 32/232-30-33 wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach 
kwalifikacyjnych, które odbędą się  23 marca 
2017 r. (czwartek) od godz. 8.00 ze wszystkimi 
kandydatami spełniającymi wymogi formalne. 
Wybrany kandydat zostanie powiadomiony 
telefonicznie do 24 marca 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 1 kwiet-
nia 2017 r.

Vii. inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebra-
ne po 3 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Viii. Dodatkowe informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicz-
nienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, wyniósł: 6,7%*

*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

*Kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami kopii doku-
mentu potwierdzającego niepełnosprawność.

śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier – operator suwnicy
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: MOS/MSI/2017

oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  

która istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprzewodowo  

z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza gazowego.

zakres obowiązków:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu zgodnie  

z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach  

wyrobów i towarów pod względem uszkodzeń oraz dokonywanie  
zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyj-
nym i nr. referencyjnym MOS/MSI/2017 na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub 
na adres pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy,
• samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Wymagania:
• doświadczenie w planowaniu tras w firmie transportowej,
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji  

ze zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego, 
• wykształcenie min. średnie (mile widzialne o profilu logistycznym),
• dyspozycyjność,

• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne  

i komunikacyjne

zakres obowiązków:
• planowanie tras dla kierowców i bieżąca kontrola,
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z potrzebami i celami działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów transportu, 
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K tel. 602 290 402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

oFerTY PrAcY

śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017

oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku  

od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w pełnym wymiarze  

czasu pracy,
• pracę zmianową,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• 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 na rewidenta.

zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami  

taboru kolejowego w sposób zabezpieczający prawidłowe  
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według  

posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą, dyżurnym ruchu.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail:  
malgorzata.skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są  
także na stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista  
pojazdów trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: Maszynista/MSI/2017 
oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność  

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu  
pracy,

• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci  

opieki medycznej lub programu sportowo- 
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• uprawnienia do kierowania pojazdem  

kolejowym – spalinowymi pojazdami  
trakcyjnymi,

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj- 
nego na stanowisko maszynisty,

• umiejętność obsługi i eksploatacji  
lokomotywy,

• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,

• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub  
ustawiacza,

• dobry stan zdrowia. 

zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie  

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej  

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu  

szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy  

i drużyną manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
budynek E, tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie internetowej www.scl.
com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu międzynarodowym
oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej  

na rynku od 28 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę zasadniczą,  

diety, ryczałty za nocleg MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki medycznej  

lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek K, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  
t.j. Dzu z 2016 r. poz. 922)”.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa w Gliwicach
zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego kl. III,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki  jednonaczyniowej min. kl. III,
• kierowcę z uprawnieniami: C+E wraz T, mile widziane uprawnienia HDS.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów 
aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby PRUiM SA pod adres 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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oGŁoSzEnia

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach,  
ul. a. asnyka 36,

ogłasza
nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy  

w wymiarze: pełny etat

i. zakres zadań, które będą wykonywane na stano-
wisku głównego księgowego:
1. prowadzenie rachunkowości w Gimnazjum nr 4 

im. J. Pukowca, ul. A. Asnyka w Gliwicach,
2. opracowywanie projektów planów dochodów 

i wydatków budżetowych,
3. opracowywanie wniosków w sprawie dokony-

wania zmian w planach wydatków według zaist-
niałych potrzeb,

4. dokonywanie rozdysponowania środkami pienięż-
nymi wyżej wymienionej jednostki,

5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności opera-
cji gospodarczych i finansowych z planem finan-
sowym wyżej wymienionej jednostki,

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności 
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych wyżej wymienionej 
jednostki,

7. obsługa finansowo-księgowa wyżej wymienionej 
jednostki, a w szczególności:

1) ewidencja syntetyczna i analityczna,
2) dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza i księ-

gozbiorów jednostki,
3) ewidencja analityczna środków trwałych,
4) umarzanie środków trwałych,
5) uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką,

