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ZBM II TBS zakończył dużą inwestycję przy ul. Wiązowej i Granicznej. Zbudowa-
no tam w sumie 323 mieszkania dla około tysiąca osób. We wtorek, 27 czerwca,  
klucze do nowych mieszkań z rąk prezydenta Gliwic odebrało 15 nowych lokatorów. 
Zamieszkają przy ul. Wiązowej 2–12. 

W grudniu 2016 r. w Gliwickim Centrum Medycznym (obecnie Szpita-
lu Miejskim nr 4), zawieszono działalność oddziału chirurgii dziecięcej.  
Od tamtej pory zarząd szpitala podejmuje wszelkie możliwe kroki, by 
najmłodsi mieszkańcy Gliwic ponownie mogli korzystać z profesjonal-
nej opieki chirurgicznej. Sprawa jest jednak złożona i w znacznej mierze 
niezależna od dyrekcji szpitala czy samorządu. 

Chirurgia dziecięca 
czeka na lekarzy!

Nowi 
lokatorzy 
przy ul. Wiązowej
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Z OSTATNIEJ CHWILI:                        

JESTEŚMY W SIECI
SZPITALI!
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DRuGa STRONa W OBIekTyWIe

A wszystko to dzięki Uniwersytetowi Młodego Odkrywcy i zaczarowanemu labo-
ratorium na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. W niezwykłym projekcie 
edukacyjnym uczestniczyło 75 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5,  
SP nr 23 i Gimnazjum nr 3. Kadra akademicka z ogromnym zaangażowaniem zdradzała 
młodym adeptom zawiłe tajniki chemii, fizyki i matematyki, przenosząc ich też w świat 
tajemniczej grafiki inżynierskiej i projektowania. (fot. Politechnika Śląska)

Chemia oswojona!

Z taśmy montażowej gliwickiej fabryki Opla zjechał 250 000 opel astra hatchback. Ju-
bileuszowy egzemplarz został pomalowany na czerwono i wyposażony w nowoczesny 
turbodoładowany silnik benzynowy 1.4 l o mocy 150 KM. Astra cieszy się ogromną 
popularnością. W Europie złożono dotychczas już 450 000 zamówień na ten model. 
Samochód uzyskał też liczne wyróżnienia, m.in. „Złotą kierownicę” i tytuł europejskiego 
„Samochodu Roku 2016”. (fot. GM Manufacturing Poland)

2 lipca w Letnim Kinie Plenerowym zobaczymy przezabawny film animowany  
„Ups! Arka odpłynęła” i oscarowy hit w gwiazdorskiej obsadzie „Zniewolony”. 
Seanse rozpoczną się o godz. 18.00 i 20.00 przy kościele św. Anny (skwer przy  
ul. Zygmuntowskiej). Wstęp na Letnie Kino Plenerowe jest wolny. Organizatorem 
wydarzenia jest Miasto Gliwice. (fot. Z. Daniec)

Na gliwickim Rynku, nad tunelem nad DTŚ oraz na placu Krakowskim pojawiły 
się kurtyny wodne. Urządzenia są uruchamiane, gdy temperatura przekroczy 
240C. Z chłodzącej mgiełki będzie można korzystać do końca wakacji. Jeśli 
pojawią się wyjątkowe upały, zostaną zdemontowane dopiero w połowie 
września. (fot. M. Foltyn)

Gwiazdy z Gliwic. Jest ich już 250 tys. 

Ze sztuką wam do twarzy! Gliwicka ArtNoc była inspirująca i bardzo różnorodna

Filmowe Łabędy Dla ochłody

Dziękujemy za emocje!
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 dokończenie ze str. 1

Szpitale w Polsce są finan-
sowane przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. Środki z NFZ-u  
mają zapewnić sprawne funk-
cjonowanie placówek, czyli 
m.in. wynagrodzenia dla perso-
nelu, utrzymanie budynku, leki, 
wyposażenie. Niestety kwoty 
przeznaczane przez NFZ na dzia-
łalność placówek medycznych od 
lat są niewystarczające. Gliwickie 
szpitale są finansowane przez 
państwo na skandalicznie niskim 
poziomie. Dyrektorzy placówek 
i władze miasta nie są w stanie 
samodzielnie tego zmienić. 

– Zimą zostaliśmy zmuszeni 
do zamknięcia oddziału, po-
nieważ nie mieliśmy personelu 
– lekarzom nie odpowiadało 
wynagrodzenie, więc złożyli 
wypowiedzenia. Z powodu nie-
wystarczającego finansowania 
z NFZ-u długi szpitala się powięk-
szają. Dodatkowo oczekiwania 
finansowe lekarzy są ogromne, 
dlatego niełatwo jest skompleto-
wać nowy zespół. Zależy nam jed-
nak na wznowieniu działalności 
oddziału, dlatego cały czas inten-
sywnie poszukujemy specjalistów, 
którzy zapewnią najmłodszym 
opiekę – mówi Marian Jarosz, 
prezes zarządu i dyrektor Szpita-
la Miejskiego nr 4. – Niestety nie 
jest to łatwe zadanie, ponieważ 
pomimo względnie wysokiej licz-
by lekarzy są dziedziny, w których 
specjalistów jest zbyt mało. Tak 
jest w przypadku chirurgów dzie-
cięcych – dodaje. 

O zawieszeniu działalności 
oddziału chirurgii dziecięcej 
w ówczesnym Gliwickim Cen-
trum Medycznym dyrekcja 
szpitala zawiadomiła NFZ oraz 
wojewodę śląskiego, którzy wy-
razili zgodę na taki stan rzeczy. 

– Zarówno władze Gliwic, 
jak i zarząd szpitala dokładają 
wszelkich starań, by zapewnić 
pacjentom należyte warunki. 
Mamy nadzieję, że działalność 
oddziału zostanie możliwie szyb-
ko wznowiona. Pozostały personel 
oddziału, m.in. pielęgniarki, czeka 
w gotowości. Brakuje tylko lekarzy 
– podsumowuje Marian Jarosz. 

NFZ ogłosił tzw. sieć szpi-
tali. Teraz kierownictwo 
Szpitala Miejskiego nr 4 
będzie mogło sporządzić 
analizę finansowania pla-
cówki. 

– Myślenie, że wznowienie 
działalności oddziału chirurgii 
dziecięcej leży w gestii prezydenta 
Gliwic jest błędne. Jest to nasz cel 
i wspólna sprawa, organem decy-
zyjnym nie jest jednak samorząd. 
Miasto od lat finansowo wspiera 
szpitale miejskie na miarę swo-
ich możliwości i robi wszystko, 
by zapewnić gliwiczanom godną 
opiekę. W przywróceniu dzia-
łalności oddziału chirurgii może 
pomóc tylko NFZ, zwiększając 
finansowanie i zapewniając w ten 
sposób wyższe pensje dla lekarzy, 
lub sami lekarze, zgadzając się 
podjąć pracę za proponowane im 
stawki – podsumowuje Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Dopóki działalność oddziału 
chirurgii dziecięcej w Szpita-
lu Miejskim nr 4 nie zostanie 
wznowiona, mali pacjenci 
mogą korzystać z poradni 
przyszpitalnej ambulatoryjnej,  
a w przypadku hospitalizacji 
(zgodnie z decyzją NFZ i Wo-
jewody Śląskiego) z ośrodków 
w Zabrzu, Bytomiu i Katowicach. 
 (mf)

akTuaLNOŚCI

Chirurgia dziecięca czeka na lekarzy!

Dziękujemy za emocje!

 dokończenie ze str. 1

Cicha i spokojna okolica nie-
co poza ścisłym centrum miasta, 
w pobliżu las. Kilka niskich, no-
woczesnych bloków skupionych 
wokół placu zabaw, miejsca 
postojowe, zieleń i niezbędna 
infrastruktura. W takiej scenerii 
zamieszkają kolejni mieszkańcy, 
którzy odebrali klucze do 15 
mieszkań. 

– W dwóch blokach przy ul. 
Wiązowej 2–12 wybudowaliśmy 
46 mieszkań z balkonami i tara-
sami. Mieszkania są przeznaczo-
ne na wynajem oraz na sprzedaż. 
Te pierwsze są wykończone „pod 
klucz”, a na sprzedaż – w stanie 
deweloperskim. Inwestycja 
kosztowała 9,5 mln zł. Jest to 

ostatni etap większej inwestycji 
o wartości 72 mln zł, która obję-
ła budowę ponad 300 mieszkań 
– tłumaczy Bożena Orłowska, 
prezes ZBM II TBS. 

