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W przyszłym roku w Gliwicach ceny wody się nie zmienią. Taką decyzję pod-
jęto na ostatniej sesji Rady Miasta. Na utrzymanie stawek pozwala dosko-
nała sytuacja ekonomiczna gliwickich wodociągów. Gliwicka woda jest jed-
ną z najtańszych w regionie. Warto więc jeszcze raz podkreślić, że nie ma 
żadnego związku między budową hali widowiskowo-sportowej Gliwice,  
a taryfami za wodę i odprowadzanie ścieków w mieście. 
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DRuGa STRONa W ObiEKTyWiE

Już od najmłodszych lat dzieci identyfikują się z piłkarzami, a ta akcja tylko to 
potwierdza. W tym roku do finału SZKOŁY NA STADIONIE trafiły przedszkolaki 
z miejskiej „7” (1. miejsce) i „41” (2. miejsce) oraz uczniowie SP nr 39 (3. miejsce). 
Sympatyczną uroczystość z udziałem nauczycieli zorganizowano podczas sobotnie-
go meczu Niebiesko-Czerwonych z Cracovią. (fot. I. Dorożański / piast-gliwice.eu)

Szkoła na stadionie

Brawo, Janek!

Jan Kroszka, zawodnik Akademii Wspinania GTW Gliwice, 18 listopada wywalczył  
w Sosnowcu Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych we wspinaniu na czas. Brawo 
Janek! Brawa dla trenera od czasówek – Andrzeja Kajdana! (fot. T. Ciechanowski)

Wolontariusze pilnie POSZUKIWANI!

Do 27 listopada przyjmowane są zgłoszenia w konkursie Wolontariusz Roku 
2017. W tej edycji zostanie wyróżnionych aż 10 osób. Konkurs jest organizo-
wany z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Regulamin oraz for-
mularz do pobrania znajdują się na stronie www.wolontariat.gcop.gliwice.pl.  
Zgłoszenia należy dostarczyć do filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządo-
wych przy ul. Zwycięstwa 1 osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres  
wolontariat@gcop.gliwice.pl. (fot. Z. Daniec)

Zrób dobry portret

Sebastian Michałuszek to nauczyciel fotografii, twórca Gliwickiej Grupy Fotograficznej 
„Aczkolwiek”. Został wyróżniony w tym roku nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice 
w dziedzinie kultury. Podczas warsztatów w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych 
Wałów 8a) weźmie pod lupę fotografię portretową Augusta Sandera. Zajęcia rozpocz-
ną się w sobotę 25 listopada o godz. 11.00. Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 783 560 
006. Uwaga! Nie trzeba mieć własnego sprzętu fotograficznego. (fot. S. Michałuszek 
/ Garage Media)

Wyjątkowo piękna była tegoroczna jesień w Gliwicach. Miejskie parki i skwery 
mieniły się całą paletą żółci i brązów. Wszystko wskazuje jednak na to, że wielkimi 
krokami nadchodzi zima. Spadł pierwszy śnieg. (fot. K. Szymik)

Żegnamy jesień

Za nami Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters. W trzydniowych 
zawodach wystartowało ponad 530 uczestników. Zawodnicy byli w świet-
nej formie – ustanowiono m.in. nowy rekord Europy i wiele rekordów 
Polski! Wszystkie wyniki oraz relacje z zawodów znajdują się na stronie  
megatiming.pl. (fot. M. Biel)

Rekordowy „Olimpijczyk”

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Przed tygodniem gliwiccy radni zadecydowali o wysokości stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków w mieście. Czy po raz ostatni? W 2018 roku samorząd terytorialny może już nie 
mieć wpływu na to, jak będą kształtowały się ceny za wodę i ścieki na podlegającym mu obszarze. Wszystko 
zależeć będzie od decyzji prezydenta RP andrzeja Dudy.

Prezydent RP może podpisać lub zaweto-
wać znowelizowaną przez parlament Usta-
wę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Samorządowcy skupieni w Związku Miast 
Polskich apelują o prezydenckie veto w tej 
sprawie.

ustawa o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków. Pozostawia 
pełną odpowiedzialność za 
realizację tego zadania gminom, 
ale odbiera im prawo ustalenia 
taryf opłat za wodę.

Zawiera m.in. przepisy ustanawiające 
od 1 stycznia 2018 roku nową instytucję 
(Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody 
Polskie”) oraz odgórny regulator cen wody. 

– Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków są konstytucyj-
nymi zadaniami samorządu terytorialnego, 
realizowanymi we własnym imieniu, na 
własną odpowiedzialność i wedle kom-
petencji – przypomina prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący 
Związku Miast Polskich krytykującego 
uchwaloną przez Sejm nowelizację Ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. 

– Nowe przepisy są niekonstytucyjne. Pozo-
stawiają gminom pełną odpowiedzialność 
za dostarczanie mieszkańcom wody, ale 
jednocześnie odbierają im prawo określania 
najważniejszego parametru realizacji tego 

zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za 
wodę. Tak nie powinno się dziać. Przenie-
sienie kompetencji do instytucji rządowej, 
która nie ponosi żadnej odpowiedzialno-
ści za realizację tego zadania, pozostaje 
w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami 
pomocniczości, decentralizacji oraz samo-
dzielności jednostek samorządu terytorial-
nego – tłumaczy Zygmunt Frankiewicz.

Strona samorządowa wraz 
z izbą Gospodarczą „Wodociągi 
Polskie” złożyła już w tej spra-
wie petycję do Sejmu. Została 
rozpatrzona negatywnie.

Może dojść do obniżenia 
poziomu usług

Skąd taka regulacja? Przyczyną, dla któ-
rej rząd zdecydował się na taki krok, jest 
wprowadzenie w innej ustawie (Prawie 
wodnym) obowiązku wnoszenia przez 
firmy wodociągowe nowych opłat za 
wodę na rzecz „Wód Polskich”.

 – Opłaty te spowodują zauważalny 
wzrost kosztów dostarczania wody, 
a to z kolei wymagałoby podniesienia 
cen wody, jeśli przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne miałyby zachować 
rentowność. Rząd chce ograniczyć te 
podwyżki, stąd propozycja narzucenia 

gminom taryf. W ten sposób to samo-
rządy będą musiały pokrywać straty 
przedsiębiorstw i dopłacać do cen wody 
w większym stopniu niż dotychczas, a to 
obniży znacząco poziom inwestycji w in-
frastrukturę komunalną i wpłynie nega-
tywnie na poziom życia mieszkańców 
– podkreśla prezydent Gliwic. Dodaje, że 
samorządowcy z miast nie zgadzają się 
też na to, aby opłata środowiskowa za 
wodę trafiała w całości do administracji 
rządowej. – Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby część tej opłaty zostawała w gminie 
– mówi Zygmunt Frankiewicz.

Związek Miast Polskich przygoto-
wał wyliczenia, z których wynika, że 
rentowność spółek wodociągowych 
w części dotyczącej wody wynosi 2%, 
a w części kanalizacyjnej – 4%. Taki 
poziom jest za niski, bo nie zapew-
nia nawet możliwości odtworzenia 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Dzięki dopłatom z budżetów miast 
i gmi, a także dzięki środkom unijnym,  
na jej rozwój przeznaczono w skali ca-
łego kraju blisko 100 miliardów złotych. 

infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna w Polsce jest obecnie na 
jednym z najwyższych pozio-
mów w Europie, co – biorąc pod 
uwagę punkt wyjścia w latach 
90. XX wieku – jest ogromnym 
osiągnięciem jednostek samo-
rządu terytorialnego. 

 (kik)

Z MIASTA

Ceny wody bez zmian  
ale co dalej?
Woda w Gliwicach od lat należy do najtańszych w regionie 

GliWiCE kATOWICE byTOM ZabRZE

Za m3 wody płacimy obecnie 4,82 zł  
brutto (i dodatkowo 6,77 zł za 
odprowadzenie ścieków). Łącz-
na stawka (wynosząca 11,59 zł)  
jest zdecydowanie niższa niż 
w większości śląskich miejscowo-
ści. Powinna obowiązywać także 
w 2018 roku. 
Dla porównania w sąsiednim 
Zabrzu m3 wody to koszt 5,98 zł 
(dodatkowo 8,39 zł za ścieki), 
w Bytomiu 5,72 zł (plus 8,55 zł 
za ścieki), a w Katowicach 5,82 
zł (plus 8,29 zł za ścieki – źródło: 
portal cena-wody.pl). 
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Jeszcze więcej jarmarkowych domków, jeszcze więcej smakołyków, jeszcze 
więcej atrakcji! Tegoroczny Jarmark bożonarodzeniowy zapowiada się wy-
strzałowo. Od 6 do 22 grudnia na gliwickim Rynku będzie można upolować 
oryginalne prezenty, kupić choinkowe ozdoby oraz posmakować świątecz-
nych przysmaków.
Jarmark Bożonarodzeniowy 
będzie otwarty codziennie 
między godz. 12.00 a 18.00. 
W weekendy, ze względu 
na świąteczne imprezy na 
Rynku, stoiska będą czynne 
dłużej – część do godz. 19.00, 
a niektóre (gastronomiczne) 
do godz. 21.00.

W tym roku na Rynku będzie 
także więcej domków han-

dlowych. Niektóre stoiska 
pojawią się po raz pierwszy, 
ale spokojnie – wystawcy 
znani i lubiani z poprzednich 
lat też będą z nami. Co będzie 
można znaleźć na Jarmarku 
Bożonarodzeniowym? Prawie 
wszystko: biżuterię, cerami-
kę, antyki, ozdoby świątecz-
ne, ręcznie robione świece, 
rękodzieło, pierniki, miody, 
wędliny, sery. Na miejscu bę-

dzie można skosztować świą-
tecznych potraw i uraczyć się 
grzanym winem. 

Mikołajkowy
Rynek
6 grudnia zapraszamy na 
Rynek wszystkie dzieci (i nie 
tylko). O godz. 16.00 będzie 
można spotkać najważniejsze-
go gościa, poznać mikołajowe 

sekrety, a nawet zrobić sobie 
zdjęcie ze świętym mikołajem 
w śnieżnej kuli. Porządku będą 
pilnować elfy cyrkowcy oraz… 
Minionki. Na scenie wystąpią: 
Gwar – rewelacyjna grupa ta-

neczna  z gliwickiego Młodzie-
żowego Domu Kultury, a na 
deser, przybyły spod samiuś-
kich Tater, Zespół GóralSKIego, 
czyli czterech zacnych górali 
i jedna góralka. 

JArMArk

ZaPRaSZaMy na

Spotkanie z Mikołajem
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Muzyczny 
Rynek
Pierwszy jarmarkowy weekend 
zdominują akrobaci i świąteczne 
szlagiery. W sobotę, 9 grudnia, 
zobaczymy m.in. nowatorski 
pokaz LED i Cyr wheel show, wy-
korzystujący niezwykłe efekty 
świetlne oraz cyrkowe umiejęt-
ności akrobatów, wykonujących 
zapierające dech w piersiach 
ewolucje na ogromnych ob-
ręczach. W świąteczny klimat 
wprowadzą nas uczniowie 
szkoły muzycznej, wykonując 
brawurowo najpiękniejsze ko-
lędy i pastorałki.

