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Zakończyła się przebudowa dworca 
kolejowego. Była to największa inwestycja 
od czasu jego budowy w latach 20. XX wieku. Budynek został 
gruntownie wyremontowany, a cały kompleks zyskał nowoczesną oprawę. 
Oficjalne otwarcie stacji zaplanowano na 14 grudnia.

G L I W I C K I

BOŻONARODZENIOWY

Czy „Badi” 
strzeli Legii?
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Oczy piłkarskiej Polski zwrócone są 
na Gliwice. W najbliższą niedzielę 
(11 grudnia) miejscowy Piast podej-
mie przyjezdną Legię. To będzie 19. 
kolejka piłkarskiej LOTTO Ekstraklasy 
i pojedynek aktualnego mistrza Pol-
ski z wicemistrzem naszego kraju. 
Podopieczni Radoslava Látala próbu-
ją odbudować formę z poprzedniego 
sezonu, Legioniści również. Zapowia-
da się ciekawe widowisko.  

Bilans 14 spotkań rozegranych 
w Ekstraklasie pomiędzy Piastem i Legią 
wypada na korzyść piłkarzy ze stolicy 
(8 zwycięstw Legii, 4 remisy, 2 wygrane 
Piasta). Niedzielny wieczór przy Okrzei 
może być jednak pełen piłkarskich emo-
cji. Gliwiczanie potrafią mobilizować 
się w meczach z trudnymi rywalami. 

W minionej kolejce wygrali u siebie z  
Koroną Kielce. Do siatki trafił Gerard 
Badía. Wygrywając 1:0, Niebiesko-Czer-
woni przedłużyli serię sześciu spotkań 
bez przegranej na własnym stadionie. 
– Prawda jest taka, że jesteśmy zupełnie 
inną drużyną w domu niż na wyjazdach. 
Tutaj czujemy się bardzo mocni, a takie 

mecze dodają nam pewności siebie. 
Czeka nas spotkanie ze stawianą w roli 
faworyta Legią. Myślę, że nie będziemy 
na straconej pozycji – mówił Gerard 
Badía po meczu z Koroną. 
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Łącznik przy Arenie 
niebawem otwarty

WOŚP 
szuka  
wolontariuszy

3-23 GRUDNIA
GODZ. 12.00–18.00

GLIWICKI
RYNEK

niedziela, 11 grudnia
godz. 18.00
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1956. Polska–Węgry. 
Historia i pamięć
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Każdy, kto 3 grudnia po połu-
dniu zawitał do CH FORUM, mu-
siał natknąć się na zawodników 
RAP (Reprezentacji Artystów 
Polskich). Była okazja, by strze-
lić bramkę Radkowi Majdano-
wi, wziąć udział w lekcji tańca 
z Rafałem Maserakiem, ocenić 
aktorski warsztat Przemysława 
Cypryańskiego i wokalne umie-
jętności Bilguna Ariunbaatara. 
Za wszystkie te atrakcje oraz 
wspólne zdjęcia i autografy 
mieszkańcy płacili tak napraw-
dę… dobrym sercem. Goście 
wspomogli bowiem akcję CH 
FORUM, organizowaną w Mię-
dzynarodowym Dniu Osób Nie-
pełnosprawnych na rzecz Pauli-
ny – maturzystki z Zespołu Szkół 
im. J. Korczaka w Gliwicach. 
Więcej na ten temat piszemy 
na str. 9. (fot. Z. Daniec)

259 osób (65 dziewcząt i 194 chłopców) z pięciu województw, a także z Czech – tylu 
młodych szachistów wzięło udział w XV Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Sza-
chowym dla dzieci. Niezwykle emocjonujące pojedynki były rozgrywane w 4 grupach 
wiekowych: 8, 10, 13 i 16 lat. Organizatorem wydarzenia była sekcja szachowa Klubu 
Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy wsparciu Miasta Gliwice, 
Rady Osiedla Kopernika i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach, gdzie 
turniej był rozgrywany. (fot. materiały AZS)

Jak wyjąć szpilkę z wody bez dotykania wody i szpilki? Do czego chemik może wykorzystać 
sok z czerwonej kapusty? Czy można malować proszkiem do prania? Odpowiedzi szukali 
mali naukowcy w Laboratorium „Małego Misia”. Imprezę zorganizował Gliwicki Ośrodek 
Metodyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. (fot. GOM)

Jarmark na gliwickim Rynku już działa! Obok Ratusza pojawiła się też szopka, 
przygotowana przez Miasto Gliwice, Fundację Radan oraz Fundację Silesia Pro 
Europa. Stoiska w dni robocze czynne są między godz. 12.00 a 18.00, a w week-
endy między godz. 12.00 a 19.00. (fot. archiwum UM Gliwice)

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

Prestiżowe
wyróżnienie

5 mln amortyzatorów. Brawo, Tenneco! 

Pod koniec września 2015 roku z taśmy montażowej gliwickiej fabryki Opla zjechała 
pierwsza astra V generacji

Gwiazda jest tylko jedna! 
Produkowany w Gliwicach Opel Astra został wybrany Autem 
Flotowym 2016 roku. Gliwicka gwiazda w wymagających tes- 
tach pokonała siedmiu konkurentów innych marek, udowad-
niając, że jest numerem jeden.

Tytuł Auta Flotowego głosami me-
nedżerów jest przyznawany corocznie 
przez Stowarzyszenie Kierowników 
Flot Samochodowych. Przeprowadza 
ono intensywne testy, w których brana 
jest pod uwagę: stylistyka, funkcjonal-
ność wnętrza oraz właściwości jezdne, 
koszty zakupu i serwisowania, wartość 
rezydualna, a także zużycie paliwa oraz 
emisja CO2. 

 – Astra została wybrana Autem 
Flotowym Roku, czyli najlepszym samo-
chodem służbowym, przeznaczonym do 
mocnej eksploatacji. To bardzo ważny 
tytuł i duże wyróżnienie, ponieważ 
konkurencja na rynku jest spora. Tytuł 
potwierdza, że astra to bardzo dobry 
samochód, sprawdzający się w szcze-
gólnych warunkach – powiedziała 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyj-
nemu – GLIWICE” Agnieszka Brania, 
rzecznik prasowy GM Opel. 

Astra to hit marki Opel. Model został 
wybrany Samochodem Roku 2016. Chęt-
nych na pojazd nie brakuje. Dotychczas 
złożono już ponad 300 tys. zamówień. 

Opel był pierwszą fabryką, która 
pojawiła się w gliwickiej podstrefie. 
Działalność produkcyjną w Gliwicach 
spółka General Motors Poland rozpoczęła 
w październiku 1998 roku. Fabryka jest 
jednym z najnowocześniejszych zakła-
dów koncernu na świecie. Od 1997 do 
2000 r. podania o prace w gliwickim Oplu 
złożyło 34 tys. osób. W styczniu 2000 r. 
liczba pracowników przekroczyła 2 tys., 
obecnie jest ich około 4 tys. W 2005 r. 
rozbudowano zakład, a w kwietniu 2015 r.  
z linii montażowej zjechał dwumilionowy 
samochód. Produkcja astry ruszyła w Gli-
wicach we wrześniu 2015 r. W  2016 r. do 
klientów trafiło o 15,6% więcej samocho-
dów marki Opel niż w ubiegłym roku. To 
najlepszy wynik od 11 lat.  (mf)

Zygmunt Frankiewicz Samorządowym Menedżerem Regionu! Pre-
zydent Gliwic zajął I miejsce w  rankingu „Pulsu Biznesu”. O wyni-
kach zestawienia zdecydowali inni samorządowcy z woj. śląskiego.

To już kolejny tego typu ranking 
przygotowywany corocznie na zle-
cenie „Pulsu Biznesu”. Badanie prze-
prowadziła firma ARC Rynek i Opinia. 
„O wskazanie najlepiej zarządzających 
gminami w ich województwie prosi ona 
samorządowców (nie mogą, oczywiście, 
głosować na siebie). Respondenci bio-
rą pod uwagę cztery kryteria: dobre 
zarządzanie finansami gminy (w tym 
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych), 
sprawne zarządzanie oświatą, inwe-

stowanie w infrastrukturę i efektywne 
budowanie aktywności społecznej. 
Wskazania mają nadaną różną rangę 
i są przetwarzane zgodnie z przyjętymi 
przez firmę badawczą wskaźnikami. 
Po ich przeliczeniu uzyskuje się sumę 
punktów, która jest podstawą klasy-
fikacji rankingu – czytamy na stronie 
internetowej „Pulsu Biznesu”.

W województwie śląskim za prezy-
dentem Gliwic uplasowali się włodarze 
Tychów i Rybnika.  (as)

Tenneco, firma obecna w Gliwicach od 2000 roku świętuje dwa ważne wydarzenia. Pracownicy zakładu wyprodukowali 5 mln amorty-
zatorów w ciągu 18 miesięcy i rozpoczęli produkcję amortyzatora nowej marki Premium Monroe® OESpectrum®. Dynamiczny rozwój 
firmy oznacza nieustanny jej progres oraz nowe miejsca pracy.

W 2015 r. przychód Tenneco wyniósł 
8,2 miliarda dolarów. Firma zatrudnia 
około 30 tys. osób w 93 zakładach pro-
dukcyjnych rozlokowanych na całym 
świecie, ma też 15 centrów badawczych 
i obsługuje 340 platform. W Gliwicach 
przy ul. Bojkowskiej 59b znajduje się 
jeden z zakładów Tenneco z dwoma ha-
lami produkcyjnymi. Druga, niedawno 
otwarta hala Tenneco, Tenneco G+, ma 
powierzchnię 10,5 tys. m2. Pracuje w niej 
200 osób, które zajmują się produkcją 
amortyzatorów na rynek pierwotny oraz 
wtórny przy zachowaniu jakości pro-
duktu rynku pierwotnego. Tenneco G+ 
wprowadziło ponad 144 nowe referencje 
i pracuje nad przyspieszeniem transfe-
rowania referencji z innych, światowych 
fabryk Tenneco na halę G+.

– Tenneco bardzo dynamicznie się 
rozwija. W 2016 r. produkcja zamknie się 
na etapie 3,6 mln egzemplarzy, w 2017 r. 
 – 4,5 mln sztuk, a w 2020 r. będzie to już 
8,4 mln amortyzatorów. Tylko w zakła-
dzie Gliwice+ wyprodukowaliśmy 5 mln 
amortyzatorów. To duży sukces. Firma 
dynamicznie się rozwija, stale unowo-
cześniamy nasze cztery linie produkcyjne. 