Do każdego mieszkania 
przynależy komórka lokatorska, 
do dyspozycji mieszkańców są 
też wózkownie. Oprócz miesz-
kań, ZBM II TBS wybudował 
lokale użytkowe i niezbędną 
infrastrukturę, m.in. miejsca 
parkingowe i drogę publiczną.

– Po zlikwidowaniu dopłat 
do kredytu z Banku Gospodar-
stwa Krajowego przyjęliśmy 
swój model finansowania, 
który, jak widać, się spraw-
dza. Dwie miejskie spółki suk-
cesywnie budują mieszkania 
na wynajem oraz na sprzedaż 

wraz z lokalami użytkowymi. 
Daje to efekt dobry finansowo 
– przy niewielkiej partycypacji 
najemców można wybudować 
dużo mieszkań – mówi Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic. 

– To bardzo przyjazny system 
pozyskania mieszkania. Idealna 
opcja dla młodych ludzi, którzy 
dopiero organizują się życiowo. 
Jestem lekarzem stażystą, do-
piero rozpoczynam życie zawo-
dowe, więc cieszę się, że takie 
mieszkanie jest na moją kieszeń. 
Osiedle jest przepiękne, dobrze 
położone, jest las, przestrzeń, in-
frastruktura, plac zabaw. Cieszę 
się, że będę tu mieszkał – mówi 
Michał Janerka, nowy lokator 
przy Wiązowej. 

Dotychczas ZBM II TBS wybu-
dował 924 mieszkania. Po zakoń-
czeniu inwestycji przy ul. Wiązo-

wej i Granicznej spółka rozpoczyna 
budowę osiedla dla osób starszych 
przy ul. Warszawskiej.  (mf)

Na Wiązowej coraz gwarniej

Wspaniała chwila. Klucze do nowych mieszkań szczęśliwym lokatorom  
przy ul. Wiązowej 2–12 wręczał prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz
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Gliwicki samorząd od lat podejmuje różne kroki wspierające placówki medyczne. W latach 2011–2015 na po-
moc dla szpitali przeznaczył 17,5 mln zł. Środki te przeznaczono na zakup nowej aparatury i sprzętu medyczne-
go oraz na niezbędne remonty. Z kolei w 2017 r., również z budżetu miasta, wydano 5,5 mln zł na modernizację 
oddziału kardiologii w Szpitalu Miejskim nr 4. Obecnie miasto rozpoczyna tam proces budowy nowego gmachu 
szpitalnego kosztem około 150 mln zł.

Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic:
Kontrakt gliwickiego szpitala od 10 lat pozostaje na tym samym poziomie finan-

sowym, a jego wartość odbiega znacznie od średniej wojewódzkiej. Dysproporcje po-
między pieniędzmi na działalność bieżącą – w tym na płace lekarzy – otrzymywanymi 
z NFZ-u przez szpital w Gliwicach a podobnymi placówkami w okolicy sięgają nawet 
kilkuset procent. Fakt ten i konieczność zmiany tej nienormalnej sytuacji został potwier-
dzony w trakcie rozmów prezydenta Gliwic z dyrektorem katowickiego oddziału NFZ-u. 

Nie ma więc realnych możliwości na natychmiastowe zaspokojenie żądań płacowych stawianych przez lekarzy. 
Kontrakt z NFZ-em na działalność Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu nr 4 w Gliwicach cały 

czas obowiązuje. Pracownicy oddziału, którzy nie złożyli wypowiedzeń umów o pracę, cały czas są 
zatrudnieni w oczekiwaniu na wznowienie działalności po skompletowaniu personelu lekarskiego. 
Nadto działalność Poradni Chirurgii Dzieci nie została zawieszona.

Miasto Gliwice podjęło niemały wysiłek, by uporządkować sytuację w gliwickich szpitalach. 
Zakończyło proces koniecznych przekształceń, spłaciło wielomilionowe długi placówek, uratowało 
przed likwidacją dawny 106. Szpital Wojskowy, niezmiennie inwestuje w specjalistyczny sprzęt, 
remonty, a obecnie rozpoczyna proces budowy nowego budynku szpitalnego kosztem około 150 
mln zł. Nie jest jednak w stanie i nie zamierza finansować bieżącej działalności szpitala, w tym płac 
lekarzy. Do tego zobowiązany jest – poprzez pieniądze z kontraktu –  Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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Z OSTATNIEJ CHWILI: 
Szpital Miejski nr 4 (w tym dawne Gliwickie Centrum Medyczne) został zakwalifikowany do sieci szpitali 
na tzw. II poziomie referencyjności, jako jedna z 13 placówek w województwie. W sieci znalazły się 
również gliwicki Szpital Wielospecjalistyczny przy ul. kościuszki 1 (I stopień referencyjności) oraz gliwic-
ka onkologia. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, 
sieć w obecnym kształcie będzie działała od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Oznacza to, że 
szpitale będą miały zapewnione finansowanie wszystkich oddziałów oraz poradni specjalistycznych.  
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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodzi-
ny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, przekazując samorzą-
dom środki na bieżące dofinansowanie realizacji tych zadań. Nasze miasto otrzy-
mało dotację w wysokości 333,6 tys. zł.

– Z tej puli, zgodnie z dekla-
racją złożoną we wniosku, 201,6 
tys. zł zostanie przeznaczone na 
dofinansowanie wynagrodzeń 
asystentów rodzin w gliwic-
kim Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny, w tym 
pokrycie kosztów zatrudnienia 
dwóch dodatkowych osób, a 132 
tys. zł – na dofinansowanie pensji 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej wraz z pokryciem 
kosztów zatrudnienia kolejnego 
pracownika – informuje Paweł 
Staszel, naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Umowy 
z nowymi pracownikami CPZiWR 
zostaną podpisane na czas okre-
ślony (od 1 lipca do 31 grudnia br.). 

Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny zatrudnia 
obecnie na umowę o pracę 7 
asystentów rodziny i 5 koor-
dynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Pomagają oni gliwi-
czanom m.in. w przezwyciężaniu 
trudności związanych z opieką 
i wychowaniem dzieci. 

– Koordynatorzy są nie-
odzownym wsparciem dla no-
wych rodzin zastępczych, których 

w Gliwicach ustanowiono w tym 
roku już 11, w tym 3 zawodowe. 
Asystenci rodzin natomiast po-
magają mieszkańcom nie tylko 
w kwestiach wychowawczych, 
ale również w codziennych spra-
wach – podkreśla Paweł Staszel.

Zgodnie z przepisami usta-
wy o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem”, na pomoc 
asystenta mogą również liczyć 
rodziny sprawujące opiekę nad 
dzieckiem niepełnosprawnym.  
 (kik)

akTuaLNOŚCI

Gliwice otaczają szczególną troską rodziny zastępcze. Władze miej-
skie podejmują szereg działań mających na celu powstanie jeszcze 
większej liczby rodzin zastępczych, m.in. poprzez kampanię „Rodzic 
na zastępstwo – miłość na zawsze” oraz liczne szkolenia dla osób 
zainteresowanych tą wyjątkową formą pomocy dzieciom

Od 1 lipca w całej Polsce wprowadzona zostanie powszechna segregacja odpadów, po-
dział śmieci na 5 rodzajów i jednolite oznaczenie kontenerów. W naszym mieście, w prze-
ciwieństwie do wielu innych gmin, trzęsienia ziemi w tej kwestii nie będzie. 

Do tej pory samorządy 
miały dużą dowolność w orga-
nizacji odbioru odpadów. Teraz 
ujednolicony zostanie obowiąz-
kowo nawet kolor pojemników 
na odpady – do niebieskiego 
kontenera trafi papier, do 
białego szkło bezbarwne, do 
zielonego szkło kolorowe, do 
żółtego metale i tworzywa 
sztuczne, a do brązowego od-
pady ulegające biodegradacji. 
Dokumentem, który reguluje 
nowy sposób odbioru od-
padów, jest rozporządzenie 
ministra środowiska z 29 grud-
nia 2016 roku (na podstawie 
ustawy z 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach). 

W Gliwicach system go-
spodarowania odpadami jest 
bardzo zbliżony do wymogów 
rozporządzenia ministra, więc 
rewolucji nie będzie. Trzeba 
jednak dostosować kontenery 
na śmieci, na co mamy 5 lat. 

– Do tej pory do selektywnej 
zbiórki wykorzystywane były 3 
rodzaje pojemników: całe kolo-
rowe, czarne z kolorową klapą, 
czarne z kolorową naklejką. Żeby 

spełnić wymogi rozporządzenia, 
około 2/3 pojemników do se-
lektywnej zbiórki będzie trzeba 
wymienić na nowe – przypomina 
Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
UM. Na wymianę kontenerów 
gminy mają 5 lat od wejścia roz-
porządzenia w życie. 