8. rozliczanie podatku VAT.
9. szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności 

określi przydział czynności.

ii. Wymagania na stanowisko głównego księgowe-
go:
1. Wymagania niezbędne:

1) jest obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą 
polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajo-
mość języka polskiego potwierdzoną dokumen-
tem określonym w przepisach o służbie cywilnej 
i  na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 
jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4) posiada umiejętność obsługi komputera, w szcze-
gólności takich programów jak: pakiet MS Office, 
Płatnik, QWARK, PFRON,

5) zna przepisy z zakresu Karty Nauczyciela, prawa 
pracy, podatkowych i ZUS,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. W zakresie wykształcenia:

1) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia ma-
gisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, 
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie 
lub ekonomiczne studia podyplomowe i co naj-
mniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2) mieć ukończoną średnią, policealną lub poma-
turalną szkołę ekonomiczną i mieć co najmniej 
6-letnią praktykę w księgowości wykształcenie 
min. średnie ekonomiczne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów o zamówieniach publicz-

nych, finansach publicznych, o pracownikach 
samorządowych oraz o ochronie danych osobo-
wych,

2) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera 
w tym programów komputerowych: księgowego, 
płacowego i Płatnika ZUS oraz urządzeń biuro-
wych,

3) umiejętność pracy w zespole.

iii. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętno-
ści interpersonalne:

Komunikatywność, umiejętność współpracy w gru-
pie, umiejętność organizowania pracy własnej.

iV. informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku.
Praca w systemie jednozmianowym, godziny pracy 
do uzgodnienia.

 V. informacja nt. wymaganych dokumentów:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 

i umiejętnościach,
7) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do 

pracy na danym stanowisku,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicz-

nych i o niekaralności za przestępstwo popełnione 
umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywa-
cyjny, szczegółowe CV – powinny być opatrzone 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 
z późn. zm.)”.

Vi. informacje dotyczące terminu, miejsca, formy 
składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 15 marca 2017 r. do 
godz. 14.00 w sekretariacie Gimnazjum nr 4 im. J. 
Pukowca, ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, 
które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami 
telefonu: 32/232-30-33 wew. 15.
Wybór kandydata nastąpi po rozmowach kwalifikacyj-
nych, które odbędą się  16 marca 2017 r. (czwartek) od 
godz. 9.00 ze wszystkimi  kandydatami spełniającymi 
wymogi formalne. Wybrany  kandydat zostanie powia-
domiony telefonicznie do 17 marca 2017 r.
Planowany termin zatrudnienia: od 20 marca 2017 r.

Vii. inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
3 miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Viii. Dodatkowe informacje: 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogło-
szenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, wyniósł: 6,7%*
*Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.
*Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższe-
go uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo buDoWniCTWa  
SPoŁECznEGo Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. administracyjno-biurowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

opis stanowiska
• prowadzenie rejestru korespondencji zewnętrznej  

i wewnętrznej oraz rejestru umów i faktur,
• aktualizacja oświadczeń dot. ilości osób w lokalach,
• prowadzenie wniosków w sprawie dofinansowania do OPS  

wraz z ich dalszą ewidencją,
• potwierdzanie wniosków o najem i zamianę mieszkań,
• pobieranie zaliczek na bieżącą działalność,
• przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
• obsługa klienta zewnętrznego,
• przyjmowanie wniosków i skarg,
• przyjmowanie zgłoszeń dot. remontów, usterek i przekazywa-

nie informacji do działu technicznego,
• przyjmowanie i nadzór zgłoszeń dotyczących plombowania  

podliczników wody oraz prowadzenie rejestru.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w biurze obsługi klienta,
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność prowadzenia rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel), 
• odporność na stres.

oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy  

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. administracyjno-biuro-

wych” w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo buDoWniCTWa  
SPoŁECznEGo Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. księgowo-windykacyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

opis stanowiska
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu  

w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków do Gminy o udostępnienie danych  

z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw za-

sądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel), 

• odporność na stres.
oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy  

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. księgowo-windykacyjnych”  

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi  
kandydatami.

