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Kobiety potrafią  
się bronić

150 gliwiczanek weźmie udział w XXI 
edycji bezpłatnego kursu samoobrony. 
Jak skutecznie walczyć z napastnikiem? – 
dowiecie się na kursie. Gdzie się zapisać? 
– dowiecie się z tego numeru „MSI".

Biblioteka zaprasza  
w podróż

Na początek ruszamy do Francji – to 
pierwszy przystanek w cyklu Literacki 
Przewodnik po Świecie, który zorganizo-
wała gliwicka biblioteka. Sprawdźcie, co 
czeka na czytelników-podróżników. 

Wysokie technologie  
i wysokie loty 

Branża nowych technologii w Gliwi-
cach ma się całkiem dobrze i stale się 
rozwija. Przy ul. Toruńskiej powstało pol-
skie centrum systemów bezzałogowych 
Novelty RPAS.

„Na wojnie,  
jak na wojnie...”  

Rok 2016 został ustanowiony rokiem 
Cichociemnych. Swoimi wspomnieniami 
podzielił się z nami Aleksander Tarnawski, 
jeden z ostatnich Cichociemnych, miesz-
kający w Gliwicach. 
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Daj dziecku dom...

...i zostań rodzicem 
zastępczym

https://gliwice.eu/samorzad
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druga strona w obiektywie

2016 rok rozpoczął się niezwykle miło dla prof. Andrzeja Karbownika, rektora 
Politechniki Śląskiej. Jego Magnificencja został uhonorowany nie tylko przez pre-
zydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza prestiżową statuetką Gliwickiego Lwa, 
przyznawaną efektywnym liderom firm lub instytucji działających na terenie 
Gliwic. Został również Człowiekiem Ziemi Gliwickiej 2015, czyli Gliwicjuszem. 
Nagroda jest przyznawana przez tygodnik Nowiny Gliwickie, który w tym roku 
świętuje 60-lecie istnienia. W uroczystości wziął udział prezydent Gliwic. 

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach 
otrzymali oferty studiów na Uniwersytecie Cambridge. Patryk Balicki (na zdjęciu 
z prawej) będzie studiować Computer Science w King’s College, natomiast Michał 
Gala (na zdj. z lewej) otrzymał ofertę warunkową – jeśli uzyska wysokie wyniki 
na maturze, będzie mógł podjąć studia na kierunku Natural Science w St. John’s 
College. Dzięki działającemu w gliwickiej „jedynce” Centrum UCAS, 50 uczniów tej 
szkoły, z pomocą nauczycieli-doradców, aplikuje na najlepsze brytyjskie uczelnie. 

Sieć miejskiego monitoringu rozrasta się. Po 4 kamery umieszczono na skwerze 
Doncaster i skrzyżowaniu ul. Toszeckiej z ul. Śliwki. Mają zostać włączone do 
systemu do końca marca. Wówczas gliwicka sieć będzie składać się już z 270 
urządzeń. A to jeszcze nie koniec – decyzją mieszkańców, którzy głosowali na 
zadania jednoroczne, pięć kolejnych punktów (w sumie 24 kamery) zostanie 
zainstalowanych w tym roku przy ul. Bł. Czesława. Obraz z kamer trafia do 
gliwickiej policji, straży pożarnej, straży miejskiej i CRG. 

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz odebrał już swoją kartę ŚKUP. Obecnie Śląska 
Karta Usług Publicznych pozwala na elektroniczny zakup biletów komunikacji miejskiej 
(w tym, od 11 stycznia, na opłacanie przejazdów czasowych). W przyszłości dzięki 
niej mamy płacić m.in. za wstęp do instytucji kultury i obiektów sportowych. Karta 
ma również ułatwić korzystanie z bibliotek i być nośnikiem podpisu elektroniczne-
go. W projekcie, oprócz Gliwic, bierze udział 20 śląskich miast. Wniosek o wyda-
nie spersonalizowanej karty można wypełnić na stronie www.portal.kartaskup.pl  

Laury dla prof. Andrzeja Karbownika

Z Gliwic do CambridgePrzybywa kamer

A Ty masz już swoją kartę ŚKUP?

Niech żyje bal! Sezon studniówkowy w Gliwicach został rozpoczęty. Na 100 dni przed maturą uczniowie, którzy będą przystępować do egzaminu dojrzałości, bawią się na 
uroczystych balach. Zabawy najczęściej są organizowane w salach bankietowych i restauracjach. Rozpoczynają się od tradycyjnego poloneza (na zdjęciu – w wykonaniu 
uczniów II LO w Gliwicach), a później wszystko zależy od fantazji maturzystów. W tym roku w klasach maturalnych w gliwickich liceach uczą się 1253 osoby, natomiast 
w technikach mamy 685 potencjalnych maturzystów. Udanej zabawy! 

100 dni do matury. Poloneza czas zacząć!
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we, dysponujemy odpowiednim zapleczem 
– dodaje Tomków.

Pierwszym projektem, który powstał 
w Novelty RPAS był Albatros – bezzałogo-
wiec skonstruowany dla przedsiębiorstwa 
rolniczego. Potem pojawiły się kolejne – 
światowej klasy, bezzałogowy system lata-
jący Ogar, który jest flagowym produktem 
Novelty RPAS i sterowce skyMARK. Produkty 
powstały jako odpowiedź Novelty RPAS na 
potrzeby rynku. Firma zatrudnia obecnie  
28 osób, ale cały czas poszukuje studentów, 
członków kół naukowych, konstruktorów, 
inżynierów, zapaleńców, którzy podzielają 
fascynacje bezzałogowymi systemami 
latającymi. Takie osoby tworzą firmę przy  
ul. Toruńskiej – młodzi i pełni pasji. 

– Młodość to nasz atut. Wiele star-
t-upów, które podbiły świat, stworzyli 
młodzi ludzie. My właśnie jesteśmy 
takim zespołem – chcemy podbić świat 
i wierzymy, że mamy takie możliwości. 
Nie mamy problemów z powiększa-
niem zespołu i ściągnięciem do Gliwic 
dobrych konstruktorów. Atmosfera 
miasta jest bardzo przyjazna, odpo-
wiada nam bliskość ośrodków nauko-
wych (Politechniki Śląskiej) i lotniska, 
na którym testujemy swoje projekty. 
Teraz chcemy dobrze wykonywać swo-
ją pracę, tworzyć zaawansowane plat-
formy latające i ośrodki szkoleniowe 
w różnych częściach Polski – dodaje 
Przemysław Tomków. (mf)

aKTualNOścI

Pierwsza taka inwestycja
Między ul. Grottgera i Warszawską powstaje osiedle centrum 50+. 
Innowacyjny projekt będzie enklawą dla osób, które na własnym 
osiedlu, wśród ludzi w swojej grupie wiekowej, będą mieli swój ka-
wałek świata z wygodami – dostępem do gabinetów rehabilitacyj-
nych, fizjoterapii i opieki dziennej, gastronomii, a nawet siłowni pod 
chmurką i amfiteatru.

Centrum 50+ utworzą cztery budynki 
4 i 5-kondygnacyjne. Będą posiadały win-
dy i zostaną przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 39 mieszkań 
(z garażami podziemnymi) o powierzchni 
od 40 do 66 m2 zostanie wystawionych 
na sprzedaż, a 45 (o powierzchni od 31 
do 65 m2) na wynajem. 

– Centrum 50+ to zamierzenie inwe-
stycyjne tworzące, wraz z budynkami 

mieszkalnymi, zespół czterech budynków 
o pełnych parametrach dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. Jeden z bu-
dynków będzie pełnił funkcje usługowe 
m.in. rehabilitacyjne, gastronomiczne 
i administracyjne. Jest dwukondygnacyjny, 
w części podpiwniczony, połączony łączni-
kiem z kondygnacji drugiej z budynkami 
mieszkalnymi do wynajęcia – wyjaśnia 
Aleksandra Rudnicka – Kózka z ZBM II TBS.

Na terenie osiedla seniorzy będą mie-
li dostęp do gabinetów rehabilitacyjnych 
z basenem, fizjoterapii, opieki dziennej, 
zostanie też zagospodarowana zieleń, 
pojawią się ławki, tereny rekreacyjne 
i letni amfiteatr, w którym będą mogły 
się odbywać występy. Będzie też część 
sportowa z siłownią na świeżym po-
wietrzu. Seniorzy będą mieli blisko do 
sklepów, pływalni Delfin oraz do kościo-
ła św. Bartłomieja, do którego z osiedla 
zostanie wytyczona droga na skróty. 

ZBM II TBS w Gliwicach, inwestor 
osiedla Centrum 50+, złożył już wnio-
sek o pozwolenie na budowę. Przetarg 
ma zostać ogłoszony jeszcze w 2016 r.  
Inwestycja ma zostać oddana do użytku  

w latach 2019 – 2020. Konkurs na koncep-
cję inwestycji wygrała pracownia architek-
toniczna Usługi Projektowe Lech Wojtas.

– Osiedle dla seniorów  to bardzo 
potrzebny projekt. Społeczeństwo się 
starzeje i mamy coraz więcej osób w po-
deszłym wieku. Jest zapotrzebowanie 
na osiedla, w którym starsze osoby 
będą mogły przebywać w gronie ludzi 
w podobnym wieku, z podobnymi proble-
mami i zainteresowaniami i będą miały 
dostęp do najpotrzebniejszym im usług. 
Na osiedlu seniora starsi ludzie będą żyć 
w przychylnym środowisku, będą mieli 
poczucie bezpieczeństwa, nie będą się 
czuli wyalienowani – przekonuje Alek-
sandra Rudnicka-Kózka. (mf)
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Studenci z Gliwic stworzyli polskie centrum systemów bezzałogo-
wych Novelty RPaS, kolejną firmę z branży Hi-Tech. Spółka właśnie 
rozwinęła działalność przy ul. Toruńskiej. Zajmuje się projektowa-
niem i produkcją „dronów” na potrzeby cywilne. Obecnie zatrudnia 
28 kreatywnych osób z różnych branż, ale to nie koniec – rekrutacja 
wielkich umysłów nadal trwa.