Sposób zbierania odpadów 
nie zmieni się tylko w zabudo-
wie jednorodzinnej. Tam odpady 

selektywne są zbierane – i będą 
nadal – w workach. 

Zasady segregacji odpadów 
są związane z unijnymi regula-
cjami, według których Polska 
w 2020 roku musi uzyskać 
co najmniej 50-procentowy 
poziom recyklingu i przygoto-
wania do ponownego użycia. 
W minionym roku poziom od-
zysku papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w Gliwicach 
wyniósł 23,6%.  (kik)

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

Rodziny są najważniejsze

Mieszkańcy wybrali. 
Skorzystają panie!

W co się bawić?

W Gliwicach bez rewolucji

W piłkarzyki, cymbergaja, bilarda! a jeśli stół do gier za 
duży lub… „nuuudny”, jest też domek do zabaw i me-
belki, przy których można pisać, czytać, kolorować. 

Z takich atrakcji korzystają 
już najmłodsi gliwiczanie od-
wiedzający z rodzicami siedzibę 
Rady Osiedla Czechowice. Stół 
do gry w piłkarzyki, ping-ponga, 
koszykówkę, cymbergaja, stół bi-
lardowy, domek do dziecięcych 

zabaw i mebelki do siedzenia 
typu Mammut zakupiono nie-
dawno ze środków przyznanych 
osiedlu w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2017. 
Ich łączny koszt zamknął się 
w kwocie 2 117,85 zł. (kik)

kolejne zadanie budżetu obywatelskiego 2017 
doczeka się realizacji. Od 5 września do 24 paź-
dziernika w Łabędach prowadzony będzie kurs sa-
moobrony dla kobiet. Zapisy na zajęcia ruszyły 26 
czerwca. Pierwszeństwo mają mieszkanki Łabęd.

Będzie to już dwudziesta 
szósta edycja bezpłatnych za-
jęć z samoobrony dla kobiet, 
finansowana tym razem ze 
środków Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Kurs będzie 
prowadzony w ramach progra-
mu „Bezpieczne Gliwice” przez 
Centrum Ratownictwa Gliwice 
we współpracy z Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Gliwi-
cach i Strażą Miejską. Wszystkie 
zajęcia będą odbywały się we 
wtorki i czwartki w godzinach 
od 17.00 do 19.00 w hali 
sportowej Centrum Sportowo
-Kulturalnego „Łabędź” przy  
ul. Partyzantów 25.

Pod okiem instruktorów pa-
nie nauczą się nie tylko szybko 
reagować, ale też prawidłowo 
oceniać zagrożenie, bronić 

się adekwatnie do ataku oraz 
kontrolować swoje emocje. Do-
wiedzą się również, jak i gdzie 
uderzyć napastnika, by działanie 
było skuteczne oraz w jaki spo-
sób wykorzystać do samoobrony 
przedmioty codziennego użytku, 
np. torebkę czy parasolkę.

W kursie mogą uczestni-
czyć gliwiczanki, które ukoń-
czyły 15. rok życia. W przy-
padku osób niepełnoletnich 
wymagana jest pisemna zgoda 
rodzica lub opiekuna prawne-
go. Na zainteresowane panie 
czeka 150 miejsc. O przyjęciu 
zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać na stronie  
www.crg.gliwice.pl lub dzwo-
niąc pod numer 32/301-97-44.
 (kik)
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Dodatkowe 170 miejsc dla najmłodszych w miejskich przedszkolach na os. kopernika, Zubrzyckiego, w Sośnicy, na Zatorzu i w Łabędach. 
Zwolnienie dziesiątek miejsc dla maluchów w pozostałych placówkach dzięki przeniesieniu „zerówek” do sąsiadujących podstawówek. 
I najważniejsze – zachęcenie prywatnych przedszkoli do otwarcia nowych miejsc na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych. 
To będzie aktywne lato dla miasta, ale cel jest najwyższy: przyjąć do gliwickich przedszkoli jak najwięcej trzy- i czterolatków.

Od września do przedszkoli 
powinno trafić niemal 2 400 
najmłodszych gliwiczan. Na 
obecnym etapie rekrutacji pewne 
miejsce w publicznych placów-
kach ma 903 trzylatków i 1 052 
czterolatków, ale trwa jeszcze 
postępowanie uzupełniające. 

Rodziców, których 
maluchy nie dostały się 
na razie do przedszkoli, 
uspokajamy: miasto  
trzyma rękę na pulsie. 

– Nie pozostawimy rodzi-
ców samych z problemem. 
W nadchodzącym roku szkol-
nym przewidujemy utworzenie 
nowych oddziałów w zespołach 
szkolno-przedszkolnych nr 2, 3, 
6, 8 i 9 – zapowiada zastępca 
prezydenta Gliwic Krystian To-
mala. Oznacza to łącznie 170 
dodatkowych miejsc przed-
szkolnych na os. Kopernika 
i Zubrzyckiego, w Sośnicy, na 
Zatorzu i w Łabędach. Miasto 
planuje również stworzenie 
dodatkowych miejsc w przed-
szkolach poprzez przeniesienie 
do budynków sąsiednich szkół 
podstawowych całych grup 
dzieci 6-letnich wraz z nauczy-
cielami i utworzenie „zamiej-
scowych” zerówek. – Wówczas 
pojawi się możliwość, aby sale 
w budynkach przedszkolnych 
mogły być wykorzystane w celu 
zapewnienia miejsca dzieciom 
młodszym – wyjaśnia Mariusz 

Kucharz, naczelnik Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Kolejne wolne miejsca 
(funkcjonujące według zasad 
obowiązujących w przedszko-
lach publicznych) powstaną być 
może również w przedszkolach 
niepublicznych. – Ogłosiliśmy 
otwarty konkurs ofert na reali-
zację takiego właśnie zadania 
publicznego. Jeżeli zgłoszą się 
zainteresowane placówki, po-
zyskamy dodatkowe miejsca 
do wskazania dzieciom nie-
przyjętym – podkreśla Mariusz 
Kucharz. Wyniki konkursu będą 
znane na początku lipca.

Co przyczyniło się do 
braku miejsc w przed-
szkolach? 

Po pierwsze, obowiązujące 
zasady rekrutacji, które pozwa-
lają rodzicom składać wnioski 
o przyjęcie dzieci zarówno do 
placówek publicznych (maksi-
mum trzech), jak i przedszkoli 
niepublicznych, przyzakłado-
wych oraz punktów przedszkol-
nych. Efekt? Liczne przypadki 
zrekrutowania dziecka do kilku 
przedszkoli jednocześnie. – Dla-
tego za każdym razem tak ważny 
jest kolejny etap rekrutacji, czyli 
potwierdzenie przez rodziców 

woli uczęszczania przez dziecko 
do konkretnej placówki przed-
szkolnej. Pozwala to miastu osza-
cować faktyczne zapotrzebowa-
nie na miejsca w przedszkolach 
publicznych – przypomina 
naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Po drugie, na tegoroczne 
problemy z miejscami w przed-
szkolach w niektórych dzielnicach 
miasta znaczący wpływ miało 
również ustawowe cofnięcie 
6-latków ze szkół podstawowych 
do przedszkoli. 

– Przed dwoma laty własny-
mi środkami budżetowymi do-
prowadziliśmy do sytuacji, w któ-
rej przygotowana liczba miejsc 

przedszkolnych była wyższa niż 
liczba chętnych dzieci. W rekru-
tacji na rok szkolny 2015/2016 
do gliwickich przedszkoli dostały 
się wszystkie maluchy, nawet 
2,5-latki. Nasze dalsze plany 
w tej kwestii pogrzebała jed-
nak decyzja obecnego rządu 
o zatrzymaniu sześciolatków 
w przedszkolach – podkreśla 
Krystian Tomala, zastępca pre-
zydenta Gliwic. W zakończonym 
już roku szkolnym 2016/2017 
znacząco spadła liczba 6-latków 
w klasach pierwszych gliwickich 
szkół podstawowych. – Rodzi-
ce zdezorientowani ciągłymi 
reformami systemu oświaty 
zadecydowali o pozostawieniu 
dzieci w przedszkolach – tłuma-
czy to zjawisko Krystian Tomala. 
Sytuację najmłodszych skom-
plikowała dodatkowo kolejna 
reforma oświaty, przewidująca 
wydłużenie szkoły podstawowej 
z 6 do 8 klas. Tłok w niektórych 
placówkach wymusił zamknięcie 
szkolnych „zerówek”. 

