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Jak dojechać 
na groby
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Już wkrótce wybierzemy się na cmentarze, by wspominać naszych bliskich. 
Przy nekropoliach zrobi się tłoczno, zmieni się organizacja ruchu samocho-
dowego. warto wiedzieć, że zarząd transportu Metropolitalnego uruchomi 15 
dodatkowych, darmowych autobusów, oznaczonych literą „c”. w Gliwicach 
będą to linie  c1, c3 i c4. Będą kursować w dniu wszystkich świętych i w za-
duszki. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczamy na str. 5.

bliskich?

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 44/2019 (976), 31 października 2019222

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Małgorzata Wojewoda 
tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

dRuGa StRona W obIektyWIe

Giełda Pracy i Przedsiębiorczości

Kilka tysięcy uczestników wzięło udział w 13. edycji Giełdy Pracodawcy i Przedsiębiorczości, 
która odbywała się na Politechnice Śląskiej. Podczas wydarzenia swoje oferty prezentowało 
120 pracodawców, a w Strefie Doradztwa można było m.in. przeprowadzić treningową 
rozmowę kwalifikacyjną. W uroczystym otwarciu giełdy wzięli udział m.in. rektor i wszyscy 
prorektorzy Politechniki Śląskiej, władze samorządowe regionu, w tym p.o. prezydenta 
Gliwic, prezydent Świętochłowic, zastępca prezydent Zabrza, a także przedstawiciele 
biznesu i instytucji zajmujących się doradztwem i zatrudnieniem. (fot. Ł. Fedorczyk)

Wielkie święto i ogromne wyróżnienie dla Teatru Miejskiego w Gliwicach! 
W środę 30 października przebojowy spektakl „Najmrodzki, czyli dawno temu 
w Gliwicach” został zaprezentowany na deskach Teatru Wielkiego Opera Na-
rodowa w Warszawie. Pokaz był jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu 
teatralnego Nówka Sztuka organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego. (fot. M. Ramus / TMG)

Spotkanie z komendantem Policji

Bass Astral x Igo dali czadu!!

Jest zabawa, jest nauka! 

Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic, spotkał się z komendantem miej-
skim Policji, inspektorem Markiem Nowakowskim. W trakcie kurtuazyjnej 
wizyty poruszono m.in. temat współpracy samorządu ze służbami mundu-
rowymi. Spotkanie odbyło się 29 października w siedzibie gliwickiej KMP.  
(fot. D. Nita-Garbiec)

Ich koncerty to widowiska muzyczno-wizualne, pełne tańca i improwizacji na 
żywo, które oszałamiają publiczność. Nic dziwnego, że porwali uczestników 
piątkowego koncertu w Arenie Gliwice. Duet Bass Astral x Igo tworzą producent 
Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Obaj swoje pierwsze kroki na muzycznej 
scenie stawiali w rockowym zespole Clock Machine. Gliwicki koncert był jednym 
z ośmiu w ramach trasy „It's dark”. (fot. UM Gliwice) 

Przy SP nr 23 na Sikorniku stanęła Strefa Młodego Naukowca. To przestrzeń edukacyjno-poznawcza z kołyską Newtona, peryskopem, głuchym telefonem, kołem optycznym, 
bliźniaczymi lustrami, konstrukcją stalowo-szklaną „Czyja to twarz”, armatą powietrzną, kompasem oraz szumiącymi rurami. W Strefie Młodego Naukowca każdy ciekawski 
i wszędobylski umysł może m.in. poznać prawo zachowania pędu i energii podczas sprężystego zderzenia kul, poobserwować przedmioty znajdujące się poza polem widzenia, 
poznać zasady powstawania iluzji optycznych czy poćwiczyć zmysł obserwacji i wyobraźni przestrzennej za pomocą gry z własnym odbiciem. Obok urządzeń znajdują się 
tabliczki z opisami wyjaśniającymi zasady ich działania. Dodatkowo teren został objęty monitoringiem zamontowanym na budynku szkoły. Inwestycja kosztowała 125,5 tys. zł.  
W planach jest jeszcze montaż ławek. Inwestycja została zrealizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. (fot. UM Gliwice)

Nasz teatr w Teatrze Wielkim

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Ma edukować młodzież, rozbudzać pasję latania, przypominać o historii i przyszłości lotnictwa.  
na gliwickim lotnisku, na terenie aeroklubu Gliwickiego, prowadzone są prace związane  
z budową centrum edukacji lotniczej.
Trwa już remont dużego i małe-
go hangaru na terenie lotniska 
w Gliwicach. 

docelowo znajdzie się tam 
muzeum lotnictwa wraz ze 
specjalną wystawą mode-
larską. 

Wszystko będzie nowoczesne 
i przystosowane do tego, by nie 
ruszając się z ziemi przeżyć emo-
cjonujący lot w przestworzach. 

– Zamontowane zostaną dwie 
kopułki do pokazów 4D oraz 
symulator lotów. Przewiduje-
my, że będą tutaj przyjeżdżały 
zarówno wycieczki, jak i osoby 
chcące poczuć emocje latania 

i wirtualnego udziału w głośnych 
lotniczych wydarzeniach, m.in. 
podniebnych bitwach. Przeby-
wając w kopułce 4D, przeżywa 
się to zupełnie inaczej – mówi 
Edmund Bester z Górnośląskiej 
Agencji Rozwoju i Przedsiębior-
czości (GAPR) w Gliwicach. 

w dużym hangarze ma zna-
leźć się prezentacja starego 
sprzętu latającego. 

GAPR nie wyklucza organizowa-
nia pokazów ich możliwości na 
płycie lotniska. – Aeroklub Gli-
wicki posiada dużo egzemplarzy 
maszyn starszego typu – szybow-
ców i samolotów. Udostępniając 
je publiczności, chcemy zachęcić 

ludzi do tego pięknego sportu, 
jakim jest latanie – podkreśla 
Edmund Bester. 

Centrum Edukacji Lotniczej po-
winno zostać otwarte w trzecim 
kwartale przyszłego roku. Jednym 
z jego zadań będzie organizacja 
warsztatów dla młodzieży. Dzięki 
współpracy GAPR, gliwickiego 
Aeroklubu oraz Gliwickiego Sto-
warzyszenia Modelarzy Lotniczych 
i Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w ramach Centrum Edukacji 
Lotniczej powstanie bowiem pra-
cownia modelarska, wyposażona 
w najwyższej klasy urządzenia. 