Zaczęło się niewinnie, od spotkania 
pasjonatów wszelkich obiektów lata-
jących w kole naukowym Politechniki 
Śląskiej High Flyers. Młodzi ludzie, któ-
rych cechowała intelektualna zapal-
czywość i pragnienie wiedzy, zamiast 
spokojnie przysypiać na spotkaniach, 
drążyli, dociekali, analizowali, przeli-
czali, konstruowali, w końcu zdobyli 
laury w kilku konkursach, a w 2014 r.  
zarejestrowali firmę Novelty RPAS. Obec-
nie spółka specjalizuje się w projektowa-
niu i produkcji Bezzałogowych Systemów 
Latających do zastosowań cywilnych i jest 
producentem profesjonalnych systemów 
opartych o płatowce, platformy wirniko-
we i sterowce. Tworzy rozwiązania m.in. 
dla spółek państwowych, branży elek-
troenergetycznej i gazowej, ale z usług 
Novelty RPAS może skorzystać też każdy, 

kto marzy o pilotowaniu bezzałogowym. 
Dla takich osób firma stworzyła ośrodek 
szkoleniowy.

– Realizowaliśmy bardzo ciekawe pro-
jekty, zajmowaliśmy wysokie miejsca w za-
wodach. Kochaliśmy to, co robiliśmy i udało 
się to przemienić w biznes. Teraz napędzani 
tą pasją staramy się tworzyć jeszcze bardziej 
zaawansowane bezzałogowce i zaprasza-
my do współpracy ludzi podobnych do nas, 
czyli z pasją, pochodzących z kół naukowych 
– powiedział „Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Przemysław Tomków 
z rady nadzorczej Novelty RPAS – Nasze 
produkty mogą być wykorzystywane m.in. 
podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych 
oraz np. do tworzenia map terenów obję-
tych kataklizmem. Pracujemy z inżynierami 
wielu specjalizacji, dzięki czemu mamy moż-
liwość prowadzić prace badawczo-rozwojo-
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Podczas spotkania w polskim centrum systemów bezzałogowych Novelty RPAS,  
gościom zaprezentowano produkty firmy oraz zaplecze: dział badawczo-rozwojowy, 
produkcyjny, operacyjny i szkoleniowy, a także elektroniczny i informatyczny
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Wojna zastała Pana w Rabce. Jak 
dalej potoczyły się Pana losy?

Byłem na Podhalu. Spędzałem tam wa-
kacje. Niemieckie wojska posuwały się 
w głąb kraju, więc ja – zgodnie z zalecenia-
mi władz – podążyłem na wschód Polski. 
Dotarłem do Tarnopola, gdzie weszły już 
z kolei wojska sowieckie. Wyruszyłem więc 
do Lwowa. Stamtąd, wraz ze szkolnym 
kolegą, postanowiliśmy udać się na Wę-
gry, a następnie do Francji, gdzie tworzyła 
się polska armia pod dowództwem gen. 
Władysława Sikorskiego. Dzięki pomocy 
węgierskiej ambasady dostaliśmy się do 
Bretanii. Tam znajdował się ośrodek szko-
leniowy armii francuskiej, udostępniony 
wojsku polskiemu. Rozpocząłem naukę 
w szkole podchorążych. Nie trwało to 
długo, bo Niemcy uderzyli od północy, 
więc znów musiałem wyruszyć – tym ra-
zem na południe, aż do granicy francu-
sko-hiszpańskiej. Udało mi się dostać na 
pokład norweskiego węglowca, którym 
popłynąłem do Wielkiej Brytanii. W Szko-
cji, gdzie formowały się oddziały polskie, 
które ocalały po inwazji niemieckiej na 
Francję, skończyłem szkołę podchorążych 
i służyłem w Pierwszej Dywizji Pancernej.

Przebył Pan długą drogę. Nie cią-
gnęło Pana do Polski?

W Szkocji doskwierała mi bezczynność. 
Po pierwsze byłem młody, pełen energii 
i chciałem coś robić, a po drugie życie gar-
nizonowe nie było specjalnie ciekawe. Na 
szczęście pewnego dnia zostałem wezwany 
do kancelarii kompanijnej, gdzie czekał na 
mnie przedstawiciel Naczelnego Dowódz-
twa Wojska Polskiego z Londynu. Zapytał 
czy chcę polecieć do kraju. Zgodziłem się bez 
wahania. Zostałem skierowany na cykl szko-
leń. Zaczęło się od zaprawy fizycznej, tzw. 
physical training (byłem sprawny fizycznie, 
więc to była tylko formalność), a później 
w ośrodkach w Anglii przechodziłem 
kolejne fazy szkolenia dla Cichociem-
nych – m.in. tworzenie własnej legendy, 
zaznajomienie się z sytuacją w kraju.

Jak przygotowywał się Pan do tego, 
żeby wtopić się w tłum po powrocie 
do kraju i nie zostać zdemaskowa-
nym?

Ważnym czynnikiem jest młodość 
– człowiek nie boi się wtedy żadnego 
ryzyka, ani ekstremalnych sytuacji.  

To mi pomagało. Lądowałem w Polsce 
niedaleko Warszawy (zrzutu dokonano 
w kwietniu 1944 r. – przyp. red.) Kolej-
ką wąskotorową dotarłem do stolicy, 
do punktu kontaktowego i tzw. „ciotki” 
(osoby, która w ramach działań konspira-
cyjnych przyjmowała do siebie Cichociem-
nego, towarzyszyła mu, oprowadzała po 
okolicy i pomagała zapoznać się z sytuacją 
w okupowanym kraju – przyp. red.).

Jakie były Pana pierwsze wrażenia 
ze spacerów po ogarniętej wojną 
stolicy?

Czułem się zupełnie naturalnie. Nie robiły 
na mnie wrażenia patrole Wehrmach-
tu. Nie wiem czy byłem odważny, czy 
lekkomyślny. Po okresie aklimatyzacji, 
czyli kilku dniach w Warszawie, uda-

łem się w okolice Otwocka.  

Tam zamieszkałem u pewnej wdowy 
w domu, w którym ukrywała się rów-
nież Żydówka. Była zachwycona, że tam 
zamieszkałem na parę dni, bo wcześniej 
bała się wychodzić, a ze mną mogła wy-
chodzić na długie spacery i poczuć się 
normalnie.

czy trudno było podczas wojny 
o normalność?

Życie jest życiem i ludzie musieli chociaż-
by na siebie zarabiać, najczęściej przy 
pomocy handlu. Wszyscy starali się jakoś 
egzystować, by nie umierać z głodu.

Z rozmowy z Panem można wycią-
gnąć jeden, podstawowy wniosek – 
wojna nie ma sensu...

Gdy Rosjanie weszli do naszego kraju to 
wydali rozkaz, by rozbroić polskie oddzia-

ły partyzanckie i odprowa-
dzić do najbliższej wsi. 

Mnie nawet dali 
konia, żebym 

miał jak wró-
cić do siebie. 
Pojechałem 

na nim do wsi, 
ale w pewnym 

momencie, nikomu 
nic nie mówiąc, zawró-

ciłem do lasu. Po drodze 
zobaczyłem, że na polanie 

wylądował radziecki samolot 
zwiadowczy. Jego pilot wysiadł, 

żeby wziąć borówki od miejscowe-
go chłopca. Ja również podjechałem 

po te borówki… Widzi Pani taka sytuacja:  
on mógł mnie kropnąć, ja mogłem jego,  

ale nic z tych rzeczy. Na wojnie, jak na woj-
nie – nie można tylko, bez opamiętania, 
strzelać do siebie, bo to nie ma sensu.

Jak wspomina Pan końcówkę wojny?

W 1944 roku było już słychać działa z fron-
tu niemiecko-radzieckiego. Podstawowym 
zadaniem oddziału partyzanckiego do któ-
rego dołączyłem było zwalczanie party-
zantki radzieckiej. Niemcy ograniczali się 
w tamtym czasie już tylko do pilnowania 
takich obiektów jak np. mosty, by nikt ich 
nie wysadził. Najbardziej pożałowania 
godna była wtedy miejscowa ludność, 
która – co tu dużo mówić – była rabowa-
na, zarówno przez partyzantkę polską, 
jak i radziecką, a dodatkowo przez dzikie 
oddziały pospolitych bandytów. Los tych 
zwykłych ludzi był nie do pozazdroszczenia.

Odnalazł się Pan w trudnej, powo-
jennej rzeczywistości?

Wszyscy wiedzą o nas tyle, ile sami im 
powiemy. Ja nikomu nic nie mówiłem 
i nikt o mnie nic nie wiedział. Ominę-
ły mnie trudności czy represje i żyłem 
zupełnie normalnie. Wróciłem na Śląsk 
z prostego powodu: przez okres między-
wojenny mieszkałem w Królewskiej Hucie 
– później Chorzowie. A do Gliwic trafiłem 
z powodu uczelni. Przed wojną zacząłem 
studia na Politechnice Lwowskiej, a całe 
grono profesorskie po wojnie przeszło na 
Politechnikę Śląską. Powiedziałem sobie, 
że te 6 lat, które straciłem wystarczy – 
czas skończyć studia i zacząć normalnie 
żyć. I tak też zrobiłem.

Jak Panu żyje się w Gliwicach?

To ładne, niezbyt duże i zielone mia-
sto. Pamiętam, że właśnie tutaj po raz 
pierwszy zobaczyłem w parku kwitnące 
glicynie. Dobrze się tu czuję.

czy z perspektywy Pana doświad-
czeń warto być patriotą?