Gdyby sześciolatki znalazły 
się w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej, tak jak przewidy-
wał system jeszcze przed dwoma 
laty, nadal nie byłoby problemu 
z zagwarantowaniem każdemu 
dziecku w wieku od 3 do 5 lat 
miejsca w publicznym przed-
szkolu w Gliwicach. W obecnej 
sytuacji miasto musi intensyw-
nie działać, by odkręcić to, co 
zagmatwały w oświacie reformy 
rządu. 

 (kik)

55 – to liczba gliwickich przedszkoli, szkół i innych miejskich placówek oświatowych, w których na ten rok zaplanowano szereg przedsię-
wzięć inwestycyjnych i remontowych o łącznej wartości ponad 25 mln zł. Ich realizacji podejmą się same placówki.

Na liście robót znalazły się 
różne zadania – od napraw 
dachów i rozmaitych instalacji, 
przez remonty klas lekcyjnych, 
korytarzy, szatni i sanitariatów, 
wydzielenie nowych pomiesz-
czeń dla „zerówek”, przebu-
dowy schodów zewnętrznych, 
tarasów, ogrodzeń czy placów 
zabaw, po modernizacje boisk 
sportowych i rozpoczęcie dzia-
łań związanych z rozbudową 
obiektu lub budową nowej 
siedziby placówki oświatowej. 

– Większość inwestycji 
w oświacie zostanie zrealizowana 
przez placówki w lipcu i sierpniu, 
tak aby możliwie najpełniej wyko-
rzystać czas przerwy wakacyjnej 
i zakończyć prace przed pierw-
szym wrześniowym dzwonkiem. 

Niemniej niektóre przedsięwzięcia 
rozpoczną się później. Dotyczy to 
m.in. wszczęcia prac związanych 
z budową nowej siedziby przed-
szkola miejskiego w Brzezince czy 
rozbudową Szkoły Podstawowej 
nr 13 w Żernikach. Te szeroko za-
krojone inwestycje zaplanowano 
na lata 2017–2018 – podkreśla 
Mariusz Kucharz, naczelnik Wy-
działu Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Część zadań inwestycyjnych 
i remontowych w gliwickich 
placówkach oświatowych 
(realizowanych obecnie bądź 
w nadchodzącym czasie) nad-
zoruje bezpośrednio Wydział 
Inwestycji i Remontów Urzędu 
Miejskiego. – Dotyczy to m.in. 
kończącej się już budowy areny 

lekkoatletycznej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcąco-Ekono-
micznych (ul. Syriusza 30), mo-

dernizacji boisk szkolnych przy SP 
nr 3 (ul. Daszyńskiego 424) i przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 9 (ul. Wrzosowa 14), a także 
przebudowy przyłącza ciepl-
nego w Przedszkolu Miejskim 
nr 38 (ul. Literatów 41). Po 
rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego będziemy także 
nadzorować niewielkie prace 
remontowe przy budynku ZSO-E  
– informuje Krystyna Pilsyk, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów UM.  (kik)

Dzwonki zamilkły. Czas na remonty!

Miasto otwarte na przedszkolaków
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W ubiegłym roku odnowiona została m.in. Szkoła Podstawowa nr 11 w 
Ligocie Zabrskiej. Nowe sale powitały też uczniów SP nr 7 w Szobiszowicach
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Gotowi? Razem odczarowujemy nudę – tym razem na 5 gliwickich osiedlach! GCOP, 
wolontariusze oraz Rady Osiedli zapraszają do udziału w tegorocznej odsłonie akcji 
„Roześmiane Podwórka”.

Osiedle Baildona, Zatorze, 
Szobiszowice, Sośnica i Łabędy 
– tam w lipcu i sierpniu od-
będą się otwarte spotkania, 
podczas których instruktorzy 
pokażą najmłodszym, jak fajnie 
spędzać czas na swoim podwór-
ku. Szykuje się dobra zabawa! 
Gdzie dokładnie? Szczegóły na  
www.gcop.gliwice.pl. (kik)

Wakacje zwykle spędzamy w pięknych okolicznościach przyro-
dy. I tak to już jest, że jedni wolą morze, a inni lepiej czują się 
w górach. Dla jednych i dla drugich – wypoczywających oczy-
wiście w mieście! – Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała 
wciągającą ofertę.

Wybór będzie ogromny – w poszcze-
gólnych filiach MBP szykują się m.in. 
kreatywne warsztaty twórcze, wariacje 
w świecie gier z wykorzystaniem PS4, 
planszówek i klocków lego, zajęcia 
literacko-plastyczne i teatralne, ma-
lowanie farbami, nauka japońskiej 
kaligrafii i rytuału zaparzania herbaty, 

modelowanie balonów, głośne czytanie 
bajek, konkursy wszelkiej maści i wiele, 
wiele innych przyjemności! Szczegółowy 
program atrakcji jest dostępny na stro-
nie internetowej www.biblioteka.gli-
wice.pl. W przypadku słabszej pogody 
zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
z filiami w celu rezerwacji miejsc!  (kik)

Piłkarskie lato z MZUK-iem
Pod okiem wykwalifikowanej kadry najmłodsi uczestnicy będą szlifować naukę gry  

w tenisa. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 9.00 do 12.00. Przed nami drugi 
turnus i trzeci. Potrwa od 3 do 7 lipca, a kolejny od 21 do 25 sierpnia. Uczestnicy 
Tenisowych wakacji zapisują się na miejscu w dniu zajęć. 

 
Tenisowe wakacje
Zajęcia ruszą 3 lipca (zakończą się 7 lipca). Kolejne turnusy odbędą się  

w terminach: 24–28 lipca, 7 lipca–11 sierpnia oraz 21–25 sierpnia. Treningi  
i mecze będą rozgrywane na boisku przy ul. Sadowej. Na zajęcia z piłki nożnej 
obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr. telefonu 505-711-483. Wszystkie zajęcia 
dla dzieci są bezpłatne!  (mf)

Rodzinka na Zielonym to cykl wakacyjnych zajęć prowadzonych w BLCRK. W lipcu 
poznamy sekrety warzyw okopowych, czyli m.in. ziemniaków, buraków i marchwi, 
oraz dowiemy się, dlaczego w serze są dziury. Smacznego zielonego!

‒ U nas  każdy  znajdzie  coś 
dla siebie. Przygotujemy animac-
je dla dzieci oraz warsztaty plas-
tyczne i techniczne dla wszyst-
kich  chętnych.  Będzie  można 
wykazać się bystrym wzrokiem, 
perfekcyjnym zmysłem smaku, 
świetnym  słuchem  i zdolności-
ami manualnymi – zapowiada 
Małgorzata Nowak z Fundacji 

na Zielonym. 8 lipca tematem 
przewodnim Rodzinki na Zielo-
nym będą warzywa okopowe, 
czyli smaczne bulwy i korzenie, 
które często lądują na naszych 
talerzach. 22 lipca poznamy 
aromatyczny świat serów. 
Zajęcia zaplanowano między 
godz. 10.00 a 12.00 w BLCRK  
(ul. Dubois 22). Wstęp wolny.

Warsztaty będą organizowane 
podczas Targu na Zielonym, w trak-
cie którego będzie można skosz-
tować i kupić ekologiczną żywność 
prosto od rolników i dostawców. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Fundacja na Zielonym, wyróżniona 
w konkursie Liderzy Społeczni Gli-
wic w kategorii Debiut Roku 2016.
 (mm)

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży BUME-
RANG (CH Forum, ul. Lipowa 1) przez cały li-
piec organizuje bezpłatne warsztaty artystycz-
no-naukowe. Spotykamy się w poniedziałki, 
wtorki i czwartki między godz. 10.00 a 13.00. 

Zajęcia są skierowane do dzieci między 7 a 11 
rokiem życia. Zaplanowano między innymi doświad- 
czenia chemiczne, warsztaty recyklingowe, zajęcia 
językowe, kurs udzielania pierwszej pomocy i zada-
nia plastyczne. ‒ Otwieramy BUMERANG dla dzieci 
spoza naszej placówki. Zajęcia będą nie tylko uczyć 
i bawić, ale też promować aktywność społeczną – 
mówi Agnieszka Gabriel ze Stowarzyszenia GTW.

Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny. 
Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 600-857-280 i adre-
sem e-mail agnieszkad.gabriel@gmail.com. (mm)

Nad wodą ;-)
Ostrożnie!
Czechowice 
(ul. Ziemięcicka 62)
 8.00‒18.00

Kąpielisko Leśne 
(ul. Toszecka 137)
 dni robocze: 10.00‒19.00
 weekendy: 9.00‒19.00

Z...
Bumerangiem!