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo buDoWniCTWa  
SPoŁECznEGo Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy:

opis stanowiska
• pozyskiwanie umów na wyłączność,
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej 

oferty, jak i bazy klientów,
• obsługa bieżących ofert sprzedaży,
• wyszukiwanie ofert zakupu nieruchomości komercyjnych,
• monitorowanie rynku oraz stała współpraca z zespołem i dba-

łość o pozytywne relacje.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, mile widziane studia podyplomowe 

w zakresie pośrednictwa nieruchomościami,
• licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży 

nieruchomości,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arku-

szami kalkulacyjnymi,
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komu-

nikatywność, 
• umiejętność w pracy w zespole i pod presją czasu,
• prorozwojowa postawa i determinacja w realizacji celów, 

wysoka kultura osobista,

• odporność na stres,
• prawo jazdy kat. B.

oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy, 
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy  

o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami”  w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi  
kandydatami.

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo  
buDoWniCTWa SPoŁECznEGo Sp. z o.o.  w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko:

specjalisty ds. pozyskiwania 
wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy:

opis stanowiska
• aktywne wyszukiwanie wspólnot mieszkanio-

wych zainteresowanych usługami zarządzania /
administrowania nieruchomością oraz usługami 
powiązanymi,

• aktywne nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
z klientami,

• przygotowywanie ofert handlowych oraz prezen-
tacji odpowiadających indywidualnym potrzebom 
klienta w zakresie zarządzania nieruchomościami,

• realizacja celów sprzedażowych,
• dbanie o wizerunek firmy,
• udział w realizacji strategii rozwoju spółki.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• licencja zarządcy nieruchomości,
• doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami miesz-

kaniowymi,
• bardzo dobra znajomość aspektów prawnych 

związanych z zarządzaniem nieruchomościami, 
poparta sukcesami doświadczenie w sprzedaży,

• wysoko rozwinięte umiejętności prowadzenia 
negocjacji handlowych,

• samodzielność, odpowiedzialność oraz orientacja 
na wynik,

• kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,

• znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel, 
PowerPoint),

• prawo jazdy kat. B.
oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki 

zatrudnienia,
• narzędzia pracy,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby,  

spełniające powyższe wymagania, prosimy  
o przesłanie aplikacji na adres kadry@zbmgliwice.pl 

z dopiskiem „aplikacja na stanowisko  
ds. pozyskiwania wspólnot mieszkaniowych”   

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

zaRząD buDynkÓW MiEJSkiCH i ToWaRzySTWo buDoWniCTWa  
SPoŁECznEGo Sp. z o.o.  w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko:

pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo):

opis stanowiska
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych  

z założeniem wspólnoty mieszkaniowej po wyodrębnienie 
pierwszego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot mieszka-

niowych min. tworzenie uchwał, prawidłowe powiadamianie 
właścicieli o terminach zebrań, 

• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących wspólnoty 

mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe rozliczanie wła-
ścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych dot. 

części wspólnych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wnio-

sków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel), 
• mile widziane doświadczenie zawodowe,
• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy 

nieruchomości.
oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• narzędzia pracy,
• szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy 

o przesłanie aplikacjina adres kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych”  

w terminie do 31 marca 2017 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.)”. 
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

oFerTY PrAcY
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bez przełamania…
SPoRT

zapisy ruszyły

ależ wynik! 

nie udał się debiut Dariuszowi Wdowczykowi w roli szkoleniowca Piasta Gliwice. i choć prowadzony 
przez niego zespół pokazał charakter, to mimo wszystko musiał uznać wyższość rywali. zabrakło 
szczęścia w końcówce. Piast Gliwice – Wisła kraków 1:2 (0:0). Teraz wyjazd do Wrocławia.