Wysyłamy nasze produkty do centrów dys-
trybucyjnych w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Turcji, Europie. W przyszłym 
roku planujemy zwiększyć wydajność 
linii, a w najbliższych latach zwiększymy 
zatrudnienie o kolejnych sto osób – tłuma-
czy Marcin Stokłosa, dyrektor gliwickiego 
zakładu Tenneco. 

Wyprodukowanie pięciomiliono-
wego amortyzatora, który zjechał z linii 

produkcyjnej po niecałych 18 miesiącach 
od otwarcia hali produkcyjnej G+, zbiegło 
się z uruchomieniem produkcji nowocze-
snego amortyzatora OESpectrum. 

– To ekscytujący czas dla Tenne-
co, marki Monroe i OESpectrum, dla 
naszych klientów i 532 pracowników 
Tenneco, którzy zajmują się projekto-
waniem i wytwarzaniem produktów 
dla klientów na całym świecie – mówi 

Bruce Ronning, wiceprezes i dyrektor 
generalny działu Europe Aftermarket. 
– Jesteśmy dumni, że wraz z otwar-
ciem hali produkcyjnej Gliwice G+ 
powstały setki nowych miejsc pracy 
i mamy nadzieję, że dzięki ciągłym 
inwestycjom, rozwojowi i poszerzaniu 
asortymentu produktów, będzie ich 
jeszcze więcej.

Tenneco Gliwice zatrudnia 1 422 
osoby na dwóch halach produkcyjnych 
i w Centrum Inżynieryjnym, które od-
grywa istotną rolę w projektowaniu 
i rozwoju produktów OE, skupia się na 
jakości komponentów, układach zawie-
szenia i zapewnia obsługę serwisową 
dla Tenneco Europe OE Ride Performan-
ce. Pierwsza hala produkcyjna, otwarta 
w 2000 roku, wytwarza oryginalne 
amortyzatory dla producentów takich 
jak Volkswagen Group, Ford, GM, Land 
Rover, PSA Peugeot Citroën, Volvo, 
Renault-Nissan, Dacia, Mazda, Suzuki 
i Mitsubishi. Tenneco jest jednym z naj-
większych światowych projektantów, 
producentów i sprzedawców amortyza-
torów na rynek pierwotny i rynek części 
zamiennych (mf)
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Śmiałość rozwiązań, nacisk na zrównoważony rozwój oraz brak ja-
kichkolwiek obciążeń cechują studenckie pomysły zaprezentowane 
podczas ubiegłotygodniowego podsumowania „Interfejsów” – zajęć 
warsztatowych zorganizowanych na Wydziale Architektury Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. Wstępne prace studialne i koncepcyj-
ne ilustrują szerokie możliwości rozwoju dzielnicy akademickiej i jej 
lepszej integracji z naszym miastem.

Jak sprawić, by odnowiona ul. Aka-
demicka tętniła życiem i wzbogacić ją 
usługami? W którym miejscu stworzyć 
atrakcyjną wizualnie i koncepcyjnie połu-
dniowo-zachodnią „bramę” politechnicz-
nego kampusu od strony ul. Pszczyńskiej? 
Jak funkcjonalnie przeprojektować okolice 
placu Krakowskiego i oś ul. Dunikowskiego 
pod kątem potrzeb studentów i mieszkań-
ców miasta? Czy możliwe jest silniejsze 
powiązanie akademickiego miasteczka 
z centrum Gliwic wzdłuż korytarza Kłodni-
cy i zrealizowanie pomysłu nadrzecznych 
bulwarów? Jak trwale i harmonijnie zin-
tegrować kampus z parkiem Chrobrego 
i otoczeniem hali Gliwice? Jakich narzędzi 

i strategii użyć, by wzmocnić relacje łączące 
mieszkańców i studentów, podnosząc przy 
tym jakość życia i estetykę osiedla akade-
mickiego sąsiadującego z Politechniką?

Pasaże, prywatne akademiki, 
multimedialne witacze, 
nadrzeczne bulwary, „podcięte” 
kondygnacje budynków…

Nad tymi zagadnieniami pochyliło się 
blisko 30 studentów architektury (w tym  
4 uczestników programu Erasmus 
z Francji, Portugalii i Hiszpanii), uczest-
niczących w wykładach „Rewitalizacja 
i rewaloryzacja urbanistyczna” prowa-
dzonych przez prof. Krzysztofa Gasidłę. 

– W ramach zajęć warsztatowych do 
przedmiotu studenci mieli do wyboru 
trzy zagadnienia: rewitalizację frag-
mentu Zawiercia lub części Chorzowa 
oraz rewaloryzację problematycznych 
fragmentów Gliwic na styku dzielnicy 
akademickiej. Ostatni z proponowa-
nych tematów cieszył się największym 
zainteresowaniem. Zajęcia były dość 
nietypowe nie ze względu na ich formę 
(przyznaję – bardzo ciekawą i atrakcyj-
ną), lecz czas trwania. Choć powinny 
trwać semestr, to zasadniczo kończą 
się już… dzisiaj – opowiadał z humorem 
1 grudnia prof. Krzysztof Gasidło. Kon-

cepcje powstawały od października w 6 
grupach pod okiem opiekunów, dr. hab. 
Michała Stangla i dr. Tomasza Bradeckie-
go, przy wsparciu m.in. wykładowców 
z Katedry Projektowania Architektonicz-
nego. Jedną z prowadzących warsztaty 
była Anyeley Halulova, stypendystka 
i ekspert programu Fulbrighta z USA. 
Udzielając studentom cennych rad 
w fazie projektowej, podjęła się oceny 
powstałych prac pod kątem ich zgod-
ności z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Szczegóły projektów opisano na 
stronie www.gliwice.eu. Zachęcamy do 
lektury!  (kik)

AKTUALNOŚCI

Oczy szeroko  
otwarte

Debeściaki!
Szymon Gorczyca – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego, laureat wielu 
olimpiad i konkursów – został stypendystą II stopnia prezydenta Gliwic. 
Michał Biały, Michał Gala i Maciej Janus (obecnie absolwenci klasy poli-
technicznej I LO) otrzymali natomiast stypendia MEN za osiągnięcia edu-
kacyjne w poprzednim roku szkolnym. Gratulacje!

Szymon Gorczyca jest m.in. finalistą 
olimpiady geograficznej, a także stypen-
dystą premiera RP i marszałka wojewódz-
twa śląskiego. Fizyka i matematyka to jego 
wielka pasja. – Już od pierwszej klasy star-
towałem w różnych konkursach. Zawsze 
sprawiało mi przyjemność sprawdzanie 
swoich możliwości i porównywanie się z in-
nymi. Pamiętam, że nawet w przedszkolu, 
wcześniej niż inni, układałem jakieś cyferki 
i wykonywałem proste rachunki – mówi.

Michał Biały, Michał Gala i Maciej Janus 
opuścili już mury „jedynki”. To pasjonaci 
fizyki i chemii z imponującym dorobkiem 

wygranych konkursów, a nawet – jak Mi-
chał Gala, obecnie student prestiżowej 
amerykańskiej uczelni MIT – olimpiad 
międzynarodowych w dziedzinie chemii. 
Są dumą swej szkoły, która od lat plasuje się 
na wysokich miejscach w różnych zestawie-
niach. – W rankingu „Perspektyw” i „Rzecz-
pospolitej” jesteśmy zawsze w pierwszej 
trójce. W rankingu STEM (jest to ranking 
szkół matematyczno-fizycznych) zajmuje-
my pierwsze miejsce. Mamy nadzieję, że 
w tym roku utrzymamy ten wynik – mówi 
Damian Kołtun, wicedyrektor ZSO nr 10 
w Gliwicach.  (GliwiceTV/pm/kik)

Na zdjęciach: Szymon Gorczyca oraz Michał Biały i Maciej Janus
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Kasy czynne krócej
Wydział Księgowości Urzędu 

Miejskiego informuje, że w piątek, 
30 grudnia, kasy Urzędu Miejskiego 
będą czynne krócej – w godzinach od 
8.00 do 13.00. Zmiana jest spowodo-
wana koniecznością przeprowadzenia 

inwentaryzacji. Za powstałe z tego 
powodu utrudnienia przepraszamy. 
Równocześnie przypominamy, że UM 
będzie otwarty tego dnia od 8.00 do 
15.00 (tak jak w każdy piątek).   
 (kik)

Od 9 do 31 grudnia w parku Chopina będzie prezentowana wystawa 
na temat wspólnej historii Polski i Węgier. Wydarzenie upamiętni 
60 rocznicę Poznańskiego Czerwca i powstania na Węgrzech.

Polacy i Węgrzy to dwie nacje, które 
na arenie międzynarodowej wyróżniają 
przyjazne relacje. W 1956 roku, po śmier-
ci Stalina, w krajach bloku wschodniego 
zawrzało. W czerwcu przeciw władzy 
zaprotestowali Wielkopolanie. W wy-
niku walk i pacyfikacji Poznania zginęło 
kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostało ran-
nych. Później nastąpił okres aresztowań 
i brutalnych przesłuchań. Powszechnie 
przyjmuje się, że poznańska rewolta za-
początkowała sprzeciw wobec systemu 
w innych państwach socjalistycznych. W 
październiku zbuntowali się Węgrzy, nie-
stety – ogień do protestujących otworzyła 
węgierska armia i służby bezpieczeństwa, 
a wkrótce także wojsko radzieckie. Krwa-
wa pacyfikacja „węgierskich bratanków” 
zmobilizowała Polaków do udzielenia im 
wsparcia – ludzie masowo oddawali krew 
dla rannych, w całym kraju zawiązywały 
się komitety społeczne organizujące m.in. 
zbiórki leków. W Gliwicach 11 grudnia od-
był się niemy marsz poparcia, w którym 
wzięło udział blisko 5 tys. osób. Na czele 

marszu stali profesorowie Politechniki 
Śląskiej, niosący flagi Węgier i Polski 
oraz transparent z napisem „Dość rozle-
wu krwi na Węgrzech!”. W 2013 roku na 
pamiątkę tamtych wydarzeń odsłonięto 
na gliwickim Rynku tablicę.

Rok 1956 posłużył autorom wystawy 
„1956. Polska – Węgry. Historia i pamięć” 
do skonstruowania narracji, która po 
pierwsze przybliża wypadki w obu tych 
krajach, po drugie ukazuje uniwersalne 
dążenie do wolności ludzi żyjących w sys-
temie totalitarnym. Plenerowa ekspozycja 
zostanie otwarta 9 grudnia o godz. 12.00 
w parku Chopina. Będzie można ją oglądać 
do 31 grudnia. Organizatorem wydarzenia 
jest Instytut Pamięci Narodowej.

Warto pamiętać, że jednym z miast 
partnerskich Gliwic jest węgierski Sal-
gótarján, który w 2014 roku przekazał w 
darze pomnik Stefana Batorego, stojący 
obecnie przy Zamku Piastowskim. Imię Ba-
torego zostało także nadane pobliskiemu 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Ziemowita.