Spacer po siedemnastowiecznej pracowni malarskiej albo odkrywanie tajemnic 
pszczelarstwa – w Muzeum w Gliwicach dzieci nie będą się nudzić. Swoje podwoje 
otworzyły dla nich Willa Caro i Zamek Piastowski.

Motywami przewodnimi waka-
cyjnych zajęć w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a) są sztuka baroko-
wa i zielarstwo. Lekcje muzealne 
nawiązują do dwóch wystaw prez-
entowanych obecnie w oddziale 
Muzeum w Gliwicach – „Nieznane 
arcydzieła, nieznani mistrzowie. 
Malarstwo barokowe na Śląsku na 
nowo odkryte” i „Wszystko ziele. 
Zioła w obrzędowości i zdob-
nictwie ludowym”.

W Zamku Piastowskim (ul. Pod 
Murami 2) młodzi miłośnicy historii 
poznają kulisy słynnej odsieczy 
wiedeńskiej Jana III Sobieskie-
go i ruszą śladem kamiennych 
warowni. Będzie także okazja dow-
iedzieć się nieco o zwierzętach żyją-
cych w epoce lodowcowej, poznać 

tajemniczy świat pszczół i innych 
użytecznych człowiekowi zwierząt. 
Tajemnice lasów miłośnicy przyro-
dy odkryją podczas zajęć „O czym 
szumią knieje”.

Wszystkie muzealne warsztaty 
są prowadzone w godzinach poran-
nych i południowych. Szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie 
www.muzeum.gliwice.pl. (mm)
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Z królem i pszczołami

Szobiszowice
 12 i 26 lipca
 (godz. 13.30) 

Zatorze
 12 i 26 lipca 
(godz. 10.30)

osiedle Baildona
 4, 10 i 25 lipca 
(godz. 17.00)

Łabędy
 5, 12 i 26 lipca 
(godz. 17.00)

Sośnica
 13, 20 i 27 lipca 
(godz. 17.00)

Rozpoczął się najgorętszy okres w roku – wakacje. Trzeba je  
odpowiednio zainaugurować. Okazja ku temu nadarzy się 1 lip-
ca podczas imprezy „Powitanie wakacji w Ośrodku Wypoczyn-
kowym w Czechowicach”. Wiwat lato!

Impreza potrwa od godz. 12.00 do 16.00 i, jak zapowiada organizator – Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, każdy znajdzie coś dla siebie. Będą dmuchańce, pokazy 
judo i szermierki, gry i zabawy oraz lekcja poświęcona bezpieczeństwu podczas 
wakacji, a także znakowanie rowerów i animacje dla dzieci (m.in. bańki mydlane 
i malowanie twarzy). Pojawi się również kącik gliwickiego schroniska dla zwierząt, 
w którym będzie można zobaczyć psy i koty z ul. Wschodniej, a także pozyskać 
informacje na temat adopcji. (mf)

WITAMY
WAKACJE

Na sportowo :-)
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Muzyczny rytm miastaGliwice w roli głównej

Oni was zaczarują

1 lipca gliwicka starówka zamieni się w scenę kon-
certową – na ul. Średniej odbędzie się Hałas Miasta. 
Zagrają Wiewiórka na Drzewie, TotentON i Typy Typy 
oraz konopians. 

W tym roku Hałas Miasta 
odbędzie się po raz piąty. Uliczny 
koncert w sercu miasta to z jednej 
strony świetna zabawa w rytmie 
muzyki, z drugiej – wsparcie dla 
Ani Urban, niepełnosprawnej 
podopiecznej Stowarzyszenia 
Cała Naprzód. Wstęp na kon-
certy jest bezpłatny, każdy może 
przyjść, spotkać się ze znajomymi 
i wesprzeć finansowo rehabilitację 
dziewczynki cierpiącej na zespół 
Arnolda-Chiariego.

‒ Chcemy dać mieszkańcom 
rozrywkę, promować lokalną 
kulturę i integrować społecz-
ność – wyjaśnia Joanna Ciszak 
ze Stowarzyszenia Cała Naprzód, 
organizatora wydarzenia. Impre-
za rozpocznie się o godz. 17.00. 
Wystąpi Wiewiórka na Drzewie, 
gliwicki zespół, który angażuje się 
w charytatywne koncerty od sa-
mego początku, TotentON i Typy 
Typy oraz Konopians, legenda 
muzyki reggae.  (mm)

W X Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Moje Miasto” wzięło udział 27 
plastyków z Polski i zagranicy. I choć techniki malarskie były zróżnicowane, to 
inspiracja taka sama: Gliwice. 

W maju artyści nie tylko ma-
lowali, ale też zwiedzali zabytki 
i interesujące obiekty w oko-
licy. Malarskich motywów nie 
brakowało – prace wykonane 
podczas pleneru można oglądać 
w Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 
6) do 31 lipca, od poniedziałku 
do piątku między godz. 10.00 
a 18.00. Są wśród nich dzieła 
wykonane w najrozmaitszych 
technikach: od obrazów olej-
nych i pasteli, przez batiki i in-
stalacje, po linoryty.

Na szczególną uwagę 
zasługuje „Miraż Miasta II” 
Dalii Skridailaite z Litwy (fot. 
obok), nagrodzony przez Pre-
zydenta Miasta Gliwice. Pre-
zes Związku Polskich Artystów 
Plastyków docenił tryptyk 
„urbi et Orbi” ukraińskiego 

artysty Serhiego Pobozhiego. 
Prezes Technoparku przyznał 
także nagrodę „Gliwickim 
Faunom” pędzla Mirosława 
Goliszewskiego. Doceniono 
również „Panta Rhei” Rymmy 
Mylenkowej z Ukrainy, „Gli-
wice wczoraj i dziś” agnieszki 

Chudzickiej oraz zestaw lino-
rytów agnieszki Szymczyk. 
Dwa inne obrazy – „Dworzec” 
Krzysztofa Rumina oraz „Kate-
dra” Dalii Skridailaite – trafią 
natomiast do zbiorów Mu-
zeum w Gliwicach. 

 (mm)

Festiwal Filharmonia to inspirujące dźwięki i niezwykłe artystyczne osobowo-
ści. Na kameralnej scenie Jazovii wystąpi między innymi Marian Opania, Black 
String, Peter katina i Dwight Trible.

Lipcową odsłonę muzycznego 
święta otworzy występ Mariana 
Opani. 6 lipca wybitny aktor filmo-
wy i teatralny zaprosi publiczność 
do świata swoich muzycznych 
fascynacji. W drugim koncercie 
(7 lipca) usłyszmy muzykę Black 
String. Koreański kwartet łączy 

tradycyjne azjatyckie dźwięki  
z jazzem i muzyką improwizowaną.

Peter Katina to słowacki 
akordeonista, który specjalizuje 
się w interpretacji muzyki współ-
czesnej. 9 lipca wystąpi na scenie 
Centrum Kultury Jazovia (Rynek 
10). 11 lipca energetyczny wys- 

tęp da Dwight Trible, jeden 
z najciekawszych wokalistów na 
świecie.

Szczegółowe informacje 
o poszczególnych koncer-
tach są dostępne na stronie  
www.filharmonia.jazovia.pl. Na 
większość wydarzeń obowiązują 
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bezpłatne zaproszenia. Pomysło-
dawcą i dyrektorem festiwalu jest 
Krzysztof Kobyliński, gliwicki kom-

pozytor i pianista jazzowy. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)
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Pięć weekendów z ulicznikami
kuglarze, cyrkowcy, lalkarze i komedianci – festiwal 
ulicznicy co roku przyciąga najoryginalniejszych arty-
stów z Polski i zagranicy. 11. edycja popularnej imprezy 
rozpocznie się 1 lipca. Miasto będzie żyło w rytmie ulicy!

W każdy weekend aż do 30 
lipca w Gliwicach zaplanowano 
spektakle teatralne, happeningi 
i warsztaty. Wiele atrakcji będzie 
skierowanych do najmłodszych, 
między innymi warsztaty cyrko-
wo-kuglarskie z Hapijamą (1 i 22 
lipca między godz. 12.00 a 16.00 
w parku Chopina) – maluchy 
będą skakać, fikać i turlać się 
pod okiem zwinnych akrobatów. 
Będzie też „Punch&Judy” w kon-
wencji dell arte (1 lipca), lalkowa 
adaptacja popularnego „Kota 
w butach” (8 lipca), zaskakują-
ca interpretacja „Czerwonego 
Kapturka” w wykonaniu Teatru 
Falkoshow (15 lipca), „Wielka Pi-
racka Przygoda” z dreszczykiem 

(22 lipca) i przedstawienie Wę-
drownego Teatru Lalek Małe Mi, 
w którym wskrzeszony zostanie 
baśniowy świat ludowych podań 
i tradycyjnych instrumentów 
muzycznych (29 lipca). Wszystkie 
spektakle dla dzieci będą wysta-
wiane o godz. 16.00 w parku 
Chopina.