W niedzielę, 10 grudnia, sce-
nę opanują młodzi i zdolni 
tancerze, którzy pod okiem 
profesjonalnych trenerów 
zaprezentują umiejętności 
w różnych stylach tańca. 
Mroźną atmosferę zimo-
wego wieczoru rozgrzeje 
z pewnością niesamowite, 
kolorowe i magiczne ‒ che-
miczne show. 

Na deser ‒ finalistka „Mam 
talent”, mistrzyni hula-hoop 
oraz kobieta guma. Wieczór 
zakończy nastrojowy koncert 
najpiękniejszych świątecz-
nych utworów w wykonaniu 
zespołu Gospel Sound.

Bajkowy  
Rynek
Jakie jest najbardziej bożonaro-
dzeniowe zwierzę? Oczywiście 
renifer! 16 grudnia miejcie się 
na baczności – „Renifer i Bał-
wanek atakują Gliwice”. Oczy-
wiście tylko w interaktywnym 
spektaklu pod tym tytułem. 

Przez cały weekend 16‒17 
grudnia na brak wrażeń nie 
będą też mogli narzekać nieco 
starsi widzowie, którzy zasiądą 
w siedmiowymiarowym kinie. 
Będzie można dosłownie prze-
nieść  się do świata filmu i na 
własnej skórze poczuć pęd 
huraganu albo ulewny deszcz. 
Po mocnych filmowych wra-
żeniach będzie jeszcze można 

spróbować swoich sił na dwóch 
symulatorach sportów zimo-
wych. To wszystko w sercu 
gliwickiej starówki!

17 grudnia gliwickim Rynkiem 
zawładnie iluzjonista Tomasz Vi-
nici. Artysta sztuki iluzji odsłoni 
kilka kart ze świata magicznych 
sekretów. O godz. 18.20 na 
scenie nastąpi uroczyste prze-

kazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju. Ogień, który zapłonął 
w Grocie Narodzenia Pańskiego, 
w Palestynie, dotrze do Gliwic. 
Na zakończenie pełnego wra-
żeń popołudnia zaplanowano 
niezwykły koncert. Wystąpią 
uczestnicy popularnego pro-
gramu „The Voice of Poland” – 
Katarzyna Dereń, Arek Kłusow-
ski, Małgorzata Nakonieczna 

i Ernest Staniaszek. Znacie ich 
z telewizji – teraz będzie okazja 
zobaczyć ich na żywo!

Wstęp na Jarmark Bożonaro-
dzeniowy i udział we wszyst-
kich atrakcjach jest bezpłatny. 
Organizatorem imprezy jest 
Miasto Gliwice. Szczegółowy 
program jest dostępny na stro-
nie kultura.gliwice.eu. (mm)

JArMArk

Mistrzyni hula-hoopChemiczne show

Koncert kolęd i pastorałek

iluzjonista
Tomasz Vinici

„Renifer  
i bałwanek  

atakują Gliwice”Niezwykły koncert w wykonaniu  
uczestników The Voice of Poland
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aKTualNOśCi

Dla dobra dzieci i młodzieży

Plan na Opla
Dzięki zwiększeniu wydajności i konkurencyjności utrzymane i zmodernizowane 
mają zostać wszystkie fabryki w Europie, w tym w Polsce – zapowiada grupa 
PSa, do której należy gliwicka fabryka Opla. Konsorcjum planuje przywrócenie 
rentowności, stworzenie wersji pojazdów elektrycznych i globalizację oraz zrów-
noważony rozwój. Takie założenia znalazły się w planie PaCE. 

Plan PACE ma przynieść korzyści 
pracownikom i poprawić wyniki 
koncernu. Według planu zo-
stanie to osiągnięte do 2020 r.  
poprzez obniżenie progu ren-
towności do 800 tys. pojazdów, 
elektryfikację (pojawią się mo-
dele z silnikami elektrycznymi, 
zasilanymi z akumulatorów lub 
hybrydy ładowane z gniazda 
sieciowego) i obniżenie emisji 
CO2. Według planu do 2024 r. 
wszystkie linie modelowe sa-
mochodów osobowych będą 
zelektryfikowane. Ponadto ma  
się poprawić efektywność 
w kosztach produkcji i logistyki 
względem poziomów odnie-
sienia, a także relacji kosztów 
wynagrodzeń do przychodów. 
Opel chce również utrzymać 
i zmodernizować wszystkie 
zakłady, nie zwalniać pracow-
ników i powiększyć skalę dzia-
łalności handlowej.

– Opel przedstawił jasny 
i konkretny plan, który nie 

tylko zapewni firmie trwałą 
rentowność, ale także odpo-
wiada na przyszłe wyzwania 
stojące przed branżą moto-
ryzacyjną. Intencją firmy jest 
utrzymanie i zmodernizowanie 
wszystkich fabryk w Europie, 

w tym w Polsce. Kluczowe dla 
realizacji planu jest zapewnie-
nie odpowiedniej wydajności 
i konkurencyjności – komen-
tuje Agnieszka Brania, rzecz-
nik prasowy gliwickiej fabryki 
Opla.  (mf)

1 153 353,60 zł przeznaczy Miasto Gliwice w 2018 r. na utworzenie i prowadzenie 6 kolejnych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży. będą one działać w formie pracy podwórkowej, czyli tzw. streetworkingu.

W naszym mieście działa obec-
nie 8 placówek wsparcia dzien-
nego – 6 w formie opiekuńczej 
i 2 w formie pracy podwórkowej. 
Od stycznia tych drugich bę-
dzie więcej, ponieważ Gliwice 
otrzymały od Unii Europejskiej 
dofinansowanie na utworzenie 
i prowadzenie 6 kolejnych pla-
cówek. Unia przekazała miastu  
980 350,56 zł a 92 268,29 zł trafi 
do Gliwic z budżetu państwa. 
Samo miasto na ten cel prze-
znaczy 80 734,75 zł ze środków 
własnych.

Świetlice opiekuńcze zapew-
niają dzieciom opiekę, organi-
zację czasu wolnego i pomoc 
w nauce. Działają stacjonarnie, 
w określonych godzinach, w wy-
brane dni tygodnia. W Gliwi-
cach obecnie pomaga dzieciom 
i młodzieży 6 takich placówek: 
Świetlica „Dzieci św. Rity” (ul. 
Bernardyńska 19), Świetlica 
Pod Lipami (ul. Lipowa 29), 
Świetlica Żwirek (ul. Zubrzyc-
kiego 18), Świetlica Czesio (ul. 
Błogosławionego Czesława 5), 
placówka prowadzona przez 
Towarzystwo Wspierania 

Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy 
(ul. Skarbnika 35), świetlica 
PCK (ul. Wrocławska 16). Tylko 
w 2017 r. na wsparcie świetlic 
miasto przeznaczyło 350 tys. zł  
z miejskiego budżetu.

Do dzieci, które z różnych 
powodów do świetlic opie-
kuńczych nie dotrą, próbu-
ją docierać streetworkerzy.

Streetworking to praca skie-
rowana do konkretnych grup 
i wykonywana w ich środo-

wisku. Obecnie w tej formie 
w Gliwicach pracuje tylko 
Stowarzyszenie GTW, które 
od kwietnia 2016 r. pomaga 
dzieciom w dwóch gliwickich 
dzielnicach – w Łabędach i na 
Zatorzu. Streetworkerzy GTW 
mają pod swoją opieką 45 osób. 
Bezpłatne zajęcia są adresowa-
ne do dzieci i młodzieży w wie-
ku od 7 do 18 lat, głównie tych 
z problemami, pochodzących 
z rodzin dysfunkcyjnych. Do 
najbardziej popularnych form 
aktywności należą zajęcia spor-
towe: piłka nożna, wspinaczka, 
rowery, turystyka.  

 – Do placówki trafiają dzieci 
wytypowane przez naszych 
pedagogów ulicy. To my musi-
my zdiagnozować środowisko 
rodzinne i lokalną społeczność, 
aby pomóc tym, którzy na-
prawdę potrzebują wsparcia 
– tłumaczy Agnieszka Gabriel, 
liderka projektu z ramienia 
Stowarzyszenia GTW. 

W 2018 r. ze wsparcia street- 
workerów będą mogły korzystać 
również dzieci z Sośnicy, Szobiszo-

wic, Łabęd, mieszkające w rejonie 
ulic Świętokrzyskiej i Chorzowskiej 
oraz na osiedlu Baildona. 

Prezydent Miasta Gliwice w naj-
bliższym czasie ogłosi otwarty 
konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych i podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3  Ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Podmioty za-
interesowane realizacją projektu 
zapraszamy do składania ofert 
w konkursie.  (mt)

Na ostatniej sesji, 16 li-
stopada, gliwiccy radni 
ustalili wysokość stawek 
podatku od nieruchomo-
ści na 2018 rok. Dla miesz-
kańców najważniejsze jest 
to, że stawki tego podatku 
niewiele się zmieniły. 

W związku ze wzrostem wskaź-
nika cen i towarów konsump-
cyjnych w I półroczu 2017 r.  
w stosunku do I półrocza 2016 
r. Minister Rozwoju i Finansów 
ogłosił maksymalne stawki podat-
ków i opłat lokalnych na 2018 rok.

– Ustalone w mieście stawki 
podatku od nieruchomości na 
2018 rok są znacznie niższe od 
stawek maksymalnych ogłoszo-
nych przez Ministra Rozwoju i Fi-
nansów. Dotychczasowe stawki 
tego podatku w Gliwicach były 
niezmienne od 2014 roku, nie 
licząc drobnych korekt – ko-
mentuje Alicja Knyps, naczelnik 
Wydziału Podatków i Opłat UM. 

Bez zmian pozostanie m.in: 
stawka podatku od budynków 
mieszkalnych i ich części (0,66 zł  
za 1 m2 powierzchni), stawka 

podatku dla tzw. gruntów pozo-
stałych (0,37 zła 1 m2 powierzch-
ni). Nie zmieni się również 
stawka dla gruntów zajętych na 
zbiorniki wodne przeznaczone 
na nieodpłatną działalność 
o charakterze rekreacyjnym, 
stawka dla budowli zajętych na 
wielostanowiskowe garaże wie-
lokondygnacyjne czy budowli 
zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. 

Szczegółowe informacje doty-
czące wysokości stawek podatku 
znaleźć można na stronie www.
bip.gliwice.eu.(odnośnik: Rada 
Miasta – > Uchwały Rady Mia-
sta – > Uchwała XXXII/720/2017 
w sprawie ustalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomo-
ści obowiązujących na terenie 
miasta Gliwice).  (mf)

bez większych 
zmian

W Gliwicach Opel jest obecny od 1996 r. Spółka szczyci się długoletnią 
tradycją w produkcji wysokiej jakości samochodów i silników, a łącznie 
w swoich trzech oddziałach zatrudnia około 4 tys. osób. Obecnie Opel 
należy do francuskiego koncernu PSA (Peugeot-Citroën). 