Dodatkowo, w przyszłym 
roku tuż przy lotnisku ma się 

rozpocząć budowa toru mo-
delarskiego przeznaczonego 
dla modeli na uwięzi, o pa-
rametrach umożliwiających 
rozgrywanie Mistrzostw Pol-
ski i zawodów zaliczanych do 
Pucharu Świata.

Lotnisko 
prawie  
gotowe

Dobiega końca roczna moder-
nizacja płyty gliwickiego lotni-
ska. Zacznie działać w pierw-
szym kwartale 2020 roku, po 
zakończeniu fazy odbiorów 
technicznych i lotniczych. 
Koszt modernizacji obiektu to  
27,9 mln zł.

W ramach prac powstały m.in. 
utwardzona droga startowa 
o długości 920 m, którą w przy-
szłości będzie można wydłużyć 
nawet do 1,3 km, drogi kołowa-
nia i płyta postojowa, a także 
parkingi i drogi dojazdowe. 
Gotowa jest również ścieżka 
rowerowa biegnąca wokół 
lotniska.

Nowa inwestycja z powodze-
niem posłuży jako baza lotów 
biznesowych. Gliwickie lotni-
sko będzie też przeznaczone 
na potrzeby publicznego 
transportu lotniczego (choć na 
mniejszą skalę), turystycznego 
i cargo, sportów lotniczych 
i edukacji lotniczej. (kik)

aktualności

komisja Budżetu i Finansów rady Miasta Gliwice pozytywnie zaopiniowała 
w miniony piątek dwa najważniejsze dla funkcjonowania miasta projekty 
uchwał – uchwały budżetowej Miasta Gliwice na 2020 r. i uchwały w sprawie 
wieloletniej Prognozy Finansowej.
W posiedzeniu zorganizowanym 
25 października wzięli udział wszy-
scy członkowie Komisji Budżetu 
i Finansów, p.o. prezydenta miasta 
Janusz Moszyński, zastępca skarb-
nika miasta Janusz Siejko, a także 
przewodniczący siedmiu stałych 
komisji Rady Miasta. Informację 
dotyczącą środków zaplanowa-
nych w przyszłorocznym budżecie 
Gliwic oraz projekt WPF omówił 
zastępca skarbnika miasta. 

– Wszystkie stałe komisje Rady 
Miasta pozytywnie zaopiniowały 

przedstawione dokumenty. Na tej 
podstawie te dwa najważniejsze 
dla funkcjonowania miasta projekty 
uchwał uzyskały pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów. Opinia 
ta jest niezbędnym elementem 
dalszych prac nad przyszłorocznym 
budżetem miasta i WPF – podkreśla 
Krzysztof Kleczka, przewodniczący. 
Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Gliwice.

– Z zadowoleniem należy przyjąć 
fakt, że podczas spotkania z sze-
fami klubów radnych – Januszem 

Szymanowskim (KO), Adamem 
Michczyńskim (PiS) oraz wi-
ceprzewodniczącą Krystyną 
Sową (KdGZF) – osiągnęliśmy 
konsensus, aby budżet Gliwic 
na 2020 rok został uchwalony 
w dotychczas wypracowanym 
kształcie. Zgodnie uznaliśmy, 
że czas na ewentualne korekty 
w uchwale budżetowej powinien 
nadejść dopiero po wyborach 
prezydenckich – komentuje 
spotkanie z szefami klubów 
radnych Janusz Moszyński, p.o. 
prezydenta Gliwic.  (kik)
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tak komisji dla projektu budżetu miasta i wPF

Powstaje Centrum 
Edukacji Lotniczej

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki
 / 

ar
ch

iw
um

 U
M

 G
liw

ic
e



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 44/2019 (976), 31 października 20194

z miasta

„Rodzina 3+” działa w mieście 
od 6 lat. Program przeznaczony 
jest dla rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gli-
wic, niezależnie od osiąganego 
dochodu. 

Aby przystąpić do „Rodziny 3+”, 
należy złożyć wniosek w Urzę-
dzie Miejskim na stanowisku 
Konsultanta ds. Osób Niepeł-
nosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21.  
Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku (w terminie do 30 
dni od dnia złożenia wniosku) 
każdemu członkowi rodziny 
wielodzietnej wydawana jest 
karta „Rodzina 3+” – na okres 
3 lat lub do momentu posiada-
nia uprawnień do korzystania 
z programu.

do tej pory do „rodziny 
3+” przystąpiło 1909 ro-
dzin, którym wydano 9420 
kart „rodzina 3+”. Pozwa-
lają one na korzystanie 
z ulg i zniżek u partnerów 
programu. 

Obecnie w programie bierze 
udział ok. 75 partnerów, wśród 
których są prywatni przedsię-
biorcy oraz jednostki organiza-
cyjne Miasta Gliwice, np. kryte 
pływalnie „Delfin”, „Olimpij-
czyk” oraz „Mewa”, Palmiarnia 
Miejska czy sztuczne lodowisko 
„Piruet”. Pełną listę Partnerów 
programu „Rodzina 3+” można 
znaleźć pod adresem www.
gliwice.eu/dla-mieszkancow/
rodzina-3/partnerzy-programu.

ogólnopol-
ska Karta 
dużej  
Rodziny

Prawo do jej posiadania przysłu-
guje, niezależnie od dochodu, 
rodzinie wielodzietnej, która 
ma na utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci, w tym także rodzinie 
zastępczej oraz osobie prowadzą-
cej rodzinny dom dziecka. Kartę 
mogą otrzymać także rodzice, 
którzy w przeszłości mieli na 
utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci. 

karty dużej rodziny są wyda-
wane rodzicom bezterminowo, 
dzieciom zaś do 18. lub 25. roku 
życia – w przypadku, gdy kon-

tynuują naukę. Prawo do posia-
dania KDR przysługuje dziecku, 
jeżeli w momencie składania 
wniosku co najmniej troje dzieci 
w rodzinie spełnia ten warunek.

Zainteresowanym mieszkańcom 
przypominamy, że wniosek o wy-
danie Karty Dużej Rodziny można 
składać w Urzędzie Miejskim (na 
stanowisku Konsultanta ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Biurze Ob-
sługi Interesantów UM) bądź przez 
internetowy Portal Emp@tia. 