Na co jeszcze warto zwrócić 
uwagę w tegorocznym programie 
Uliczników? 1 lipca Teatr Klinika 
Lalek pokaże „Cyrk bez przemo-
cy”, czyli ekologiczne widowi-
sko lalkowe. Na tej arenie nie 
ucierpi żadne zwierzę, bo obok 
aktorów wystąpią... marionetki 
wielkości naturalnych zwierząt. 
To jedna z pierwszych tego typu 

inicjatyw na świecie! Przedsta-
wienie będzie można zobaczyć 
o godz. 18.00 na Rynku. Podczas 
kolejnych ulicznych weekendów 
publiczność rozbawią i zadziwią 
artyści między innymi z Włoch 
i Holandii. Kilka specjalnych 
wydarzeń zaplanowano także 
w ramach Objazdowego Domu 
Kultury na Scenie Forum (CH Fo-
rum, ul. Lipowa 1). W finałowy 
weekend festiwalu, 29‒30 lipca, 
na Rynku wystąpią niesamowi-
ci żonglerzy z Hiszpanii (godz. 
18.00) i Wędrujące Lalki Pana 
Pezo z Rosji (godz. 20.30). 

Szczegółowy program 
Międzynarodowego Festiwalu 
Artystów Ulicy Ulicznicy jest do-
stępny na stronie internetowej  
www.ulicznicy.pl. Sponsorem 
głównym imprezy jest Miasto 
Gliwice, a realizatorem Mañana 
Production House. (mm) fo

t. 
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OGŁOSZeNIa

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ uL. DaSZyŃSkIeGO 17, lokal 
nr III, parter, pow. 102,06 m2, 
4 pomieszczenia, 2 korytarze, 
2 pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
218 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 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: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. BŁOGOSŁaWIONeGO 
CZeSŁaWa, garaż nr 5, parter, 
pow. 18,18 m2, 1 pomiesz-
czenie
Termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 
14.00 do 14.10 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. CHuDOBy 6a, lokal nr 2, 
I piętro, pow. 71,46 m2, 4 po-
koje, kuchnia, łazienka z WC
Termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
139 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 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: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. PLeBaŃSka 6, lokal nr 8, 
I piętro, pow. 30,58 m2, 1 po-
kój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój
Termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
73 000,00 zł

Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

 □ uL. JakuBa WuJka 9, lokal nr 3,  
parter, pow. 40,13 m2 + piwni-
ca 4,31 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, spiżarka, przedpokój
Termin przetargu: 6 lipca 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
89 200,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwi-
cach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 30 czerwca 2017 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe /Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na 

temat lokali dostępne sąna www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu z publikacją ogłoszenia orga-
nizowanego wg procedur określonych 

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
wykonanie usługi  
czyszczenia kotłów

Termin składania ofert:  
6 lipca 2017 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
6 lipca 2017 r. o godz. 10.30

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowane-
go wg procedur określonych regulami-

nem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
remont fotokomórek komo-
ry paleniskowej WP-70 nr 1

Termin składania ofert: 
5 lipca 2017 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
5 lipca 2017 r. o godz. 10.00

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia organizowane-
go wg procedur określonych regula-
minem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
wykonanie remontu rurosu-

szarek kotłów WP-70 i sklepień 
zapłonowych kotłów WR-25

Termin składania ofert: 5 lipca 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2017 r. o godz. 10.30

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo budowane mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym przeznaczeniem na sprzedaż. 
Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od 34,86 m2  
do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. Mieszkania  
w standardzie do zasiedlenia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:
•    w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta przy  

 ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,
•    w wersji elektronicznej na adres e-mailowy  

 biuro@zbmgliwice.pl. 
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.zbmgliwice.pl,  
gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółowych informacji na 
temat proponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również 
telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343 lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

NIERUchOMOścI

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obejmującej 

• niezabudowane działki 
nr 272/1 i 272/3, obręb 
Stare Łabędy, zapisa-
nej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033253/5.

Termin przetargu: 18 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
275 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 27 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2017 r.
______________________________________

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice, obejmujących 

• niezabudowaną dział-
kę nr 274/2, obręb Sta-
re Łabędy, zapisaną 
w księdze wieczystej  
nr GL1G/00033092/8  
oraz zabudowaną działkę 
nr 273, obręb Stare Łabędy, 
kW nr GL1G/00046693/5.

Termin przetargu: 18 lipca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
295 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% po-
datkiem 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.), stanowi 39,67% ceny 
wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10 wyżej powołanej 
ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT. Cena 

nie podlegająca opodatkowaniu 23% podat-
kiem VAT stanowi 60,33% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Wadium: 29 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2017 r.
_______________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości zloka-
lizowanych na płn. od ul. Cmentarnej/przy  
ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej w Gliwi-
cach – oznaczonych jako: 

• działka nr 722, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00036926/5, 

• działka nr 738, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00036926/5, 

• działka nr 740, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00036926/5, 

• działka nr 721, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00059301/5,

• działka nr 911, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00059301/5,

• działka nr 909, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00032654/9,

• działka nr 910, obręb kolej, 
z kW nr GL1G/00032654/9.

Termin przetargu: 7 września 2017 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
1 311 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowa-
na 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 ze zm).
Wadium: 131 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 września 2017 r.

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.

 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 monitorowany 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

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. Zwycięstwa 12  
w Gliwicach.

2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części 
gruntu w użytkowanie wieczyste. 

3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 WC, 2 – komunikacja,  

2 pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 149/1000 części 

w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych 
nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa  objęta jest księgą wieczystą KW  
nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na dział-
ce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare Miasto – KW  
nr GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza – 900 000,00 zł
11. Wadium – 45 000,00 zł;
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.
12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 12 lipca 2017 

r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 7 sierpnia 

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

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 sierpnia 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 w Gliwicach.

15. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamieszkania (pro-

wadzenia 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 – poświadczone za zgodność 

z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego ze 
wspólników i oświadczenia 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 numerze 
konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewy-
grania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycz-
nych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 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 nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyj-

muje te warunki bez zastrzeżeń.
16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 

Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach w zakle-
jonych kopertach do 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. 

17. 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. ZWYCIĘSTWA 12 – 
NIE OTWIERAĆ PRZED 11 SIERPNIA 2017 R.”. 
18. 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.    
19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana 

inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty  bez wybrania której-
kolwiek 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.