– W cenzuralnych słowach nie da się 
wyrazić, co czujemy. Przegraliśmy kolejny 
mecz... Już drugi raz z rzędu o ostatecznym 
rezultacie zadecydowała końcówka, a takie 
porażki bolą najbardziej – mówił po meczu 
z krakowską Wisłą kapitan Niebiesko-Czer-
wonych Radosław Murawski. – Jesteśmy 
w bardzo trudnej sytuacji, trudniejszej niż 
kiedykolwiek... Nie zamierzamy się jednak 
poddawać i będziemy walczyć do końca. 
Nawet nie wyobrażamy sobie, że mogliby-

śmy spaść. Skupiamy się na kolejnym me-
czu. Ze Śląskiem ponownie damy z siebie 
wszystko – podkreślał Murawski.

Otuchy piłkarzom, którzy przegrali szó-
sty mecz z rzędu, próbował dodać nowy 
szkoleniowiec. – Nie można zwieszać głów, 
trzeba walczyć – mówił Dariusz Wdowczyk.

– Było lepiej niż w poprzednich spotka-
niach. Być może zadecydowała ambicja, 
bo przecież zmienił się trener i zawodnicy 
chcieli się pokazać. Za długo jednak siedzę 

w piłce, żeby nie widzieć pewnych 
rzeczy... Mamy dobrych zawodni-
ków, ale oni muszą być przygotowa-
ni. Nie będę płakał nad naszą dyspozycją 
– ja to po prostu muszę zmienić – komento-
wał nowy szkoleniowiec gliwickiego Piasta.

10 marca (piątek) Piast spróbuje 
przełamać się po raz kolejny. Czy uda 
się wygrać we Wrocławiu ze Śląskiem? 
Dowiemy się w piątkowy wieczór. Mecz 
rozpocznie się o godz. 18.00. (as)

Chcesz się przekonać, czy jesteś 
w dobrej formie, pościgać się 
z innymi amatorami gier miej-
skich i trochę pogłówkować? 
a może masz ochotę na aktyw-
ną niedzielę w rodzinnym gro-
nie? zapisz się na Rajd Miejski  
360 stopni!

Gliwicki Rajd Miejski w tym roku 
organizowany jest już po raz ósmy. Do 
tej pory zawody były rozbite na dwa 
dni, jednak tym razem poprzeczka za-
wieszona będzie wyżej – całą 80-kilo-
metrową trasę trzeba będzie pokonać 
jednego dnia (13 maja). Niedziela (14 
maja) będzie dniem rodzinnym: w kil-
kuosobowych drużynach uczestnicy 
rozegrają miejską grę na krótkiej, około 
9-kilometrowej trasie.

Do imprezy zostało jeszcze trochę 
czasu, ale już teraz warto zaznaczyć so-
bie w kalendarzu weekend 13–14 maja, 

popracować nad formą i – przede wszyst-
kim – zgłosić swój udział w rajdzie. Można 
to zrobić, zapisując swoją drużynę na 
stronie internetowej www.gliwice_2017.
team360.pl. Siłę swoich mięśni sprawdzi-
cie biegając, pływając kajakiem, jeżdżąc 

na rowerze i rolkach. Do zaliczenia będą 
też zadania specjalne. 

Regulamin oraz szczegółowe informa-
cje o zawodach dostępne są na stronie 
imprezy. Rajd Miejski 360 stopni jest orga-
nizowany przez Miasto Gliwice. (mm)

uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Gliwicach po raz kolejny zde-
klasował konkurencję na iV ogól-
nopolskiej zimowej Senioriadzie 
na Podhalu w Rabce zdroju. nasi 
seniorzy zdobyli 13 medali: 6 zło-
tych, 4 srebrne i 3 brązowe, tym 
samym zajmując i miejsce w kla-
syfikacji zespołowej z 525 punk-
tami i zdobywając złoty Puchar.

złoto zdobyli: Stanisław Herman (sla-
lom), Piotr Kalinowski (biegi), Krystyna 
Kałuża (biegi), Urszula Sitko (slalom), 
Halina Wojdak (biegi) i Ewaryst Zagała 
(zjazd na dętkach). 