Patriotyzm to dla mnie relikt poczucia 
plemiennej przynależności do pewnej 
grupy ludzi. Ja w życiu kieruję się innymi 
zasadami: trzeba być uczciwym człowie-
kiem, nikomu nie szkodzić i należy mieć 
jakąś pasję, która nie musi być zbieżna 
z zawodem.

Rozmawiała Katarzyna Magiera

aleksander Tarnawski 
ps. „upłaz” – inży-
nier-chemik, żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, oficer Armii 
Krajowej, podporucz-
nik broni pancernej, 
Cichociemny.

2016 rok został ustanowiony rokiem cichociemnych – polskich żołnierzy, szkolonych do zadań specjalnych podczas II Wojny światowej 
w Wielkiej Brytanii. Jednym z ostatnich żyjących cichociemnych jest mieszkający w Gliwicach aleksander Tarnawski, który podzielił się 
z nami swoimi wspomnieniami.

„Na wojnie, jak na wojnie...” 

W 2014 r., w wieku 93 lat, Aleksander Tarnawski wykonał 
w tandemie skok spadochronowy, którym uczcił pamięć 
bohaterów | materiały Fundacji im. Cichociemnych  
Spadochroniarzy Armii Krajowej
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RODZIcIelSTWO ZaSTęPcZe

W Gliwicach na razie jest ich 8. Opiekują się dziećmi, które z różnych przyczyn nie 
mogą przebywać z biologicznymi rodzicami. Z powodzeniem wychowują, dają ciepły 
dom i miłość. To zawodowe rodziny zastępcze. Gliwicki samorząd chce poszerzyć to 
niezwykłe grono. Masz w sobie wiele miłości, dobroci, chęć niesienia pomocy i wspie-
rania dzieci pozbawionych opieki własnych rodziców, a jednocześnie świadomość, że 
to duża odpowiedzialność? Jeśli tak, zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Ciepły dom – pełen miłości, 
zaufania, bezpieczeństwa i zro-
zumienia, to podstawa udanego 
dzieciństwa. Niestety, wiele 
dzieci jest pozbawionych tego 
fundamentalnego elementu, 
niezbędnego do prawidłowego 
rozwoju. Dlatego miasto stara 
się zapewnić im bezpieczną 
przystań. Tą przystanią są za-
wodowe rodziny zastępcze. 
W Gliwicach jest ich 8. Miasto 
poszukuje kolejnych chętnych.

Ty pomagasz dzieciom. 
Miasto Tobie

Gliwickiemu samorządowi 
zależy, aby jak najbardziej zmi-
nimalizować dyskomfort dzieci, 
które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Dlatego powsta-
ły zawodowe rodziny zastępcze. 
Są one lepszą alternatywą dla 
domów dziecka, w których przy 
dużej ilości podopiecznych, na-
wet przy najlepszych chęciach, 
nie ma możliwości zapewnienia 
im odpowiedniej dawki uwagi, 
miłości, życzliwości i poczucia 
bezpieczeństwa. W zawodo-
wych rodzinach zastępczych 
przebywa tylko kilkoro (maksi-
mum 3) dzieci. 

Zastępczy rodzice mają 
więc możliwość skupić się 
na dzieciach, poznać ich 
potrzeby, zapewnić odpo-
wiednią uwagę i ciepło.

 – Jedną z wielu zalet bycia 
rodziną zastępczą jest przede 
wszystkim radość i satysfakcja 
z pomagania innym, ukazanie 
dzieciom modelu prawidłowo 
funkcjonującej rodziny, za-
pewnienie im poczucia bezpie-
czeństwa, możliwości wszech-
stronnego rozwoju, diagnozy 
i ewentualnej terapii, umożli-
wienie dzieciom harmonijnego 
wejścia w dorosłość, a także 
samorealizacja poprzez zdo-
bywanie nowych doświadczeń 
życiowych – mówi Brygida Jan-
kowska, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.

Zawodowe rodziny zastępcze 
stwarzają dzieciom w trudnej 
sytuacji życiowej szansę na 
szczęśliwe dzieciństwo i odna-
lezienie utraconego spokoju. Są 
dla nich pomostem w drodze do 
rodziny adopcyjnej lub przysta-
nią w oczekiwaniu na powrót 

do biologicznej rodziny, gdy ta 
już uporządkuje swoje życie. 
Rodzice zastępczy nie przyspo-
sabiają dzieci na zawsze. Zajmują 
się nimi i stwarzają jak najlepsze 
warunki do spokojnego codzien-
nego życia, zaspokajając potrze-
by i zapewniając możliwości 
rozwoju. W tym czasie pracow-
nicy pomocy społecznej pracują 
z biologiczną rodziną. Jeśli taka 
praca przynosi efekty, dziecko 
wraca do rodziców, jeśli nie – 
rozpoczyna się poszukiwanie ro-
dziny adopcyjnej. W zawodowej 
rodzinie zastępczej dzieci mogą 
przebywać do pełnoletności lub, 
w przypadku dalszego kształce-
nia, dłużej. Zawodowa rodzina 
zastępcza różni się od niezawo-
dowej tym, że opiekuje się trójką 
dzieci i otrzymuje z tego tytułu 
wynagrodzenie. Może też pełnić 
funkcję pogotowia rodzinnego, 
czyli zapewnić dziecku opiekę 
natychmiast po jego odebraniu 
od rodziców biologicznych. Dzie-
ci muszą znaleźć w rodzinie za-
stępczej spokój i wytchnienie po 
trudnych, często traumatycznych 
przeżyciach. Rodzic zastępczy 
musi umieć rozładować napię-
cie, smutek i gniew dziecka, któ-
re zostało odebrane rodzicom, 
a jednocześnie stworzyć taki ba-
lans bliskości i bezpieczeństwa, 
by dziecko miało świadomość, że 
choć to dobry i bezpieczny dom, 
to jednak tymczasowy. 

Osoby, które zdecydują się 
na trud i jednocześnie radość 
niesienia pomocy dzieciom jako 
zawodowa rodzina zastępcza, 
przede wszystkim mogą liczyć na 

ogromną pomoc miasta. Gliwicki 
samorząd wesprze rodziny wy-
brane w drodze rekrutacji m.in. 
szkoleniami, kontaktem z peda-
gogami, psychologami, a także 
licznymi świadczeniami. Zapewni 
wsparcie, które zaspokoi potrzeby 
zarówno dzieci, jak i osób, które 
zdecydowały się zostać zawodo-
wymi rodzinami zastępczymi. 

– Rodzina zastępcza to jedno 
z ważniejszych ogniw systemu 
opieki nad dzieckiem i rodziną. 
Stanowi bliskie dziecku środowi-
sko, pozwala zapobiec negatyw-
nym skutkom dla jego rozwoju. 
Dlatego samorząd miasta skupi 
się na tej niezwykle istotnej 
sferze życia społecznego i go-
rąco zachęca mieszkańców do 
tworzenia zawodowych rodzin 
zastępczych. Dla dzieci to szansa 
na lepsze życie, dla zawodowych 
rodzin zastępczych – m.in. ra-
dość dawania ciepła i miłości 
oraz codzienna obserwacja 
efektów swojej trudnej, ale 
niezwykle istotnej pracy. Każda 
rodzina może liczyć na naszą po-
moc – wyjaśnia Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Rodziny zastępcze pod-
pisują umowę z miastem 
i są wynagradzane za 
swoją pracę. 

Otrzymują pensję nie niższą 
niż 2000 zł brutto miesięcznie 
(oraz nie niższą niż 2600 zł 
brutto w przypadku rodziny 

pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego) oraz 1000 zł netto 
miesięcznie na każde dziecko. 
Czyli, w przypadku przyjęcia 
trojga dzieci, rodzice zastępczy 
otrzymają około 4500 zł. Rodzi-
ny otrzymują też dopłaty do let-
niego wypoczynku dzieci oraz, 
jednorazowo – świadczenie na 
pokrycie niezbędnych wydat-
ków związanych z potrzebami 
przyjmowanego dziecka. Otrzy-
mają też świadczenie na pokry-

cie kosztów utrzymania lokalu 
mieszkalnego w lub domu jed-
norodzinnego w wys. do 400 zł  
miesięcznie, oraz świadczenie 
na pokrycie kosztów związanych 
z przeprowadzeniem niezbęd-
nego remontu w wys. 2000 zł 
raz w roku. Jeśli zaakceptowana 
przez miasto rodzina zastępcza 
nie dysponuje odpowiednimi 
warunkami lokalowymi, w nie-
których przypadkach miasto 
może pomóc w pozyskaniu 
odpowiedniego mieszkania. 
Zawodową rodziną zastępczą 
mogą zostać małżonkowie lub 
osoby nie pozostające w związ-
ku małżeńskim, a także osoby 
samotne, które spełnią odpo-
wiednie warunki. 

Dowiedz się więcej

Wszystkie osoby pragnące 
nieść pomoc i zainteresowane 
pełnieniem funkcji zawodowej 
rodziny zastępczej, zapraszamy 
na spotkanie informacyjne, któ-
re odbędzie się 9 lutego 2016 
r. o godz. 17.30 w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Studziennej 6 
(Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka”) w Gliwicach. 
Informacje można uzyskać 
również telefonicznie u Ewy 
Pruskiej – tel.32/335 41 37. 
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Zawód: rodzic zastępczy

Beata i Piotr mówią, że nie jest łatwo oddawać dzieci, którymi się opiekują, ale w sytuacji, gdy przekazują 
dzieci rodzinie adopcyjnej, która z utęsknieniem czekała na dziecko – radość i wzruszenie są ogromne 

Beata i Piotr od 4 lat tworzą zawodową rodzinę zastępczą 
o charakterze pogotowia rodzinnego. Mają troje własnych 
dzieci, ale w ich mieszkaniu co chwilę pojawiają się również 
te przywożone z interwencji. W sumie w ich pogotowiu było 
już około 50 dzieci odebranych rodzicom, m.in. z powodu dra-
stycznego zaniedbania. Obecnie pod opieką Beaty i Piotra prze-
bywają trzy niemowlaki. Wszystkie przyszły na świat w 2015 r.  
i niemal od razu przywieziono je do pogotowia opiekuńczego
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kultura

Za nami wyjątkowy rok w gliwickiej kulturze. Obchodziliśmy 25-lecie 
polskiej samorządności. świętował również gliwicki samorząd, więc 
właściwie każde wydarzenie kulturalne – mniejsze czy większe – wpi-
sało się w ten jubileusz. Swoje jubileusze świętowały też m.in. Muzeum 
w Gliwicach i Gliwicka Orkiestra Kameralna.

