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Święty Mikołaj oficjalnie otworzył Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy.
Do 22 grudnia Rynek będzie kusił atrakcjami i zapachami. Biżuteria, ceramika, antyki, ozdoby, ręcznie robione świece, rękodzieło, pierniki, miody, grzane wino, wędliny, sery... Stoiska na Jarmarku czynne są od godz.
12.00 do 18.00, a w weekendy dłużej – nawet do 21.00. Zapraszamy na
wspaniałe koncerty i wystrzałowe pokazy!

>> 16

druga strona w obiektywie

fot. UM Gliwice

Gliwice wystrojone
na święta

Dobry sąsiad to skarb!

Z okazji Dnia Sąsiada grupa pięciolatków z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4
w Gliwicach odwiedziła m.in. prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Maluchy pojawiły
się w Urzędzie Miejskim we wtorek, 5 grudnia, dzieląc się uśmiechem i własnoręcznie
wykonanymi upominkami. (fot. UM Gliwice)

Ruszamy na lodowisko

Lodowisko „Piruet” melduje gotowość do zimy! Rozpocznie działalność 9 grudnia (o ile
pozwolą na to warunki atmosferyczne). Ślizgawka będzie czynna w tygodniu w godz.
od 12.00 do 20.00, a w weekendy od godz. 10.00 do 20.00. Szczegółowy cennik jest
dostępny na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl. (fot. Mosquidron / MZUK)

Hala widoczna z daleka

Wszystko dzięki oświetleniu LED na krawędzi dachu hali głównej. Linia świetlna
podkreśla ciekawy, eliptyczny kształt bryły. Zamontowano także oświetlenie
krawędzi „żyletki”, czyli ściany, która znajduje się przy wejściu do Hali Głównej.
(fot. From the Sky – Robert Neumann)

Przybij „5”!

W Gliwicach odbyły się czwarte już mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Futsalu.
W zawodach wzięło udział 12 drużyn z całego kraju. Najlepsi okazali się zawodnicy
z Kłobucka. Ambasadorami tegorocznej edycji turnieju są byli piłkarze Piasta Gliwice
– reprezentant Polski Kamil Glik oraz Jarosław Kaszowski. (fot. A. Ziaja)
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aktualności

Centrum Przesiadkowe
coraz bliżej!
Firma ECM GROUP POLSKA będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu nadzorującego projektowanie i budowę
Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Firma złożyła
najkorzystniejszą ofertę i została wybrana w drodze
przetargu.
W ogłoszonym przez Miasto
Gliwice przetargu wzięły udział
dwie firmy. Wygrała ECM GROUP
POLSKA. Firma złożyła propozycję opiewającą na kwotę 2 446
470 zł. Wybrana oferta uzyskała
najwyższą liczbę punktów, jest
zgodna z treścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
oraz przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zgodnie z zapisami zawartymi
w ogłoszeniu o zamówieniu, ECM
GROUP POLSKA rozpocznie realizację usługi inżyniera kontraktu
w terminie 7 dni od podpisania
umowy z Miastem Gliwice. Usługa będzie świadczona w terminie
uwzględniającym okresy: pro-

jektowania, przetargu na roboty
budowlane, wykonywania robót
budowlanych, gwarancji i rękojmi. Termin zakończenia pełnienia
funkcji inżyniera kontraktu upłynie 30. dnia od dnia zakończenia
okresu gwarancji i rękojmi dla
wykonanych robót budowlanych.
Przypomnijmy, że Centrum
Przesiadkowe powstanie na wykupionych przez miasto dawnych
terenach kolei państwowych.
Będzie skupiać wszystkie środki
transportu miejskiego w jednym
miejscu i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Będzie to nowoczesny, zintegrowany system
stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych

z parkingami dla samochodów
i rowerów oraz zapleczem komercyjnym (lokalami gastronomicznymi i punktami z prasą).

Według wstępnych planów
inwestycja powinna być
gotowa w 2020 r.