Świetlica Pod Lipami została doceniona na forum międzynarodowym. 
Za szeroko zakrojone działania na rzecz romskich dzieci i ich edukacji 
Gliwice – jako jedyne miasto w Polsce – otrzymały Nagrodę Kongresu 
Dosta!, przyznawaną przez Radę Europy.
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Zmiany na Jasnej

To był niezwykły Festiwal innowacji i Technologii! Podczas dwóch dni naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy dyskutowali o najnow-
szych technologiach i nowatorskich rozwiązaniach. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji i biznesu ,,Nowe Gliwice” i było częścią świa-
towego Tygodnia Przedsiębiorczości.

– Trzeba iść w kierunku innowacji, 
nowych technologii i zaawansowa-
nej techniki. Takie spotkania jak Fe-
stiwal Innowacji i Technologii (FiIT) 
mają wspierać ten proces. Zależy 
nam na tego typu rozwoju i jest 
on wpisany w strategię rozwoju 
miasta. Stajemy się namiastką 
Doliny Krzemowej, w której bardzo 
dobrze układa się współpraca mię-
dzy start-upami i biznesem. Nowe 
Gliwice, wraz z działającymi tam 
firmami branży nowych techno-
logii, są miejscem właśnie takiej 
współpracy. Wspieramy ją i widzi-
my zadowalające efekty. Mamy też 
dobrych partnerów: silną uczelnię 
techniczną, jaką jest Politechnika 
Śląska oraz komunalną firmę 
GAPR. Mamy to, czego potrzeba 
do osiągnięcia sukcesu – mówił 
podczas otwarcia FiIT Prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

– Podstawą rozwoju jest dobra 
współpraca między nauką, biz-
nesem i samorządem. Wszyscy 
zaangażowani w taką relację 
muszą czerpać z niej korzyści. Bez 
kooperacji nie ma mowy o dalszym 
rozwoju regionu i wprowadza-
niu przemysłu 4.0. Na szczęście 
w Gliwicach ten model działa bez 

zarzutu, mamy dobrą współpracę 
z miastem, rozwija się przemysł 
zaawansowanych technologii – 
dodał rektor Politechniki Śląskiej, 
prof. Arkadiusz Mężyk.

 – Dyskusje co zrobić, aby pol-
ski przemysł z polską nauką 
współpracował toczą się od 
kilkudziesięciu już lat i tę barierę 
należy wreszcie pokonać – taka 
możliwość właśnie się tworzy – 
stwierdził Prezes GAPR sp. o.o. 
Bogdan Traczyk.

– Śląsk ma to do siebie, że tu po 
prostu jest przemysł. Tu bliskość 
przedsiębiorcy i naukowca jest 
nieporównywalnie większa niż 

na obszarach kraju, które są dużo 
mniej lub inaczej uprzemysłowio-
ne – tłumaczył Jan Filip Staniłko, 
zastępca dyrektora Departamentu 
Innowacji w Ministerstwie Roz-
woju.

Co się działo?
W ramach dwudniowego festiwalu 
odbywało się m.in.: V Międzyna-
rodowe Forum Innowacji – Nowe 
Technologie i Nowe Horyzonty 
z udziałem ekspertów i praktyków 
wypowiadających się na temat 
innowacji i potencjału inwestycyj-
nego Gliwic. Poza debatami odbyły 
się również panele dyskusyjne do-
tyczące rozwoju i przedsiębiorczo-
ści medycyny w obszarze robotyki 

i sztucznej inteligencji. W ramach 
kolejnej edycji MedicaSilesia orga-
nizowanej przez jedyny w Polsce 
Krajowy Klaster Kluczowy tech-
nologii medycznych MedSilesia, 
odwiedzający Festiwal mieli okazję 
,,dotknąć” innowacyjnych rozwią-
zań dla medycyny. W targach za-
prezentowało się 10 firm i jednostki 
badawczo-rozwojowe. W ramach 
panelu Media i Innowacje odbyło 
się spotkanie z prezenterem tele-
wizyjnym i radiowym Jarosławem 
Kuźniarem oraz konferencja Poli-
techniki Śląskiej: Badania, Rozwój, 
Innowacje – Nauka w dobie global-
nego transferu technologii, poru-
szająca zagadnienia kooperacji po-
między biznesem a nauką. Podczas 
tego wydarzenia zostały omówione 
dobre praktyki i najciekawsze 

technologie uczelni o potencjale 
międzynarodowym. W ramach 
festiwalu odbył się również panel 
dyskusyjny Innowacje – Start-upy 
– Rozwój – Finansowanie oraz 
gala konkursu Innowator Śląska 
2016, w trakcie której wyróżniono 
innowacyjne osiągnięcia przed-
siębiorstw i instytucji naukowych 
naszego regionu. 

Tegoroczną edycję Festiwalu zor-
ganizowała Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. 
z o.o., Miasto Gliwice i Politech-
nika Śląska. Wydarzenie honoro-
wym patronatem objęło Mini-
sterstwo Rozwoju, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Marszałek Województwa 
Śląskiego. (mf)

Co słychać w świecie innowacji?
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Walka z rakiem i najnowsze osiągnięcia z zakresu biologii, genetyki molekular-
nej i bioinformatyki w badaniach nad nowotworami zdominowały dyskusje 21. 
Gliwickich Spotkań Naukowych. Organizowana co roku w naszym mieście mię-
dzynarodowa konferencja to wydarzenie z najwyższej półki. 

Gliwickie Spotkania Naukowe, 
przygotowywane przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Wspierania 
Badań nad Rakiem, Centrum 
Onkologii-Instytut im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Oddział 
w Gliwicach oraz Politechnikę 
Śląską, skupiły najlepszych 
specjalistów w swoich dzie-
dzinach. W naszym mieście 
zaprezentowali oni swój bogaty 
dorobek i wyniki najnowszych 
badań. – W konferencji  wzięli 
udział wykładowcy z czołowych 
ośrodków europejskich oraz 
z USA i  Kanady, uczestniczyli  
w niej także tradycyjnie lide-
rzy zasłużonej w badaniach 
nad nowotworami organizacji 
„European Association for 
Cancer Research” – wylicza 
dr Jacek Rogoliński z Centrum 
Onkologii-Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie – Oddziału 
w Gliwicach.

Główną inicjatorką Gliwickich 
Spotkań Naukowych i ich 

twarzą od 21 lat jest prof. 
Joanna Rzeszowska. Warto 
jednak wiedzieć, że już wcze-
śniej ideę międzynarodowej 
wymiany myśli rozwijał na gli-
wickiej onkologii prof. dr. hab. 
n. med. Mieczysław Chorąży, 
wieloletni kierownik Zakładu 
Biologii Nowotworów w Cen-
trum Onkologii w Gliwicach. 
W latach 70. minionego wieku 
zapoczątkował cykl naukowych 
dysput z udziałem zagranicz-
nych gości. – Zorganizowałem 
ich 12. Potem prof. Rzeszowska 

po reorganizacji Instytutu On-
kologii przeszła do Politechniki 
Śląskiej i zainicjowała cykl – 
podkreśla prof. Chorąży.

Tegoroczne Gliwickie Spotkania 
Naukowe trwały dwa dni. Były 
adresowana do naukowców, 
studentów medycyny oraz le-
karzy. Licznie reprezentowane 
na konferencji były zwłaszcza 
uczelnie (spośród zagra-
nicznych m.in. uniwersytety 
w Cambridge, Oslo i Helsin-
kach).  (kik)

Dobiega końca modernizacja budynku filii urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w którym 
od 2016 r. działają wydziały Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Edukacji, Planowania Przestrzennego oraz Sa-
modzielny Referat informacji Przestrzennej. 

W ramach modernizacji wyko-
nano m.in. docieplenie ścian ze-
wnętrznych wraz z wykonaniem 
elewacji, hydro- i termoizolacji 
ścian piwnic oraz wymieniono 
stolarkę okienną. Ze względu 
na stan techniczny wyburzono 
jeden z segmentów budynku.

– Prace miały na celu przede 
wszystkim poprawę efektywności 
energetycznej budynku, a co za tym 
idzie – obniżenie bieżących kosztów 
utrzymania – tłumaczy Aleksandra 
Janik-Gajówka, zastępca naczelnika 
Wydziału Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

W ramach inwestycji realizowa-
ne są również prace w zakresie 

zagospodarowania terenu wokół 
budynku – powstaje m.in. droga 
wewnętrzna, parking na ok. 60 
pojazdów, chodniki i dojście do 
budynku. Wartość inwestycji to 
2,7 mln zł. Został złożony wnio-
sek o dofinansowanie przedsię-
wzięcia ze środków unijnych. 
Prace powinny się zakończyć 
pod koniec listopada.

Równocześnie przed budynkiem 
urzędu (od strony ulicy Jasnej) 
powstaje drugi parking, admi-
nistrowany przez Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych z miejscami 
dla około 60 aut. Inwestycja 
o wartości ponad 414 tys. zł 
będzie gotowa w grudniu.  
 (mf) 

Specjaliści z całego 
świata debatowali o raku
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JubilEuSZE

17 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie, nadanymi przez prezydenta 
RP i okolicznościowymi dyplomami prezydenta Gliwic. W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się: Jadwiga i Zygmunt Ozdobowie, Irena Pajorska-Rajca 
i Andrzej Rajca, Natalia i Edward Sędłakowie, Barbara i Jan Szczygłowie, Teresa i Jan Wardowie, Helena i Edward Wiecheciowie, Teresa i Stanisław Wosiowie, 
Barbara i Jerzy Zaprzałowie, Halina Stryszowska-Zep i Ireneusz Zep,

Longina i Józef Arndtowie, Krystyna i Henryk Czmokowie, Joanna i Stanisław Dobajowie, Maria i Jerzy Drozdowiczowie, Janina i Eugeniusz Gajdowie, Maria 
i Karol Góreccy, Krystyna i Roman Gwiazdowie, Małgorzata i Leopold Hawrotowie, Alfreda i Tadeusz Hawryłowie, Eleonora i Andrzej Jakimkowie,

Jadwiga i Stefan Kowalscy, Krystyna i Adam Lichy, Maria i Mieczysław Mazurkowie, Halina i Władysław Milowie, Otylia i Aleksander 
Mitulowie, Brygida i Janusz Mrowcowie, Teresa i Norbert Mrykowie. 
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To już czwarta EKOkomora

Dla MiESZKańCóW

Kolejna już ekologiczna kwatera składowania śmieci na miejskim wysypisku będzie 7 metrów głębsza od swoich poprzedniczek, dzięki  
czemu pomieści niemal dwukrotnie więcej odpadów. Na powierzchni 4 ha znajdzie się miejsce dla mniej więcej 650 tysięcy m3 śmieci.