 (mm)

1956. Polska – Węgry. 
Historia i pamięć

Płaskorzeźba na tablicy upamiętniającej jedność Polaków z Węgrami w 1956 r., która znajduje 
się pod arkadami na gliwickim rynku
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OTWARCIE DWORCA PKP

 dokończenie ze str. 1

Kategoria premium, do której 
należy dworzec w Gliwicach, to 
najwyższa klasa stacji stworzona 
przez PKP. W całej Polsce jest tylko 
kilkanaście tego typu obiektów. Gli-
wicki dworzec to miejsce, w którym 
efektownie połączono zabytkową 
architekturę z nowoczesnymi roz-
wiązaniami skrojonymi na miarę 
podróżnych XXI wieku. Poza spraw-
ną obsługą połączeń kolejowych, 
dworzec będzie pełnił także funkcję 
biurowo-usługową.

Elewacja dworca, wraz z deta-
lami architektonicznymi, została 
wyremontowana, a walory este-
tyczne bryły podkreśla iluminacja. 

Renowacja objęła także 
mozaikę w holu głównym  
i drewniane sufity.

Perony zostały gruntownie 
przebudowane – wykonano nową 
nawierzchnię, tunele i spektaku-
larną konstrukcję zadaszenia. 
W obrębie stacji wymieniono 

także tory. Pod nimi zamonto-
wano maty wibroizolacyjne, co 
zmniejszyło poziom drgań i hałas. 
Dwa hole – główny i mniejszy, tak 
zwany autobusowy – połączo-
no specjalnym korytarzem, co 
usprawniło przemieszczanie się 
podróżnych. Pojawiły się nowe, 
elektroniczne pragotrony, czyli 
tablice odjazdów i przyjazdów. 

W budynku zniesiono 
także bariery architek-
toniczne, dzięki czemu 
osoby niepełnosprawne 
poruszają się po stacji 
dużo łatwiej.

Zamontowano ruchome 
schody i windy, które dodat-
kowo służą także osobom star-
szym i matkom z dziećmi. 

Obniżono część okienek 
kasowych i przystosowano toa-
lety. Wymieniono system infor-
macji głosowej, a zastosowane 
pętle indukcyjne umożliwiają 
pasażerom niedosłyszącym zro-

zumienie komunikatu. Z myślą 
o podróżnych słabowidzących 
w posadzce umieszczono linie 
prowadzące z polami uwagi. Na 
terenie obiektu wprowadzono 
również oznaczenia w języku 
Braille’a.

Inwestycja PKP SA i PKP PLK 
SA kosztowała około 156 mln 
złotych. Efekt podróżni oglądają 
już od jakiegoś czasu, a uroczyste 
zakończenie inwestycji zostało 
zaplanowane na 14 grudnia. 
Wezmą w nim udział inwestorzy 
i przedstawiciele władz miejskich. 

Przy okazji kompleksowej 
przebudowy dworca Urząd 
Miejski w Gliwicach zlecił także 
remont należącego do miasta 
fragmentu tunelu umożliwiają-
cego przejście pod dworcem do  
ul. Tarnogórskiej. Tunel został 
wyczyszczony, naprawione zosta-
ły tynki i oświetlenie, poprawio-
no izolację przeciwwilgociową. 
Nad rampą wymienione zostały 
panele poliwęglanowe w zada-
szeniu. Ściany i posadzki zostały 
pokryte powłoką antygraffiti. 

 (mm)

Dworzec klasy 
PREMIUM
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Wielka kompozycja ceramiczna w holu głównym jest elementem charakterystycz-
nym gliwickiego dworca już od prawie 50 lat.  Oryginalne niebieskie kafle zostały 
odnowione i efektownie dopełniają wnętrze wyremontowanego budynku. Jak tra-
fiły do Gliwic?

Ogromna ceramika ma pew-
nie tyle samo zwolenników, co 
przeciwników. Zajmuje całą ścia-
nę na wprost głównego wejścia 
do obiektu. Mozaika rzuca się 
w oczy wchodzącym na dworzec 
od strony ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego. Oryginalne kafle 
zostały zaprojektowane i wyko-
nane w 1967 roku. W przyszłym 
roku stuknie im pięćdziesiątka, 
dlatego podczas gruntownej 
renowacji dworca ceramika też 
przeszła lifting. – W ramach re-
nowacji usunięto zabrudzenia, 
sklejono pęknięcia i szczeliny oraz 
uzupełniono większe ubytki, a tak-
że odtworzono kafle nienadające 
się do przeprowadzenia prac kon-
serwatorskich. W końcowej fazie 
przeprowadzono rekonstrukcję 
warstwy zewnętrznej i punktowa-
nie drobnych uszkodzeń szkliwa 
(przy użyciu specjalistycznych farb 
do szkła) oraz fugi między kafla-
mi (za pomocą fugi mineralnej 

o drobnym wypełniaczu) – mówi 
Aleksandra Grzelak z Wydziału 
Prasowego PKP SA.

Autorami kompozycji są pla-
stycy Witold Bulik i Zygmunt Lis. 
Płytki wypalono w Łysej Górze, 
wsi na Pogórzu Wiśnickim, mię-
dzy dolinami Raby i Dunajca. Od 
1947 roku działała tam Spółdziel-
nia Kamionka, w której artyści na 
zamówienie projektowali kon-
kretne kompozycje architekto-
niczne. Dekoracja wnętrza z nie-
bieskich kafli świetnie współgra 
– zdaniem specjalistów – z przed-
wojenną bryłą dworca, dlatego 
zdecydowano się ją zachować 
również w nowej aranżacji obiek-
tu. Podobna, turkusowa mozaika 
została niedawno odrestaurowa-
na w innym obiekcie PKP – na 
dworcu w Krakowie-Płaszowie. 
Tamtejsza okładzina również zo-
stała zaprojektowana przy udziale 
łysogórskiej spółdzielni ceramicz-
nej. (mm)

OTWARCIE DWORCA PKP

Bahnhof przy Wilhelmstraße
Wzniesiony pod koniec 1925 roku budynek dworca zamknął dzisiejszą ul. Zwycięstwa (dawną Wilhelmstraße). Przez architektów zaliczany 
do funkcjonalizmu, łączył w sobie celowość i prostotę. W tym celu podczas budowy podniesiono poziom torowiska o 3,5 m – dzięki temu 
podróżni korzystali ze schodów przy wchodzeniu na peron tylko raz, a nie dwa razy. Jakie jeszcze ciekawostki wiążą się z budową stacji?

Pierwszy dworzec kolejowy 
w Gliwicach powstał już w poło-
wie XIX wieku – miasto znalazło 
się wtedy na trasie linii Wro-
cław–Mysłowice. Obiekt wybu-
dowano z myślą o miejscowości 
liczącej ok. 10 tys. mieszkańców 
i niewielkim ruchu towarowym. 
Budynek stanął nieco na pół-
nocny zachód od dzisiejszego 
dworca. Rosnący przepływ to-
warów i ludzi szybko pokazał, 
że u progu XX wieku obiekt ten 
nie zaspokajał potrzeb rozwija-
jących się Gliwic. Z transportu 
kolejowego często korzystał na 
przykład stacjonujący w mieście 
garnizon wojskowy. Sama kolej 
również wpłynęła pozytywnie 
na dalszy przemysłowy rozwój 
miasta. „Tysiące ludzi znalazło tu 
zatrudnienie, oraz w zakładach 
związanych z koleją. I tak np. 
w 1889 r. Zakłady Huldschyński 
(późniejsza Huta 1. Maja) roz-
poczęły produkcję kół i obręczy 
do zestawów kolejowych” pisze 
Jacek Schmidt w „Historii kolei 
w Gliwicach do 1945 r.” (artykuł 

ukazał się w „Roczniku Muzeum 
w Gliwicach”, t. VII–VIII).

Z różnych względów nowy 
budynek dworca został oddany 
do użytku dopiero w latach 20. 
XX wieku. Wówczas rozbudo-
wano także wiadukty kolejowe, 
a obecne Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego i Stację 
Rozrządową przekształcono 
w jedne z największych tego 
typu obiektów we wschodnich 
Niemczech! Warto zaznaczyć, 
że przed rozbudową naprawy 
trwały średnio od 100 do 150 
dni, później – tylko 30 dni. 
Przy dzisiejszych ulicach Cho-
rzowskiej, Zabrskiej, Barbary, 
Horsta Bienka, Skowrońskiego,  
św. Marka, Elsnera, Kolberga 
i Mastalerza powstały miesz-
kania dla kolejarzy. W sumie 
z pracy na kolei z rodzinami żyło 
tu wówczas około 20 tys. osób.

13 grudnia 1925 roku uro-
czyście otwarto główny gmach 
dworca. W dwóch holach dzia-
łało 12 kas biletowych (w miej-
sce 7 w dawnym obiekcie). 

Główny hol miał wymiary 27 
x 14 m i wysokość 11 m, jego 
powierzchnia wynosiła 370 m². 
Drugi hol miał powierzchnię 
200 m² i wysokość 7,7 m, słu-
żył pasażerom IV klasy (przede 
wszystkim tłumom robotników 
dojeżdżających do pracy w są-
siednich miastach). Bryła wyróż-
niała się dużymi oknami, które 
wpuszczały mnóstwo światła 
oraz drewnianym sufitem. Przy 
głównym wejściu ulokował się 
zakład fryzjerski, sklep z artyku-
łami tytoniowymi oraz księgar-
nia. Działała też przechowalnia 
bagażowa (z telefonem na że-
tony), przechowalnia rowerów 
oraz poczekalnia, w której moż-

na było kupić coś do jedzenia. 
Zjeść można było również w ele-
ganckiej restauracji. Kierował 
nią kucharz o nazwisku Krex. 

W 1926 roku rozpoczęto budo-
wę nowej poczty, która stylem 
odpowiadała stacji kolejowej.

 (mm)

Pół wieku mozaiki

 Rok 1926 

 Rok 1963 
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OTWARCIE DWORCA PKP

KOLORY 
MIASTA

Dodatkowe połączenie do Gdyni i Bydgoszczy, częstsze wyjazdy osobówek do 
Katowic – tak przedstawiają się nowe rozkłady jazdy pociągów dla Gliwic. Zmia-
ny zaczną obowiązywać od 11 grudnia.