Srebro zdobyli: Mariola MacLean 
(biegi), Czesław Pluszczewski (biegi), Ma-
rzena Ropska i Zofia Rożniatowska (brydż) 
oraz Maria Świerszczyńska (slalom). 

brąz zdobyli: Leszek Gamracy (sla-
lom), Jacek Kamiński (szachy) oraz Celina 
Korpak (biegi).

W tegorocznej edycji udział wzięło 
około tysiąca uczestników – zawodników 
i kibiców, studentów reprezentujących 
29 Uniwersytetów Trzeciego Wielu 
z Polski, Ukrainy i Austrii. Zawody zostały 
podzielone na kategorie wiekowe ko-
biet i mężczyzn 50+, 60+, 70+, 80+ i 90+ 
w następujących konkurencjach: biegi 
narciarskie, slalom narciarski, rzut śnieżką 
do celu, zjazd na dętkach, turniej brydżo-

wy, błyskawiczny turniej szachowy, nordic 
walking i konkurs wiedzy o Rabce Zdroju. 

Organizatorem Senioriady był Rab-
czański Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Udział gliwickich seniorów w imprezie 
dofinansowało Miasto Gliwice. Patronat 
nad wydarzeniem objął m.in. prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Gratulujemy naszym olimpijczykom 
i liczymy na dalsze sukcesy. (as)

GTk ciągle  
w formie!

Futsaliści 
gromią

złe dobrego 
początki?

Remis  
jak wygrana

Nie przestają zachwycać formą nasi 
koszykarze. Tym razem pokonali Astorię 
Bydgoszcz aż 100:83. Dzięki temu utrzymali 
trzeciej miejsce w tabeli I ligi. Cały zespół 
zaprezentował się doskonale. Zdecydowa-
nie wygrał walkę „na desce” – padła też 
rekordowa liczba asyst w tym sezonie – aż 
30! Tydzień temu informowaliśmy, że GTK 
Gliwice ma już pewny awans do PLAY OFF. 
 (as) 

Wynikiem 6:1 zakończyło się wyjaz-
dowe spotkanie gliwickiego Piasta z Red 
Dragons Pniewy. Trzy trafienia zaliczył 
Maksym Pautiak. Dwa gole dorzucił Prze-
mysław Dewucki, a jedną bramkę zdobył 
Robert Satora. Gliwiczanie zajmują obecnie 
trzecie miejsce w tabeli Futsal Ekstraklasy. 
Praktycznie zapewnili już sobie grę w gru-
pie mistrzowskiej.  (as)

Od porażki rozpoczęły swoją przygodę 
w rozgrywkach PLAY OFF gliwickie siatkar-
ki. 0:3 w pierwszym spotkaniu z WTS Solna 
Wieliczka to jeszcze nic strasznego, bo nie 
zabraknie okazji do rewanżu. – Jeśli zagramy 
to, co potrafimy, to będzie dobrze – przeko-
nuje trener, doc. Krzysztof Czapla. 11 marca 
gliwiczanki zagrają w Wieliczce.  (as)

Z podziału punktów w 14. kolejce  
I ligi kobiet mogą być zadowolone piłkarki 
ręczne SPR Sośnica Gliwice. Zremisowany 
30:30 mecz z SPR Olkusz należy uznać za 
sukces, bo olkuszanki są notowane zde-
cydowanie wyżej. Czy ten remis to dobry 
prognostyk przed kolejnymi spotkaniami? 
Oby. Zwycięstwa, zajmującym przedostat-
nie miejsce w ligowej tabeli, gliwiczankom 
są bardzo potrzebne.  (as)
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