Konieczność rozbudowy wysypiska 
narzuciło samo życie. Dobiega bo-
wiem końca eksploatacja aktualnie 
użytkowanej (trzeciej z kolei, głębo-
kiej na 3 metry) kwatery składowa-
nia odpadów, oddanej do użytku 

w 2010 roku. – Nowa komora 
będzie mogła być eksploatowa-
na – jak się szacuje – przez okres 
nawet 20 lat – podkreśla Edward 
Mazur, prezes Przedsiębiorstwa 
Składowania i Utylizacji Odpadów 

w Gliwicach. Pozostałe kwatery są 
na bieżąco rekultywowane.

Prace przy budowie nowego 
obiektu rozpoczęły się pod ko-
niec października. Wykonawca 

inwestycji to wyłonione w dro-
dze przetargu konsorcjum firm, 
którego liderem jest Firma Inży-
nieryjno-Budowlana „STAWAR” 
ze Spytkowic. 

Harmonogram budowy przewi-
duje wykonanie robót ziemnych 
(m.in. wykopu o głębokości 10 – 
11 metrów), realizację drenażu 
podfoliowego pozwalającego na 
odprowadzanie czystej wody, 
założenie folii, która pozwoli na 
uniknięcie odcieków do czystej 
wody, a także wykonanie drenażu 
wód odciekowych, zamontowanie 
instalacji odgazowującej i podłą-
czenie jej do istniejącej sieci na 
składowisku. W ramach inwestycji 
zainstalowane zostaną również 
pompownie wód czystych i od-
ciekowych oraz rurociągi tłoczne.

Wszystkie te działania 
zapewnią – jak przekonu-
ją eksperci – bezpieczne 
dla środowiska i zdrowia 
mieszkańców gromadze-
nie odpadów. 

Inwestycja wpisuje się tym 
samym w proekologiczne 
działania Przedsiębiorstwa 
Składowania i Utylizacji Od-
padów, które w ostatnich 
latach uruchomiło przy ul. 
Rybnickiej nowoczesną kom-
postownię i Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, a także rozbudowało 
biogazownię.

Zakończenie prac przy 
budowie czwartej kwa-
tery składowania śmieci 
planowane jest na czer-
wiec przyszłego roku. 

Koszt całego przedsięwzięcia 
zamknie się w kwocie 5 mln 
zł netto, z czego 1,3 mln zł 
stanowi udział własny PSiUO, 
a 3,7 mln zł to pożyczka celowa 
przyznana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. 
 (kik)

Kolejne zadania w ramach Gliwickiego budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane przez MZuK. W ostatnich tygodniach oddano do użytku siłownię  
pod chmurką, wybieg dla psów, wyremontowano stoliki na stadionie, chodniki na osiedlu Kopernik, zamontowano stoły do gry w tenisa, piłkarzyki i szachy.

W sumie w 2017 r. Miejski Za-
rząd Usług Komunalnych miał 
do zrealizowania 13 inwestycji, 
o które prosili mieszkańcy. Od 
stycznia na osiedlach wykonano 
10 inwestycji o łącznej wartości 
blisko 749 tys. zł. W ostatnich 
tygodniach do użytku gliwiczan 
zostały oddane nowości w Brze-
zince, Wilczym Gardle, Śródmie-
ściu i Starych Gliwicach.

Siłownią pod chmurką mogą się 
cieszyć mieszkańcy brzezinki. 
Nowe miejsce rekreacji na świeżym 
powietrzu powstało pomiędzy ul. 
Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską 

i Rzeszowską. Do dyspozycji miło-
śników aktywności na świeżym po-
wietrzu jest 5 dwustanowiskowych 
urządzeń do ćwiczeń (podciągacz/
wypychacz, orbitrek/wahadło, twi-
ster/biegacz, prasa nożna/wioślarz, 
drabinka i ławka do brzuszków), 
ławki oraz stojaki na rowery.

W Wilczym Gardle wyremonto-
wano 5 stolików i zainstalowano 
nowe siedziska, na osiedlu Ko-
pernik wyremontowano chodnik, 
a na Trynku oddano do użytku 
wybieg dla psów. Na skwerze 
Bottrop w śródmieściu zamon-
towano stoły do ping-ponga i gry 

w piłkarzyki oraz ławki. Tego typu 
stoły pojawiły się również przy  
ul. Sadowej w Starych Gliwicach.

Do końca roku w ramach budżetu 
obywatelskiego MZUK zrealizuje 
jeszcze trzy zadania: budowę sta-
nowisk do disc golfa oraz boiska 
do gry w bule w parku Chrobrego, 
budowę placu zabaw przy ul. Nad 
Łąkami oraz doposażenie terenu 
przy przychodni w Wilczym Gardle.

Łączny koszt wszystkich 13 
inwestycji opiewa na kwotę  
922 tys. zł. 
 (mf) 

Nowości dla gliwiczan

Konsultacje społeczne 

Gliwicki budżet 
Obywatelski

Więcej informacji  
można znaleźć  na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

skwer 
bottrop

skwer 
Nacka

ul. Sadowa
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SpOrT

Trzy punkty zostają 
w Gliwicach!

Pierwszy remis 
futsalistów Piasta

W sobotnim spotkaniu 16. kolejki lotto Ekstraklasy Piast Gliwice 
wygrał przed własną publicznością z Cracovią 1:0 (0:0). Zwycię-
skiego gola dla Niebiesko-Czerwonych zdobył Maciej Jankowski

 – Długo pracowaliśmy i przygotowywali-
śmy się do tego meczu. Jesteśmy zadowo-
leni z trzech punktów – skomentował po 
spotkaniu trener Piasta Waldemar Fornalik.

Od pierwszej minuty meczu grę kon-
trolowali gliwiczanie, którzy stworzyli 
sobie kilka dobrych okazji do strzelenia 
bramki. – Pierwsza połowa była bardzo 
dobra w naszym wykonaniu. Sam Martin 
Bukata mógł zdobyć dwie bramki – przy-
znał opiekun Niebiesko-Czerwonych. 
W drugiej połowie inicjatywę przejęli 
goście, jednak to Piast zadał decydujący 
cios i wygrał to spotkanie. – Cracovia 
bazuje na stałych fragmentach, a nie jest 
łatwo grać z drużynami prezentującymi 
taki styl. Udało nam się odeprzeć ataki 

krakowian przy odrobinie szczęścia, bo 
był słupek – stwierdził trener Fornalik.

Swoją pierwszą bramkę w tym sezonie 
strzelił Maciej Jankowski. Napastnik Piasta 
trafił do siatki po dośrodkowaniu Martina 
Konczkowskiego. – Gdybym w niego nie 
wierzył, to prawdopodobnie grałby ktoś 
inny. Widziałem, jak pracuje na treningach 
i wiedziałem, że może dobrze zagrać. Ta 
bramka mu się po prostu należała. Miał 
lepsze okazje od tej bramkowej, ale akurat 
ją wykorzystał. To był gol na wagę trzech 
punktów. Czasami trzeba okazać zawod-
nikowi wsparcie i zaufanie – podsumował 
Waldemar Fornalik.

 Biuro Prasowe  GKS Piast SA 

GSF Gliwice ma za sobą bardzo dobre spotkanie w i. lidze. W so-
botę drużyna zaufundowała kibicom sporo emocji, wygrywając u 
siebie z berlandem Komprachcice 3:2.

Po pierwszej, słabszej połowie gospoda-
rze przegrywali 1:0. Nic nie zapowiadało 
emocji, które w drugiej części spotkania 
sięgały zenitu. Najpierw do remisu po 
bardzo ładnej akcji doprowadził Amadeusz 
Pasierb, a za chwilę drużynę na prowa-
dzenie wyprowadził Michał Rabiej. Gdy 
wydawało się, że wynik meczu nie ulegnie 

zmianie, nieporozumienie w drużynie gli-
wiczan doprowadziło do remisu. Na ponad 
minutę do końca meczu bardzo ładną 
akcję zespołu GSF zakończył precyzyjnym 
strzałem Tomasz Czech i tym samym ustalił 
wynik 3:2. W końcówce obydwa zespoły 
stworzyły jeszcze po sytuacji bramkowej, 
ale wynik pozostał już bez zmian. (mt)

W meczu siódmej kolejki i ligi piłki ręcznej kobiet SPR Sośnica Gli-
wice rozegrała mecz wyjazdowy z piątą dotychczas w tabeli Varso-
vią Warszawa. i wygrała!

Mecz zakończył się wynikiem 28:26 dla 
gliwiczanek. To już siódme z rzędu zwy-
cięstwo szczypiornistek z Gliwic.

 – Mecz rozpoczął się w bardzo szyb-
kim tempie. Żadna ze stron długo nie 
mogła zbudować większej przewagi niż 
1:2 bramki. Przez większość pierwszych 
30 minut prowadziła jednak Varsovia – 
relacjonuje przebieg spotkania Krzysztof 
Zieliński, prezes SPR Sośnica Gliwice. 
Sośnica wielokrotnie wyrównywała, lecz 
nie udawało się jej choćby raz wyjść na 
prowadzenie. O niepowodzeniu Varsovii 
zadecydowały w końcu kryzysy i serie 
traconych bramek.

Od czasu awansu do I ligi była to trzecia wi-
zyta SPR-u Sośnicy w Warszawie i zarazem 

pierwsza zakończona zwycięstwem nad 
stołecznym zespołem. – Gliwicka drużyna 
potwierdziła w stolicy, że jej siłą nie jest tyl-
ko liderka, ale gra całego teamu. Najwięcej 
bramek (6) rzuciła Magdalena Frątczak, dla 
której jest to rekord w barwach Sośnicy – 
podsumowuje grę gliwiczanek prezes klubu 
Krzysztof Zieliński.

Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu Sośni-
ca umocniła się na 3. pozycji w grupie 
B I ligi z przewagą 2 pkt nad kolejnym 
rywalem – MTS-em Żory. Ten przegrał 
po rozstrzygającej serii karnych z liderem, 
AZS AWF Warszawa, tracąc 2 pkt w tabeli.

Kolejne spotkanie gliwiczanek szykuje 
się 30 listopada (czwartek) w hali przy 
ul. Sikorskiego 130.  (kik)

Podziałem punktów zakończyło 
się derbowe starcie, w którym 
futsalowa drużyna Piasta Gliwi-
ce zremisowała na wyjeździe 2:2 
z aZS-em uś Katowice. 

Trzy bramki w tym meczu zapisano 
Tomaszowi Szczurkowi, ale jeden gol 
to trafienie samobójcze. Dla gliwiczan 
bramkę zdobył Przemysław Dewucki. Był 
to pierwszy remis futsalowej drużyny 
Piasta w tym sezonie.