– Relacja Gliwice – Często-
chowa (tzw. linia S1) należy do 
najpopularniejszych linii w na-
szym regionie i tam najtrudniej 
jest wprowadzać dodatkowe 
połączenia. Jej przepustowość 
jest wykorzystana praktycznie 
do maksimum, a do tego Ko-
leje Śląskie muszą ustępować 
pierwszeństwa pociągom 
dalekobieżnym, które mają 
wyższy priorytet. Niemniej 
jednak udało się wprowadzić 
pewne zmiany, które powinny 
ucieszyć mieszkańców – powie-
dział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
Michał Wawrzaszek, rzecznik 
prasowy Kolei Śląskich. I tak 
od 11 grudnia, dzięki dodaniu 
dwóch bezpośrednich po-
ciągów z Katowic do Gliwic, 
częstotliwość połączeń na linii 
S1 w popołudniowym szczycie 
komunikacyjnym wzrośnie z 2 
do 3 pociągów na godzinę. 
Dodatkowo do naszego miasta 
zostanie wydłużone połączenie 
z Tychów Lodowiska, dzięki 

czemu będzie można przeje-
chać całą trasę bez przesiadki 
w Katowicach. 

Jakie zmiany wprowadzi 
natomiast nowy rozkład PKP 
Intercity? – Dzięki wydłużeniu 
relacji pociągu TLK „Artus” do 
Katowic, od stycznia, m. in. 
Gliwice i Zabrze zyskają do-
datkowe połączenie do Gdyni 
i Bydgoszczy. Kolejną nowością 
będzie zwiększenie częstotli-

wości kursowania pociągu IC 
„Światowid” relacji Katowice 
– Szczecin przez Zieloną Górę. 
Do tej pory skład ten kursował 
jedynie sezonowo i tylko do 
Wrocławia, a od grudnia poje-
dzie codziennie – zawiadamia 
biuro prasowe PKP Intercity.

Informacje na temat roz-
kładów można znaleźć na kole-
jeslaskie.com i www.intercity.pl,  
tel. 32/428-88-88, 19 757.  (kik)

Zmiany w rozkładzie

„Tu stacja Gliwice, tu stacja Gliwice. Express InterCity Premium odjedzie z toru 1 przy peronie 1. Życzymy Państwu przyjemnej podróży” – podobny 
komunikat słyszał każdy, kto choć raz wybrał się w podróż koleją. Głos jakby znany, ale do kogo należy? Kto kryje się za dworcowym megafonem? 

Na gliwickim dworcu pra-
cuje pięciu megafonistów. To 
od nich zależy, czy trafimy na 
odpowiedni peron, zdążymy 
na pociąg, na czas dowiemy się 
o zmianie toru wjazdu pociągu 
czy wreszcie po prostu upewni-
my się, czy faktycznie o dobrej 
porze stoimy w odpowiednim 
miejscu. 

Iwona Szeflińska pracuje na 
gliwickim dworcu PKP jako me-
gafonistka. Pociągi zapowiada 
od półtora roku i bywa, zwłasz-
cza po przepracowanej nocy, że 
gdy stara się nad ranem zasnąć, 
przed oczami przemykają jej ob-
razy pociągów, a w głowie słyszy 
komunikaty dworcowe. 

– Jest nas pięcioro. Wszyscy 
jesteśmy zatrudnieni w PKP 
Utrzymanie sp. z o.o. Zapowia-
damy przyjazdy i odjazdy pocią-
gów, informujemy podróżnych 
o ewentualnych opóźnieniach 
i numerach peronów, na któ-
rych stoją poszczególne składy. 
Pracujemy w systemach dwuna-
stogodzinnych. Wolę pracować 
w dzień. W nocy jest spokojniej, 
ale przy dłuższych przerwach 
między pociągami łatwo zasnąć, 
dlatego na wszelki wypadek na-
stawiamy sobie budziki i telefony 
na kilkanaście minut przed pla-

nowanym przyjazdem. Zdarzają 
się też pomyłki, w końcu jesteśmy 
tylko ludźmi. Na szczęście nie było 
sytuacji groźnych czy kompromi-
tujących, są to raczej drobiazgi 
typu nie podanie przez megafon 
informacji, że skład odjechał – 
mówi „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” 
Iwona Szeflińska – Całą sytuację 
na peronach i torach widzimy na 
monitorach. Wyświetla nam się 
również rozkład jazdy, na którym 
aktualizuję godziny przyjazdów 
i odjazdów pociągów. Mam też 
automatyczne połączenie telefo-
niczne z dyżurnym peronu, który 
każdorazowo informuje o nu-

merze peronu, na który wjedzie 
dany skład. Pilnuje, żebyśmy nie 
popełniali gaf – dodaje.

Megafonista musi być sku-
piony zawsze, najbardziej jed-
nak, podczas zapowiedzi pocią-
gów dalekobieżnych. Dla dobra 
i komfortu podróżnych trzeba 
szczególnie uważać, żeby nie 
pomylić toru, godziny odjazdu, 
nie zapomnieć poinformować, 
że zaraz odjedzie i spóźnieni po-
dróżni powinni się pospieszyć. 

– Pilnujemy, żeby zapowiedzi 
były rzetelne. Zdarza się jednak, 
że podróżni są zamyśleni i po 
prostu nie słuchają komuni-
katów. Pretensji do nas raczej 

nie mają, sytuacje ekstremalne 
na szczęście się nie zdarzają – 
mówi Iwona Szeflińska. 

O tym, jak zapowiadać pociągi, 
podpowiadają książki. Dosłownie. 
Zasady spisano w zbiorze, który 
megafonista musi przeczytać 
i znać. Są to precyzyjne wytyczne 
PKP PLK SA, w jaki sposób odczy-
tywać poszczególne komunikaty. 
Standard wykonywanej pracy jest 
monitorowany przez PKP PLK SA. 
Ważna jest nie tylko treść prezen-
towanego komunikatu, ale też 
głos, który go czyta – trzeba mieć 
dobrą dykcję i spokój w głosie. 
Dobrze jest też znać język angielski 

– wielu megafonistów powtarza 
komunikat w języku obcym. Jeśli 
go nie zna, otrzymuje jego fone-
tyczny zapis. Co jeszcze jest ważne 
w życiu megafonisty? 

– Najgorsze, co może nam 
się przytrafić, to chrypka i wy-
suszone drogi oddechowe. 
Oczywiście mamy na to swoje 
sposoby – trzeba pić dużo wody, 
a niektórzy powiadają, że sku-
teczny jest też mrożony ananas. 
Musimy mieć zdrowe gardła. Je-
śli więc ktoś chce czegoś życzyć 
megafoniście, najlepiej życzyć, 
żeby go grypa omijała — śmieje 
się Iwona Szeflińska.  (mf)

Głos z dworca. Poznaj go...

Nowoczesny dworzec to nie tylko pociągi najnowszej ge-
neracji, dobrze zaaranżowana przestrzeń hali dworcowej 
czy udogodnienia dla niepełnosprawnych. To także liczne 
punkty usługowe i handlowe, dzięki którym podróżowa-
nie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Powierzchnia komercyjna 
dworca to 1100 m². Co tam po-
wstanie? – W budynku znajdą się 
m.in. księgarnia, sklep spożywczy, 
drogeria oraz lokal gastronomicz-
ny – wylicza Aleksandra Grzelak 
z wydziału prasowego Polskich 
Kolei Państwowych SA. – Do tej 
pory PKP SA podpisała umowy 
na wynajem ponad połowy do-
stępnej powierzchni. Podpisali-
śmy umowy m.in. z Subwayem, 
księgarnią Profit czy 1Minute. 
Do dyspozycji potencjalnych 
najemców oddawane są lokale 
o powierzchni od 20 do ponad 
300 m² – dodaje Grzelak.

PKP zapowiada, że pierwsze 
punkty handlowe i usługowe 

zostaną uruchomione na dniach. 
Oferta ma być zróżnicowana. 
 – Zgodnie z aktualną koncepcją 
zagospodarowania na dworcu 
w Gliwicach znajdzie się nie tylko 
przestrzeń handlowo-usługowa, 
ale również powierzchnia prze-
znaczona na cele biurowe – mówi 
Aleksandra Grzelak i zastrzega, że 
na podanie szczegółów jest jeszcze 
za wcześnie.

Lokale komercyjne znajdują 
się za halą główną, w łączniku 
i w tzw. holu autobusowym. 
W momencie oddania do dru-
ku „Miejskiego Serwisu Infor-
macyjnego – GLIWICE” żaden 
punkt nie został jeszcze otwarty 
dla podróżnych. (pm)

Co oprócz kas?
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PKP SA zaprasza
na Dzień Dworca w Gliwicach

14.12.2016, godz. 11.00
Wśród atrakcji m.in.: prezentacja nowych 

funkcjonalności dostępnych na dworcach PKP, 
kolejowe warsztaty, konkursy, zabawy dla 

dzieci oraz wiele innych!
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OTWARCIE DWORCA PKP
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Zdjęcie powyżej, wbrew pozorom, nie przedstawia gliwickiego dworca po remoncie. To stacja kolejowa w Hamm. Dworzec bliźniak znajduje się w Niemczech i jest główną 
stacją w Nadrenii Północnej-Westfalii. Imponujący budynek został wyremontowany kilka lat przed stacją w naszym mieście – podobny jest nawet kolor elewacji. Obiekt w 
obecnej formie powstał w 1920 roku. Od 1990 roku figuruje w rejestrze zabytków. Dworzec w Hamm został mocno uszkodzony podczas II wojny światowej, jednak już 18 
czerwca 1945 roku ze stacji odjechały pierwsze powojenne pociągi pasażerskie – do Dortmundu i Duisburga. Obecnie obiekt obsługuje około 350 pociągów dziennie – zarówno 
dalekobieżnych, jak i ruchu lokalnego.  (mm)

Bliźniak z Niemiec
Zdjęcia archiwum UM
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WOŚP coraz bliżej! 
Potrzebni wolontariusze

KOLORY 
MIASTA

AKTUALNOŚCI

Wielkie i małe rzeczy warto robić razem! Szczególnie w Międzyna-
rodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. W Gliwicach obchodzili-
śmy go podwójnie – 3 i 5 grudnia.

 Główne obchody MDON pod pa-
tronatem prezydenta Gliwic toczyły się  
5 grudnia w kinie Amok. Najpierw wspól-
nie oklaskiwaliśmy uczniów i nauczycieli 
Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka, którzy 
wystąpili na deskach Sceny Bajka w spek-
taklu Teatru „A”. Później nuciliśmy wokali-
zy z ekspresyjnym Januszem Radkiem, ce-
nionym artystą teatrów muzycznych. Po 
zamknięciu części oficjalnej śmialiśmy się 
przy obsypanym nagrodami francuskim 
komediodramacie „Nietykalni”. Najwięcej 
powodów do radości miała jednak Pauli-
na, niepełnosprawna maturzystka z „Kor-
czaka”. Na jej rzecz kwestowali 3 grudnia 
zaproszeni do gliwickiego CH FORUM: 
tancerz Rafał Maserak, były bramkarz 
polskiej reprezentacji Radosław Majdan, 
aktor Przemysław Cypryański oraz sho-
wman i satyryk Bilguun „Bill” Ariunba-
atar. Dzięki hojności gliwiczan marzenie 
Pauliny powinno się ziścić – dziewczyna 
pragnie powtórzyć ubiegłoroczny kurs 
jazdy na monoski (nartach dla osób po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich). 