Karta Dużej Rodziny wydawa-
na jest i funkcjonuje w dwóch 
formach: tradycyjnej – plasti-
kowej oraz elektronicznej – na 
urządzeniach mobilnych. Osoby, 
które nie posiadają jeszcze karty 

elektronicznej, a złożyły wniosek 
o przyznanie karty tradycyjnej 
do 31 grudnia 2017 r., mogą zło-
żyć wniosek o jej domówienie. 

tylko do końca tego roku 
uzyskanie ogólnopolskiej 
karty dużej rodziny w for-
mie elektronicznej dla osób 
posiadających już kartę tra-
dycyjną jest bezpłatne. od  
1 stycznia 2020 r. będzie pod-
legało opłacie w wysokości 
9,21 zł za jedną kartę. 

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny 
daje więcej możliwości niż trady-
cyjna karta. Dzięki aplikacji mKDR 
karta elektroniczna udostępniana 
jest posiadaczom w ciągu kilku 
minut od momentu rozpatrzenia 

wniosku (a czas oczekiwania na 
kartę tradycyjną to kilka tygodni). 
Ponadto rodzice i małżonkowie 
rodziców mogą wyświetlać karty 
wszystkich członków rodziny, co 
powoduje, że nie ma konieczno-
ści posiadania przy sobie karty 
tradycyjnej. Aplikacja pozwala 
także na wyszukiwania partne-
rów programu zlokalizowanych 
najbliżej użytkownika. 

Szczegółowe informacje na te-
mat Karty Dużej Rodziny, a także 
aktualna lista partnerów tego 
programu znajdują się na stro-
nie Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pod adre-
sem www.gov.pl/web/rodzina/
karta-duzej-rodziny-ogolne. 
 (kik)

to wartość nie do przecenienia. Gliwice, doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, 
realizują od kilku lat dwa programy przeznaczone dla rodzin wielodzietnych: miejską „rodzinę 
3+” oraz ogólnopolską kartę dużej rodziny.
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rodzina jest najważniejsza!

W ostatnim czasie w programie  
„rodzina 3+” wprowadzono zmiany.  
do najważniejszych zaliczyć można:
• zniesienie wymogu wspólnego zamieszkiwania 

wszystkich członków rodziny wielodzietnej. zgodnie 
z aktualnym regulaminem, wszyscy członkowie rodzi-
ny muszą jedynie posiadać miejsce zamieszkania na 
terenie miasta, nie ma wymogu zamieszkiwania pod 
wspólnym adresem;

• podniesienie górnej granicy wieku dla uczących się 
dzieci z 24 na 25 lat; 

• dodanie do kręgu osób uprawnionych do uczest-
nictwa w programie małżonka rodzica oraz cudzo-
ziemców posiadających dokument potwierdzający 
prawo do zamieszkania na terytorium rP.
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https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3/partnerzy-programu
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https://gliwice.eu/dla-mieszkancow/rodzina-3/partnerzy-programu
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
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Już wkrótce wybierzemy się na cmentarze, by wspominać naszych bliskich. Przy nekropoliach 
zrobi się tłoczno. Jak co roku na czas wzmożonego ruchu na cmentarzach zmieni się organizacja 
ruchu. Warto zapoznać się z informacjami na ten temat.
Zmiany w organizacji ruchu 
w okolicach cmentarza Central-
nego i cmentarza św. Wojciecha 
będą obowiązywać od 31 paź-
dziernika, od godz. 17.00, do 4 
listopada, do godz. 21.00. 

Przy cmentarzu Centralnym 
odcinek ul. Kozielskiej mię-
dzy ul. Okulickiego i rondem  
im. Andersa zostanie wyłączo-
ny z ruchu. Kierowcy jadący od 
strony ul. Kozielskiej, poprowa-
dzeni zostaną ul. Okulickiego 
w prawo do DK88 lub w lewo, 
w kierunku ul. Andersa. Odcinki 
tych ulic zostaną przekształcone 
w drogi jednokierunkowe.

W trakcie obowiązywania zmie-
nionej organizacji ruchu sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowaniu 
ul. Kozielskiej z ul. Okulickiego 
zostanie wyłączona.

Zmiany w organizacji ruchu 
przy cmentarzu św. Wojcie-
cha wprowadzone zostaną  
31 października od godz. 17.00 
i obowiązywać będą do 3 listo- 
pada do godz. 21.00. 

Na ul. św. Wojciecha wprowadzo-
ny zostanie jeden kierunek ruchu. 
Bezpośredni wjazd w ulicę od  
ul. Toszeckiej będzie możliwy tyl-
ko dla kierowców poruszających 
się od strony centrum miasta 
w kierunku Pyskowic. Jadący  
ul. Toszecką od Pyskowic dojadą 
do nekropolii położonej przy  
ul. św. Wojciecha, skręcając  
w ul. Myśliwską. 

Uwaga, na części ul. św. Woj-
ciecha wprowadzony zostanie 
prawostronny zakaz zatrzymy-
wania. 

Jadący od DK88 prowadzeni 
będą objazdem ul.: św. Woj-
ciecha, Jałowcową, Myśliwską 

oraz Bończyka. Dla samochodów 
ciężarowych wytyczony zostanie 
przejazd: DK88 przez rondo na 
ul. Pionierów do ul. Toszeckiej.

Dodatkowe 
miejsca 
parkingowe

Przy cmentarzu Lipowym, na 
parkingach GKS Piast Gliwice, 
zostanie udostępnionych 280 
miejsc parkingowych. Będzie 
można z nich korzystać od śro-
dy 30 października do niedzieli  
3 listopada, przez całą dobę. 

Przy cmentarzu Centralnym,  
kierowcy jadący od węzła DK88 
– ul. Okulickiego będą mogli po-
zostawić samochód na parkingu 
przy parku handlowym Arena lub 
na parkingu na tyłach cmentarza 
Centralnego. Dodatkowo samo-
chody pozostawić będzie można 
po obu stronach ul. Władysława 
Andersa oraz jednostronnie na  
ul. Leopolda Okulickiego.

Akcja  
Znicz

Jak co roku, w związku z dniem 
Wszystkich Świętych, gliwiccy 
policjanci i strażnicy miejscy 
uczestniczą w ogólnopolskiej 
Akcji Znicz. Mundurowi będą 
kierować ruchem w pobliżu 
nekropolii, a także dbać o na-
sze bezpieczeństwo. Na cmen-
tarzach i w ich okolicy pojawią 
się patrole piesze. 