Warto dodać, że w dokumentacji Centrum Przesiadkowego
zamieszczono wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu
pokolejowego za dworcem PKP.
Zespoły dworców i parkingów,
wchodzące w skład Centrum
Przesiadkowego, mają zostać
włączone do układu komunikacyjnego miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zostały już
określone w koncepcji techniczno-architektonicznej sporządzonej przez An Archi Group
s.c. Prace budowlane powinny
rozpocząć się w 2018 r. Zadanie
będzie finansowane z udziałem
środków unijnych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
(kik)

wizualizacje: An Archi Group

Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego
będą węzłami obsługującymi
ten teren. Układ komunikacyjny
południowej części śródmiejskiej strefy miasta zostanie
zmodernizowany – przebudo-

wana zostanie ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego i drogi
krzyżujące się oraz inne ulice,
natomiast plac Piastów zyska
nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Sylwester 2017: Big Cyc i Gwiazdy Rocka na Krakowskim

O godz. 21.00 na pl. Krakowskim rozpocznie się bardzo
energetyczna impreza sylwestrowa. Wystąpią wokaliści
z rockowym pazurem – najzdolniejsi uczestnicy talent
show „Gwiazdy Rocka”. W ich
repertuarze będą prawdziwe
hymny rock and rolla i największe przeboje polskich artystów
– Perfectu, Lady Pank, Kasi
Kowalskiej.

Nowy rok przywitamy z popularnym zespołem Big Cyc. „Ballada
o smutnym skinie”, „Makumba”,
„Słoneczny patrol” – Skiba i spółka
to gwarancja świetnej imprezy
z humorem. W szampański nastrój wprowadzi nas także spektakularny pokaz sztucznych ogni.
Organizatorem imprezy sylwestrowej na pl. Krakowskim jest
Miasto Gliwice.
(mm)
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fot.fot.
Mosquidron
Z. Daniec

Czadowy występ grupy Big Cyc oraz znane i lubiane
utwory Freddiego Mercury’ego, Janis Joplin, Bon
Joviego w wykonaniu finalistów telewizyjnego show
„Gwiazdy Rocka”. Gliwicki Sylwester 2017 upłynie
pod znakiem starego, dobrego rocka.
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Gliwiczanie pokochali GRM
Z całą pewnością można stwierdzić, że Gliwicki Rower Miejski, który w naszym mieście działa od marca, cieszy się ogromną popularnością.
W sezonie rowery wypożyczono ponad 60 tys. razy! Jednoślady trafiły na trzy miesiące do magazynu, a na gliwickie ulice powrócą 1 marca.
rokiem kolejne miasta dołączają do tego
projektu. Użytkownicy chwalą sobie, że
ze wszystkich rowerów Nextbike można
korzystać za pomocą jednego konta w sys-

infografika: NextbikePolska

Kto odśnieża chodniki?
fot. ZDM Gliwice

Akcja
ZIMA

Gdy spadł pierwszy śnieg, na miejskie drogi wyjechały pługi i piaskarki Akcji ZIMA. Za jej przebieg jak co roku odpowiada Zarząd
Dróg Miejskich.
– W pierwszej kolejności – do godziny po
ustaniu opadów śniegu – odśnieżane są
główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice:
Rybnicka, Pszczyńska, Toszecka i Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być
przejezdne i zabezpieczone przed śliskością
do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu
– przypomina Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
Zarząd Dróg Miejskich ma pod swoją
opieką 771 miejskich ulic, 377 przystanków komunikacji miejskiej oraz
ok. 840 tysięcy m2 ciągów pieszych
i rowerowych. Aby usprawnić prace
drogowców, teren miasta podzielono
na dwanaście stałych rejonów. Dziewięć
z nich obejmuje jezdnie, a pozostałe
chodniki, przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego
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temie, loginu, hasła, jednej aplikacji. To taki
rowerowy „wspólny bilet” – tłumaczy Tomasz
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska, operatora Gliwickiego Roweru Miejskiego. (mf)