Faworytem spotkania byli gliwiczanie, 
ale – jak wiadomo – derby rządzą się 
swoimi prawami. – Początek pojedynku 
nie należał do efektownych. Oba ze-
społy próbowały atakować, ale czyniły 
to nieporadnie. Po stronie gospodarzy 
z Katowic próbowali uderzać Jasiński 
i Cygnarowski, jednak bez powodzenia. 
Natomiast w drużynie gliwiczan aktywni 
na początku byli Dewucki i Grzywa, który 
w tym meczu zastąpił w pierwszej czwór-
ce Grecza – relacjonuje Grzegorz Muzia, 
rzecznik prasowy futsalistów Piasta.

Wynik otworzył Tomasz Szczurek. W 16. 
minucie zawodnik AZS-u UŚ Katowice 

potężnie uderzył z rzutu wolnego, za-
skakując Widucha. Więcej bramek w tej 
połowie kibice nie zobaczyli. Zaraz na 
początku drugiej odsłony gospodarze, 
ponownie za sprawą Tomasza Szczurka, 
podwyższyli wynik na 2:0. Była to kopia 
sytuacji, po której gospodarze zdobyli 
pierwszego gola. 

Na początku 28. minuty strzał Gustavo 
z najwyższym trudem obronił Bednarek. 
10 sekund później gliwiczanie zdobyli kon-
taktowego gola. Strzelał Dewucki, piłka 
jeszcze po drodze odbiła się od Szczurka, 
któremu to sędziowie zaliczyli samobójcze 
trafienie. W 35. minucie gliwiczanom uda-
ło się wyrównać. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 2:2.  (kik)
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aKTualNOśCi / OGŁOSZENia

• pomoc w recepcji   
   – sprzątaczka hotelowa 

wykształcenie min. zawodowe, do-
świadczenie zawodowe w recepcji 
oraz w przygotowywaniu pokoi 
hotelowych, zaawansowana zna-
jomość jęz. ukraińskiego, zakres 
obowiązków: pomoc w recepcji, 
w kontaktach z gośćmi z Ukrainy, 
sprzątanie pokoi i innych części hotelu,  
1/2 etatu, praca także w weekendy  
i święta;

• pracownik produkcji 
wykształcenie podstawowe, 6 mie-
sięcy doświadczenia na ww. stano-
wisku, znajomość maszyn i urządzeń 
spawalniczych, zdolności manualne, 
dyspozycyjność, gotowość do nauki 
i pracy, odporność na stres, zakres 
zadań: obsługa maszyn i urządzeń 
w zakładzie, obsługa maszyn spa-
walniczych oraz maszyny pakującej, 
zgrzewanie materiałów, spawanie, 
sprawdzanie jakości wykonanych 
spojeń, praca przy linii produkcyjnej, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
ul. Bojkowska; 

• pomoc kuchenna 
wykształcenie zawodowe, wymaga-
ne doświadczenie zawodowe, ksią-
żeczka sanepidowska, pomoc przy 
wypieku pizzy, miejsce pracy: Łany 
Wielkie;

• krawcowa 
wykształcenie podstawowe, do-
świadczenie jako krawcowa – min. 
5 miesięcy w firmie produkcyjnej, 
szycie na maszynie jednoigłowej 
i dwuigłowej, zakres obowiąz-
ków: szycie produktów wg. zleceń 
z programu Imprenta w firmie 
produkcyjnej (duże metraże), 
jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice;

• technik spawalnik 
wykształcenie średnie, biegła zna-
jomość pakietu MS Office, prawo 
jazdy kat. B, znajomość przepisów 
z zakresu ochrony danych osobo-
wych, dokładność, systematyczność, 
sumienność, umiejętność organizacji 
pracy własnej, komunikatywność, 
mile widziane doświadczenie i upr. 
w zakresie badań nieniszczących 
(VT, MT, PT, RT, UT lub innych) oraz 
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 
zakres obowiązków: wykonywanie 
badań nieniszczących, opracowy-
wanie protokołów i dokumentacji 
powykonawczej, prowadzenie zajęć 
laboratoryjnych na kursach organizo-
wanych prze Instytut Spawalnictwa 
z zakresu badań NDT, nadzorowa-
nie sprzętu laboratoryjnego oraz 
pracowni badań nieniszczących, 
udział w wyjazdach delegacyjnych 
związanych z prowadzeniem kur-
sów, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice; 

• kierowca kat. C – kurier 
wykształcenie min. zawodowe, do-
świadczenie zawodowe min. 3 mie-
siące, prawo jazdy kat. C + karta kie-
rowcy, zakres obowiązków: transport 
drogowy towarów, miejsce pracy: 
teren Śląska, baza: Gliwice;

• elektromonter 
wykształcenie średnie zawodowe 
kierunkowe, staż pracy: brak wy-
magań, mile widziana znajomość 
języka angielskiego, obsługa elektro-
narzędzi, prawo jazdy kat. B, zakres 
obowiązków: montaż szaf sterow-
niczych oraz linii automatyki prze-
mysłowej wg. schematów elektrycz-
nych, jedna zmiana, miejsce pracy:  
teren Polski.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 16 listopada 2017 r.

nabór nr KD.210.32.2017.PO-3

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

w Wydziale Podatków i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 grudnia  
2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr KD.210.33.2017.PO-4

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

w Wydziale Podatków i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• 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 grudnia  
2017 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

oferty pracy

Wspomnienia, bajeczne występy artystyczne i, jak to na urodzinach, słodki 
poczęstunek. 15 listopada jubileusz 70-lecia świętowało Przedszkole Miejskie  
z Oddziałami integracyjnymi nr 21. Na wyjątkową uroczystość do auli Centrum 
Edukacji im. Jana Pawła ii tłumnie przybyli rodzice, wychowankowie i sympaty-
cy przedszkola.

Gości przywitała Izabela 
Truszkowska-Bodyńska, która 
od 20 lat jest dyrektorem pla-
cówki szczycącej się sukcesami 
w dziecinie opieki, rehabilitacji 
i edukacji dzieci z dysfunkcjami 
rozwojowymi.

Za cenne inicjatywy na rzecz 
dzieci i rodziców podziękował za-
stępca prezydenta Gliwic, Krystian 
Tomala. – Wyrażam słowa uzna-
nia Pani Dyrektor, nauczycielom 
oraz wszystkim byłym i obecnym 
pracownikom za dotychczasową 
pracę, za trud włożony w wy-
chowanie dzieci, a także za serce 
i oddanie, z jakim wykonujecie 
Państwo swoje obowiązki – mó-
wił podczas uroczystości.

Po krótkiej prezentacji doty-
czącej 70-letniej działalności 
„21” przyszedł czas na projek-
cję filmu, przedstawiającego 
codzienną pracę przedszkola. 
W roli aktorów wystąpili oczy-
wiście mali podopieczni. 

Najbardziej wyczekiwanym 
punktem programu była część 
artystyczna. Ubrane w wielo-
barwne kostiumy przedszkolaki 
zaprezentowały się na scenie 
w grupowych układach choreo-

graficznych, nawiązujących do 
znanych i lubianych bajek.

Spotkanie było znakomitą oka-
zją do podsumowań i wspo-
mnień. Przedszkole Miejskie  
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 21 ma się czym pochwa-
lić. – Obecnie do 7 oddziałów 
integracyjnych i specjalnych 
uczęszcza 113 dzieci, w tym 
43 wymagające dodatkowego 
wsparcia. Nowatorskie rozwią-
zania organizacyjne, zaanga-
żowanie, wysokie kwalifikacje 
naszego personelu oraz wyjąt-
kowy klimat placówki budzą 
duże zainteresowanie rodziców 
chcących, aby ich dzieci uczęsz-
czały do naszego przedszkola – 
podkreśla dyrektor przedszkola 
Izabela Truszkowska-Bodyńska.

Przedszkole uczestniczy też 
w wielu ciekawych projektach 
rozwijających umiejętności 
i kształtujących postawy dzieci. 
Warto wspomnieć chociażby 
o ogólnopolskim programie 
Młody Obywatel, w którym 
„21” bierze udział jako jedyne 
przedszkole w kraju czy projek-
cie Edukacja Fundamentalna dla 
Przedszkoli, w ramach którego 
powstał interdyscyplinarny pro-
gram wychowania przedszkolne-
go, oparty na teorii inteligencji 
wielorakich Howarda Gardnera. 
Placówka z powodzeniem pro-
muje też zdrowie (Świadomy 
Jaś – zdrowy Jan, Ogólnopolski 
program edukacji zdrowotnej 
dla przedszkolaków Akademia 
Aquafresh) i ekologię (Kubusiowi 
Przyjaciele Natury).  (mt)

„Odkryj swój talent” to hasło przewodnie obchodzonego od 20 do 24 listopada Eu-
ropejskiego Tygodnia umiejętności Zawodowych. Gliwicki Festiwal umiejętności 
zorganizowało Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W ramach festiwalu uczniowie 
gliwickich gimnazjów biorą 
udział w grach, pokazach i pro-
wadzonych w pracowniach GCE 
warsztatach z chemii, mechaniki, 
mechatroniki, fryzjerstwa czy 
analizy kolorystycznej. To niepo-
wtarzalna okazja, by dowiedzieć 
się m.in. jak działa drukarka 3D 
czy zobaczyć na własne oczy, 

co stanie się, gdy wrzucimy sód 
do wody. W programie ujęto 
również m.in. zajęcia z grafiki, 
obsługi programu Autocad i wir-
tualnego studia. 

A to jeszcze nie koniec atrakcji! 
Aż do 10 grudnia na Wydziale 
Ochrony Środowiska i Wydziale 
Mechanicznym Technologicz-

nym Politechniki Śląskiej będą 
odbywać się zajęcia dla uczniów 
klas trzecich i czwartych GCE.   
Zaplanowano również wizyty 
studyjne w zakładach pracy 
współpracujących ze szkołą, dla 
uczniów kształcących się w zawo-
dach technik mechanik i technik 
mechatronik.
 (mt)

Kolorowy jubileusz 

Młodzież potrafi
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OGŁOSZENia
oferty pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego  
przy Ośrodku interwencji Kryzysowej w wymiarze pełnego etatu.

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało:
1. Praca socjalna prowadzona w rodzinach 

objętych procedurą Niebieska Karta.
2. Realizacja procedury Niebieska Karta – 

obsługa organizacyjno-techniczna grup 
roboczych.

3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej po-
mocy będą zdolne samodzielnie pokony-
wać problemy będące przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i in-
spirowanie działań samopomocowych 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb ży-
ciowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych.

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

Wymagania niezbędne na oferowanym 
stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 

116 oraz art. 156 ustawy z 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej (j.t. DzU 
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku 
pracownika socjalnego.

3. Ukończone szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych.

6. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu 
włączenia społecznego.

7. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze stre-

sem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktu-

alność, dyspozycyjność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kreatyw-

ność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiega-

jącej się o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje, w tym zaświadczenia o ukończonych 
kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzają-
cych poprzednie zatrudnienie.