Razem – nie tylko hasło, lecz 
skuteczne działania

O tym, w jaki sposób miasto pomaga 
osobom niepełnosprawnym, wspominał 
podczas oficjalnej gali MDON Krystian 
Tomala, zastępca prezydenta Gliwic.  

– Miasto podejmuje różnorodne działa-
nia, których celem jest wyrównanie szans 
i umożliwienie osobom niepełnospraw-
nym pełniejszego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Na szczególne podkreślenie 
zasługują trzy przedsięwzięcia. Latem 
uruchomiliśmy w Gliwicach program 
Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Pole-
ga on na tym, że specjalni opiekunowie 
(asystenci) pomagają niepełnosprawnym 
gliwiczanom przemieszczać się, dojeż-
dżać do pracy, towarzyszą im w różnych 
zajęciach. Pojawiają się wszędzie tam, 
gdzie potrzebne jest wsparcie i dyskret-
na pomoc. Pozostają w gotowości 7 
dni w tygodniu. Ich usługi są bezpłatne, 
a jednorazowa pomoc jest nie dłuższa niż 
3 godziny – przypomniał Krystian Tomala. 
Drugie przedsięwzięcie miasta to udźwię-
kowienie najważniejszych punktów na 
terenie Gliwic, znacząco ułatwiające 
dostęp do nich osobom niewidomym. 
– Najważniejszym jednak projektem, 
wdrożonym na przełomie 2015 i 2016 
roku, było uruchomienie przez miasto 
Zakładu Aktywności Zawodowej przy 
Zespole Szkół im. Janusza Korczaka. To 
pierwsze tego typu miejsce w Gliwicach, 
które pomaga osobom z dysfunkcjami 
zdobyć doświadczenie i zapewnić dobry 
start na rynku pracy – uznał zastępca 
prezydenta miasta.  (kik)
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Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy, 25 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! Impreza odbędzie się 15 stycznia, atrakcji nie 
zabraknie również w Gliwicach. Zanim jednak nastąpi wieki finał, 
potrzebne jest wsparcie – gliwicki sztab czeka na wolontariuszy, któ-
rzy pomogą w organizacji finału. 

W tym roku gramy dla dzieci i se-
niorów – 25 finał WOŚP odbędzie 
się pod hasłem „Dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom”. 
Jak co roku cel jest szlachetny i zapew-
ne gliwiczanie chętnie będą wspierać 
akcję, hojnie zapełniając puszki pod-
suwane przez wolontariuszy. A tych 
właśnie rekrutuje gliwicki sztab. 
Chcesz dołożyć swoją cegiełkę? Zostań 
wolontariuszem! Hufiec ZHP Ziemi 
Gliwickiej czeka na zgłoszenia do 2 
stycznia 2017 r. Aby włączyć się do ak-
cji, należy wysłać e-mail zawierający: 
imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL, adres e-mail, numer telefonu 
oraz miejsce pracy lub nauki na ad-
res: gliwice@zhp.pl. Należy przesłać 
także zdjęcie w rozmiarze co najmniej 
800x600 pikseli w formacie JPG. Wy-
bierając zdjęcie trzeba wzorować się 
na zdjęciu legitymacyjnym – musi być 
widoczna cała twarz. Osoby niepeł-
noletnie powinny dodatkowo podać 
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna 

prawnego, który będzie towarzyszył 
podczas kwesty. Po wprowadzeniu 
przesłanych danych do systemu zo-
stanie wygenerowana ankieta, która 
zostanie wysłana na podany adres 
mailowy. Dokument ten musi zostać 
wydrukowany i podpisany przez oso-
bę pełnoletnią, a następnie dostar-
czony do siedziby gliwickich harcerzy  
(al. Przyjaźni 9, parter) w poniedziałki 
od godz. 15.00 do 16.00 lub we wtorki 
od godz. 18.00 do 18.30.

W ubiegłorocznej kweście w Gliwi-
cach wzięło udział 200 wolontariuszy. 
Zebrali niemal 160 tys. zł. W tym roku 
potrzebnych jest 150 osób.

– Warto zostać wolontariuszem 
WOŚP, ponieważ finał to bardzo ważna 
akcja, służąca społeczeństwu. Najważ-
niejsze jest to, że odpowiada na realne 
potrzeby społecznie. Jako harcerze pro-
mujemy ideę wolontariatu i służby. To 
ważna misja, zwłaszcza w czasach, gdy 
ludzie są zabiegani i bardzo skupieni na 
sobie – powiedział „MSI – GLIWICE” 
podharcmistrz Patryk Rempała, komen-
dant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.  (mf)

Gliwice RAZEM

Łącznik gotowy, wkrótce otwarcie

Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych gliwiczan robiących zakupy w CH ARENA, Decathlonie czy Leroy Merlin. Powstał nowy łącznik drogowy  
z ul. Kozielską. Ma zostać przekazany do ruchu w połowie miesiąca, po załatwieniu przez inwestora (CH ARENA) wszelkich formalności i uzyskaniu pozwoleń.

Nowy wyjazd skróci wielu osobom powrót do domów. Do tej pory bowiem klienci wyjeżdżający z terenu kompleksu musieli pokonywać spory objazd ul. Nadrzeczną  
i Wyspiańskiego, by dotrzeć do ul. Kozielskiej. Po oddaniu do ruchu blisko półkilometrowego łącznika drogowego takie „nadrabianie” nie będzie koniecznością. Jak podkreśla 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM, kierowcy będą mogli korzystać z nowej drogi od połowy grudnia.  (kik)
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SPORT

Nie udało się w Kielcach

Czy „Badi” strzeli Legii?
 dokończenie ze str. 1

– Cieszę się, że moja bramka zapewniła 
drużynie zwycięstwo. Nie czuję się jednak 
bohaterem – to drużyna wygrywa, a nie je-
den zawodnik. Udało mi się wpisać na listę 
strzelców, ale równie dobrze mógł być to 

ktoś inny. Wszyscy zagrali świetne spotka-
nie. Mogę jednak obiecać, że w kolejnych 
starciach ponownie zrobię wszystko, aby 
trafić do siatki rywali – komentował popu-
larny „Badi”. Pomocnik gliwiczan ostatnio 
błysnął formą. Obecnie jest najbardziej 
bramkostrzelnym zawodnikiem Piasta. Losy 

meczu potrafi rozstrzygnąć w pojedynkę. 
Złoty gol z Koroną nie był pierwszym tego 
typu trafieniem w tym sezonie. Podobnej 
wagi bramkę Badía zdobył w wyjazdowym 
meczu z Arką Gdynia. 

Niedzielny mecz na pewno będzie cie-
kawy, bo na zwycięstwie zależeć też będzie 

piłkarzom warszawskiej Legii, którzy poza 
ostatnią wpadką z Wisłą Płock (był remis) 
wygrywali mecz za meczem. W Piaście liczą 
na głośny doping kibiców.

Wielkie piłkarskie emocje na stadio-
nie przy Okrzei w niedzielę, 11 grudnia, 
o godz. 18.00 (as)

Piast Gliwice uległ Rekordowi Bielsko-Biała w meczu 10. kolejki 
spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. Gliwiczanie przegrali 1:5.

Spotkanie przy ul. Jasnej było dla 
gliwiczan zimnym prysznicem. Choć 
Rekord, znajdujący się na czele tabeli, 
był faworytem spotkania, to pod-
opieczni Sebastiana Wiewióry starali 
się z całych sił dorównać gościom. 
Niestety, nie na wiele się to zdało. 
Bielszczanie byli lepsi i zdecydowanie 
skuteczniejsi niż gliwiczanie.

Bramki dla gości strzelali Budniak 
(dwie), Polasek, Franz i Marek (po jed-
nej). Dla Piasta honorowego gola zdobył 
Dewucki. – Rekord na dzień dzisiejszy jest 
poza zasięgiem wszystkich zespołów Fut-
sal Ekstraklasy. Znaliśmy siłę i sposób gra-
nia Rekordu, byliśmy na to przygotowani, 
ale wiedzieć, a zrealizować założenia na 
boisku, to są dwie różne sprawy. Była wal-
ka, zaangażowanie, chęci do gry, ale nie 
byliśmy w stanie nawiązać równorzędnej 
walki  – mówił po meczu Sebastian Wie-
wióra, trener futsalowego Piasta.

Piast Gliwice będzie miał teraz prze-
rwę na występy w reprezentacji. Ostatni 
w tym roku mecz gliwiczanie rozegrają 
17 grudnia. Pojadą wtedy do Szczecina, 
aby zmierzyć się z tamtejszą Pogonią. 
Spotkanie będzie transmitowane przez 
TVP Sport.  (pm)

Rekord ograł Piasta

Mikołajkowe judo
Ponad 170 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Ogólnopol-
skim Turnieju Judo Dzieci i Młodzieży z okazji dnia Świętego Mikoła-
ja. Zawody odbyły się 3–4 grudnia.

Młodzi judocy (z roczników 2004–
2009) startowali w dziewięciu katego-
riach wagowych. Do Gliwic przyjechali 
przedstawiciele 11 klubów z całego kraju.

W punktacji klubowej judocy AZS 
Gliwice zajęli pierwsze miejsce. Drugie 
wywalczyli zawodnicy z UKS JUDO My-
słowice, trzecie należało do Budowlanych 
z Sosnowca. 4 grudnia na uczestników 
czekała zabawa mikołajkowa. 

– Turniej cieszył się dużym powo-
dzeniem. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
paczki mikołajkowe, a zwycięzcy meda-
le, dyplomy i upominki. Zawody prze-
biegły w miłej i sportowej atmosferze 
– ocenia Czesław Garncarz z KŚ AZS Po-
litechniki Śląskiej, jeden z organizatorów 
wydarzenia. Projekt został dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice. 

 (pm)

Szczypiornistki SPR Sośnica przegrały w meczu wyjazdowym z zespo-
łem Korony Handball Kielce (20:37). Gliwiczanki nie były faworytka-
mi w tym spotkaniu.

Początkowo zawodniczki SPR grały jed-
nak jak równy z równym. Po skutecznych 
interwencjach Karoliny Golec, skrzydłowej 
gliwickiego zespołu, Sośnica kontrolowała 
przebieg spotkania. Niestety, taka sytuacja 
trwała tylko do 7. minuty meczu.