– Śląsk i Zagłębie to idealne miejsce do
rozwoju systemów rowerowych. Z każdym

fot. Z. Daniec

– Gliwiczanie pokochali rower miejski i bardzo chętnie z niego korzystają. Dzięki takiej
alternatywnej, przyjaznej dla środowiska
formie komunikacji, miasto staje się coraz
bardziej ekologiczne. Mamy nadzieję, że
kolejny sezon będzie równie udany – mówi
Ewa Staszków z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

Każdy gliwicki rower ma za sobą średnio
600 wypożyczeń. Użytkownicy najchętniej
jeździli w maju (12 192 wypożyczeń), ale najpopularniejszym dniem był piątek 31 marca.
Tego dnia dokonano aż 857 wypożyczeń, co
oznacza, że rowery były użytkowane średnio
co półtorej minuty! Gliwicki Rower Miejski
to drugi po katowickim City by bike system
rowerowy na Śląsku. W tym roku Nextbike
Polska przeprowadził również udane programy pilotażowe w Tychach i Pszczynie,
a w przyszłym roku rowery Nextbike będzie
można wypożyczać w Sosnowcu. Ze wszystkich rowerów Nextbike na terenie całego
kraju można korzystać za pomocą jednego
konta w systemie, loginu, hasła oraz jednej
aplikacji.

Akcji ZIMA. Drogowcy dysponują w sumie 38 pługami i piaskarkami, które są
przystosowane do odśnieżania i likwidacji śliskości na drogach.
Wszystkie istotne dla kierowców informacje o aktualnych danych pogodowych,
a także ostrzeżenia przed trudnymi warunkami atmosferycznymi pojawiają się
na 18 tablicach elektronicznych, które są
rozmieszczone na terenie Gliwic.
Nadzór nad Akcją ZIMA sprawuje koordynator ZDM, monitorujący komunikaty
z dwóch stacji meteorologicznych znajdujących się przy ul. Toszeckiej i Nowy Świat.
Kontakt telefoniczny z koordynatorem
Akcji ZIMA w ZDM-ie możliwy jest pod
numerami telefonów 607-606-225 oraz
607-584-607. 
(mt)

To zadanie Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także właścicieli
prywatnych posesji.
Idziesz śliskim bądź nieodśnieżonym
chodnikiem w centrum miasta? Zgłoś
to koordynatorowi Akcji ZIMA w Zarządzie Dróg Miejskich bądź w Miejskim
Zarządzie Usług Komunalnych.
Zarząd Dróg Miejskich dba o ok. 840
tysięcy m2 chodników i ścieżek rowerowych. Miejska jednostka reaguje na
wszelkie opady atmosferyczne i nagłe
zmiany temperatur, które potrafią
wywołać niebezpieczną śliskość na
miejskich traktach i przy przystankach
autobusowych.
Akcję Zima prowadzi też Miejski
Zarząd Usług Komunalnych. Pracownicy MZUK pełnią specjalne dyżury na
terenach administrowanych przez jednostkę we wszystkich dzielnicach Gliwic,
czyli odpowiadają za odśnieżanie alejek
i schodów, m.in. w parkach Chopina,
Chrobrego, Starokozielskim, Szwajcarii, na placu Grunwaldzkim, a także na
skwerach (m.in. Dessau, Doncaster,
Rzeźniczym, Kościuszki, Korczoka), na
placu Krakowskim, placu Piłsudskiego,
na cmentarzach komunalnych, cmentarzu radzieckim, na placach zabaw (m.in.
przy ul. Dzionkarzy, Hutniczej, Gwiazdy

Polarnej, Horsta Bienka) i boiskach.
Odśnieżają też dachy obiektów administrowanych przez MZUK.
Warto wiedzieć, że nie wszystkie drogi
i chodniki znajdują się w gestii ZDM
i MZUK! Część z nich należy do innych zarządców np. spółdzielni mieszkaniowych
czy wspólnot. Chodniki, które przylegają
bezpośrednio do prywatnych posesji, powinni zawsze utrzymywać w należytym
stanie ich właściciele! 
(kik)

fot. A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

W gliwickim systemie zarejestrowało się ponad 6 700 osób, które wypożyczyły rowery
ponad 60 tys. razy. Najczęściej jednośladami ulice i ścieżki rowerowe przemierzali
mieszkańcy naszego miasta, ale nie tylko – co
czwartego wypożyczenia dokonywali użytkownicy zarejestrowani w systemie w innych
miastach, głównie w Katowicach. W sumie
1 600 miłośników rowerów spoza miasta
wypożyczyło GRM 16 tys. razy.
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Kosztowna reforma