5. Oświadczenie kandydata, że posiada peł-
ną zdolność do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie karne.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwala-
jącym na wykonywanie pracy na stano-
wisku 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 osobowych  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
30 listopada 2017 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą de-
cyduje data wpływu dokumentów do se-
kretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-01-11, 32/335- 
-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Numer naboru 4/2017

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOlNE STaNOWiSKO uRZĘDNiCZE W DZialE WSPólNOT MiESZKaNiOWyCH

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw związanych z zarzą-

dzaniem terenami niezabudowanymi 
będącymi własnością Miasta Gliwi-
ce, w tym m.in. zawieraniem umów  
dzierżawy.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy o gospodar-

ce nieruchomościami (t.j. DzU z 14 grud-
nia 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), ustawy 
o własności lokali (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1892 z późn. zm.), Kodeks cywilny (t.j. DzU 
z 9 lutego 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarządzania nie-
ruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych, pracy w zespole, znajomość 
topografii miasta, obsługa komputera 
w stopniu bardzo dobrym.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.
• Informacje o warunkach pracy na sta-

nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, 

II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 3, 
12, Gliwice,

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

• w zależności od potrzeb, istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe 
miejsce 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 Gospo-
darki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.
pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za umyślne 
przestępstwo; 

• oświadczenie o niekaralności za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia  
publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• „wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekruta-
cji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”,

• „przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie Infor-
macji  Publicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych ( t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

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 4/2017, w sekretaria-
cie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 23 listopada 2017 r. 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: 
30 listopada 2017 r., godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

inne informacje:
1. Regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny 
na stronie internetowej www.zgm-gliwi-
ce.pl w zakładce praca.

2. Zastrzega się informowanie o zakwali-
fikowaniu do testów merytorycznych 
wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o nabo-
rze. Wykaz kandydatów spełniających 
wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony w BIP oraz na stronie internetowej  
ZGM.

3. Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby 
zainteresowane zwrotem dokumentów 
mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając się 
osobiście. Nieodebrane dokumenty pod-
legają zniszczeniu po trzech miesiącach 
od dnia naboru.

4. W przypadku zmiany terminu przepro-
wadzenia testów merytorycznych od-
powiednia informacja zostanie umiesz-
czona w BIP oraz na stronie internetowej 
ZGM zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

5. Publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzo-
nego naboru. 

6. ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekro- 
czył 6%.

7. 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 wymaga-
nymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego w wymiarze pełnego 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 po-
mocy będą zdolne samodzielnie pokony-
wać problemy będące przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności 
i inspirowanie działań samopomocowych 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb ży-
ciowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi spe-
cjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania 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 pomocy społecznej (j.t. DzU z 2017 r., 
poz. 1769 z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku 
pracownika socjalnego.

3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych.

5. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu 
włączenia społecznego.

6. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:

7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
10. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
11. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, 

odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegają-
cej się o zatrudnienie.

3. List motywacyjny.
4. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje, w tym zaświadczenia o ukończonych 
kursach i szkoleniach.

5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie.

6. Oświadczenie kandydata, że posiada peł-
ną 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 postępo-
wanie karne.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalają-
cym 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 (j.t. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
30 listopada 2017 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji 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 32/335-96-21, 32/335-96-
26 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów S.a.  
w Gliwicach, ul. Nad bytomką 1,

zatrudni specjalistę ds. księgowo-finansowych
Najważniejsze obowiązki:
• wprowadzanie dokumentów księgowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktur 
zakupu i wybranych poleceń księgowania,

• prowadzenie rejestru środków trwa-
łych i wartości niematerialnych i praw-
nych z uwzględnieniem uregulowań 
UoR i przepisów podatkowych,

• rozliczanie delegacji pracowniczych, 
• płatności, kontakt z kontrahentami oraz 

wprowadzanie danych do systemów 
bankowych,

• aktywny udział w pracach zamknięcia 
okresów księgowych, w tym uzgadnianie 
kont syntetycznych i analitycznych,

• wykonywanie innych obowiązków księ-
gowych,

• monitorowanie bieżących zmian prawa 
podatkowego, bilansowego.

Wymagania:
• wykształcenie kierunkowe: finanse, eko-

nomia, rachunkowość,

• kilkuletnie doświadczenie na samodziel-
nym stanowisku księgowym,

• znajomość zasad księgowości, wiedza 
z zakresu przepisów podatkowych i usta-
wy o rachunkowości,

• dokładność i terminowość,
• umiejętności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• umiejętność rozwiązywania problemów,
• umiejętność syntezy i konsolidacji da-

nych,
• zaawansowana znajomość obsługi kom-

putera oraz umiejętność stosowania 
narzędzi potrzebnych do analizowania 
danych oraz informacji.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku pro-
szone są o przesyłanie dokumentów aplika-
cyjnych na adres e-mail: asobieszek@pruim.
gliwice.pl.

nabór nr KD.210.31.2017.KM-4

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

w Wydziale Komunikacji w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• 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 30 listopada 
2017 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szko-
leń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:asobieszek@pruim.gliwice.pl
mailto:asobieszek@pruim.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGŁOSZENia
oferty pracy

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017
Zadania:
• organizowanie i kierowanie pra-

cami manewrowymi i ruchami 
taboru kolejowego w sposób 
zabezpieczający prawidłowe 
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności 
przewodowej i bezprzewo-
dowej,

• ocena stanu technicznego ta-
boru i infrastruktury według 
posiadanych uprawnień,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z maszynistą, dy-
żurnym ruchu oraz osobami od-
powiedzialnymi za kierowanie 
ruchem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• posiadanie aktualnych upraw-

nień na stanowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego na stanowisko 
ustawiacza,

• bardzo dobre warunki zdrowot-
ne i psychofizyczne spełniające 
aktualnie obowiązujące prze-
pisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 28 lat,

• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy do-

pasowane do Twoich potrzeb 
i możliwości (w przedziale od 
poniedziałku do soboty, w go-
dzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wy-
płacane terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt:  Śląskie Centrum Logi-
styki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28, 
budynek E, nr tel. 608-525-440, 
adres e-mail: malgorzata.skubera@
scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy 
znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

maszynista  
pojazdów  

trakcyjnych
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Maszynista/MSI/2017
Zadania:
• wykonywanie manewrów 

w obrębie bocznicy i stacji 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z pracą maszynisty,

• kontrola prawidłowości zapi-
su szybkościomierzy,

• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną 

manewrową oraz osobami 
odpowiedzialnymi za kiero-
wanie ruchem na bocznicy 
kolejowej.

Twój profil:
• uprawnienia do kierowania 

pojazdem kolejowym – spa-
linowym pojazdem trakcyj-
nym,

• świadectwo złożenia egza-
minu kwalifikacyjnego na 
stanowisko maszynisty,

• obsługa i eksploatacja loko-
motywy,

• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta i/lub ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od 28 lat,

• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy do-

pasowane do Twoich potrzeb 
i możliwości (w przedziale od 
poniedziałku do soboty, w go-
dzinach między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie 
wypłacane terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Lo-
gistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek E, nr tel. 608-525-
440, adres e-mail: malgorzata. 
skubera@scl.com.pl. Wszystkie 
oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wy- 
rażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

dyspozytor  
transportu

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017

Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola 

realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, prze-

woźnikami i innymi działami 
spółki,

• dbanie o jakość i terminowość 
dostaw,

• optymalizacja kosztów trans-
portu.

Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy 

kierowców,
• biegła znajomość języka angiel-

skiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu 

tras i budowaniu relacji ze zle-
ceniodawcami,

• wykształcenie min. średnie (mile 
widziane o profilu logistycznym),

• kultura osobista i wysokie umie-
jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijają-

cej się firmie istniejącej na rynku 
od 28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie za-
sadnicze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodze-
nia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• prywatna opieka medyczna 
Medicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe; 
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnosze-

nia kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. 
budynek K lub nr tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl. Wszystkie oferty pracy 
znajdziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2017
Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transporto-

wych w przewozach samocho-
dowych,

• zapewnienie odpowiednich środ-
ków transportu w celu realizacji 
zleceń,

• współpraca z kierowcami, prze-
woźnikami i innymi działami 
spółki,

• dbanie o jakość i terminowość 
dostaw,

• optymalizacja kosztów trans-
portu.

Twój profil:
• znajomość rynku transportowego, 

w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angiel-

skiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stano-

wisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile 

widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umie-

jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasad-
nicze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• prywatna opieka medyczna 
Medicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie 

grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
budynek K lub nr tel. 602-290-402 
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.
pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stro-
nie internetowej www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., 
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

informatyk
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Informatyk/MSI/2017
Zadania:
• raportowanie (tworzenie, modyfi-

kowanie, optymalizacja raportów) 
w oparciu o narzędzia MSSQL, tes- 
towanie działania aplikacji MSSQL, 
odtwarzanie backupów do testów, 

• wsparcie użytkowników systemów 
informatycznych oraz sieci kom-
puterowej,

• rozwiązywanie bieżących proble-
mów związanych z oprogramowa-
niem oraz sprzętem,

• współpraca z dostawcą oprogra-
mowania,

• monitorowanie alertów,
• monitorowanie i tworzenie syste-

mów wymiany danych.

Twój profil:
• wykształcenie wyższe techniczne 

o profilu informatycznym,
• wiedza z zakresu relacyjnych baz 

danych, sieci i systemów kompu-
terowych,

• szczególnie mile widziana wiedza 
z zakresu MSSQL, MSSQL Manage-
ment Studio, SQL Server Business 
Intelligence Development Studio,

• biegła znajomość j. angielskiego.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
28 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadni-
cze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna 

Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe; 
• rozwój zawodowy poprzez udział 

w szkoleniach;
• ciekawa praca w przyjaznej at-

mosferze;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki 
S.A., ul. Portowa 28,  44-100 Gliwi-
ce. Szczegółowe informacje dostęp-
ne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
Zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazyno-

wych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych do maga-

zynu towarów oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• kontrola zapasów magazynowych 
i zapewnienie zgodności stanów ma-
gazynowych,

• sporządzanie dokumentacji magazy-
nowej,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widło-

wego – mile widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze zawo-

dowe,
• znajomość tematyki gospodarki ma-

gazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera i komputerowych urządzeń 
magazynowych,

• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole, 
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej  

– mile widziane.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o prze-
słanie swojego CV wraz z listem moty-
wacyjnym i podanym nr referencyjnym 
Magazynier/MSI/2017 na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres 
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dzu 
z 2016 r., poz. 922)”.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku

 administratora systemów iT w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków:
• zarządzanie infrastrukturą ser-

werową, 
• wdrażanie i administrowanie sys-

temami wirtualizacyjnymi,
• tworzenie i administrowanie wir-

tualnymi systemami operacyjnymi 
oraz usługami serwerowymi,

• dbałość o ciągłość pracy systemów 
IT administrowanych przez firmę,

• planowanie i wdrażanie nowych 
projektów IT,

• sporządzanie dokumentacji, ra-
portów i procedur,

• wsparcie techniczne klientów (bez-
pośrednie, zdalne i telefoniczne).