Później było już tylko gorzej. – Po zmia-
nie stron gospodynie dominowały na bo-
isku. Skuteczną obroną i szybkimi kontrami 
sukcesywnie zwiększały przewagę. Na 15 
minut przed końcem spotkania stało się 

jasne że dwa punkty zostaną w Kielcach. 
Wtedy nasz trener, Maciej Haupa, wpu-
ścił na parkiet wszystkie juniorki – mówi 
Krzysztof Zieliński, prezes SPR Sośnicy.

Juniorki, a zwłaszcza Magdalena 
Reichel, pokazały się z bardzo dobrej 
strony. Niestety, było to za mało, aby 
odrobić straty. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wynikiem 20:37.

SPR Sośnica następny mecz rozegra 
10 grudnia z KPR Ruch Chorzów.  (pm)

Koszykarze GTK Gliwice pokonali na własnym parkiecie zawodników 
drużyny Noteć Inowrocław 92:84. Spotkanie było popisem umiejęt-
ności Marcina Salomonika, który zdobył dla gliwiczan 28 punktów.

O ile na początku każdej kwarty GTK 
tracił piłki, to w końcówkach nie tylko je 
odzyskiwał, ale wypracowywał niemałe 
przewagi. W drugiej kwarcie gliwiczanie 
prowadzili 52:42, a w trzeciej 71:63. 
Będący w doskonałej formie Marcin 
Salomonik dominował w ataku. 

Niespokojnie było tylko na początku 
czwartej kwarty. Noteć zaczęła pewnie 
atakować i przewaga GTK zmniejszyła się 
do czterech punktów (75:71). – Mieliśmy 

kilka strat i nietrafionych rzutów osobi-
stych, co było naszym mankamentem, 
ale wytrzymaliśmy tą nerwową koń-
cówkę i wygraliśmy – mówił po meczu 
Aleksander Filipiak,  rozgrywający GTK 
Gliwice.

Ostateczny wynik to 92:84, z czego 
28 punktów i 8 zbiórek należało do 
Salomonika. GTK zagra kolejny mecz 10 
grudnia na wyjeździe. Przeciwnikiem 
gliwiczan będzie SKK Siedlce.  (pm)

Szóste zwycięstwo
z rzędu
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KULTURA / JUBILEUSZE

KOLORY 
MIASTA

BOVSKA

30 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamentowe Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie świętujących 
Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Krystyna i Jerzy Behenowie, Barbara i Leszek Boduchowie, Teresa i Waldemar Bohosiewiczowie, Felicja i Mie-
czysław Dawidczykowie, Janina i Andrzej Dudkowie, Teresa i Henryk Dziamborowie, Stanisława i Józef Dziedzicowie, Joanna i Józef Dzizowie, Barbara i Andrzej 
Hławiczkowie, Renata i Michał Kuczorowie, Wanda i Jerzy Lulewiczowie, Teresa i Julian Maliccy, Magdalena i Jan Muciekowie, Janina i Eugeniusz Pawelcowie, 
Józefa i Franciszek Safinowscy, Teresa i Michał Siudyłowie, Maria i Jacek Spałkowie, Genowefa i Zygfryd Szydłowscy, Lila i Waldemar Uhlmannowie oraz Józefa 
i Jerzy Wójcikowie. W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody znaleźli się Gertruda i Jan Pietrynkowie oraz Bronisława i Stefan Świątkowie. 

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych: Marię i Tadeusza Dziurów, Hildegardę i Joachima Porwolów, Władysława Puto i Elżbietę Bańkę
-Puto, Alinę i Kazimierza Szklannych, Danutę i Henryka Węglarzów, a także Stefanię i Józefa Wrzosków. 
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11 grudnia odbędzie się ostatni w tym roku koncert z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”. 
Z programem muzyki klawesynowej wystąpi Hanna Balcerzak.

Klawesyn to instrument strunowy, 
który swój „złoty wiek” przeżywał na 
przełomie XVII i XVIII wieku. W Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) Hanna 
Balcerzak wystąpi z programem muzyki 
kompozytorów francuskich, którzy spe-
cjalizowali się w muzyce klawesynowej.

Wysłuchamy m.in. utworów rodziny 
Couperinów, Jeana-Philippe’a Rameau 
czy Claude’a Balbastre’a. – Tworzona 

przez nich muzyka, pozornie tak kru-
cha, ulotna, stanowi swego rodzaju 
świat w miniaturze, gdzie znajdziemy 
nie tylko wszystkie ludzkie namiętności, 
ale i obrazy natury, portrety znanych 
osobistości i całkiem prywatnych ludzi, 
opisy świąt i zabaw, stylizację tańców. 
Jest w tej muzyce majestat i koturn, ale 
także subtelność i elegancja. Jest też 
fascynacja samą materią dźwiękową, 

kolorystyką, bogactwem ornamentów, 
a wreszcie – klawiszową wirtuozerią, 
nie mającą odpowiednika w muzyce 
żadnego innego kraju – mówi Piotr 
Oczkowski z Klubu Inicjatyw Kultural-
nych.

Koncert rozpocznie się o godz. 
16.00. Organizatorem cyklu jest KIK, 
projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Podwieczorek przy klawesynie
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WYDARZENIA / OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo  
Remontów Ulic i Mostów SA,  

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,

zatrudni 
KSIĘGOWĄ

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w dziale księgowym minimum 

2 lata.

Zakres zadań:
• wykonywanie niezbędnych księgowań  

w systemie finansowo-księgowym,
• dekretowanie, księgowanie dokumentów,
• archiwizowanie dokumentów,
• analiza i uzgadnianie rozrachunków  

z dostawcami,
• księgowanie wyciągów bankowych i raportów 

kasowych,
• wprowadzanie przelewów.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stabilną pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

kompetencji
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów 
(CV, list motywacyjny) na: asobieszek@pruim.gliwice.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach, 
ul. Gierymskiego 7,

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze ¾ etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie rachunkowości jednostki,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finan-

sowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
• opracowanie projektów przepisów wewnętrznych do zasad rachunkowości,
• obsługa programów: Vulcan, Płatnik, Ksat,
• prowadzenie rozliczeń środków unijnych.
Wymagania konieczne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni 

z praw publicznych oraz nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe.

Ukończone:
• jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 

zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekono-
miczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości

 lub
• ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna  

oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
• znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o rachunkowości, przepisy dotyczące podatków, ubezpieczeń społecznych, 
prawa pracy,

• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość programów komputerowych KSAT, VULCAN oraz PŁATNIK.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgo-

wości w jednostkach budżetowych lub samorządowych na stanowisku 
kierowniczym, 

• znajomość programów komputerowych służących do obsługi biurowej 
(edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne itp.),

• znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania, ewidencjo-
nowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację 
projektów w ramach Programów Unii Europejskiej,

• brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku,
• zaangażowanie i dyspozycyjność,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu 

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata, że zatrudnienie może nastąpić od 6 grudnia 2016 r.  
w przypadku wybrania jego oferty pracy,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 922),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych osobowych (zgodnie z wymoga-
mi ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  
(DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458).

Dokumenty należy składać do 16 grudnia 2016 r. w sekretariacie ZSOS nr 7 
w Gliwicach, ul. Gierymskiego 7, w godz. 8.00-14.00. Dokumenty, które wpłyną 
po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dyrektor ZSOS nr 7 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane 
oferty, a także możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Inne informacje:
• analizy ofert pod względem formalnym dokona komisja powołana przez 

dyrektora szkoły,
• wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zapro-

szeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne – o terminie i miejscu 
przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

oferty pracy

Książka nad książkami

Biblia to księga spisywana przez tysiące lat, uznawana przez chrze-
ścijan za natchnioną przez Boga. Jesteście ciekawi w jaki sposób 
i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów? Od 12 do 
16 grudnia prezentowana będzie specjalna, interaktywna wystawa.

Czym prezentacja w zborze Kościo-
ła Zielonoświątkowego (ul. Krupnicza 
13) będzie się różnić od innych tego 
typu wystaw? Eksponatów będzie 
można dotknąć – wszystkie książki, 
pergaminy i zwoje można samodziel-
nie rozwijać i oglądać. Organizatorzy 
zapraszają w ten sposób do kontaktu 
z żywym słowem. Na wystawie „Księ-
ga, która przetrwała wieki. Historia 
Biblii” jednym z eksponatów będzie 
m.in. zwój ze skóry zapisany w języ-
ku hebrajskim oraz replika dzbana, 
w którym przechowywano pisma. 

Dzięki temu dowiemy się, jak krok po 
kroku powstawały księgi uznawane 
współcześnie za święte. Jedynie ory-
ginały umieszczone będą w szklanych 
gablotach, jednak będziemy mogli za-
poznać się z ich wiernie odtworzonymi 
kopiami.

Wernisaż wystawy zaplanowany jest 
na 12 grudnia o godz. 16.30. Ekspozycję 
będzie można zwiedzać do 16 grudnia, 
między godz. 12.00 a 17.00. Wstęp wol-
ny. Wydarzenie jest objęte honorowym 
patronatem Prezydentem Miasta Gliwice.
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PLANOWANY PORZĄDEK 
SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  
zaplanowanej na dzień 15 grudnia  2016 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na 
2016 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie budżetu 
miasta Gliwice na 2016 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie „Programu 
ochrony środowiska dla miasta Gliwice 
na lata 2016-2012”.

6. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Szkoły Podstawowej nr 23 w Gliwicach 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
5 im. Armii Krajowej w Gliwicach.

7. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
14 w Gliwicach.

8. Projekt uchwały w sprawie określe-
nia regulaminu otwartego konkursu 
ofert oraz kryteriów wyboru ofert na 
zapewnienie możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w nie-
publicznych przedszkolach oraz innych 
formach wychowania przedszkolnego.

9. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustale-
nia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu miasta dla szkół niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicz-
nych, dla niepublicznych przedszkoli 
oraz dla szkół, przedszkoli i placówek 
publicznych nie będących jednostkami 
budżetowymi, prowadzonych przez 
osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad 
kontroli prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji.

10. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie okre-
ślenia kryteriów naboru do przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Gliwice na 
drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów.

11. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
– Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół 
zaocznych, psychologów, pedagogów, 
logopedów, doradców zawodowych 
oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin.

12. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie nadania 
statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie planu po-
trzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w roku 2017.

14. Projekt uchwały w sprawie wprowadze-
nia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie Statutu 
Żłobków Miejskich w Gliwicach.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdze-
nia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Gliwice na 2017 r.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w dn. 8 grudnia br. oraz 
Miejskim Serwisie Informacyjnym w kolej-
nym numerze, który ukaże się 15 grudnia br.