W ramach obchodów 25-lecia sa-
morządu w Gliwicach odbyły się m.in. 
XXVI Gliwickie Spotkania Teatralne, 
Art. Noc (noc otwartych galerii) i do-
roczny plener malarski „Moje Miasto”. 
Bawiliśmy się też z okazji Dnia Dziecka 

w Parku Chrobrego i w Parku Chopina 
podczas Święta Rodziny. W czasie wa-
kacji w różnych częściach miasta gościło 
też ulubione przez mieszkańców Kino 
Plenerowe. W świętowanie włączyły się 
szkoły oraz biblioteki. Odbyło się wiele 
turniejów sportowych, spotkań, koncer-
tów, konkursów i konferencji.

JuBIleuSZe
 Gliwice to miasto z długą, kultural-

ną tradycją. Świadczą o tym chociażby 
ubiegłoroczne jubileusze. Najstarsze 
w gronie jubilatów – Muzeum w Gli-
wicach – świętowało swoje 110-lecie. 
Muzealnicy zaprosili gliwiczan w po-
dróż w czasie i zorganizowali Retro 

Piknik w Parku Chopina. Po alejkach 
przechadzali się mieszczenie w stro-
jach z 1905 roku, którzy zapraszali do 
wspólnej gry w serso i bule. Była wata 
cukrowa, dawne smakołyki i przejażdż-
ki XIX-wieczną karuzelą.

 Świętowała też Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II st. Im. L. Różyckiego. 
Obchody 70-lecia trwały przez cały rok 
– poszczególne sekcje prezentowały się 
publiczności na szkolnych koncertach. 
Punktem kulminacyjnym był jednak 
październikowy koncert absolwentów 
oraz jubileuszowej orkiestry symfonicz-
nej (złożonej z uczniów, absolwentów 
i nauczycieli) w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II.

 Muzycznie uczciła rocznicę swojej 
działalności także Gliwicka Orkiestra 
Kameralna. Z okazji 15-lecia muzycy 
zaprosili publiczność m.in. do wysłu-
chania „Mistrzowskich interpretacji” 
w Kinie Amok czy „Carminy Burany” 

w magicznej scenerii Ruin Teatru „Vic-
toria”.

Ku PaMIęcI
O historii – odległej i bliższej – in-

formują w naszym mieście tablice 
pamiątkowe przypominające życiorysy 
i dokonania znanych osób związanych 
z Gliwicami. Przybyły dwa takie miejsca. 
Pierwsze z nich poświęcono Wilhelmowi 
von Blandowskiemu – badaczowi historii 
naturalnej, podróżnikowi i fotografowi. 
Drugie – Tadeuszowi Różewiczowi, który 
tworzył i mieszkał w Gliwicach. Prze-
strzenną kompozycję, przypominającą 
tytuły dzieł z tzw. gliwickiego okresu 
twórczości poety, umieszczono na kamie-
nicy przy ul. Zygmunta Starego. Obydwie 
tablice wykonał Krzysztof Nitsch, rzeź-
biarz, honorowy obywatel Gliwic.

NOWOścI
Nowych inicjatyw, które udało się 

zrealizować w ubiegłym roku było sporo. 
W czerwcu otworzyło się BIBLIOFORUM – 
pierwszy na Śląsku i drugi w Polsce punkt 
biblioteczny, działający w centrum han-
dlowym. – Chcemy, żeby było to miejsce 
oryginalnego i kreatywnego spędzania 
wolnego czasu, pełne inspirujących 
wydarzeń – mówiła po symbolicznym 
przecięciu wstęgi Bogna Dobrakowska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gliwicach. I tak też się stało. Oprócz 
książek, stanowisk z dostępem do inter-
netu, audiobooków, gier planszowych 
i stanowiska z konsolą Play-Station, na 
odwiedzających czekają ciekawe spotka-
nia, wydarzenia i warsztaty.

SPeKTaKle, FeSTIWale, 
KONceRTY…

…było ich mnóstwo. Przez cały rok każ-
dy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brako-
wało ambitnych brzmień – np. jazzu, który 
latem rozbrzmiewał w Ruinach Teatru 
„Victoria", a jesienią w ramach festiwalu 
PalmJazz w CK Jazovia i przez cały rok 
cyklicznie w Śląskim Jazz Clubie. Dobre 
recenzje zebrała „Rodzina Addamsów” 
– spektakl przygotowany przez Gliwicki 
Teatr Muzyczny. Nie zabrakło też dużych 
imprez plenerowych. Ubiegłorocznej edy-
cji Rajdu Miejskiego 360 stopni towarzy-
szył koncert Kasi Popowskiej i Grzegorza 
Hyżego. Gwiazdy wystąpiły też przy innych 
okazjach. Gościliśmy w Gliwicach m.in. 
Dawida Kwiatkowskiego i Agnieszkę Chy-
lińską. Wystąpił też Mrozu oraz, w trakcie 
IGRÓW, Acid Drinkers, Farben Lehre, T.Lo-
ve i Jamal. W minionym roku sporo było 
też różnorodnych festiwali, do których 
przyzwyczaili się gliwiczanie – Ulicznicy, 
Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej 
All’Imrovvisso, Festiwal Gitarowy czy Cze-
ski Festiwal.  (mag)

 Muzeum zafundowało gliwiczanom podróż w czasie. Z okazji swojego 110-lecia w Parku 
Chopina odbył się Retro Piknik

Działo się w kulturze!

BIBLIOFORUM cieszy się wielkim zainteresowaniem. Tylko w ciągu pierwszych 8 tygodni czy-
telnicy wypożyczyli ponad 3 tys. książek i blisko pół tysiąca filmów, gier oraz audiobooków
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sport

Martyna ciechanowska, trenująca w GTW akademii 
Wspinania w Gliwicach, została wicemistrzynią Polski 
we wspinaczce młodzików i dzieci. 

Druga lokata w kraju 
w ostatecznej klasyfikacji to 
spory sukces, bo w rankingu 
zostało ujętych prawie 170 
młodych zawodników z całej 
Polski. – Na taki wynik pracuje 
się przez cały rok – podkreśla-
ją członkowie Stowarzyszenia 
GTW, które organizuje treningi. 
– Zawody Pucharu Polski to nie 
jest łatwizna. Nasi podopieczni 
w minionym roku wzięli udział 
w wielu zawodach, które 
odbyły się w Warszawie, Tar-
nowie, Bytomiu, Wrocławiu 
i Krakowie. Czasem w ciągu 

jednego dnia rywalizowano 
w różnych konkurencjach (na 
czas i na trudność) – dodają. 
Liczą też, że sukces Martyny 
Ciechanowskiej zachęci innych 
do spróbowania swoich sił we 
wspinaczce. GTW Akademia 
Wspinania organizuje treningi 
w Gliwicach, na które mogą 
przyjść już maluchy w wieku 
przedszkolnym, ale też mło-
dzież i początkujący dorośli. 
Szczegóły można znaleźć na 
stronie  i profilu stowarzysze-
nia GTW na Facebooku.  

 (mag) 

23 stycznia rusza tegoroczna „Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa” – cykl im-
prez sportowych, który od ponad dwóch lat organizowany jest w naszym mieście. 
Miłośnicy aktywności fizycznej zapraszają do wspólnego biegania po lesie Komu-
nalnym przy ul. chorzowskiej w Gliwicach. 

„Daj się sprowokować do 
walki z lenistwem” to hasło prze-
wodnie biegowego cyklu, który 
z roku na rok cieszy się w Gliwi-
cach coraz większym zaintereso-
waniem. – Dwa lata temu biegało 
z nami średnio 150 osób, w trakcie 
jednego biegu oczywiście. W ubie-
głym roku było to już 250 biegaczy 
i zawodników nordic-walking. 
W ciągu dwóch lat pokonaliśmy 
dystans ponad 43 tys. kilometrów, 
czyli rozpoczęliśmy drugie okrąże-
nie Ziemi – mówi Andrzej Szelka 
z Amatorskiego Klubu Miłośników 
Biegania Pędziwiatr Gliwice, który 
jest organizatorem przedsięwzię-
cia. Jak dodaje wspólne bieganie 
adresowane jest do wszystkich, 
którzy chcą być aktywni. Wiek nie 
ma znaczenia. – Najmłodszy za-
wodnik miał 3 tygodnie (był oczy-
wiście w wózku, ale z własnym 
numerem startowym). Z kolei 
najmłodszy zawodnik maszerują-
cy samodzielnie z kijkami nordic 
walking miał 2 lata, a najstarszy 
prawie 83! – mówi Andrzej Szelka. 