Darmowa 
komunikacja 
miejska

Bezpłatne przejazdy będą 
obowiązywać 1 listopada 
na wszystkich kursach au-
tobusowych, tramwajowych 
i trolejbusowych. Ponadto, 

w okolicy dnia Wszystkich 
Świętych Zarząd Transportu 
Metropolitalnego uruchomi 
15 dodatkowych, bezpłatnych 
linii na terenie województwa 
metropolii. W Gliwicach będą 
to linie C1, C3 i C4. Będą 

kursować w dniu Wszystkich 
Świętych i w Zaduszki. 

Szczegółowe informacje doty-
czące zmian rozkładów jazdy 
w nadchodzących dniach do-
stępne są na stronie interne-

towej organizatora przewozów 
https://rj.metropoliaztm.pl/
rozklady/ oraz pod bezpłatną 
i czynną przez całą dobę przez 
7 dni w tygodniu infolinię  
(800-16-30-30).  
 (mf)

CZAS ZADUmy

Jak dojechać
na groby bliskich?
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Było ich prawie 2 tysiące. Najwięcej z Gliwic, ale na trasie VI PKO Półmaratonu Gliwickiego pobiegli także przedstawiciele innych miast, w tym Wrocławia, Krakowa czy 
Tarnowa, a także biegacze z zagranicy. Start i meta usytuowane były przy Arenie Gliwice. W biegu głównym uczestnicy mieli do pokonania dystans 21 097,5 metrów. 
Tu najszybsi okazali się Katarzyna Stolorz z Tychów i Pawel Olijnyk z Ostrowa Wielkopolskiego. W tym samym czasie wystartowały również Gliwicka Dycha, w której 
triumfowali Elżbieta Lewicka z Knurowa i Jakub Lysko z Dąbrowy Górniczej, a także wyścig na dystansie 10 kilometrów w nordic walking (zwycięzcą okazał się Bogdan 
Cyrus ze Strzebinia). Dopisała i pogoda, i kibice. Było super! Imprezę wsparło finansowo Miasto Gliwice. (fot. UM Gliwice/ Mosquidron)

Piast dołożył do swojego dorobku cenne trzy punkty z meczu 13. kolejki z Koroną Kielce. 
Dla Niebiesko-Czerwonych było to trudne spotkanie. Podjęli zespół, który walczył, 
nie mając nic do stracenia. – Zdobyta pozycja wicelidera tym bardziej cieszy. Po tych 
wszystkich nie tyle zawirowaniach, co zmianach, doszliśmy do momentu, że mamy 
do dyspozycji 24 zdrowych zawodników w dobrej formie. Mogę jedynie żałować, że 
mogę wystawić tylko jedenastu – nie ukrywał satysfakcji po meczu trener Waldemar 
Fornalik. (fot. piast-gliwice.eu)

Ależ to było spotkanie! 24 października w Arenie Gliwice Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle pokonała Projekt Warszawa 3:1 (25:17, 34:32, 19:25, 25:23) 
i wygrała swój pierwszy w historii Superpuchar Polski. U progu sezonu ligowego, 
a po wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, to doskonałe otwarcie mistrzów 
kraju. Zaksa w minionym sezonie wywalczyła mistrzostwo i Puchar Polski, 
a zespół stołeczny, pod szyldem Onico, był wicemistrzem kraju. (fot. UM Gliwice)

Koszykarski zespół Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących MIG Gliwice znów 
górą! W turnieju o Puchar Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn, rozgrywa-
nym w gliwickiej hali przy ul. Górnych Wałów, pokonał zespoły ŁKSG Łódź, WARS 
Warszawa, SPARTAN Lublin i Świt Wrocław. Cenne trofeum ponownie zdobyte! 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mikołaj Lewandowicz. Już 19 listopada 
gliwicki zespół koszykarzy wyjedzie do Moskwy na Klubowy Puchar Europy. Trzy-
mamy kciuki! (fot. MIG Gliwice)

Zawodniczka Najemnika Gliwice Justyna Ciborska zaliczyła wyjątkowo udany 
debiut w kategorii Low kick plus 70 kg senior na Mistrzostwach Świata w Kick 
Boxing w Sarajewie. Wywalczyła brązowy medal! Gratulacje dla utalentowanej 
zawodniczki i jej trenera, Bartłomieja Pawlusa. (fot. Najemnik Gliwice)

Biegacze dali radę!

Pozycja wicelidera cieszy

Siatkarski Superpuchar w GliwicachBrawo, MIG!

Mamy brązową medalistkę świata!
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KULtURa

XXI Gliwicki Festiwal Gitarowy 
otworzy grupa polskich gitarzy-
stów, która podbija sceny na 
całym świecie. W języku islandz-
kim „Erlendis” oznacza „poza 
granicami” – taka jest też muzyka 
kwartetu. Gitarzyści podczas kon-
certów rozumieją się bez słów. 
Grają zarówno arcydzieła muzyki  
klasycznej, jak i utwory współcze-
sne. To będzie muzyczna uczta!

Koncert rozpocznie się w niedzielę  
3 listopada o godz. 18.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a). Festiwal jest 

dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. Organizatorem imprezy jest 

Gerard Drozd, gliwicki kompozytor 
i gitarzysta. (mm)

wojciech karolak, wybitny pianista jazzowy, kończy w tym roku 80 lat. z tej okazji da w naszym 
mieście niezwykły, urodzinowy koncert. tego nie można przegapić!

Finałowy koncert w ramach 
Czwartków Jazzowych z Gwiazdą 
zaplanowano na 14 listopada na 
Scenie Bajka (kino Amok, ul. Dol-
nych Wałów 3). Wojciech Karolak 
nie będzie jedyną gwiazdą, która 
tego wieczoru zagra dla gliwickiej 
publiczności. Na scenie wystąpi 
Ed Cherry, gitarzysta z Nowego 
Jorku oraz Arek Skolik, gliwicki 
perkusista.

Koncert Cherry/Skolik Project + 
Wojciech Karolak rozpocznie się 
14 listopada o godz. 20.00. Cykl 
jest organizowany przez Śląski Jazz 
Club przy finansowym wsparciu 
Miasta Gliwice. (mm)

erlendis Quartet jest uważany za jeden z najlepszych kwartetów gitarowych na świecie. 3 listo-
pada wirtuozi gitary klasycznej wystąpią w centrum edukacyjnym im. św. Jana Pawła ii. Miasto 
Gliwice zaprasza!