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

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

•  pracownik malowania 
    linii/pomocnik  

doświadczenie zawodowe w ma-
lowaniu linii na halach, drogach, 
mile widziane, prawo jazdy kat. B, 
dyspozycyjność, gotowość do czę-
stych wyjazdów, malowanie linii, 
pasów, oznaczeń BHP na halach 
logistycznych w całej Polsce;

•  pomoc kuchenna  
wykształcenie: brak wymagań, mile 
widziane doświadczenie zawodo-
we, ks. sanepidu lub gotowość do 
jej wyrobienia, chęci do pracy, wy-
konywanie prac pomocniczych oraz 
wydawanie posiłków, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice, możliwość 
pracy na cały etat lub 1/2 etatu;

•  pielęgniarka  
wykształcenie min. średnie, umie-
jętność obsługi komputera, wykony-

wanie prac pielęgniarskich i admini-
stracyjnych, miejsce pracy: Knurów;

•  pracownik  
    ogólnobudowlany 

wykształcenie zawodowe, prace 
remontowe, wykończeniowe, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

•  pracownik ochrony  
    (monitoringu)   

wykształcenie min. zawodowe, 
podstawowa umiejętność obsługi 
komputera, doświadczenie w pra-
cy na podobnym stanowisku mile 
widziane, dozór nad obiektem 
handlowym, zapobieganie kra-
dzieżom, obsługa monitoringu, brak 
nałogów, dyspozycyjność, umowa 
zlecenie na 6 miesięcy z możliwo-
ścią podpisania umowy o pracy, 
wynagrodzenie 12,00 zł brutto/h, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  kierowca kat. C+E   
wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań, prawo jazdy kat. 
C+E, orzeczenie psychologiczne, 
kurs na przewóz rzeczy, karta kie-
rowcy, miejsce pracy: teren Gliwic 
i Rybnika, 12h pracy/24h wolnego;

•  spawacz/palacz  
wykształcenie: brak wymagań, wy-
magane doświadczenie zawodowe 
oraz uprawnienia spawacza i prze-
palacza, zakres obowiązków: prze-
palanie złomu, spawanie, naprawa 
stalowych kontenerów, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  pomocnik kominiarza  
wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe mile 
widziane, zdolność do pracy na 
wysokości, umiejętności budow-
lane – mile widziane, prawo jazdy 
kat. B, obsługa komputera, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 1 grudnia 2016 r.

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

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

zatrudni
inspektorów nadzoru w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie, preferowane  

wyższe kierunkowe,
• uprawnienia do kierowania budową i robotami, a także  

sporządzania projektów w zakresie ogólnobudowlanym, 
• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 
• znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  
i kwalifikacje.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• możliwość rozwoju osobistego.

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr w siedzibie 
Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o.o w Gliwicach, ul. Warszawska 35 b.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze 
w Wydziale Administracyjno-Prawnym

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

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

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 12 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Administracyjno-Prawnym”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 12 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne 8 stanowisk urzędniczych  
w Wydziale Prewencji

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

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

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie do 22 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

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

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Wydziale Prewencji”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 22 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150. 

Oferta pracy na stanowisku:
Kierownika w Dziale Planowania Przewozów 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało 
m.in.:
1. organizowanie pracy działu w celu zapewnienia pra-

widłowego i terminowego wykonania obowiązków 
służbowych przez podległych pracowników;

2. racjonalne wykorzystanie posiadanego taboru i per-
sonelu, celem jak najlepszego wykonywania zadań;

3. opracowanie rocznego planu urlopów dla kierowców 
i weryfikacja jego wykonania;

4. prowadzenie ewidencji urlopów na życzenie, zwolnień 
lekarskich, zwolnień na opiekę nad dzieckiem itp.;

5. sporządzanie bezimiennych podziałów służb do zadań 
przewozowych z uwzględnieniem rodzaju taboru na linii;

6. opracowanie miesięcznych planów pracy przewozowej 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów;

7. nadzór nad poprawnością wykonania miesięcznego 
rozliczenia czasu pracy kierowców z podziałem na typy 
autobusów, kursy nocne oraz uwzględnienie przery-
wanego czasu pracy;

8. nadzór nad poprawnością wykonania comiesięcznych 
zestawień przepracowanych godzin dla poszczególnych 
kierowców (ceduły);

9. nadzór nad poprawnością nanoszonych zmian  
w rozkładach jazdy spowodowanych objazdami, 
ograniczeniami wprowadzanymi przez organizatora 
komunikacji itp.;

10. nadzór nad sporządzaniem zestawień – planu z prze-
widywaną pracą przewozową na kolejny miesiąc.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (logistyka, trans-

port),
2. co najmniej 5 letni staż w zakresie zadań dotyczących 

planowania czasu pracy kierowców lub podobnym,
3. dobra umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu 

Microsoft Office 2007),
4. umiejętności analityczne,
5. znajomość przepisów:

• ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r.  
(DzU z 2004 r. nr 92, poz. 879),

• ustawa – Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (DzU  
z 1974 r. nr 24, poz. 141).

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, 
komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy 
w zespole, bardzo dobry poziom kompetencji osobowo-
ściowych, społecznych, poznawczych i menedżerskich.
Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż 

pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać do 9 grudnia 2016 r. w se-
kretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w go-
dzinach od 7.30 do 14.00.
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą infor-
mowani drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminie, 
godzinie i miejscu kolejnego etapu naboru, którym będzie 
test wiedzy i kompetencji.
Następnie na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni 
wybrani kandydaci, którzy spełniają wymogi zawarte  
w ogłoszeniu o naborze i przejdą pozytywnie test, o któ-
rym mowa powyżej. O terminie rozmowy kandydaci będą 
informowani indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/330-46-02.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Klienta
Miejsce pracy: Gliwice, nr ref.: BOK/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

istniejącej na rynku od 27 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki  

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

Wymagania:
• wykształcenie min. średnie (mile widziane  

techniczne kierunkowe),
• doświadczenie w branży logistycznej oraz w pracy  

z systemami zarządzania magazynem,
• znajomość języka angielskiego w stopniu  

podstawowym,
• dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
• dyspozycyjność do pracy w systemie trzyzmianowym,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania  

problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• realizacja zadań wynikających z zawartych umów  

i w oparciu o uzgodnienia z klientami,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej  

oraz przewozowej,
• wprowadzanie danych do systemu oraz ich aktualizacja,
• harmonogramowanie i planowanie dostaw oraz  

wysyłek,
• operacyjna obsługa klienta,
• kontrola rozliczeń z klientami,
• prowadzenie korespondencji w języku angielskim,
• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby działu,
• dbałość o wysoką jakość obsługi klientów.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV  
wraz z listem motywacyjnym i nr referencyjnym BOK/MSI/2016  
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kan-
dydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie 
naszą ofertą.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla re-
alizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o Ochronie Danych Osobowych t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. nieruchomości

w pełnym wymiarze czasu pracy

Do zadań na zajmowanym stanowisku należeć 
będzie m.in.:
• pozyskiwanie umów na wyłączność,
• nawiązywanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami,
• zarządzanie cyklem sprzedaży i marketingu poszczególnej  

oferty jak i bazy klientów,
• współpraca z zespołem i dbałość o pozytywne relacje,
• realizacja planów pozyskowych i sprzedażowych,
• archiwizowanie dokumentacji zakończonych spraw  

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: admini- 

stracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w biurze pośrednictwa nieruchomości lub w podmiocie  
o podobnym charakterze, 

• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy  
z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność,  

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

celów, wysoka kultura osobista,
• odporność na stres,
• referencje,
• prawo jazdy.
Dodatkowym atutem będzie posiadanie ukończonych studiów 
podyplomowych w zakresie pośrednictwa nieruchomościami 
oraz licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy (CV) ze zdjęciem,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  

i kwalifikacje, 

• kserokopie pozostałych dokumentów o posiadanych  
dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych  
oraz dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej  
(kopie świadectw pracy),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  
o zatrudnienie,

• oświadczenie woli o niekaralności za przestępstwa  
popełnione umyślnie,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  
prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat i stabilne warunki zatrudnienia,
• narzędzia pracy, 
• szkolenia i rozwój zawodowy.

CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie  
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą  
być sporządzone w języku polskim w formie umożli- 
wiającej ich odczytanie.
Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Spółki (Dział Kadr 
i Płac, III piętro, pok. 305), w terminie do 5 stycznia 2017 r. do godz. 
15.00, opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Adres Spółki:
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice

oferty pracy

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

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice  

Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania pro-

wadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych (PZP) z 29 stycznia 2004 r.,  

(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę fabrycznie nowych 
materiałów preizolowanych

Termin składania ofert:  
2 stycznia 2017 r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:  
2 stycznia 2017 r. o godz. 13.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

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 materiałów
elektrycznych

Termin składania ofert:  
12 grudnia 2016 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
12 grudnia 2016 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

oGŁaSZa,
że 9 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w sali 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony, z obniżeniem ceny 
wywoławczej, na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 31,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,50 m2, usytuowanego w budynku 
przy ul. Łużyckiej 2B, wraz z udziałem wynoszącym 4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowa-
nia wieczystego gruntu do 5 grudnia 2089 r., oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. 
Politechnika, KW GL1G/00033650/8, stanowiącego własność Miasta Gliwice, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym, 10-piętrowym budynku.
Dla przedmiotowego lokalu, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00048429/8. Powierzchnia lokalu wynosi 31,70 m2 
plus przynależna piwnica o powierzchni 1,50 m2.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00048429/8 nieruchomość nie jest przedmiotem 
żadnych obciążeń.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
108 000,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1080,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 
r., poz. 1054 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia 
podlega zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 
10a ustawy.
Z przedmiotowym lokalem związany jest obowiązek 
wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu w kwocie 10,86 zł, płatnych do 31 
marca każdego roku bez wezwania, z góry za dany rok.
Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego za nieruchomości gruntowe oddane na 
cele mieszkaniowe wynosi 1% ceny.
Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 
3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastoso-
waniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości 
nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego, gdyż jest już ono ustanowione.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu re-
gulują m.in. przepisy ustawy z 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 1892).
Przedmiotowa nieruchomość lokalowa została przezna-
czona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego 
nr 158/16 z 17 maja 2016 r. i zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu admi-
nistracji rządowej nr PM-2913/16 z 7 czerwca 2016 r. 
oraz wykazu nr 14/SP/2016 stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia.
I przetarg, który odbył się 19 września 2016 r., z usta-
loną ceną wywoławczą na poziomie 120 000,00 zł, 
zakończony został wynikiem negatywnym.
II przetarg, który odbył się 18 listopada 2016 r., z usta-
loną ceną wywoławczą na poziomie 114 000,00 zł, 
zakończony został wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 15 o pow. 31,70 m2 stanowi wła-
sność Skarbu Państwa i składa się z jednego pokoju, 
kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależną 
piwnicą o pow. 1,50 m2, z którym związany jest udział 
4/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu do 5 grudnia 2089 r.,  
oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 293 o pow. 
3731 m2, obr. Politechnika, KW GL1G/00033650/8, 
stanowiącego własność miasta Gliwice.
Lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielorodzinnym, 
10-piętrowym budynku położonym przy ul. Łużyckiej 
2-2C.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działka nr 293, na której położony 
jest w/w budynek, usytuowana jest na terenie ozna-
czonym symbolem 5UM, co oznacza tereny zabudowy 
usługowo-mieszkaniowej o wysokiej intensywności 
zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, mieszkalno-usługowa oraz 
Politechnika Śląska w Gliwicach. Nieruchomość poło-
żona jest w centrum miasta, w bliskiej odległości od 
przystanków komunikacji miejskiej w okolicy placu 
Krakowskiego.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości.
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 
19 grudnia 2016 r. w godz. 15.10–15.40.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium w formie pieniężnej do 3 stycznia 
2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z zaznaczeniem „I ustny przetarg nieograniczony, lokal 
mieszkalny przy ul. Łużyckiej 2B/15, imię i nazwisko, 
PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje 
data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
Wniesione wadium podlega:
 – zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 
nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra, 
 – zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy 
przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg, 
 – przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wy-
niku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną roz-
poczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego 
prawa do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu po-
zostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2014 r., poz. 1090), 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią 
oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz zło-
żą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 3 stycznia 2017 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do re-
kompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-

minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 

miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-
tu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia za-
wiadomienia.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych ze sprzedażą niniejszej nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nierucho-
mością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu 
notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej jako organ właściwy do gospo-
darowania nieruchomościami Skarbu Państwa zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
www.gliwice.eu (w zakładce Dla Mieszkańców/Nie-
ruchomości – przetargi) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.gliwice.eu w dziale: Informacje Pu-
bliczne/ Ogłoszenia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu) oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłosze-
nia w prasie codziennej (Miejski Serwis Internetowy 
Gliwice) oraz prasie o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat (Gazeta Wyborcza).

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

preZyDent miaSta GLiWice
WykonuJĄcy ZaDania Z ZakreSu aDminiStracJi rZĄDoWeJ

Jako orGan WŁaściWy Do GoSpoDaroWania nieruchomościami 
SkarBu paŃStWa

że 16 stycznia 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34. odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 805/5, obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00032522/5 
przy ul. Kozielskiej:
Cena wywoławcza nieruchomości: 179 600,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1800,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę  
nr 805/5, obręb Stare Gliwice, została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgod-
nie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3373/16  
z 8 września 2016 r.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym 
miasta Gliwice pod adresem http://tiny.pl/gc4lt
Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 0,0740 ha, użytek RIVa i RIVb, 
posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego pro-
stokąta. Porośnięta jest zielenią niską i wysoką. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej i tereny niezabudowane.
Przez działkę przechodzi napowietrzna linia wysokiego 
napięcia 110 kV wraz ze strefa ochronną.
W pobliżu znajdują się następujące sieci: energetyczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa i sanitarna, gazo-
wa. Możliwość i warunki podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu należy uzgodnić bezpośrednio z ich dysponentami.
Dojazd do nieruchomości od ul. Kozielskiej poprzez dział-
kę nr 802, obręb Stare Gliwice. Warunki skomunikowania 
i lokalizacji zjazdu należy uzgodnić z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów należy 
uzyskać odpowiednie zezwolenie.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Z uwagi na szerokość działki, linię zabudowy oraz prze-
bieg elektroenergetycznej sieci napowietrznej działka 
ma bardzo ograniczoną możliwość samodzielnego za-
gospodarowania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego z 16 grudnia 2010 r. (uchwała 
nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach) działka nr 
805/2 oznaczona jest symbolem 5 MN – tereny nowej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej in-
tensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzy-

szącymi im garażami i budynkami gospodarczymi.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wbudowany w budynek mieszkalny lokal użytkowy 

z zakresu usług nieuciążliwych o powierzchni całko-
witej nie przekraczającej 30% całkowitej budynku,

b) urządzona zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,
c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, place 

zabaw,
d) wew. ulice dojazdowe i parkingi,
e) sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 18 000,00 zł w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, działka 805/5, obr. Stare 

Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy  
oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 11 stycznia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu 

nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wy-

sokości oraz okazanie komisji przetargowej dowodu 
wniesienia wadium przed otwarciem przetargu;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 
osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne-
go (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-
tu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 15 lutego 2017 roku.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 
32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

preZyDent miaSta GLiWice

oGŁaSZa,
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OGŁOSZENIA
nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości oznaczonej jako: 
• 519/2 ob. Kłodnica, położona w Gliwicach, użytek: „Bi” 

– inne tereny zabudowane o pow. gruntu 0,6663 ha,  
KW nr GL1G/00032996/8, prowadzona w Sądzie Rejono-
wym w Gliwicach.

Termin przetargu: 8 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 840 000,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT sto-
sownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 84 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.
____________________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości oznaczonej jako: 
• działka nr 1134/2, obr. Stare Miasto, użytek „Bi” – inne 

tereny zabudowane, przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach, o pow. 
gruntu 0,1486 ha z KW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 9 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 800 000,00 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. Dz.U. z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lutego 2017 r.
____________________________________________________________

I ustny przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00118150/3, 
oznaczonej jako: 

• działka nr 1212 o pow. 0,0401 ha, obr. Sośnica, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkanio-
we – B, zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego 
przy ul. Młodopolskiej 7–15.

Termin przetargu: 19 grudnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 92 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) niniejsza 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który 
zawiera się w cenie wywoławczej.
Wadium: 9200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2016 r.
____________________________________________________________

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Gliwice, 
położonych w Gliwicach w rejonie ul. św. Jacka, oznaczonych jako: 
• działki nr 52, 53, 54, 559 i 560, obr. Ligota Zabrska, zapisane 

w KW nr GL1G/00032089/7, oraz działka nr 56, obręb 
Ligota Zabrska, zapisana w KW nr GL1G/00058709/8,  
o łącznej powierzchni 1,0099 ha.

Termin przetargu: 7 lutego 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 2 745 500,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 274 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2017 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/  

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu In-
walidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

W budynku przy placu Inwalidów Wojennych 1–3 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy dotyczące wydzierżawienia terenu:

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

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	nr 704 do 14 grudnia 2016 r. •	nr 713 do 15 grudnia 2016 r.

•	nr 705-709, 711-712 do 13 grudnia 2016 r.

że 16 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej 
obejmującej działkę nr 805/2, obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00032522/5, przy ul. Kozielskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 337 600,00 zł
Wadium: 33 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 3380,00 zł

Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 805/2, obręb 
Stare Gliwice, została przeznaczona do zbycia w drodze przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta  
nr PM-3372/16 z 8 września 2016 r.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym miasta Gliwice 
pod adresem http://tiny.pl/gc4lx.
Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 0,1608 ha, użytek RIVa, posiada kształt regu-
larny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Porośnięta jest zielenią 
niską i wysoką. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i tereny niezabudowane.
Przez działkę przechodzi napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV  
wraz ze strefa ochronną.
W części północnej działki powstaje stacja transformatorowa. W związku 
z powyższym działka została obciążona umową dzierżawy o powierzchni 
80 m2 z przeznaczeniem terenu pod budowę stacji transformatorowej 
oraz teren do obsługi do 30 kwietnia 2018 r. z możliwością przedłużenia. 
Nowy nabywca wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowej 
umowy, a następnie winien we własnym zakresie uregulować tę kwestię 
w przyszłości, np. poprzez ustanowienie odpowiedniej służebności na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielem urządzenia elektroenergetycznego.
W pobliżu znajdują się następujące sieci: energetyczna, wodocią-
gowa, kanalizacyjna deszczowa i sanitarna, gazowa. Możliwość 
i warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dysponentami.
Dojazd do nieruchomości od ul. Kozielskiej poprzez działkę nr 802, 
obręb Stare Gliwice. Warunki skomunikowania i lokalizacji zjazdu 
należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
W przypadku koniecznej wycinku drzew i krzewów należy uzyskać 
odpowiednie zezwolenie.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodaro-
wania:
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego z 16 grudnia 2010 r. (uchwała nr III/14/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach) działka nr 805/2 oznaczona jest symbolem  
5 MNU – tereny nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej o ni-
skiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne (…),
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania zbiorowego z wy-

kluczeniem zakładów karnych (…).
Przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe,
b) zabudowa zagrodowa,
c) zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
f) wew. ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 33 800,00 zł w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 805/2, obr. 
Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, 
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 stycznia 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – 

bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości  

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do doko-
nywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nie-
ruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nie-
ruchomości powinien być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 15 lutego 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicy-
towanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do 
nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabyw-
ca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają 
pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 
31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej  
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

preZyDent miaSta GLiWice

oGŁaSZa,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015 r., 
poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice

informuJe,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 270/2016 do 20 grudnia 2016 r.
•	 nr 271/2016 do 20 grudnia 2016 r.

•	 nr 272/2016 do 20 grudnia 2016 r.
•	 nr 273/2016 do 20 grudnia 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 267/2016 do 15 grudnia 2016 r.
•	 nr 268/2016 do 15 grudnia 2016 r.

•	 nr 269/2016 do 15 grudnia 2016 r.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice, www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności

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

gi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11  
w Gliwicach,

•  lub w wersji elektronicznej na adres  
mailowy biuro@zbmgliwice.pl. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej  
www.zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo 
więcej szczegółowych informacji na temat pro-
ponowanych mieszkań. 
Informacje na temat powyższej ofer-
ty można uzyskać również telefonicznie 
pod numerem telefonu 607-837-343  
lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta,  
tel. 32/339-29-913, 32/339-29-964, 32/339-
29-965.

 Śląskie Centrum Logistyki SA 
 wynajmie:

 Nowoczesne pomieszczenia  
biurowe o łącznej powierzchni 1150 m2

Pomieszczenia znajdują się na terenie Śląskiego Centrum Logistyki, bezpo-
średnio przy Drogowej Trasie Średnicowej, DK88, niedaleko A1. Teren jest 
ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez agencję ochrony całą dobę.  
Na terenie znajduje się bocznica kolejowa, terminal kontenerowy, wolny obszar celny 
oraz oddział celny.
Kontakt:  Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
                   tel.: 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl.

www.scl.com.pl
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