Wymagania:
• minimum trzyletnie doświadcze-

nie w zakresie administrowania 
i wdrażania systemów IT,

• znajomość zagadnień systemów 
wirtualizacyjnych,

• umiejętność administracji sys-
temami serwerowymi Windows 
Server oraz Linux, 

• znajomość sprzętu serwerowego,
• znajomość zagadnień infrastruk-

tury sieciowej, 
• prawo jazdy kat. B,

• umiejętność diagnozowania pro-
blemów,

• zdolności analityczne, 
• samodzielność w podejmowanych 

działaniach, jak również umiejęt-
ność współpracy z zespołem,

• zaangażowanie oraz sumienność 
w realizacji powierzonych zadań,

• dążenie do rozwoju zawodowego, 
• znajomość języka angielskiego 

w stopniu pozwalającym na czy-
tanie dokumentacji,

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

• niekaralność za przestępstwa ści-
gane z oskarżenia publicznego lub 
umyślnie przestępstwo skarbowe. 

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

karalności, 
• oświadczenie kandydata o posia-

daniu pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, od kiedy 
może nastąpić zatrudnienie, 

• oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów 
rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przy-
jęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych 
osobowych.

Termin i miejsce składania doku-
mentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie, 
z dopiskiem: „Kandydat na stano-
wisko administrator systemów IT”, 
należy składać w terminie 31 grud-
nia 2017 r. w sekretariacie Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 
ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwi-
ce lub drogą e-mailową na adres:  
kadry@ssm.silesia.pl.
Zastrzegamy sobie prawo odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy.

inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku 

konserwatora urządzeń wielofunkcyjnych PiaP,  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie 

techniczne kierunkowe (elektroni-
ka, mechatronika),

• doświadczenie w pracy w zawo-
dzie,

• umiejętność diagnozowania uste- 
rek,

• umiejętność analitycznego rozwią-
zywania problemów,

• umiejętności z zakresu mechaniki 
precyzyjnej, elektroniki, informa-
tyki,

• umiejętność pracy z kompute-
rem i znajomość budowy kom-
putera,

• znajomość j. angielskiego w stop-
niu umożliwiającym czytanie do-
kumentacji technicznej,

• zaawansowana znajomość arkusza 
kalkulacyjnego, np. MS Excel,

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

czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych, 

• posiadanie kwalifikacji zawo-
dowych wymaganych do wyko-

nywania pracy na określonym 
stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole, ko-

munikatywność, kultura osobista,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność oraz dokładność,
• chęć samodoskonalenia,
• samodzielność i efektywność 

w działaniu.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w serwisowaniu 

automatów sprzedających, bile-
towych lub parkomatów. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o nieka-

ralności, 
• oświadczenie kandydata o posiada-

niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata, od kiedy 
może nastąpić zatrudnienie, 

• oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów 
rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przy-
jęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych 
osobowych.

Termin i miejsce składania doku-
mentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie, 
z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko 
konserwatora urządzeń wielofunkcyj-
nych PIAP”, należy składać w terminie 
do 30 listopada 2017 r. w sekreta-
riacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 
Gliwice lub e-mailowo na adres:  
kadry@ssm.silesia.pl, w temacie: Kan-
dydat na stanowisko konserwatora 
urządzeń wielofunkcyjnych PIAP.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
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OGŁOSZENia 

KoMUNIKaty NIerUchoMoścI

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu  
umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 

roszczeń do nieruchomości umieszczonych 
w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 514 do 4 grudnia 2017 r.,
•	 nr 522-528 do 29 listopada 2017 r.

preZyDeNt MIaSta  
GLIWIce

INforMUJe,

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej  

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

dostawę tuszy i tonerów  
oraz innych akcesoriów  

komputerowych.

Termin składania ofert:  
5 grudnia 2017 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
5 grudnia 2017 r. o godz. 10.30

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

Gliwicki Klub Sportowy PiaST 
S.a., ul. Okrzei 20,  

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania 
przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast” zamówień na 
usługi społeczne (których wartość nie przekracza 

kwot określonych w przepisach wydanych na  
podstawie art. 138o. ust. 1 Rozdziału 6 ustawy  

Prawo zamówień publicznych  
czyli od 30 000 euro do 750 000 euro”), na:

świadczenie usług stałej ochrony mienia 
obiektów Gliwickiego Klubu Sportowego 
Piast S.a. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20,  

w okresie od 1 stycznia 2018 roku  
do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert: 1 grudnia 2017 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2017 r. godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.piast-gliwice.eu

Gliwicki Klub Sportowy PiaST S.a., 
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
prowadzonego zgodnie z „Regulaminem  

udzielania przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast”  
zamówień na usługi społeczne (których wartość  
nie przekracza kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 138o. ust. 1 Rozdziału  
6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

czyli od 30 000 euro do 750 000 euro)”, na:

świadczenie usług ochrony fizycznej osób  
i mienia podczas imprez masowych,  

organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy 
PiaST S.a. na stadionie przy ul. Okrzei 20,  

w okresie od 2 stycznia 2018 roku  
do 31 grudnia 2019 roku.

Termin składania ofert: 1 grudnia 2017 r. godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2017 r. godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.piast-gliwice.eu

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.gapr.pl/
https://www.instagram.com/gliwice_official/
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OGŁOSZENia
NIerUchoMoścI

MIeSZKaLNe

UŻytKoWe

LoKaLe Na SprZeDaŻ

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

• ul. CZaJKi 3, lokal nr Xii, i piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 koryta-
rze, 4 pomieszczenia WC, pomieszczenie 
sanitarne
Termin przetargu: 30 listopada 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 401 000,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3  
Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2017 r.

• Pl. iNWaliDóW WOJENNyCH 20, lokal 
nr ii, parter, pow. 92,93 m2, 5 pomiesz-
czeń, WC
Termin przetargu: 30 listopada 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 413 500,00 zł
Wadium: 20 700,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2017 r.

• ul. CZĘSTOCHOWSKa 12, garaż nr 3, 
parter, pow. 15,02 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 700,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 8.30 
do 8.45
(dodatkowy termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od 
godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. DaSZyńSKiEGO 17, lokal nr iii, par-
ter, pow. 102,06 m2, 4 pomieszczenia, 
2 korytarze, 2 pomieszczenia sanitarne 
(lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 244 700,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 10.45 
do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. baRliCKiEGO 11, lokal nr i, par-
ter, pow. 134,15 m2, 7 pomieszczeń 
użytkowych, korytarz, pomieszczenie 
sanitarne, WC (lokal do generalnego 
remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 345 100,00 zł
Wadium: 17 300,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 5 grudnia 
2017 r. od godz. 13.00 do 13.15 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 15 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. PRyMaSa STEFaNa WySZyńSKiE-
GO 14C, lokal nr iii, parter, i piętro, pow. 
326,47 m2, 5 pomieszczeń, 3 pomiesz-

czenia WC, korytarz i hol na parterze 
oraz 9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne, korytarz 
i 2 hole na i piętrze
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 9.00 
do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32 33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. WROCŁaWSKa 7D, lokal nr i, 
parter, pow. 96,84 m2 + piwnica:  
57,92 m2 (6 pomieszczeń, korytarz), 
9 pomieszczeń, WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 650,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 29 listopada 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 listopada 2017 r. 
od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. DaSZyńSKiEGO 7, lokal nr ii, parter 
(oficyna), pow. 37,21 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. 
od godz. 10.00 do 10.15 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. TaRNOGóRSKa 231, lokal nr iii, 
piwnica, parter, i piętro, poddasze, 
pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, klat-
ka schodowa, 3 pomieszczenia na 
poziomie parteru; klatka schodowa,  
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń 
i komórka na poziomie i piętra; 2 po-
mieszczenia na poziomie poddasza; 
klatka schodowa, korytarz i 7 pomiesz-
czeń na poziomie piwnicy; lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 385 900,00 zł
Wadium: 19 300,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2017 r. od godz. 14.45 
do 15.00 
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. 
od godz. 11.00 do 11.20 po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach,  
tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• ul. KOCHaNOWSKiEGO 20, lokal nr 5, 
i piętro, pow. 30,33 m2, 1 pokój, kuch-
nia, WC, przedpokój (lokal do general-
nego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 200,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. RybNiCKa 32b, lokal nr 35, par-
ter, pow. 35,50 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC (lokal do 
generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 9.30 do 
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. MaRZaNKi 38, lokal nr 1, parter, 
pow. 28,25 m2 + piwnica: 9,38 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, WC, komórka 
(lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 600,00 zł

Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. DaMROTa 17, lokal nr 2, parter, 
pow. 30,49 m2 + piwnica: 11,32 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój (lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 400,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 5 grudnia 2017 r. od godz. 11.30 do 
11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• ul. ZWyCiĘSTWa 33, lokal nr 10a, ii pię-
tro (oficyna), pow. 96,34 m2, 3 pokoje, 
korytarz, przedpokój, kuchnia, łazienka 
z WC (lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 200,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2017 r. od godz. 10.30 
do 10.45 (dodatkowy termin oględzin: 5 grudnia 
2017 r. od godz. 12.20 do 12.35, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Opolskiej, oznaczo-
nych jako:
• dz. nr 458, obr. Zatorze, wpisana do księgi 

wieczystej nr Gl1G/00022892/6, o pow. 
0,0870 ha; 

• dz. nr 459, obr. Zatorze, wpisana do księgi 
wieczystej nr Gl1G/00021326/1, o pow. 
0,1028 ha.

Powierzchnia łącznie 0,1898 ha.
Termin przetargu: 6 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 530 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 53 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości położonych przy ul. S. Reymonta w Gliwicach:

• prawo własności dz. nr 749/3, obr. Ko-
lej, o pow. 0,1016 ha i prawo własności  
dz. nr 751, obr. Kolej, o pow. 0,2779 ha,  
z KW nr Gl1G/00033189/5, 

• prawo własności dz. nr 750, obr. Kolej, 
o pow. 0,1507 ha, KW nr Gl1G/00055730/3,

będących własnością Miasta Gliwice; 
• prawo użytkowania wieczystego dz.  

nr 752, obr. Kolej, o pow. 0,1596 ha,  
KW nr Gl1G/00068483/0, będącej własno-
ścią Skarbu Państwa.