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 31 Października

 ■ godz. 17.30: „Co robimy w ukryciu”, reż. T. Waititi, 
J. Clement – Potworny wieczór z filmem w Stacji, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

SoBota 2 liStoPada
 ■ godz. 20.00: Jan Młynarczyk Old Jazz Production, 

Ormiańska Band – Zaduszki Jazzowe, Ormiańska 
(ul. Siemińskiego 22)

niEDziELa 3 ListoPaDa
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Podróż za jeden uśmiech” 

– Bajtel klub, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Mistrzowskie interpretacje” – kon-
cert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Arkadiusza 
Krupy i Anny Szabelki, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Erlendis Quartet – koncert w ramach 
XXI Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gi-
tarowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Paw-
ła II (ul. Jana Pawła II 5a)

Poniedziałek 4 liStoPada
 ■ godz. 18.00: Cygańskie Zaduszki, teatr Stara Ko-

tłownia (Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, 
ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.30: Rudy Linka Trio – koncert w ramach 
festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Ry-
nek 10)

 ■ godz. 21.00: Entheos Trio – koncert w ramach festi-
walu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

WtoREK 5 ListoPaDa
 ■ godz. 16.30: spotkanie z Mirosławem Herma-

szewskim w ramach festiwalu Haczyk – Gliwickie 
Spotkania Literackie, Biblioforum (Centrum Han-
dlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Snycerka” – Warsztaty Rzemiosł 
Dawnych, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pe-
rełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30 i 21.00: John Scofield & John Cleary 
Duo – koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10)

środa 6 liStoPada
 ■ godz. 16.30: spotkanie autorskie z Marią Ulatow-

ską i Jackiem Skowrońskim, Filia nr 21 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 18.00: „Listy z przeszłości”, W. Fedoriak – 
wernisaż wystawy, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: Mikael Godee & Leszek Kułakowski 
Duo – koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: „Ożenić się nie mogę”, reż. G. Kem-
pinsky – spektakl Akademickiego Teatru Remont, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

 ■ godz. 21.00: Rain Sultanov & Shahin Novrasil – 
koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

kultura.gliwice.eu

Dla nocnych marków

Jazzowe urodziny

Muzyka bez granic

„Powitanie” dla dzieci, a dla dorosłych widzów „Plotka”. do tego warsztaty tworze-
nia teatru cieniowego i nocne zwiedzanie gmachu przy ul. nowy świat. 9 listopada 
będziemy obchodzić noc teatrów.

To już dziesiąta edycja Nocy 
Teatrów Metropolii. W Teatrze 
Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57) zabawa rozpocznie 
się już o godz. 14.00 – spektaklem 
„Powitanie” w reżyserii Bartosza 
Kurowskiego. Na widowni za-
siądą maluchy od 6 miesięcy do  
3 lat oraz ich opiekunowie. Między 
godz. 16.00 a 18.00 zaplanowano 
teatralne zabawy we foyer.

O godz. 17.00 rozpoczną się warsz-
taty tworzenia teatru cieniowego. 
Poprowadzą je aktorzy TM-u. Na 
godz. 19.00 zaplanowano przed-
stawienie „Plotka” w reżyserii Ce-
zarego Ibera. Błyskotliwa komedia 
to propozycja dla widzów, którzy 
w teatrze lubią pękać ze śmiechu.

Na zakończenie pełnego wrażeń wie-
czoru ekipa TM-u zaprasza na nocne 
zwiedzanie budynku przy ul. Nowy 
Świat. Teatralny gmach skrywa wiele 
tajemnic. Kto wie, może nawet uda 
się odnaleźć Ducha Teatru?

Zapisy i rezerwacje na poszczegól-
ne atrakcje są prowadzone w kasie 
teatru (tel. 32/232-13-39, kasat-
mg@teatr.gliwice.pl).  
 
 (mm)
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warto wiedzieć / oGłoSzenia

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. chorzowska 150,

zawiadamia, że 

w związku z planowaną likwidacją kotłowni  
gazowych zamierza sprzedać używane elementy 

kotłowni gazowej. Przewidywany termin demontażu 
kotłowni – listopad 2019 r.

Dokładny opis urządzeń oraz warunków sprzedaży jest dostępny na naszej 
stronie internetowej www.pkm-gliwice.com.pl w zakładce aktualności.

termin składania ofert: 5 listopada 2019 r. do godz. 10.00.

działając w imieniu Żłobków Miejskich 
w Gliwicach informuję,

że w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2017 r. 
miało miejsce błędne naliczenie opłat za pobyt dzieci w żłobku 
określone w §2 uchwały rady Miejskiej nr XXXiii/643/2013, 
które to spowodowało zawyżenie opłat.
w celu dokonania zwrotu nadpłaty prosimy o kontakt z kie-
rownikiem oddziału Żłobków Miejskich, do którego uczęsz-
czało dziecko oraz pisemne podanie numeru konta, na które 
zostanie przekazana wpłata.

urząd Miejski w Gliwicach  
informuje,

że 1 listopada – 3 listopada br.  
oraz 9 listopada – 11 listopada br.  

urząd Stanu cywilnego w Gliwicach  
będzie nieczynny. 

Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie for-
malności związane z pochówkiem (w zakładzie 
pogrzebowym, u administratora cmentarza),  
a zgłoszenia zgonu dokonać 4 listopada br. oraz 
12 listopada br. w godzinach urzędowania UM.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu 
można działać osobiście lub przez pełnomocnika 
– pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomoc-
nictwa do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

komunikaty

Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i mostów 

S.a., 44-100 Gliwice,  
ul. nad Bytomką 1,

zaprasza do składania ofert na:

usługę ochrony osób i mienia na terenie:
1. na terenie siedziby firmy,  

tj. Gliwice, ul. nad Bytomką 1,
2. na terenie prowadzonych przez  

PruiM S.a. prac budowlanych.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi  

– STYCZEŃ 2020 r. 
Szczegółowych informacji udziela Główny Inżynier 

ds. Logistyki, nr telefonu 32/270-40-03,  
wew. 140 lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach  
oferuje do sprzedaży  

samochód osobowy marki Ford transit Vii.
Szczegóły nt. pojazdu:
• Rok produkcji: 2006 r.
• Przebieg: 339 tys. km
• Pojemność: 2.2 TDCI
• Moc: 63 kw
• Data pierwszej rejestracji: 14 marca 

2007 r.
• Rodzaj paliwa: diesel 
• Skrzynia biegów: manualna 
• Napęd: na przednie koła 
• Typ: osobowy podwyższony 
• Kolor: granatowy
• Kraj pochodzenia: Polska
• Zarejestrowany w: Polsce
• Pierwszy właściciel 
• Bezwypadkowy
• VIN: WF0XXXBDFX6P43231