EDUKACJA

Na pokrycie kosztów reformy oświatowej Miasto Gliwice
musiało przeznaczyć prawie milion złotych z własnej
kasy. Środki przyznane miastu na ten cel przez rząd
okazały się dalece niewystarczające.

Pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie na
łączną kwotę 1 066 310 zł,
Gliwice otrzymały z Ministerstwa Edukacji Narodowej jedynie 583 783 zł.

Żeby przeprowadzić niezbędne
zmiany, miasto musiało dołożyć
915 tys. zł. Remonty w byłych
gimnazjach, w tym modernizacja pomieszczeń oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb
młodszych dzieci, pochłonęły
578 tys. zł. Koszt zakupu mebli dla tworzonych oddziałów
nauczania początkowego oraz
doposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne
dla klas siódmych i ósmych to
z kolei 336 tys. zł.

A to nie koniec…
W większości dotychczasowych
szkół podstawowych trzeba na
użytek uczniów starszych klas doposażyć pracownie (szacunkowy

Nowy budynek przychodni, która zapewnia podstawową opiekę zdrowotną dla ok. 6 000 pacjentów
z rejonu osiedla Obrońców Pokoju oraz Żernik, powstanie przy ul. Paderewskiego

koszt to ok. 500 tys. zł). Trzeba
również utworzyć miejsca zabaw
dla młodszych dzieci, które uczą
się w placówkach przekształconych w szkoły podstawowe (szacunkowy koszt to ok. 600 tys. zł).
Place zabaw powstaną przy SP
nr 6, SP nr 15, SP nr 4 i SP nr 19.

fot. A. Ziaja

– Środki przyznane na ten cel
przez rząd pozwoliły na pokrycie
jedynie 1/3 najpilniejszych wydatków. Pozostałe koszty gliwicki
samorząd musiał sfinansować
ze środków własnych. Dzięki
temu w Gliwicach i uczniowie,
i nauczyciele w nieco mniejszym
stopniu odczuwają negatywne
skutki wprowadzonej błyska-

wicznie reformy – mówi Krystian
Tomala, zastępca prezydenta
Gliwic.
wizualizacje: DNAWORKS.pl

Sfinansowanie zmian wymuszonych przez reformę oświaty
kosztowało gliwiczan niemal 1,5
mln zł.

Rozbudowa SP nr 13 powinna się zakończyć przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego

Konieczna stała się m.in. rozbudowa SP nr 13, w której
z trudem mieszczą się dzieci
po rozszerzeniu kształcenia
podstawowego z sześciu do
ośmiu klas. Umowa na realizację tego zadania została już
podpisana z Przedsiębiorstwem
Handlowo-Usługowym MATEO
Wójcicki Zbigniew, które wygrało przetarg. Szacunkowy koszt
inwestycji to ok. 3,8 mln zł.
Wykonawca prac deklaruje, że
zostaną one zakończone przed
rozpoczęciem kolejnego roku
szkolnego.
Z podobnym problemem zmaga
się dyrekcja ZSP nr 4. Większą
liczbę dzieci musiała przyjąć
nie tylko SP nr 39, ale również
wchodzące w skład zespołu
przedszkole. Aby sprostać potrzebom lokalowym placówki,
na jej potrzeby zaadaptowano
już pomieszczenia po bibliotece,
lokalu mieszkalnym oraz salę
przekazaną przez Radę Osiedla.
Dzięki temu udało się utworzyć
3 dodatkowe oddziały przedszkolne.