Powierzchnia łącznie 0,6898 ha.
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 225 000,00 zł*
* W tym wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 752, obr. 
Kolej: 180 495,12 zł brutto.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 122 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości, oznaczonej jako 

• dz. nr 1875, obr. Ostropa Północ, po-
łożonej w Gliwicach na północ od  
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0115 ha,  
KW nr Gl1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nie-
ruchomości przyległych oznaczonych jako  
dz. nr 1433 i 1442, obr. Ostropa Północ. 
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 15 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości, oznaczonej jako 

• dz. nr 1876 (pow. gruntu 0,0128 ha,  
KW nr Gl1G/00112457/3) i 1877 (pow. grun-
tu 0,0047 ha, z KW nr Gl1G/00112457/3), 
obr. Ostropa Północ, położonej w Gliwicach 
na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice. Łączna powierzch-
nia gruntu: 0,0175 ha. 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nie-
ruchomości przyległych oznaczonych jako  
dz. nr 1431, 1435/1, 1435/2, 1437 i 1439,  
obr. Ostropa Północ. 
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 23 200,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako 

• dz. nr 206, obr. Kłodnica, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Góry Chełmskiej 3, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 
0,0818 ha, KW nr Gl1G/00124067/9.

Termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 445 500,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 44 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości oznaczonej jako 

• dz. nr 1878, obr. Ostropa Północ, położo-
nej w Gliwicach na północ od ul. Daszyń-
skiego w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0142 ha,  
KW nr Gl1G/00112457/3.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nie-
ruchomości przyległych oznaczonych jako  
dz. nr 1430 i 1438, obr. Ostropa Północ. 
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 18 900,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 1900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 130, obr. Zatorze, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Toszeckiej 14D i 14E, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, o pow. gruntu 
0,0907 ha, KW nr Gl1G/00014775/1.

Termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 358 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 35 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, położonych na płn. od ul. Cmentarnej / przy 
ul. Cmentarnej / przy ul. Knurowskiej w Gliwicach:

• dz. nr 722, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5, 
• dz. nr 738, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obr. Kolej, z KW nr Gl1G/00032654/9. 
Łączna powierzchnia działek 0,7938 ha. 
Termin przetargu: 9 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 179 000,00 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 2016 r., 
poz. 710 ze zm.).
Wadium: 117 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2018 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej:

• dz. nr 951, obr. Kłodnica, ul. Toszecka 25b 
w Gliwicach, pow. gruntu 0,3655 ha,  
KW nr Gl1G/00037824/7, pow. użytkowa 
budynków: 2163 m².

Termin przetargu: 10 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 813 000,00 zł 
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.
Wadium: 181 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 stycznia 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami  

urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIerUchoMoścI Na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości /  
oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

http://www.zgm-gliwice.pl
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Są „piękni, trzydziestoletni” i 2 grudnia zagrają w Gli-
wicach. W ramach Spotkań alternatywnych wystąpi ze-
spół Ørganek oraz formacje bemy i Krzikopa.
Ørganek to jedna z najpopularniej-
szych rockowych grup na polskim 
rynku muzycznym. Mocną stroną 
zespołu jest charyzmatyczny lider 
Tomasz Organek oraz świeże, ener-
getyczne, czasami bluesowe, a cza-
sami alternatywne brzmienie. Na 
koncercie w Starej Fabryce Drutu 
usłyszymy utwory z płyty „Czarna 
Madonna”. Przed Ørgankiem 
wystąpi także polsko-francuska 
formacja Bemy oraz Krzikopa –  
zespół który wydobył z zapomnie-
nia tradycyjną muzykę Górnego 
Śląska i tchnął w nią nowe życie.

Impreza rozpocznie się o godz. 20.00 
w Starej Fabryce Drutu (ul. Dubois 

22). Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

23 listopada o godz. 17.00 w Czy-
telni Sztuki (Willa Caro, ul. Dol-
nych Wałów 8a) odbędzie się 
spotkanie autorskie z dr Joanną 
Winnicką-Gburek.
Podczas wykładu badaczka spróbuje 
odpowiedzieć na pytanie, czy współ-
czesna sztuka znajduje się poza dobrem 
i złem. Promocja książki „Krytyka – ety-
ka – sacrum. W kierunku aksjologicznej 
krytyki estetycznej” zainauguruje nowy 
cykl spotkań w Muzeum w Gliwicach. 

Od grudnia dr Winnicka-Gburek będzie 
analizować rozumienie sztuki na prze-
strzeni wieków. Uczestnicy wykładów 
zastanowią się również nad tym, jakie 
sztuka współczesna pełni funkcje i czy 
religia odgrywa w niej jakiekolwiek 
znaczenie.
 (mm)

Kultowa lektura w teatrze

Ørganek w Starej 
Fabryce Drutu

Rozmowy
o sztuce

CO?
   GDZiE? 
     KiEDy?

CZWaRTEK 23 liSTOPaDa
 ■ godz. 17.00: „Krytyka – etyka – sacrum” – spotka-

nie autorskie z dr Joanną Winnicką-Gburek, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 3a)

 ■ godz. 19.00: Lura – koncert w ramach 8. Między-
narodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych 
PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 20.00: Łowcy Dobrej Nuty – koncert jazzowy, 
klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PiąTEK 24 liSTOPaDa
 ■ godz. 17.00: Dzień Pluszowego Misia, filia nr 17 

Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)
 ■ godz. 18.00: „Seniorzy w natarciu” – wernisaż wy-

stawy sekcji plastycznej Uniwersytetu III Wieku 
w Gliwicach, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 20.00: wernisaż wystawy Milana Fiala w ra-
mach Czeskiego Festiwalu, galeria Melina (ul. Czę-
stochowska 16)

SObOTa 25 liSTOPaDa
 ■ godz. 11.00: „Ludzie XXI wieku – warsztaty fotogra-

fii portretowej” – zajęcia z Sebastianem Michałusz-
kiem, Czytelnia Sztuki (Willa Caro)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Niech żyje nam górniczy stan!” 
– zajęcia dla dzieci z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk 
od święta”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 12.00: „Pasibrzuch” – spektakl lalkowy w ra-
mach Czeskiego Festiwalu, Stacja Artystyczna Rynek

 ■ godz. 14.30: warsztaty plastyczne dla dzieci w ra-
mach Czeskiego Festiwalu, galeria Melina

 ■ godz. 16.00: „Dzieci z Bullerbyn” – premiera spek-
taklu dla dzieci, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Nieznane skarby łabędzkich kościo-
łów” – wykład dr Dagmary Wójcik z cyklu „ARTEfak-
ty”, Willa Caro

 ■ godz. 18.00: Szkocka Trupa, Wbrew Pozorom,  
Sąsiedzi, Old Marinners – koncerty w ramach  
VII Festiwalu Morza Nad Kanałem, Scena Bajka 
(kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

NiEDZiEla 26 liSTOPaDa
 ■ godz. 12.00: warsztaty kulinarne w ramach Czeskie-

go Festiwalu, Hollcenter (ul. Zubrzyckiego 18)
 ■ godz. 15.00 i 16.15: „Chłopiec w skorupce” i inne 

filmy krótkie – projekcje z cyklu „Kino Dzieci Prezen-
tuje”, kino Amok

 ■ godz. 18.00: Quatuor Eclisses – koncert w ramach 
XIX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.00: „Czeska filmówka” – projekcje filmów 
czeskich w ramach Czeskiego Festiwalu, galeria  
Melina

 ■ godz. 18.15: „Bosch – ogród snów” – projekcja  
z cyklu „Sztuka na ekranie”, kino Amok

PONiEDZiaŁEK 27 liSTOPaDa
 ■ godz. 17.00: „Śpiywomy po naszymu – i nie tylko” 

– koncert chóru Heimat w ramach Śląskiego Tygo-
dnia, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

WTOREK 28 liSTOPaDa
 ■ godz. 12.30: „Najlepszy” – projekcja w ramach  

Seansu Seniora, kino Amok
 ■ godz. 17.00: warsztaty wokalne, Stacja Artystyczna 

Rynek
 ■ godz. 18.00: „Godka we krwi” – spotkanie z Teresą 

Szymońską w ramach Śląskiego Tygodnia, Bibliote-
ka Centralna

śRODa 29 liSTOPaDa
 ■ godz. 17.00: „Kluska śląska w roli głównej” – spo-

tkanie z Remigiuszem Rączką w ramach Śląskiego 
Tygodnia, Biblioteka Centralna

 ■ godz. 19.00: Purple is the Color – koncert jazzowy, 
Centrum Kultury Jazovia

Na cztery gitary
Ostatni koncert XiX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego to będzie 
prawdziwa uczta dla uszu. 26 listopada w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła ii 
(ul. Jana Pawła ii 5a) wystąpi zespół Quatuor Eclisses.
Quatuor Eclisses to francuska for-
macja muzyczna, która działa od 
2012 roku. Czterech znakomitych 
gitarzystów (Gabriel Bianco, Arkaïtz 
Chambonnet, Pierre Lelièvre, Ben-
jamin Valette) na nowo definiuje 
brzmienie gitary klasycznej.

Od czasu zawiązania zespołu w Naro-
dowym Konserwatorium Muzycznym 
w Paryżu instrumentaliści koncertują 
na całym świecie, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Szwajcarii, a także 
w Indonezji czy Jordanii.

Ich repertuar jest bardzo zróżnicowa-
ny, a podczas koncertu w Gliwicach za-
prezentują specjalny program. Wśród 

utworów takich kompozytorów jak 
Camille Saint-Saëns czy Alberto Gina-
stera usłyszymy także muzykę Gerarda 
Drozda, gliwickiego kompozytora i or-
ganizatora festiwalu. Wszechstronny 
gliwicki twórca ma na koncie kilkaset 
kompozycji, między innymi preludia, 
fugi i koncerty. Drozd jest chwalony 
przez krytyków za ciekawy i bardzo 
osobisty język muzyczny. Połączenie 
talentu wykonawczego muzyków Qua- 
tuor Eclisses i znakomitego repertuaru 
to gwarancja świetnego koncertu. 
Początek o godz. 18.00.

Gliwicki Festiwal Gitarowy jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

25 listopada odbędzie się długo oczekiwana premiera spektaklu „Dzieci z bullerbyn” 
w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego. Kierunek: Szwecja!

Przygody Lisy, Lassego, Bossego, 
Britty, Anny i Ollego z wypiekami 
na twarzy czytało kilka pokoleń Pola-
ków i nie tylko – książka Astrid Lind-
gren zdobyła wielką popularność na 
całym świecie. Szwedzka osada li-
czyła trzy zagrody, ale działo się tam 
więcej niż w niejednym miasteczku. 
Za sprawą nowego przedstawienia 
w Teatrze Miejskim przeniesiemy się 
do świata nieskrępowanej, dziecię-
cej wyobraźni.

‒ Kraina zabaw, radości, smutków 
i obowiązków rodzinnych jest ide-
alnym punktem wyjścia do zabaw 
plastyczną formą teatralną. Bo my 
dorośli pamiętamy jeszcze czasy, 

gdy kijek mógł być motorem, wia-
dro – armatą, kołdra – bazą, a błoto 
– złotem – mówi Jerzy Jan Połoński. 
Sztuka wejdzie na afisz 25 listopada 

i będzie pokazywana  na Małej Sce-
nie. Szczegółowy repertuar instytucji 
jest dostępny na stronie www.teatr.
gliwice.pl.  (mm)

Quatuor Eclisses
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