Samochód osobowy w wersji 8+1 przy-
stosowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 
Posiadamy pełną historię napraw. Samo-

chód nie ma aktualnych badań technicz-
nych. Badanie techniczne pojazdu wygasło  
20 kwietnia 2019 r. Stan techniczny: do-
stateczny, wymaga napraw blacharskich. 
Pojazd jest wyposażony w urządzenie dla 
osób niepełnosprawnych firmy: AMF Gustav 
Burns GMBH&CO.KG, typ: EA11185 line-
arlift, udźwig: 350 kg, liczba przystanków: 
2, rok budowy: 2007; termin kolejnego 
badania: listopad 2020 r.
Cena: 8000 zł brutto
Istnieje możliwość oględzin po wcześniej-
szym umówieniu terminu. Wszelkie do-
datkowe informacje uzyskać można pod 
numerem telefonu 32/335-96-01 lub 
510-593-188 od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 15.00. 

termin składania ofert: 15 listopada 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie 
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

8 listopada (piątek) biuro Miejskiego rzecznika konsumentów w siedzibie urzędu Miejskiego 
przy ul. zwycięstwa 21 będzie nieczynne. informację o innych instytucjach konsumenckich oraz 
poradniki konsumenckie będzie można uzyskać w urzędzie Miejskim w pokoju 008 (sekretariat).

Przypominamy, że w tym cza-
sie do dyspozycji mieszkańców 
pozostaje INFOLINIA KONSU-
MENCKA (tel. 801-440-220, 
22/290-89-16), czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8.00–18.00.

W celu uzyskania porady konsu-
menckiej można również skon-
taktować się z Wojewódzkim 
Inspektoratem Inspekcji Han-
dlowej w Katowicach (ul. Brata 
Alberta 4, 40-951 Katowice,  
tel. 32/356- 81-00).  (kik)

ważne dla konsumentów!

listopadowe
zmiany 
terminów
odbioru śmieci
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Po „wnuczku” i „pracowniku gazowni” oszuści zaczęli stosować metodę „na urzędnika od 
środowiska”. Pukają do mieszkań gliwiczan, podszywając się pod pracowników urzędu 
Miejskiego oferujących montaż instalacji grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii. 

W trosce szczególnie o starszych 
mieszkańców miasta przypomina-
my, że wydział środowiska urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie wysy-
ła do mieszkańców pracowników 
urzędu, którzy mieliby oferować 
montaż instalacji grzewczych lub 
odnawialnych źródeł energii! 
wszelkie próby podszywania się 
pod pracowników urzędu należy 
zgłaszać na Policję.

Dodatkowo informujemy, że 
pracownicy Wydziału Środowiska 
UM w Gliwicach działają na wnio-
sek mieszkańca i prowadzą kon-
trole zrealizowanych inwestycji 
dotyczących zmiany węglowych 

instalacji grzewczych na systemy 
proekologiczne, które zostały 
zgłoszone do dofinansowania 
z budżetu miasta, zgodnie z re-
gulaminem zawartym w uchwale 
nr XX/497/2016 Rady Miasta 
Gliwice z 13 października 2016 r.

Szczegółowe informacje o funk-
cjonowaniu systemu dofinanso-
wania kosztów zmiany instalacji 
grzewczych i o tzw. uchwale anty-
smogowej można pozyskać za po-
średnictwem strony internetowej 
niskoemisyjne.gliwice.eu. (kik)

uważajmy na oszustów
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MiaSto Gliwice zawiadaMia
o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„zachodnia Brama Metropolii Silesia – centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”.

termin składania ofert: 6 grudnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2019 r.  o godz. 12.00

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

w nadchodzącym miesiącu przypadają dwa dni usta-
wowo wolne od pracy – 1 listopada (wszystkich świę-
tych) i 11 listopada (narodowe święto niepodległości). 

Wydział Przedsięwzięć Go-
spodarczych i Usług Komu-
nalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przypomina, 
że w związku z tym zmie-
nia się nieco harmonogram 
odbioru odpadów komu-
nalnych.

wyznaczone zostały inne 
terminy odbioru śmieci dla 

nieruchomości jedno- i wie-
lorodzinnych.
• za 1 listopada (piątek) –  

2 listopada (sobota)
• za 11 listopada (poniedzia-

łek) – 9 listopada (sobota)

Wszystkie harmonogramy od-
bioru odpadów dostępne są na 
stronie internetowej segreguj.
gliwice.eu.  (kik)
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http://www.pkm-gliwice.com.pl
www.gliwice.eu
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=diesel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_gearbox%5D%5B0%5D=manual
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_transmission%5D%5B0%5D=front-wheel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_color%5D%5B0%5D=grey
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_country_origin%5D%5B0%5D=d
http://www.opsgliwice.pl
https://turystyka.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://segreguj.gliwice.eu/
https://segreguj.gliwice.eu/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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Górnośląskie pałace, dwory i zamki są jednym z najważniejszych i najpiękniejszych świadectw przeszło-
ści regionu. także u nas, w Gliwicach, mamy świetny przykład tego typu reprezentacyjnej architektury. 
Pokryty patyną czasu, zabytkowy dwór kojarzony głównie z rodem von welczek znajdziemy w dziel-
nicy Szobiszowice. dotarcie do niego nie jest trudne. Spacer do zaskakującego zabytku usytuowanego 
w pobliżu ulic toszeckiej i Jana śliwki, przy ul. dworskiej, jest bardzo przyjemny. Musimy przejść aleją 
starych kasztanowców, a na jej końcu czeka zatopiony wśród zieleni dawny dwór. 
Osobom, które interesują się 
zabytkami, nawet skąpe dane 
i utrudniony dostęp do obiek-
tów nie przeszkadza dotrzeć do 
wiedzy na ich temat. Co wiemy 
na temat gliwickiego dworu? 
Budynek z ul. Dworskiej wid-
nieje w rejestrze wojewódzkich 
zabytków od 1974 roku. Wpis 
doprecyzowano w 2005 roku, 
określając dokładnie zakres 
ochrony. Już jak wspomniałam, 
sama nazwa ulicy – Dworska – 
zdradza pierwotne przeznacze-
nie budowli. 

czy to tu w Xiii stule-
ciu mieszkał właściciel 
wsi, Piotr ze Sławikowa 
(Peter von Slawentow), 
na którego w 1276 roku 
przeniesiono prawa do 
Szobiszowic? 