W latach 2014 i 2015 dłu-
gość jednego okrążenia wynosi-
ła 3,45 kilometra, a do pokona-
nia było od 1 do 3 okrążeń, czyli 
maksymalnie 10,35 kilometra. 
W 2016 roku jedno okrąże-
nie będzie miało 5,274 km,  
a do pokonania będzie od 1 do 
4 okrążeń, czyli maksymalnie 
21,097 km, co oznacza dystans 
półmaratonu. – To nie jest 
impreza dedykowana wyłącz-
nie wyczynowym biegaczom. 
Jest to forma szkółki ucząca 
regularnego ruchu na wolnym 
powietrzu, która ma ewentu-
alnie przygotować biegacza 

do większych wyzwań – np. 
do udziału w Półmaratonie 
Gliwickim – dodaje Szelka. Na 
zakończenie sezonu uczestnicy 
„Gliwickiej Parkowej Prowokacji 
Biegowej” spotkają się na „Balu 
Zwycięzców”. Za co najmniej  
9 startów w ciągu roku zawod-
nik otrzyma statuetkę biegnącej 
Radiostacji, a za 12 biegów do-
datkowo nagrody niespodzianki. 

 Pierwsze biegowe spotka-
nie odbędzie się 23 stycznia. Za 
udział w imprezie obowiązuje 
opłata startowa (10 lub 20 zł 
– za pierwszy start w zależno-
ści od kategorii wiekowej oraz  
5 i 15 zł za kolejne starty). Szcze-
gółowe informacje o rejestracji 
oraz regulamin można znaleźć 
na stronie internetowej organi-
zatora: www.gppb.eu.  (as)

…to podstawowe założenie skutecznej samoobrony, 
której naukę już niebawem rozpocznie 150 mieszkanek 
Gliwic. Do udziału w XXI edycji bezpłatnego kursu sa-
moobrony zapraszają organizatorzy – centrum Ratow-
nictwa Gliwice i Straż Miejska. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w ramach programu „Bezpieczne Gliwice" 
i finansowane ze środków budżetu miejskiego.

Kurs ma na celu zwiększe-
nie poczucia bezpieczeństwa 
wśród kobiet. Nabyta w trakcie 
zajęć wiedza pozwoli przyswoić 
kursantkom szereg użytecz-
nych zachowań w sytuacjach 
zagrożenia. Zajęcia będą pro-
wadzone w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących przy ul. 
Warszawskiej 35. Pierwsze 
ćwiczenia odbędą się 28 stycz-
nia, a ostatnie 17 marca 2016 
r. Zajęcia będą się odbywały 

w poniedziałki i czwartki w go-
dzinach od 19.30 do 21.30. 
W kursie może wziąć udział 150 
pań. Ze względu na koniecz-
ność zapoznania się z regula-
minem zajęć oraz podpisania 
stosownego oświadczenia, 
wymagane jest osobiste zgło-
szenie swojego uczestnictwa 
w siedzibie Centrum Ratownic-
twa Gliwice przy ul. Bolesława 
Śmiałego 2b w pokoju nr 120. 
Zapisy na kurs rozpoczną się 
w czwartek, 21 stycznia 2016 r.  

O przyjęciu na kurs samoobro-
ny zadecyduje kolejność zgło-
szeń. W zajęciach mogą wziąć 
udział panie, które ukończyły 
15. rok życia i mieszkają w Gli-

wicach. W przypadku osób 
niepełnoletnich wymagana 
jest pisemna zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. Szczegóło-
we informacje można uzyskać  

na stronie www.crg.gliwice.pl, 
poprzez e-mail: a.bartkowiak@
poczta.crg.gliwice.pl lub dzwo-
niąc pod numer 32 301-97-23. 
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Wykorzystać siłę przeciwnika…
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Zwalcz w sobie lenia!

Gliwicka Parkowa Prowokacja Biegowa to okazja, by wspólnie pobie-
gać albo… pochodzić (z kijkami nordic walking). Taka forma zbiorowej 
aktywności coraz bardziej podoba się mieszkańcom Gliwic

http://www.gppb.eu
http://www.crg.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 3/2016 (779), 21 stycznia 20168

SPOłecZeńSTWO/OGłOSZeNIa

kolory 
miasta

OFERTA PRACY

Dzień Seniora? Andrzejki? Karnawał? Każda okazja jest dobra, by wspólnie spędzać czas 
– także w tańcu

W zdrowym ciele, zdrowy duch. Członkowie klubu lubią spędzać wolny czas aktywnie 

Jak to się robi w Starych Gliwicach?
Jest najmłodszym spośród kilkunastu innych działających na tere-
nie Gliwic. Działa równie prężnie, jak pozostałe – Klub Seniora „aS” 
w Starych Gliwicach. Jak zaczęła się jego historia? Z czego słynie? 
Jakie osiągnięcia ma na swoim koncie?

Wszystko zaczęło się na początku 
ubiegłego roku. Zawiązała się grupa osób 
chętnych do nowych wyzwań i kontaktów 
z innymi ludźmi. – Ważne, by ludzie wyszli 
z domu. Po odchowaniu dzieci, a czasem 
nawet wnuków, warto pomyśleć o sobie 
i… korzystać z życia – mówi Stanisław 
Kristman, inicjator założenia klubu, któ-
rego wspomagali Barbara Świąć i Adam 
Pańtak. W sprawach organizacyjnych 
związanych z rozpoczęciem działalności 
klubu seniorzy mogli liczyć na wsparcie 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych. Udało się. Od ponad roku Klub 
Seniora „AS” działa przy Radzie Osiedla 
Stare Gliwice i korzysta z pomieszczeń 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 
Gomułki. Dzięki przychylności szkoły klubo-
wicze mogą organizować różnego rodzaju 
zajęcia rekreacyjne – m.in. gimnastykę ko-
rekcyjną, wspólne marsze nordic walking, 
aerobik wodny czy zajęcia z karate. Pobliski 
klub SKS „Spartakus” umożliwia seniorom 
grę w tenisa stołowego. Nie brakuje też 
spotkań tematycznych – z fizjoterapeutą, 
dietetykiem, etykiem czy prawnikiem.  

Seniorzy uczą się języków obcych: angiel-
skiego i niemieckiego. Chętnie uczestniczą 
też w kursach komputerowych. Wszystkie 
zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy. 
Przy finansowym wsparciu Rady Osiedla 
Stare Gliwice organizowane są również 
imprezy okolicznościowe dla członków 
klubu. – To okazja, by wzajemnie się poznać, 
miło spędzić czas no i oczywiście… potań-
czyć – dodaje Stanisław Kristman. – Nasze 
klubowe spotkania służą też omawianiu 
ważniejszych kwestii, które bezpośrednio 
dotyczą naszego miasta i naszej dzielnicy 
– dopowiada. Seniorzy wraz z osiedlowy-
mi radnymi szeroko informowali lokalną 
społeczność m.in. o założeniach budżetu 
obywatelskiego. – Nasz klub współpracuje 
z różnymi organizacjami społecznymi – Ślą-

ską Fundacją Przedsiębiorczości, Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych i nie-
którymi wydziałami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, które udzielają nam pomocy 
merytorycznej i pomagają w uatrakcyjnia-
niu zajęć dla klubowiczów. Spotykamy się 
też z innymi klubami seniora z Gliwic, by 
wymieniać się doświadczeniami – podkre-
śla Stanisław Kristman. Aktualnie Klub Se-
niora „AS” ze Starych Gliwic zrzesza prawie 
70 osób. Spotkania odbywają się w drugą 
i czwartą środę miesiąca. Więcej informacji 
o działalności klubu na stronie internetowej:  
www.as.3z.com.pl

Anita Szczecina, 
Monika Wojdowska-Krawczyk
Gliwickie Centrum Organizacji 
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Ogłoszenie o naborze na wolne 2 stanowiska urzędnicze
referent w Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

Numer naboru: 1/2016

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• przygotowywanie decyzji administracyj-

nych z zakresu kierowania, umieszczania 
i ustalania odpłatności za pobyt w DPS na 
podstawie wywiadów środowiskowych,

• współpraca z domami pomocy społecznej, 
a także jednostkami samorządowymi i in-
nymi podmiotami w zakresie kierowania 
i umieszczania osób w DPS oraz w kwe-
stiach związanych z odpłatnością za ich 
pobyt w DPS,

• prowadzenie rejestrów osób oczekujących 
na umieszczenie w DPS oraz przygotowywa-
nie pism do osób oczekujących na umiesz-
czenie z informacją o przewidywanym 
terminie oczekiwania,

• przygotowywanie umów oraz aneksów 
z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi 
mieszkańca DPS, ustalających wysokość 
wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego 
mieszkańca w DPS,

• przygotowywanie i przekazywanie do Działu 
Księgowości listy osób zobowiązanych do wno-
szenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS,

• prowadzenie rejestrów mieszkańców DPS 
objętych świadczeniem w postaci zasiłków 
stałych oraz mieszkańców, którym OPS opła-
ca składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• sporządzanie dokumentów do wypłaty 
mieszkańcom DPS zasiłków stałych (list, 
zleceń, przelewów),

• sporządzanie dokumentów związanych 
z płatnością za pobyt w DPS (dopłata gminy, 
opłata zastępcza),

• przygotowywanie list składek ZUS,

• prowadzenie nadzoru nad terminową re-
alizacją zadania związanego z wypłacaniem 
zasiłków stałych osobom umieszczonym 
w DPS oraz z ustalaniem odpłatności za 
pobyt w DPS (aktualizacje wywiadów śro-
dowiskowych),

• przygotowywanie dokumentacji kierowanej 
do organów odwoławczych,

• przygotowywanie korespondencji do wy-
syłki w programie SOD,

• bieżące rejestrowanie decyzji administra-
cyjnych i korespondencji w systemie SOD,

• opracowywanie terminowych sprawozdań.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• udokumentowany minimum roczny staż 

pracy w jednostkach samorządowych,
• bardzo dobra umiejętność obsługi kompu-

tera i programów komputerowych,
• zdolność analitycznego myślenia,
• umiejętność sporządzania pism urzędowych,
• zdolność pracy pod presją czasu,
• niekaralność za przestępstwa karno-skar-

bowe,
• umiejętność stosowania obowiązujących 

przepisów prawa w realizacji powierzonych 
zadań, w szczególności znajomość następu-
jących aktów prawnych:

1. kodeks postępowania administracyjnego z 14 
czerwca 1960 r. (t.j. DzU z 2013 r., poz. 267)
2. ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (DzU z 2015 r., poz. 163 z póżn.  zm.)
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 23 sierpnia 2012r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (DzU z 2012 r., 
poz. 964).