Na potrzeby ZSP nr 4 zostaną również przekazane
pomieszczenia zajmowane
przez przychodnię. Dzięki
zawartemu przez miasto
porozumieniu, przeniesie
się ona do nowego obiektu,
który powstanie przy
ul. Paderewskiego.
Koszty inwestycji zostaną podzielone. Miasto przekazało działkę
oraz wykona stan surowy, instalacje i urządzenia techniczne
bez tzw. białego montażu oraz
instalacje zewnętrzne. Przychodnia opracowała dokumentację
projektową, po jej stronie będzie
również wykończenie budynku
oraz zagospodarowanie terenu.
Szacunkowy koszt ze strony miasta
to ok. 1 280 000 zł brutto. Na podstawie dokumentacji projektowej
przygotowanej przez przychodnię
ogłoszono przetarg dotyczący wykonania robót po stronie miasta.
Prace te powinny zakończyć się do
30 czerwca 2018 r.
(mt)

„Czwórka” ma 60 lat
IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich to dla wielu szkoła wyjątkowa.
Placówka świętowała w poniedziałek 60-lecie istnienia.
Lipowicz i prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Był czas na
wspomnienia i podziękowania.
– Chodziłem do pierwszej sprofilowanej klasy w Gliwicach. To
był profil matematyczno-fizyczny – mówił w trakcie jubileuszu
prezydent miasta. – Doskonale
wspominam naukę w szkole,
koleżanki i kolegów. To był
wspaniały okres w moim życiu i znakomite przygotowanie
do studiów i dorosłego życia

– podkreślał Zygmunt Frankiewicz.
Swoimi refleksjami o wartości
edukacji licealnej dzieliła się
również prof. Irena Lipowicz. –
Szkoła musi pozostać przestrzenią wolności. Musi uczyć krytycznego myślenia i zachęcać do
wczesnej specjalizacji w różnych
dziedzinach. Uczniowie zaś powinni szybko wiedzieć, co jest ich
powołaniem – stwierdziła prof.
Lipowicz, dodając: Czy to jako
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fot. Gliwice TV

– W dziejach tej szkoły i przeżyciach ludzi, którzy tutaj pracowali
lub uczyli się, odbija się cała powojenna historia Polski – mówiła
podczas diamentowego jubileuszu IV LO dyrektor tej placówki,
Wanda Chmielarz. Uroczystości
jubileuszowe zorganizowano
w Centrum Edukacyjnym im. św.
Jana Pawła II. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło dawnych i obecnych nauczycieli „czwórki”oraz jej
absolwentów, m.in. byłej Rzecznik
Praw Obywatelskich prof. Ireny

ambasador, czy jako profesor lub
Rzecznik Praw Obywatelskich,
miałam wielkie szczęście czerpać
z solidnego wykształcenia. Często dopiero po latach mogłam

docenić, jak bardzo było ono
solidne! I za to moim dawnym
nauczycielom należy się głęboki ukłon i głęboka wdzięczność.

(kik)
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Paczka dla kombatanta

Stwórz im DOM
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zaprasza osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym
na spotkania informacyjne.
cyjnej Centrum Organizacji
Kulturalnych „PEREŁKA” w Gliwicach przy ul. Studziennej 6.
Pracownicy Centrum zapraszają
zarówno tych, którzy rozważają
możliwość stworzenia rodziny
zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki, jak i osoby chcące
poszerzyć swoją wiedzę związaną z tematyką rodzicielstwa
zastępczego.

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne rozpocznie się
12 grudnia (wtorek) o godzinie
17.00 w dolnej sali konferen-

Więcej informacji w Centrum
Pieczy Zastępczej i Wspierania
Rodziny (ul. Sikorskiego 134, III p.,
tel. 32/335-41-37)
(zd)

fot. Freepik

9 i 10 grudnia na terenie CH FORUM przy ul. Lipowej odbędzie
się akcja ,,Superman i Spiderman
też byli w rodzinie zastępczej”
promująca rodzicielstwo zastępcze. Podczas spotkania pracownicy Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny będą do
Państwa dyspozycji i chętnie
udzielą informacji na temat rodzicielstwa zastępczego.