Raczej nie. Czy żyli tu następni wła-
ściciele, Wilhelm i Jadwiga Trach? 
Nie. Sęk w tym, że data powstania 
dworu wraz z nieistniejącymi już 
zabudowaniami gospodarczymi 
(stajnią, kuźnią wozownią i stodołą) 

nie jest znana. Możemy określić 
ją w przybliżeniu na podstawie 
dostępnych materiałów ikono-
graficznych (map i rycin takich 
jak poniższa). Właśnie dlatego 
w 2011 roku przeprowadzone 

zostały badania sondażowe reali-
zowane przez zespół archeologów 
Muzeum w Gliwicach, Monikę 
Michnik i Radosława Zdaniewicza. 
Sprawdzali oni m.in. czy budowla 
została postawiona na reliktach 

starszego dworu. Trafną okazała 
się jednak hipoteza jednofazowego 
powstania budynku. Oznacza to, 
że badacze nie stwierdzili warstw 
kulturowych oraz śladów wcze-
śniejszej konstrukcji. 

Styl, którym odznacza 
się zabudowanie dworu, 
pozwala datować go na 
koniec XVii wieku lub 
początek XViii stulecia. 
kto zamieszkiwał wtedy 
te mury? 

Do 1820 roku baron von Welczek 
– to jest do śmierci baronowej. 

Jest to też dla dworu jego najlep-
szy czas. Po 1900 roku zarządza 
nim kolejny, nowy właściciel,  
R. Hegenscheidt, a od 1927 roku 
obiekt przejmują na własność 
Zjednoczone Górnośląskie Zakła-
dy Hutnicze. Co ciekawe, jeszcze 
do lat 60. ubiegłego wieku za-
budowania przy ul. Dworskiej 
stanowiły własność prywatną! 

Położenie dawnego 
dworu w ogromnym 
ogrodzie, dojazd do 
niego aleją obsadzoną 
drzewami jest według 
mnie istotnym atutem 
obiektu i jego ogromnym 
potencjałem. 

To wspaniałe miejsce na orga-
nizację różnego rodzaju imprez 
kulturalnych, a nawet na eks-
kluzywną, klimatyczną siedzibę 
firmy. Nadaje się również na 
prywatną rezydencję, którą 
de facto przez dziesięciolecia 
mieściły te wiekowe mury. Po-
tencjał, o którym wspominam, 
jest wielki. Stan zachowania 
samego budynku również jest 
zadowalający. 

reasumując: dwór jest gotowy 
na drugie życie i czeka na inwe-
stora z wyobraźnią. informacji 
w tej kwestii udziela wydział 
Gospodarki nieruchomościami 
w filii urzędu Miejskiego przy 
ul. Jasnej 31a (tel. 32/338-64- 
-05, 32/338-64-12). 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

warto wiedzieć

Perła czeka na inwestora
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oGłoSzenia

● mechanik 
wykształcenie techniczne; doświadczenie zawodowe 
min. 3 lata; umiejętność czytania dokumentacji tech-
nicznej; uprawnienia grupy 2 (G2); komunikatywna 
znajomość jęz. angielskiego; zakres obowiązków: 
utrzymanie sprawności mechanicznej maszyn i urzą-
dzeń, znajomość przepisów dot. instalacji infrastruk-
tury i systemu zapewnienia jakości, przeprowadzanie 
kontroli maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogra-
mem, prowadzenie dokumentacji napraw i przeglą-
dów maszyn i urządzeń, ocenianie stanu technicz-
nego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem sprzętu 
diagnostycznego; trzy zmiany; miejsce pracy: Zabrze;

● konstruktor elektronik 
wykształcenie wyższe; doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań; umiejętność projektowania obwodów 
drukowanych (Protel99 / Altium Designer); znajo-
mość programowania mikrokontrolerów (AVR-Atmel,  
PIC-Microchip) w języku C; znajomość pakietu biuro-
wego Office oraz programu Corel Draw; umiejętność 
pracy indywidualnej; chęć poszerzania wiedzy; zakres 
obowiązków: projektowanie układów analogowych 

oraz cyfrowych; jedna zmiana (rozp. pracy w godz. 
6.00–8.00); miejsce pracy: Gliwice;

● instalator lub pomocnik instalatora 
wykształcenie, doświadczenie zawodowe: brak wyma-
gań; chęci do pracy; mile widziane prawo jazdy kat. B 
lub uprawnienia instalatorskie; zakres obowiązków: 
montaż instalacji c.o., wod.-kan, klimatyzacji i wenty-
lacji; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● sprzedawca w centrum ogrodniczym 
wykształcenie: brak wymagań; sprzedaż artykułów 
ogrodniczych; jedna zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● handlowiec 
wykształcenie średnie lub wyższe; dobra/b.dobra 
znajomość jęz. angielskiego; prawo jazdy kat. B; umie-
jętność budowania pozytywnych relacji handlowych 
z klientem; mile widziane doświadczenie zawodowe; 
zakres obowiązków: osoba będzie odpowiedzialna 
za sprzedaż produktów firmy; reprezentacje firmy 
na rynku i w kontaktach z klientami; monitorowanie 
rynku i zbieranie informacji na temat działań konku-

rencji; pozyskiwanie klientów krajowych i zagranicz-
nych; przygotowywanie ofert sprzedaży dla klientów; 
utrzymywanie stosunków handlowych z nowymi i do-
tychczasowymi klientami; kontakt telefoniczny oraz 
e-mailowy z klientami; negocjacje warunków han-
dlowych; budowanie relacji handlowych z klientem; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● operator cnc 
wykształcenie: brak wymagań; staż pracy: 1 rok; zna-
jomość rysunku technicznego; znajomość rysunku 
obróbczego w stopniu podstawowym, tj. podstawy 
rzutowania, podstawy znajomości tolerancji wymia-
rowych, doświadczenie w samodzielnej pracy na 
obrabiarkach CNC ze sterowaniem Heidenhain 530 
i lub Sinumerik, umiejętność pisania podstawowych 
programów dla sterownika Heidenhain lub Sinumerik 
m.in. planowania powierzchni, wiercenia czy interpo-
lacji, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu 
obróbki wiórowej, w tym umiejętność: doboru na-
rzędzi do obróbki, doboru parametrów do obróbki, 
doboru sposobu zamocowania elementu do obróbki; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, 
plac inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 24 października 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

oferty pracy

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okre-
sowego lub uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

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

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

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

oferty pracy

http://www. pup.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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nierucHomoŚci