KOMUNIKATY

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa
NIERUchOMOścI

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości

1. Lokalizacja: przy ul. Toszeckiej 25B w Gliwicach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów 
i kW:
Działka nr 951, obr. Kłodnica, użytek Bi – inne tereny zabudowane, pow. 
gruntu 0,3655 ha, z KW nr GL1G/00037824/7, prowadzoną w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach. Powierzchnia użytkowa budynków 2163 m².
3. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w rejonie ulic Toszeckiej i J. Śliwki, w bliskiej 
odległości od centrum miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszka-
niowa, a także budynki użytkowe. Po stronie wschodniej znajduje się 
skwer zieleni oraz ogródki działkowe. Przystanki komunikacji miejskiej 
znajdują się w odległości ok. 100 m. W pobliżu przebiega ważny szlak 
komunikacyjny o dużej przepustowości, tj. Drogowa Trasa Średnico-
wa. Granice działki tworzą kształt nieregularny, zbliżony do trapezu.
Nieruchomość obejmująca działkę nr 951, obręb Kłodnica, o po-
wierzchni 0,3655 ha, zabudowana jest budynkiem po zlikwidowanej 
szkole i budynkiem sali gimnastycznej. Łączna powierzchnia użytkowa 
budynków wynosi 2163 m². Część niezabudowaną nieruchomości 
stanowi trawnik i pojedyncze drzewa przy granicy południowo za-
chodniej. Nieruchomość jest ogrodzona.
Likwidacja szkoły po byłym Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicz-
nych nastąpiła 31 sierpnia 2015 r. Obecnie budynki nie są użytko-
wane. Zarządzaniem i zabezpieczeniem nieruchomości zajmuje się 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
Budynek po zlikwidowanej szkole o pow. użytkowej 1690,40 m2, 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Ściany no-
śne – murowane z cegły pełnej; dach – dwuspadowy, konstrukcja 
drewniana, kryty dachówką; stolarka okienna – okna PCV; stolarka 
drzwiowa – drewniana; elewacja – nieotynkowana. Wykończenie – na 
korytarzach posadzki z lastrico, w salach wykładziny PCV, ściany otyn-
kowane, malowane. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.
Budynek sali gimnastycznej i zaplecza o pow. użytkowej 472,64 m2, 
w części zachodniej jednokondygnacyjny, natomiast w części wschodniej 
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem z budyn-
kiem szkoły. Ściany nośne – murowane z cegły pełnej; dach – płaski, kryty 
papą; stolarka okienna – okna PCV; stolarka drzwiowa – drewniana; 
elewacja – otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym, malowanym. 
Wykończenie – na korytarzach posadzki z lastrico, w sali gimnastycznej 
parkiet, ściany otynkowane, malowane. Budynek wyposażony w instala-
cje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Budynek po zlikwidowanej szkole podlega indywidualnej ochronie 
konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.
Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
– ul. Toszeckiej – poprzez istniejący zjazd. Jednakże warunki skomu-
nikowania nieruchomości powinny zostać uzgodnione indywidualnie 
przez przyszłego inwestora w zależności od planowanego przezna-
czenia nieruchomości oraz struktury i natężenia ruchu, który będzie 
w związku z tym generowany.
Działka uzbrojona jest w następujące sieci: wodociągową, kanali-
zacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą i telekomuni-
kacyjną. Ponadto działka podłączona jest do kanalizacji deszczowej.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia 
drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2134).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem faktycznym nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:
Na działce nr 951, obr. Kłodnica, została ustanowiona nieograniczona 
w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej-Gliwice Sp. z o.o. w zakresie korzystania w pasie odpowiada-
jącym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych. Ponadto usta-
nowiona nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PWiK 
Gliwice w zakresie sieci kanalizacyjnej o śr. 160 mm, o dł. 2,92 m  
wraz ze strefą ochronną, całkowita pow. gruntu objęta prawem 
służebności 8,46 m2.
Szczegółowe informacje dot. służebności dostępne są w księdze wieczystej.
Na terenie przedmiotowej działki usytuowane jest przyłącze kanali-
zacji sanitarnej oraz przyłącze gazu do budynku położonego przy ul. 
Toszeckiej 25a, przewody ciepłownicze do budynku przy ul. J. Śliwki 
5 oraz inne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Odprowadzenie wód z terenu działki w gestii właściciela nieruchomości.
W południowo-zachodniej granicy przedmiotowej działki usytuowany 
jest budynek mieszkalny przy ul. J. Śliwki 5a, wpisany do rejestru 
zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego pod pozycją 
A/284/09. Jest on objęty ochroną konserwatorską na mocy ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1446 ze zm.). Z uwagi na powyższe, inwestycje prowadzone w są-
siedztwie tego budynku nie mogą naruszać ustawy o ochronie za-
bytków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach ścisłego obszaru 
rewitalizacji, a zlokalizowany na niej budynek należy do obiektów 
architektury i budownictwa chronionych prawem miejscowym.
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje się przy-
szłościowo wzdłuż ulicy Toszeckiej budowę odcinka trasy rowerowej.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Działka nr 951, obr. Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego 
od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po 
zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze. Plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 951, 
obręb Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 6u 
– opisanym jako: tereny usług różnych – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 22U ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) usługi różne, w tym komercyjne;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) zieleń urządzona.

Niewielka, północno-wschodnia część działki nr 951, obr. Kłodnica, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 04 kDG 1/2 – opisa-
nym jako: tereny ulic głównych, istniejących – ul. Jana Śliwki – droga 
krajowa nr 78.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 01 KDG 1/2 do 04 KDG 1/2 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

  a)   ulice główne, w tym obiekty i urządzenia drogowe.
2) przeznaczenie uzupełniające:

a)   ciągi piesze i rowerowe,
b)   zieleń urządzona (szpalery drzew i krzewów),
c)    obiekty obsługi komunikacji publicznej (w tym wiaty przystan-

kowe) i infrastruktury technicznej,
d)    sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a)   utrzymanie i przebudowa ulic głównych, jednojezdniowych 

o dwóch pasach ruchu, z dodatkowymi pasami włączania i wy-
łączania oraz skrętu, o szerokości w liniach rozgraniczających 
jak ustalono na rysunku planu (minimum 10,0 m, maksimum 
45,0 m); (…) Ulice dojazdowe, oznaczone symbolem KDG, 
zostały zaliczone w ww. planie do terenów dróg publicznych.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 720 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 27 200,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg zpocznie się 4 września 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży powinno nastąpić do 4 października 2017 r.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 10 marca 2017 r. i zakończył 
się wynikiem negatywnym.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 272 000,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 951, obr. Kłodnica oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
29 sierpnia 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 

rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją;

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

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

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

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• 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 przypad-
ku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywa-
nia czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżon-
ków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-3755/16 z 24 listopada 2016 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej geode-
zyjnie jako działka nr 951, obręb Kłodnica, o powierzchni 0,3655 ha, po-
łożonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25B, z KW nr GL1G/00037824/7, 
stanowiącej własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm. ).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wyli-
cytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-3755/16 z 24 listopada 2016 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. 
32/338-64-10 do 12.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).
10.8. Zbycie nieruchomości 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 (DzU z 2014 r., poz. 1490).
10.9. Oględziny nieruchomości możliwe po wcześniejszym umó-
wieniu terminu. Chęć obejrzenia nieruchomości należy zgłosić co 
najmniej na 3 dni przed planowanym terminem oględzin. W tym celu 
prosimy o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 do 12, 32/338-64-05 
(sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl, 
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

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

OGłASZA
że 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych 
w obrębie Sikornik przy ul. Nowy Świat nr 39 i nr 41, obejmujących: 
niezabudowaną działkę gruntu nr 274 o powierzchni 0,2017 ha, za-
pisaną w księdze wieczystej GL1G/00054228/4 oraz zabudowane 
działki nr 271/3 i nr 272 o łącznej powierzchni 0,3025 ha, zapisane  
w księdze wieczystej GL1G/00122377/1

Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 335 633,00 zł
Wadium: 133 570,00 zł
Minimalne postąpienie: 13 400,00 zł 
1. Cena nieruchomości niezabudowanej 

obejmującej dz. nr 274 zawiera 23% 
podatek VAT na podstawie ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 
z póź. zm.).

2. Cena nieruchomości zabudowanej 
obejmującej dz. nr 272 i 271/3 zwolnio-
na z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1, pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 z póź. zm.). 

Nieruchomość została przeznaczona do 
zbycia w drodze przetargu nieograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta nr PM-3283/2016 z 16 sierpnia 
2016 r. zmienionego zarządzeniem nr PM-
4248/2017 z 21 marca 2017 r. w sprawie 
zmiany ww. zarządzenia.
Opis nieruchomości:
Zbywane nieruchomości położone są 
w centralnej części miasta Gliwice, w oto-
czeniu zabudowy charakterystycznej dla 
centrum, głównie zabudowy mieszkanio-
wej. Nieruchomości posiadają dojazd od 
ul. Opawskiej, poprzez dz. nr 271/3 i nr 
277, natomiast ograniczony dojazd, wąską 
drogą, także od ul. Nowy Świat poprzez 
dz. nr 274, określany jako uciążliwy. Sieci 
uzbrojenia terenu znajdują się w ul. Nowy 
Świat.
Działka nr 274 niezabudowana, posiada 
kształt regularny, silnie wydłużony. Przez 
środkową część działki nr 274 i nr 271/3 
przebiega ciepłociąg wraz z komorami 
ciepłowniczymi, dla którego ustanowiona 
jest służebność przesyłu na rzecz PEC  
Sp. z o.o. w Gliwicach.
Nieruchomość obejmująca działki  
nr 271/3 i nr 272 posiada kształt regularny, 
wydłużony. Jest w pełni uzbrojona i zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym wielorodzin-
nym. Budynek 3-kondygnacyjny podpiwni-
czony, ze strychem, wybudowany w 1870 r.,  
w technologii tradycyjnej murowanej, 
dach drewniany pokryty papą. Instalacja 
wod-kan miejska oraz energia elektrycz-
na. Powierzchnia zabudowy – 219,19 m², 
powierzchnia użytkowa 398,91 m², kuba-
tura – 2577,83 m³. Budynek w złym stanie 
technicznym.
Na dz. nr 271/3 znajdują się ponadto dwa 
budynki garażowe, przy czym jeden z nich, 
położony przy wschodniej granicy tej dział-
ki, jest trwale związany z gruntem i bezu-
mownie użytkowany przez osobę fizyczną.
Przez działkę przebiega sieć cwM150. 
Nieruchomość jest obciążona nieogra-
niczoną w czasie służebnością przejścia 
i przejazdu na rzecz właścicieli garaży 
położonych przy ul. Opawskiej i z wjaz-
dem od tej ulicy, tj.: właściciela garażu 
nr 3, KW GL1G/00130418/0, nr 4, KW 
GL1G/00132088/1, właściciela garażu 
objętego KWGL1G/00128870/9 (brak 
numeru) i na rzecz każdoczesnego użyt-
kownika wieczystego dz. nr 271/2.
Z uwagi na to, że na dz. nr 271/3 zachodzi 
fragment budynku oficyny, położony na 
działkach przyległych nr: 256, 257 i 258, 
nabywający będzie zobowiązany, w dniu 
sprzedaży niniejszych nieruchomości do 
ustanowienia na części działki nr 271/3 nie-
ograniczonej w czasie służebności budynko-
wej oraz służebności przejścia i przejazdu 
(do ul. Opawskiej) na rzecz każdoczesnych 
właścicieli lub użytkowników wieczystych 
działek przyległych nr 262 i nr 263.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, tzw. centralne tereny miasta 
przyjętego w uchwale nr XXXVIII/965/2005 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 
2005 r., opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 
lutego 2006 r., poz. 481 teren obejmujący 
dz. nr 272, 271/3 i 274, położony w obr. 
Sikornik, oznaczony jest symbolem: 
8 MW – co oznacza:
Tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej 
intensywności zabudowy 
§ 1. Dla obszaru oznaczonego symbolem 
1MW – 63 MW obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządzenia 
sportowo-rekreacyjne,