Nauka jest
dla każdego

Jak z mięczaka zrobić twardziela? Czy wiemy, że jemy
enancjomery? Na te i wiele innych intrygujących pytań
odpowiedzą doktoranci ze śląskich uczelni. Ten, który
zrobi to najciekawiej, zwycięży.
Wielki finał pierwszej na Śląsku
edycji konkursu 3MT – Three
Minute Thesis już w najbliższy piątek, 8 grudnia, w CSK
Mrowisko (ul. Pszczyńska 85).
Wydarzenie jest otwarte dla
publiczności, a prezentowana
na scenie tematyka będzie bardzo szeroka. Wstęp wolny, start
o godz. 18.00.
Do finału konkursu zorganizowanego przez Politechnikę Śląską,
zakwalifikowało się 10 doktorantów z kilku śląskich uczelni. Każdy
z nich będzie musiał stanąć na
scenie i opowiedzieć przed publicznością o swoich badaniach
naukowych. Będą mieli na to zaledwie 3 minuty. Muszą to zrobić
w sposób ciekawy i przystępny
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dla szerokiego grona odbiorców
– osób, które nie są naukowcami.
Ogólnoświatowy konkurs 3MT
z zakresu komunikacji naukowej
został zapoczątkowany i opracowany przez The University of
Queensland w Australii. Do tej
pory był organizowany przez
600 uczelni i instytucji w 59
państwach. Poza treningiem zdolności komunikacyjnych i popularyzacją swoich badań uczestnicy
mają możliwość zdobycia nagród.
Organizatorem pierwszej na Śląsku edycji konkursu jest Centrum
Popularyzacji Nauki Politechniki
Śląskiej we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów. 
(mt)

Zbiórka trwa do 31 grudnia.
Paczki z żywnością długoterminową, kartkami świątecznymi i zniczami można m.in.
dostarczać do Korova Burger
Bar na ulicy Kaczyniec 15 lub
skontaktować się z koordynatorem akcji.
– Poprzez organizację paczek
pragniemy wyrazić solidarność z rodakami mieszkającymi na Kresach Wschodnich,
pokazać im, że Polacy o nich
pamiętają, nie są obojętni
na ich los. To oni walczyli
za wolność naszej Ojczyzny
i tylko przez koleje losów
i przebywanie do 1956 roku
w łagrach stalinowskich pozostali po wojnie za wschodnią granicą naszego kraju
– tłumaczy Daniel Porębski,
prezes Stowarzyszenia Tradycji Konspiracyjnego Wojska
Polskiego.
W ubiegłym roku tylko
w Gliwicach udało się zebrać 800 kg żywności, którą
specjalny konwój zawiózł
w okolice Lwowa, Żytomie-

rza i Stanisławowa oraz na
Litwę. Akcja organizowana
jest w ramach projektu
RODACY – BOHATEROM.
Koordynatorem zbiórki na
terenie Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego jest Stowarzyszenie Tradycji Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

W tym roku dary trafią
do Kresowiaków mieszkających na terenach
Litwy i Łotwy.

Więcej informacji na temat
akcji i miejsc, gdzie można
dostarczać dary, oraz spis produktów, które należy włożyć
do paczki, można znaleźć na
stronie www.konspiracyjnewojskopolskie.pl.
– Zachęcamy również do organizowania zbiórek w swoich
miejscach pracy, szkołach lub
parafiach. Jesteśmy dostępni pod
nr. tel 514-18-17-29, udzielimy
wszelkich wyjaśnień. Wystarczy
zostawić tylko wiadomość sms
– apelują organizatorzy zbiórki.

(mf)

fot. www.rodacybohaterom.pl

fot. Z. Daniec

Na Kresach Wschodnich w różnych, często trudnych warunkach, żyje około 100
polskich kombatantów. W okresie świątecznym Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN
przygotowuje dla nich paczki. Pomóc może każdy.

PLANOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,
zaplanowanej na 14 grudnia 2017 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione
projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2017
rok.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

9. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Powstań Polskich.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XIII/341/2016 Rady Miasta Gliwice z 4
lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu
Muzeum w Gliwicach.
11. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w 2018 roku.

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

5. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta
Gliwice na 2018 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu
Żłobków Miejskich w Gliwicach.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

14. Projekt uchwały w sprawie konsultacji
z mieszkańcami Gliwic, dotyczących projektów nowych statutów osiedli w Gliwicach.

7. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunku najmu lokali użytkowych, pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz
zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w drodze zamiany udziału przypadającego Miastu Gliwice w prawie własności
nieruchomości położonej przy ul. Akademickiej 14 w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Gliwice na 2018 rok.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 7 grudnia br. oraz w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym
numerze, który ukaże się 14 grudnia br.
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aktualności

NIE TRUJ!
WEŹ DOTACJĘ

Jeśli instalacja jest eksploatowana powyżej 10 lat od daty

Skorzystaj z dotacji
W latach 1997‒2016 na dotacje związane ze zmianą
ogrzewania wydano z budżetu
miasta 6,5 mln zł, natomiast

na dotacje dotyczące instalacji
systemów
OZE w latach
2012‒2016
przeznaczono 2,3 mln
zł.
Gliwiczanie, którzy nie skorzystali do
tej pory z miejskiej dotacji
i nadal posiadają przestarzałe
instalacje węglowe, mogą do
listopada 2018 r. ubiegać się
o dofinansowanie zadań termomodernizacyjnych w ramach
pilotażowej edycji Programu
Ograniczania Niskiej Emisji.
W programie PONE mogą wziąć
udział mieszkańcy domków jednoalbo wielorodzinnych, bez możliwości podpięcia do miejskiej sieci
ciepłowniczej, którzy chcą trwale

Będą nowe
miejsca pracy

Prawie 150 osób znajdzie zatrudnienie w nowej siedzibie austriackiej firmy MACO, która w ramach rozszerzania swojej działalności
od stycznia będzie wynajmować ponad 10 000 m2 powierzchni
w Panattoni Park Gliwice III.
Firma Mayer & Co Beschläge (MACO)
to znany w Europie dostawca okuć dla
systemów okiennych, drzwiowych oraz
wielkopowierzchniowych. Ma swoje siedziby m.in. w Niemczech, Holandii czy
Wielkiej Brytanii.
Nowy zakład MACO będzie zlokalizowany w Panattoni Park Gliwice III, gdzie
firma wynajęła 9 500 m2. powierzchni
produkcyjno-magazynowej i 550 m2.
powierzchni biurowo-socjalnej. Będzie
to druga lokalizacja MACO w Polsce.
Dotychczas firma miała w Gliwicach
jedynie magazyn wysokiego składowa-

nia i biura, teraz będą tu montowane
elementy okuć.
– Otwarcie nowego zakładu to wynik
zaufania, jakie pokłada firma w polskim
oddziale, choć swój udział miało również
korzystne położenie Polski (i Gliwic) na
mapie Europy – dodaje Robert Niemirowicz, Plant Manager w firmie MACO.
Zgodnie z umową najemca wprowadzi
się do obiektu na początku stycznia 2018
roku. W nowym zakładzie pracę znajdzie
ok. 150 osób, które zostaną zatrudnione
przy produkcji. 
(mt)
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zlikwidować systemy ogrzewania
na paliwo stałe i wymienią je na:
• ogrzewanie gazowe (kotły
gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece
akumulacyjne elektryczne),
• ogrzewanie węglowe (kotły
retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN
303-5:2012),
• pompy ciepła posiadające
znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).
Dotacja jest udzielana do 80%
tak zwanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 tys. zł
w przypadku systemów gazowych, węglowych i elektrycznych, i nie więcej niż 24 tys. zł
w przypadku pomp ciepła.
Ubiegając się o dofinansowanie pompy ciepła, można