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku admini-

stracja, prawo, ekonomia, socjologia,
• doświadczenie w sprawach związanych 

z umieszczaniem w domach pomocy spo-
łecznej,

• umiejętność obsługi programu SOD.
• Informacja o warunkach pracy na stanowi-

sku objętym naborem:
• praca przy komputerze, pod presją czasu;
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Pomocy 

Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, Gliwice 
(I piętro, winda).

W grudniu 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, skrupulat-

ność, odporność na stres, umiejętność 
pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie 

(dopuszczalne kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

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

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie 
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkole-

niach, posiadane certyfikaty potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność, w przypadku gdy kandydat 
zamierza skorzystać z uprawnienia, wynika-
jącego z  art. 13a ust. 2 ustawy o pracowni-
kach samorządowych,

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

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić za-
trudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz o posiada-
niu pełni praw publicznych i zdolności do 
czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie podpisane o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgodnie z wymo-
gami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2014 r.,  
poz.1202 z późn. zm.).”
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, 
życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone podpisaną przez kandy-
data klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą 
o pracownikach samorządowych z 21 listopada 
2008 r. ( DzU z 2014 r. poz.1202 z późn. zm.).”
Dokumenty należy składać w terminie do 25 
stycznia 2016 r. w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. 
Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór numer 1/2016 na wolne stanowiska 
urzędnicze referent w Dziale Świadczeń.”
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-96-51 lub 32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymogi for-
malne i dopuszczonych do kolejnego etapu 
postępowania ogłoszona zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, II piętro.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych 27 
stycznia 2016 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zo-
stanie opublikowany na stronie internetowej 
www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów 
spełniających wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniających wy-
magania formalne nastąpi do 26 stycznia 2016 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwestiona-
riusz osobowy oraz „Regulamin naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach” zostały opublikowa-
ne na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach (zakładka: Nabory/Ogłoszenia 
o naborach/ Pliki do pobrania).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  
zatrudni kandydatów  na stanowisko referenta w Dziale świadczeń, w pełnym wymiarze etatu.

http://www.as.3z.com.pl
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OFERTY PRACY niERuChOmOśCi

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 367, obr. Nowe Miasto, 

o pow. 0,0083 ha, położona przy ul. 
Gen. andersa 66 w Gliwicach, z księ-
gi wieczystej nr Gl1G/00045033/4, 

• działka nr 368/2, obr. Nowe Miasto, 
o pow. 0,6560 ha, położona pomię-
dzy ul. Kozielską, a ul. Gen. ander-
sa w Gliwicach, z księgi wieczystej  
nr Gl1G/00045033/4.

Łączna pow. gruntu: 0,6643 ha.
Termin przetargu: 
3 lutego 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 254
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 150 000,00 zł
Wadium: 115 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• działka nr 76/2, obr. Żorek, o pow. 

1,6492 ha,
• działka nr 77, obr. Żorek, o pow. 

0,1787 ha,
położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
stanowiące własność Gminy Gliwice, KW nr 
GL1G/00046417/7, łączna pow. gruntu: 
1,8279 ha, zabudowane kompleksem bu-
dynków o charakterze magazynowym, warsz-
tatowym i biurowym o łącznej powierzchni 
użytkowej 2546,37 m².
Termin przetargu: 
14 marca 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 700 000,00 zł
Wadium: 370 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 9 marca 2016 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

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  
2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane 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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 5/2016 do 29 stycznia 2016 r.
•	 nr 6/2016 do 28 stycznia 2016 r.

•	 nr 7/2016 do 29 stycznia 2016 r.
•	 nr 8/2016 do 29 stycznia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 1/SP/2016 do 28 stycznia 2016 r. •	 nr 2/SP/2016 do 29 stycznia 2016 r.

oddania w użytkowanie, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 10/2016 do 3 lutego 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
•	 nr 9/2016 do 2 lutego 2016 r.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE

inFORmuJE,

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIeROWca (KaT. c+e) W RucHu MIęDZYNaRODOWYM
siedziba firmy: Gliwice 

nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy: 
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 26 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
• Szkolenia wprowadzające

• Terminowe wypłaty wynagrodzenia  
i innych świadczeń należnych

• Miłą atmosferę pracy

Wymagania:
• Ważne prawo jazdy kategorii C+E
• Elektroniczna Karta Kierowcy
• Doświadczenie 
• Dyspozycyjność
• Oświadczenia o niekaralności
• Posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej 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 Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883 
z późn. zm.)”.

Numer naboru 1/2016

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)

W DZIale lOKalI KOMuNalNYcH w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• nadzór nad realizacją powierzonych czynno-

ści administrowania i zarządzania zasobami 
Skarbu Państwa, 

• merytoryczna weryfikacja rozliczania kosz-
tów utrzymania zasobów Skarbu Państwa,

• prowadzenie spraw o umorzenia należności 
pieniężnych za użytkowanie lokali stanowią-
cych własność Miasta Gliwice,

• kontrola windykacji prowadzonej przez 
zarządców zasobów lokalowych,

• przygotowywanie projektów odpowiedzi na 
interpelacje, wnioski i skargi mieszkańców.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej rok doświadczenia zawodowe-

go, w tym co najmniej pół roku w jednostce 
samorządu terytorialnego,

• znajomość przepisów: ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1774), ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. DzU 2014 r., poz. 
150 z późn. zm.), ustawy o własności lokali 
(t.j. DzU z 2015 r., poz.1892),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
• znajomość kodeksu cywilnego,
• umiejętność redagowania pism urzędo-

wych,
• umiejętność pracy w grupie, analizy i synte-

zy informacji, logicznego myślenia.
cechy charakteru:
• komunikatywność,
• samodzielność,
• zorganizowanie.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, 

praca na I lub II piętrze Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej Plac Inwalidów Wojennych 
12 lub 20 Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 

• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej - www.zgm-gliwice.pl w za-
kładce „Praca”)

• dokumenty potwierdzające doświadczenie 
zawodowe (potwierdzone kserokopią doku-
mentów, wystawionych przez pracodawców 
lub zleceniodawców, z których wynika okres 
świadczenia pracy),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie),

• oświadczenie od kiedy może nastąpić za-
trudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za umyślne 
przestępstwo,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności

• do czynności prawnych.
• oświadczenia z klauzulą:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą  z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.)”

- „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2014 r., poz. 1202)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie pod-
pisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim, 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 

składać w zamkniętych kopertach ozna-
czonych nr naboru 1/2016, w Sekretaria-
cie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), Plac Inwalidów Wojennych 12, 
44-100 Gliwice.

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 25.01.2016 do godz. 15.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po ter-
minie, nie będą rozpatrywane.

• Do oferty mogą być dołączone inne doku-
menty, w tym opinie lub referencje z po-
przednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów 
merytorycznych: 27 stycznia 2016 r. godz. 9.00.

• Inne informacje:
• Regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce „Praca”.

• Zastrzega się informowanie o zakwalifiko-
waniu do testów merytorycznych wyłącznie 
kandydatów, których dokumenty aplika-
cyjne spełniały wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze.

• Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby 
zainteresowane zwrotem dokumentów 
mogą je odebrać w Zakładzie, zgłaszając 
się osobiście. Nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

• Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2014 r., 
poz. 1202) publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego 
naboru. 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6 %.

• Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6 % kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu składa wraz z wymaganymi 
dokumentami kopię dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu In-
walidów 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.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE

inFORmuJE,

sprzedaży:
•	 nr 1 - 12 do 1 lutego 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 13 – 16 do 29 stycznia 2016 r.

nabór nr KD.210.2.2016.KP-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Kultury i Promocji Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 lutego 2016 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój nr 364. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 
pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Praca socjalna,
2. Prowadzenie indywidualnych i grupowych 
form wsparcia,
3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomocy 
będą zdolne samodzielnie pokonywać proble-
my będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań,
5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspi-
rowanie działań samopomocowych w zaspo-
kajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, 
rodzin, grup i środowisk społecznych,
6. Współpraca i współdziałanie z innymi spe-
cjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym 
stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 
oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163  
z póżn. zm.),
2. Obywatelstwo polskie,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
prawo do korzystania w pełni z praw publicz-
nych,

4. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej i ko-
deksu postępowania administracyjnego oraz 
dokumentów i wytycznych dotyczących reali-
zacji wsparcia z zakresu włączenia społecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole, wysokie 
umiejętności komunikacyjne, umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość, 
rzetelność, punktualność, wyrozumiałość, cier-
pliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie, 
3. List motywacyjny,
4. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach  
i szkoleniach,
5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcze-
śniejszego zatrudnienia),
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu 
pełnej zdolność do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie 
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwala-
jącym na wykonywanie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny 
być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za 
zgodność z oryginałem". CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)".

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 5 lu-
tego 2016 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 przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem telefonu: 32/335-96-51 lub 
32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.

mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
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OGłOSZeNIa
niERuChOmOśCi / KOmuniKAT

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.  

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

uŻYTKOWE

LOKALE nA SPRZEDAŻ

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

 □ ul. BOJKOWSKa 12, lokal nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
usytuowanego na klatce schodowej (pozosta-
jącego w częściach wspólnych)

Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 67 100,00 zł 
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. DĄBROWSKIeGO 23, lokal nr 8, II piętro, pow. 
37,04 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, spiżarka, 
przedpokój

Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 79 700,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 14.10 do 14.25
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. TOSZecKa 56, lokal nr 3, parter, pow. 38,31 m2  
+ piwnica - 4,15 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 72 800,00 zł 
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. WaRSZaWSKa 14, lokal nr 1, parter, pow. 
28,80 m2 + piwnica - 4,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
Wc, przedpokój

Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 61 100,00 zł 
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 14.35 do 14.50
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. cYRaNecZKI 2, lokal nr 8, I piętro, pow. 44,20 
m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 114 500,00 zł 
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium:29 stycznia 2016 r.