b) dojazdy, parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 133 570,00 zł w formie pie-
niężnej, dokonując przelewu na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
nieograniczony, dz. nr: 274, 271/3, 272, 
obręb Sikornik, położone w Gliwicach przy 
ul. Nowy Świat 39 i 41”, imię i nazwisko oraz 
PESEL, nazwa firmy lub NIP oraz na której 
rzecz nieruchomość będzie nabywana. Wa-
dium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 23 sierpnia 2017 r. 
Wpłata wadium stanowi jednocześnie de-
klarację oferenta do udziału w przetargu.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo-

ści zaoferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadiumw wymaganym ter-

minie i wysokości;
• okazanie komisji przetargowej dowodu 

osobistego osoby obecnej na przetargu;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego 

w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualnego (wydanego w okresie do 3 
miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości. 
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Umowa 
notarialna przenosząca prawo własności 
nieruchomości powinna zostać zawarta do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
29 września 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na wskazanym rachunku 
bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podat-
kowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-3283/2016 z 16 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
oraz sporządzenia i podania do publicz-
nej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.).
Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzieli pracownik 
Urzędu w godzinach przyjęć: poniedziałek 
8.00–16.00, środa 8.00–12.00 i czwartek 
8.00–17.00, pok. nr 17, tel. 32/338-64-09 
(Małgorzata Łazowa).
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ww. ustawą 
o gospodarce nieruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. 
Jasnej 31A.

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE

OGłASZA
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OGŁOSZeNIa

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
1. I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu 

wolnego na wynajem lokalu użytkowego 
przy ulicy:

        Jasnej 5/II, pow. 58,03 m2

Termin przetargu: 18 lipca 2017 r.,  
godz. 13.00 

2. I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu 
wolnego na wynajem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

        Jasnej 5/III, pow. 58,06 m2 
Termin przetargu: 18 lipca 2017 r.,  

godz. 13.30 
3. I przetarg ustny na wysokość stawki czynszu 

wolnego na wynajem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

        Jasnej 5/IV, pow. 58,10 m2

Termin przetargu: 18 lipca 2017 r.,  
godz. 14.00

Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
w wysokości 2100,00 zł.

NIERUchOMOścI

OfERTY PRAcY

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy.

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

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• mile widziane uprawnienia ręcznego przepalacza ga-

zowego.

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 powierzo-

nego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem uszko-
dzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu..
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym 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 interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. 
Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 
poszukuje kandydatów do pracy 

na stanowisku pracownika socjalnego 
przy Ośrodku Interwencji kryzysowej w pełnym wymiarze etatu:

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. praca socjalna prowadzona w rodzinach objętych pro-

cedurą Niebieska Karta,
2. realizacja procedury Niebieska Karta – obsługa organi-

zacyjno-techniczna grup roboczych,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oso-

bom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie 
pokonywać  problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w reali-
zacji ww. zadań,

5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych,

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

Wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 

ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),

2. doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika 
socjalnego,

3. ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej,

4. obywatelstwo polskie,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do 

korzystania w pełni z praw publicznych,
6. znajomość obowiązujących przepisów prawnych  

z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętno-
ści interpersonalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność, dyspozy-
cyjność,

5. wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowie-
dzialność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o za-

trudnienie,
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających 

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

5. uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych do-
kumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie,

6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych.

7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wyko-
nywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

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

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 14 lipca 2017 r. 
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko 
pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-01-11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. obsługi klienta
miejsce pracy: Gliwice, dział DLS, nr ref.: BOk/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

technik logistyk),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się, 
• znajomość obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji magazynowej i nadzór nad 

jej prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• praca w systemie trzyzmianowym,
• kontakt z klientem (również w języku angielskim),
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV 
wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym BOK/
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 prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. 
Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki Sa 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

dyspozytor kolejowy
miejsce pracy: Gliwice, dział DLS, nr ref.: Dk/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która istnie-

je na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szkolenie wprowadzające,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane 

technik logistyk),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się, 
• znajomość obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji kolejowo-magazynowej oraz 

kontrola nad jej prawidłową ewidencją,

• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• praca w systemie dwuzmianowym,
• kontakt z klientem (również w języku angielskim),
• fakturowanie,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• współpraca z zewnętrznymi operatorami kolejowymi,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu..
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz 
z listem motywacyjnym i nr referencyjnym DK/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 interne-
towej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych t.j. 
Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

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

Oferty z 22 czerwca 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.

•  cukiernik  
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane do-
świadczenie na stan. cukiernika, samodzielność, za-
angażowanie w pracę, zakres obowiązków: produkcja  
i dekorowanie wyrobów cukierniczych, dbanie o jakość 
wyrobów, zmiana nocna (19.00–3.00, 20.00–4.00), 
miejsce pracy: Gliwice; 

•  operator maszyn  
wykształcenie podstawowe lub zawodowe, do-
świadczenie w pracy na produkcji, sumienność, 
dokładność, dobra organizacja pracy w grupie, za-
kres obowiązków: zapewnienie ciągłości produkcji 
pod względem ilościowym i jakościowym, ciężka 
praca fizyczna w wymuszonej pozycji stojącej, 
produkcja amortyzatorów do samochodów, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

•  montowanie elementów automotive  
wykształcenie podstawowe lub zawodowe, doświad-
czenie w pracy na produkcji w branży automotive, 
sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy 
w grupie, zakres obowiązków: obsługa maszyn pro-
dukcyjnych, ciężka praca fizyczna – stojąca, produkcja 

stalowych komponentów dla przemysłu motoryza-
cyjnego, umowa zlecenie, miejsce pracy: Pyskowice;

•  magazynier – operator wózka   
      jezdniowego 

wykształcenie podstawowe, doświadczenie: min. 
3 miesiące na ww. stanowisku, aktualna książeczka 
sanepidowska, uprawnienia do obsługi wózków jezd-
niowych unoszących, zakres obowiązków: załadunek 
towarów/nośników składowanych w magazynie na 
skrzynie, palety zgodnie z listą zamówień generowaną 
przez system, szkolenie i demonstracja czynności ma-
gazynowych innym zleceniobiorcom oraz innych usług 
magazynowych i/lub załadunkowych, umowa zlecenie, 
20 godz./tydzień, miejsce pracy: Gliwice; 

•  frezer 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: brak wyma-
gań, znajomość rysunku technicznego, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  trener personalny  
wykształcenie wyższe (pref. AWF, fizjoterapia), do-
świadczenie zawodowe – mile widziane,  opieka nad 
klientem siłowni, wykonywanie treningów personal-
nych, miejsce pracy: Gliwice.

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń  
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 31 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres do 31 lipca 2017 r.  
do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

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

poz. 2147 z późn. zm.) 

że w siedzibie urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 

przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego 

w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej 

wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:

•	 nr 112/2017 do 3 lipca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWIcE

INfORMUJE,

http://www.pup.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2017 (854), 29 czerwca 201712