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

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

 ul. wySzyŃSkieGo 14B, lokal  
nr ii, parter, i piętro, pow. 363,85 m2, 
parter: wiatrołap, sala sprzedaży; 
i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biu-
rowe, pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz, kuchnia, wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 008 200,00 zł
Wadium: 50 500,00 zł
terminy oględzin: 4 listopada 2019 r. od godz. 
14.00 do 14.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada  
2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

 garaż nr 3 położony na płn. 
zachód od ul. GÓrnycH wa-
łÓw 31a, parter, pow. 15,29 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu

termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
19 800,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 6 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 
2019 r. od godz. 10.35 do 10.50, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

 garaż nr 4 położony na płn. od 
ul. koSÓw, parter, pow. 15,58 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
11 400,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od 
godz. 13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopa-
da 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe infor-

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

 ul. kościuSzki 6B, lokal nr 11, 
iii piętro, pow. 28,92 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 14 listopada 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
termin oględzin: 5 listopada 2019 r. od 
godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 7 listopada 2019 r.

 ul. lotnikÓw 32, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 55,35 m2 + piwnica: 
2,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
127 900,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

 ul. ziMorodka 7, lokal nr 7, 
i piętro, pow. 36,39 m2 + piwnica: 
4,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
108 200,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od godz. 
12.30 do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 
2019 r. od godz. 9.35 do 9.50, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

ul. PSzczyŃSka 155, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 66,74 m2 + piwnica: 
13,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
176 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.40 do 12.55 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. JaSiŃSkieGo 11, lokal nr 8, 
ii piętro, pow. 37,41 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
107 400,00 zł

Wadium: 5400,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. wrocławSka 19, lokal nr 13, 
ii piętro, pow. 36,49 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
103 600,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 13 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. wolności 15, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 51,90 m2 + piwnica:  
5,80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, spiżarka, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
132 800,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
termin oględzin: 15 listopada 2019 r. od godz. 
13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellon-
ki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. krÓloweJ Bony 10, lokal 
nr 3, parter, pow. 39,75 m2 + WC: 
3,84 m2, piwnica: 4,44 m2, komórka: 
7,00 m2 (łącznie 15,28 m2), 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
114 400,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. lelewela 1, lokal nr 3a, parter, 
pow. 45,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
125 600,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od godz. 
10.30 do 10.45 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 12.30 do 12.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

informacje

oferty pracy

zarzĄd BudynkÓw MieJSkicH  
i towarzyStwo Budownictwa  

SPołeczneGo Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora nadzoru.
Miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestorskie-

go zgodnie z Prawem Budowlanym,
• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści pro-

jektów budowlano-wykonawczych,
• sporządzanie kosztorysów, wycen 

inwestorskich,
• przygotowywanie projektów kore-

spondencji w zakresie prowadzo-
nych spraw,

• nadzorowanie likwidacji usterek 
ujawnionych w trakcie gwarancji,

• ustalanie zakresu remontów miesz-
kań socjalnych i docelowych,

• udział w rozstrzyganiu spraw inter-
wencyjnych i skargowych.

wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane, 
• uprawnienia budowlane do kiero-

wania robotami budowlanymi o spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń,

• przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania (Zu-

zia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania nie-

ruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wy-

soka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania, prosimy o przesła-
nie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: 

kadry@zbmgliwice.pl
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko 

inspektora nadzoru”
w terminie do 22 listopada 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do od-
wołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktuje-
my się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 
2016 nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy do celów rekrutacji*/
przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

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 infor-
macje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostar-
czyć w zamkniętej kopercie do pokoju 
114B w siedzibie Straży Miejskiej w Gli-
wicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do  18 listopada 2019 
r. do godz. 13.00 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 uznane będą za dostarczo-
ne w terminie, jeżeli zostaną dostar-
czone na ww. adres w terminie do 18 
listopada 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymaga-
nia konieczne określone w ogłoszeniu 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.smgliwice.pl zakład-
ka BIP – NABORY. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 
22 listopada 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/338-19-72, 
wew. 83.

nabór nr kd.210.47.2019.or-3
urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w wydziale organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du 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 infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowisku,  

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 8 listopa-
da 2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

Zmiana SieDZiBy orGaniZacji 
komBatanckicH

Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych informuje,  
że nastąpiły zmiany w siedzibach stowarzyszeń kombatanckich:

Stowarzyszenie Polskich kombatantów weteranów walk  
o niepodległość 1919–1956 im. Stefana „Grota” roweckiego
siedziba: ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.
Dyżury odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 13.00. 
Telefon kontaktowy: 32/238-92-43, 513-640-216

związek inwalidów wojennych rP oddział Gliwice
siedziba: ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.
Dyżury odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00. 
Telefon kontaktowy: 32/335-41-05, 32/238-92-43;

związek Sybiraków oddział Gliwice
siedziba: ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.
Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00. 
Telefon kontaktowy: 32/335-41-05.

Działając w oparciu o przepis art. 136 ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzę-
du Miejskiego w Gliwicach oraz na stro-
nie internetowej bip.gliwice.eu zostało 
podane do publicznej wiadomości ob-
wieszczenie o możliwości wystąpienia 
z wnioskiem o zwrot wywłaszczonych 
nieruchomości położonych w Gliwicach 
przy ul. Pszczyńskiej, tj. działek nr: 73, 
76, 77, 78, obręb trynek.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• dz. nr 848/6, obręb Szobiszowice, o pow. 
0,1726 ha, z kw nr Gl1G/00018639/4, uży-
tek B – tereny mieszkaniowe, położona przy 
ul. Błękitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
460 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 46 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 grudnia 2019 r. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie  
pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  
nieruchomości / oferta nieruchomości. 

dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy wydziału Gospodarki  

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

nierucHomoŚci  
na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

wydział Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

Miejski zarząd  
usług komunalnych  

w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku opiekuna zwierząt  

w Schronisku dla zwierząt  
przy ul. wschodniej,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również 

w weekendy).
mile widziane: 
• doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
do podstawowych obowiązków pracownika na ww. sta-
nowisku będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• opieka nad zwierzętami chorymi lub po zabiegach chi-

rurgicznych, w tym podawanie leków, zgodnie z wytycz-
nymi lekarza weterynarii,

• sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt i inne prace po-
rządkowe,

• bezpieczne i łagodne obchodzenie się ze zwierzętami.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 8 listopada 2019 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

nierucHomoŚci

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.gcop.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.mzuk.pl
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