 □ ul. śWIęTOJańSKa 26, lokal nr 3, I piętro, pow. 
41,36 m2 + piwnica - 10,23 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł 
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. RYBNIcKa 14, lokal nr 8, II piętro, pow. 30,60 m2, 
1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 62 000,00 zł 
Wadium:  3100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ Plac JaśMINu 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 
47,95 m2 + piwnica - 8,79 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 93 700,00 zł 
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 
22 stycznia 2016 r. od godz. 12.45 do 13.00
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. KOlBeRGa 42, lokal nr 6, I piętro, pow. 39,37 m2  
+ piwnica - 4,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 91 500,00 zł 
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. PRZeMYSłOWa 6b, lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do Wc 
na półpiętrze klatki schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 47 680,00 zł 
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. KRZYWa 9B, lokal nr 6, II piętro, pow. 51,47 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostępem do 
Wc usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 89 100,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 
27 stycznia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. NałKOWSKIeJ 1, lokal nr 6, I piętro, pow. 
85,41 m2, 4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
131 000,00 zł 
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. BRacKa 16, lokal nr 5, I piętro, pow. 43,15 m2 

+ piwnica - 5,07 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 74 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 
27 stycznia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. STYcZYńSKIeGO 25, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wentylacji 
grawitacyjnej), łazienka z Wc, przedpokój (lokal 
nie posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 94 100,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWYcIęSTWa 5, lokal nr 4, I piętro, pow. 
119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze, łazienka  
z WcTermin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.00

cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł 

Wadium: 10 900,00 zł

Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.05 do 

12.20

Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. JÓZeFa lOMPY 1, lokal nr 1, parter, pow. 
62,02 m2, 2 pokoje, kuchnia, garderoba, przed-
pokój oraz łazienka z Wc

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.30

cena wywoławcza nieruchomości: 154 000,00 zł 

Wadium: 7700,00 zł

Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.30 do 

10.45

Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ aleJa WOJcIecHa KORFaNTeGO 3, lokal nr 12,  
I piętro (oficyna), pow. 61,54 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, garderoba, 2 komórki, przedpokój (dostęp 
do Wc - pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości - z klatki schodowej)

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.00

cena wywoławcza nieruchomości: 104 400,00 zł 

Wadium: 5300,00 zł

Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.00 do 

10.15.

Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. OKOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 
88,95 m2 + piwnica - 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia,  
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.30

cena wywoławcza nieruchomości: 177 100,00 zł 

Wadium: 8900,00 zł 

Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.40 do 

13.50.

Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. BłOGOSłaWIONeGO cZeSłaWa 48, lokal 
nr u-I, parter, pow. 17,91 m2 + Wc – 1,15 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 160,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 
27 stycznia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.10
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIeMNeJ WODY 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIeMNeJ WODY 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2+ komórka - 8,37 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 13.00

cena wywoławcza nieruchomości: 33 200,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. KRZYWa 1, lokal nr I, parter, piwnica, pow. 
212,52 m2, 9 pomieszczeń, korytarz, klatka 
schodowa na poziomie piwnic, 9 pomieszczeń,  
2 korytarze na parterze
Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 288 200,00 zł 
Wadium: 14 500,00 zł
Termin oględzin: 
25 stycznia 2016 r. od godz. 13.40 do 13.55
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ Garaż, usytuowany na północ od ul. KOZIel-
SKIeJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 11 400,00 zł 
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 

22 stycznia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIcKIeGO 12, lokal nr I, piw-
nica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 71 500,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.00 do 
14.10
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIcKIeGO 8, lokal nr III, par-
ter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 139 600,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBeRTa BaRlIcKIeGO 8, lokal nr IV, przy-
ziemie, pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,00 zł
Wadium: 3600,00 zł

Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWYcIęSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro (ofi-
cyna), pow. 74.04 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 
3 Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 186 386,05 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.10 do 
13.20
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWYcIęSTWa 14, lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica - 10,40 m2, 6 pomieszczeń,  
2 korytarze, pomieszczenie higieniczno-sanitar-
ne, Wc, przedsionek
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 263 100,00 zł
Wadium: 13 200,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.35 do 
12.50 (dojście do budynku przy ul. Zwycięstwa 14 od-
bywa się przez bramę i podwórze nieruchomości przy 
ul. Zwycięstwa 16-18)
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

miESZKALnE

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Opolskiej 23,  
pow. 34,26 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r.,  
godz. 8.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

2) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. Bernardyńskiej 59  
(suterena), pow. 108,80 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r.,  
godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 2200,00 zł.

3) II przetargu ustnego na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wynajem 
lokalu użytkowego przy ulicy:

 X   ul. świętojańskiej 29  
(suterena), pow. 33,06 m2 

Termin przetargu: 22 stycznia 2016 r., 
godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I przetargu nieograniczonego ustnego na wysokość stawki czyn-
szu dzierżawnego, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwi-
ce przy ulicy Jana Pawła II, obejmującą część działki nr 1461, obręb Sta-
re Miasto o pow. 986 m2 (pow. całkowita działki 3913 m2), zapisanej  
w KW nr Gl1G/00038257/8, na której zlokalizowany jest wielopoziomowy parking 
płatny. 

Termin przetargu: 29 stycznia 2016 r., godz. 12.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8300,00 zł 

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl

Sprawdź ważność karty 
i – w przypadku utraty jej 
ważności – złóż „Wniosek  
o przedłużenie ważności 
Karty Rodzina 3+” na kolej-
ne lata. 

Szczegóły na 
 www.gliwice.eu.

Masz 
Kartę 

Rodzina 3+?

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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OGłOSZeNIa

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice

informuje,

że od 1 stycznia 2016 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS jest obniżony  
z 11,89 zł za 1m² na 11,49 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Dla lokali zajmowanych przez najemców, którzy pomimo 
ciążącego na nich obowiązku ustawowego nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na ich 
gospodarstwo domowe lub których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia, stawka czynszu pozostaje bez zmian 
i wynosi 12,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

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 od-
działach ING Bank Śląski 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 Nieruchomo-
ściami pokój 438-440 (IV piętro), tel.: 
32/239-12-30 lub 32/238-55-23 lub 
pod nr komunikatora gg: 33868630, 
33869399, 33871238, 33865836, 
33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice 
informuje, że przedmiotowa opła-
ta należna jest na podstawie art. 71  
ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 
2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i wynosi 
odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla 

nieruchomości oddanych w użytko-
wanie wieczyste na cele szczególne, 
wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 1-3 
ww. ustawy,

• 1% ceny nieruchomości – dla 
nieruchomości przeznaczonych 
na cele mieszkalne, wymienione  
w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,

• 3% ceny nieruchomości – dla nie-
ruchomości przeznaczonych na 
cele inne, wymienione w art. 72  
ust. 3 pkt.5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest 
w akcie notarialnym (lub decyzji admi-
nistracyjnej), którym dana nierucho-
mość została oddana w użytkowanie 
wieczyste.

Zmiana wysokości opłaty może nastąpić 
w przypadku zmiany wartości rynkowej 
nieruchomości, w formie aktualizacji 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocz-
nej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W 
takim przypadku użytkownik wieczysty 
powinien do końca roku kalendarzowe-
go otrzymać pismo z wypowiedzeniem 
opłaty rocznej i propozycją nowej, zak-
tualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.

użytkownikom wieczystym – osobom 
fizycznym, którym oddano nieruchomość 
na cele mieszkalne, a których dochód na 
jednego członka rodziny nie przekracza 
50% średniego miesięcznego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej za rok 
poprzedzający ten, za który opłata ma 
być wnoszona, ogłaszanego przez Pre-
zesa 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 bonifi-
katy od opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu 
usługi przypominania o terminie opłaty 
przez SMS. W celu otrzymywania takiej 
informacji należy złożyć oświadczenie o 
wyrażeniu zgody.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE

PRZYPOminA

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:
• sporządzanie list płac,
• sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla 

potrzeb ZUS i US,
• sporządzanie deklaracji i sprawozdań  

z zakresu PFRON i GUS,
• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu 

oraz innych dokumentów związanych z ubie-
ganiem się przez pracownika o rentę lub eme-
ryturę,

• szczegółowy zakres zadań określi przydział 
czynności.

II. Wymagania na stanowisko referenta
Wymagania niezbędne:
• kandydat jest obywatelem polskim lub 

osobą nieposiadającą polskiego oby-
watelstwa, jeżeli posiada znajomość 
języka polskiego potwierdzoną do-
kumentem określonym w przepisach  
o służbie cywilnej i na podstawie umów 
międzynarodowych lub przepisów prawa 
wspólnotowego przysługuje jej prawo do 
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

• kandydat ma pełną zdolność do czynności 
prawnych oraz korzysta z pełni praw publicz-
nych,

• kandydat posiada kwalifikacje zawodowe wy-
magane do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku,

• min. 2-letnie doświadczenie na sta-
nowisku bezpośrednio związanym  
z obsługą wynagrodzeń w oświacie,

• umiejętność obsługi  komputera,  
w szczególności takich programów jak pakiet 
MS Office, Płatnik, QWARK, PFRON,

• znajomość przepisów z zakresu Karty Nauczy-
ciela, prawa pracy, podatkowych i ZUS,

• kandydat nie był skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe;

• kandydat cieszy się nieposzlakowana opinią.
W zakresie wykształcenia:
• wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość przepisów w zakresie ustaw: o fi-

nansach publicznych, o pracownikach samo-
rządowych oraz o ochronie danych osobowych,

• co najmniej 3-letni staż pracy w jednostce 
oświatowej.

III. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności 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 o wymaganych dokumentach:
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oryginał kwestionariusza osobowego,
• kserokopie świadectw pracy;
• kserokopie dokumentów potwierdzające wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach,

• oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do 
pracy na danym stanowisku,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych i o niekaralności za przestępstwo po-
pełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne – list mo-
tywacyjny, szczegółowe CV – powinny być 
opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawar-
tych 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 mar- 
ca 1999 r. o pracownikach samorządowych (DzU 
z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

VI. Informacje dotyczące terminu, miejsca i for-
my składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 21 stycz-
nia 2016 r. do godz. 14.00 w sekreta-
riacie Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca,  
ul. A. Asnyka 36 w Gliwicach. Aplikacje, które 
wpłyną po wskazanym terminie, nie będą roz-
patrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
32/232-30-33, wew. 15.

Wybór kandydata nastąpi po rozmo-
wach kwalifikacyjnych, które odbędą się  
22 stycznia 2016 r. (piątek) od godz. 8.00, 
ze wszystkimi kandydatami spełniający-
mi wymogi formalne. Wybrany kandydat 
zostanie powiadomiony telefonicznie do  
25 stycznia 2016 r. 
Planowany termin zatrudnienia: od  
1 lutego 2016 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 upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce,  
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł: 6,7%.
Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji ogłoszenia o na-
borze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo  
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiąza-
ny jest do złożenia (wraz z dokumenta-
mi) kopii dokumentu potwierdzającego  
niepełnosprawność.

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

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

• doradca klienta - wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w branży budowlanej oraz 
uprawnienia na wózki widłowe, obsługa klientów sklepu, uzupełnianie towaru, przygotowywanie 
zamówień dla klientów, oferta także dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• cukiernik - wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie zawodowe mile widziane, tylko 
zmiana nocna od godz. 19.00, miejsce pracy: Gliwice;

• tokarz obrabiarek sterowanych numerycznie – wykształcenie zawodowe techniczne, doświad-
czenie zawodowe min. 2-3 lata, niekaralność, znajomość rysunku technicznego, posługiwanie się 
przyrządami pomiarowymi, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice-Łabędy;

• kosmetyczka - wykształcenie średnie kierunkowe, wymagane doświadczenie, mile widziana umiejęt-
ność stylizacji paznokci żelowych i hybrydowych, 3/4 etatu, jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;

• asystent spedytora - wykształcenie min. Średnie, znajomość j. angielskiego w stopniu bardzo dobrym, 
j. niemiecki mile widziany, wymagana dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja pracy 
własnej, kontrola prawidłowości realizacji zleceń i przekazywanie informacji do zleceniodawców  
o wszelkich nieprawidłowościach, współpraca z klientami, partnerami, podwykonawcami i innymi 
komórkami organizacyjnymi, dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny - wykształcenie zawodowe, doświadczenie niewymagane, mile widziana 
obsługa wózków widłowych, praca przy produkcji okien, jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice.

Oferty z 14 stycznia 2016 r.
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ZMIaNa GODZIN PRacY BIuRa OBSłuGI śRODKÓW PFRON

komunikat
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lutego 2016 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania klientów przez 
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 20, 44-100 Gliwice) zgodnie z poniższym harmonogramem:
• poniedziałki, wtorki, środy i piątki - od 8.00 do 14.00 • czwartki - od 10.00 do 17.00.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gli-
wicach informuje, że następuje 
zmiana godzin pracy Biura Obsłu-
gi środków PFRON, znajdującego 
się przy ul. Zwycięstwa 34 w GOIN.  

Od 4 stycznia 2016 r. obsługa intere-
santów odbywa się według harmono-
gramu:

• poniedziałek, godz.12.30 – 16.30,

• wtorek, godz. 12.30 – 15.00,

• środa, godz. 8.00 – 11.00,

• czwartek, godz. 8.00 – 11.00,

• piątek, godz. 8.00 – 11.00.

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy 
ordynacja podatkowa, wprowadzając obowiązek 
bezpośredniego obciążania klientów prowizją za 
płatność kartą, co jest technicznie niemożliwe do 

wykonania. Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 
W  związku z  tym od 1 stycznia 2016 r. w  Urzędzie Miejskim w  Gliwi-
cach nie można płacić kartą należności podatkowych czy regulo-
wać jakichkolwiek innych opłat. Terminale do dokonywania płatno-
ści przestały funkcjonować. Jedyną możliwością regulowania swoich 
zobowiązań finansowych względem miasta pozostanie więc zapłata gotówką  
w kasie urzędu, przelewem lub bez prowizji w kasach ING Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gliwiczan będzie to spora uciążliwość. Samorząd 
nie ma jednak obecnie żadnych możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podjęliśmy 
natomiast działania zmierzające do tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 
 Marek Jarzębowski
 rzecznik prasowy  Prezydenta Gliwic

WaŻNe Dla MIeSZKańcÓW

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24a - termomodernizacja i modernizacja budynku  

warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 (2)”

•	 Termin składania ofert: 25 stycznia 2016 r. do godz. 9.00.
•	 Termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2016 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE

ZAWiADAmiA

http://www.pup.gliwice.pl/
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W Muzeum w Gliwicach można nie tylko podziwiać materialne świa-
dectwo naszej historii – można także o nim posłuchać i porozma-
wiać. W styczniu odbędą się m.in. Komplety Historyczne i spotkanie 
Muzealnego uniwersytetu III wieku.

Na początek pierwsze w tym roku 
spotkanie Muzealnego Uniwersytetu 
III wieku. To cykl dedykowany starszym 
gliwiczanom, podczas którego mają 
okazję zwiedzić wystawy i wysłuchać, 
co do powiedzenia o eksponatach mają 
fachowcy. Cykl powstał na fali popu-
larności „środy dla seniora” – oprowa-
dzania kuratorskiego po ekspozycjach, 
w których chętnie uczestniczyli najstarsi 
gliwiczanie. Tym razem muzealnicy za-
praszają seniorów w podróż do przeszło-
ści pod hasłem „Gliwice i powiat gliwicki 
na przestrzeni dziejów”. Seniorom to-
warzyszyć będą archeolodzy i historycy 
z Zamku Piastowskiego, którzy przybliżą 
dzieje naszego miasta. Początek spo-
tkania w czwartek, 21 stycznia, o godz. 
12.00. Wstęp wolny, ale ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc organizatorzy 

proszą o zapisy pod numerem telefonu 
783 560 006.

Kolejna historyczno-edukacyjna 
styczniowa propozycja to Komplety Histo-
ryczne. To wykłady, które od 2014 roku 
regularnie zabierają słuchaczy na wy-
prawę w głąb dziejów naszego państwa. 
Podczas kolejnych odsłon przedstawiane 
były najważniejsze momenty w historii 
Polski. Najbliższe Komplety Historyczne 

będą dotyczyły konsekwencji polityki dy-
nastii Wazów i powstania Chmielnickiego. 
O konfliktach i roszadach terytorialnych 
Rzeczypospolitej opowie dr Paweł Duda 
z Instytutu Historii Uniwersytetu Ślą-
skiego. Zainteresowani rodzimą historią 

powinni wybrać się do Willi Caro w so-
botę, 23 stycznia. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 16.00, a wstęp na nie jest 
bezpłatny.   (mag)

Szczegóły na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl.
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Biblioteka zaprasza w podróż
literacki Przewodnik po świecie – to nowy cykl tematycznych spotkań, dzięki którym odwiedzający gliwicką bibliotekę będą mogli poznać 
różne zakątki świata. Na początek bibliotekarze zapraszają do Francji.

Styczniową wyprawę do kraju nad 
Sekwaną rozpoczęło spotkanie z Francuzem, 
Johanem Mortierem, który opowiedział nie 
tylko o swojej ojczyźnie, ale też o niezwykłym 
projekcie „7 miliardów innych”. To filmowe 
wywiady, które powstały podczas podroży 20 
operatorów kamer po 84 państwach. 

Wyprawa do Francji nie może się obyć 
bez wizyty w stolicy. Do miasta miłości bę-
dzie można wybrać się w piątek, 22 stycz-
nia, odwiedzając Bibliotekę Centralną przy 
ul. Kościuszki. O godz. 18.00 romaniści 
ze Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych Politechniki Śląskiej pokażą tam 
Paryż, jakiego nie znamy. Podczas „Nocy 
w Paryżu” będzie można też wziąć udział 
w quizie i powalczyć o nagrody ufundo-
wane przez Cafe Bistro Paris Paris (m.in. 
zaproszenie na francuski deser i kurs 
językowy). Organizatorzy zaznaczają, że 
piątkowe, paryskie spotkanie przeznaczo-
ne jest dla osób pełnoletnich. 

W styczniu łatwiej też odnaleźć w bi-
bliotekach literaturę francuską – do końca 
miesiąca utwory takich autorów jak Bal-
zak, Houellebecq czy Verne będą czekały 
na czytelników w specjalnie wyekspono-
wanych miejscach. W lutym, gdy zakończy 
się literackie zwiedzanie Francji, bibliote-
karze zaproszą wszystkich do Anglii. 

 (mag)
Szczegóły na stronie  

www.biblioteka.gliwice.pl. 
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Dymitr Samozwaniec przysięga Zygmuntowi III Wazie wprowadzenie katolicyzmu  
w Rosji (Nikolai Nevrev - 1874 r.)  | materiały Muzeum w Gliwicach

Podczas całego miesiąca francuskiego w bibliotece można zrobić sobie wyjątkowe zdjęcie 
z gadżetami nawiązującymi do kraju nad Sekwaną

hełm żelazny typu  
burgundzkiego,  
tzw. burgoneta  
lub szturmak