wnioskować także o dotację
do prac termoizolacyjnych, np.
docieplenia ścian, dachów albo
wymiany okien, jeżeli konieczność wykonania takich prac
wynika z przeprowadzonego
na własny koszt audytu energetycznego. Na docieplenie
ścian można otrzymać do 17
617 zł, na docieplenie stropodachów lub dachów – 10 570
zł, a na wymianę okien i drzwi
zewnętrznych – do 14 094 zł.
Łącznie, na instalację pompy
ciepła i termomodernizacje budynku można w ramach PONE
otrzymać nawet 66 281 zł.
Szczegółowe informacje o programie PONE są dostępne na
stronie https://bip.gliwice.eu/
strona=11087 lub w Wydziale
Środowiska UM, pok. 332, tel.
32/239-12-78 oraz u operatora
PONE tel.: 504-218-836. (sr/ap)

Więcej
światła dla Łabęd
Zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego – pomiędzy blokami na ul. Strzelców
Bytomskich w Łabędach pojawiło się nowe oświetlenie.
W ramach zadania postawiono osiem
nowych słupów oświetleniowych, podłączono do sieci również dwa istniejące
już wcześniej.
– Cieszymy się razem z mieszkańcami.
Tym bardziej, że od początku października jesteśmy mocno zaangażowani
w sprawę realizacji remontu drogi
wewnętrznej i wykonania oświetlenia
przy ul. Strzelców Bytomskich – czytamy
na profilu FB Nasze Łabędy – strona
Rady Osiedla Łabędy.
Inwestycję o wartości 69 383,64 zł zrealizował ZBM II TBS. 
(mf)

fot. FB / Nasze Łabędy – Rada Osiedla Łabędy

Właściciele przestarzałych pieców są zobowiązani do ich wymiany.

produkcji lub nie
posiada tabliczki
znamionowej,
musi zostać
wymieniona do
końca 2021 r. Instalacje 5-letnie
można użytkować
najdalej do końca
2023 r., a eksploatowane krócej niż 5 lat – do
końca 2025 r. Nieco dłużej, do
końca 2027, można użytkować
instalacje spełniające wymagania
w zakresie emisji zanieczyszczeń
określonych dla klasy 3 lub klasy
4 według normy PN-EN 3035:2012.

fot. A. Witwicki / archiwum UM

Obowiązująca od 1 września br.
Uchwała Sejmiku Województwa
Śląskiego nr V/36/1/2017, tzw.
uchwała antysmogowa, zabrania
spalania na terenie województwa
śląskiego węgla brunatnego oraz
paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla;
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
paliw, w których udział masowy
węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż
15%; a także drewna, którego
wilgotność w stanie roboczym
przekracza 20%.

fot. Mosquidron

Nadeszły chłodniejsze dni i jednocześnie obniżyła się jakość powietrza
w śląskich miastach. Sprzyja temu zwłaszcza spalanie złej jakości opału
w przestarzałych instalacjach. Miasto Gliwice od lat pomaga walczyć ze
smogiem, wspierając wymianę systemów grzewczych na ekologiczne.
Od 2017 r. roku gliwiczanie mogą również korzystać z dopłat w ramach
pilotażowego programu PONE.
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sport
fot. materiały SPR Sośnica Gliwice

Cieszymy się z remisu

fot. A. Ziaja

Andrzejkowa deklasacja
W 18. kolejce Lotto Ekstraklasy Piast Gliwice zremisował przed własną publicznością z Kolejorzem 0:0. Nasza drużyna walczyła w tym
meczu od pierwszej minuty.
– Przyjechał do nas dobrze przygotowany
zespół i postawił duże wymagania, więc nie
było łatwo nam się przebić i doprowadzić
do sytuacji bramkowych – przyznał po
spotkaniu Waldemar Fornalik, opiekun
Niebiesko-Czerwonych. – Dzięki determinacji oraz odrobinie szczęścia udało nam
się zdobyć jeden punkt. Musimy jednak
popracować nad wyprowadzaniem akcji
– dodał.
W 68. minucie Michal Papadopulos musiał
opuścić boisko z powodu urazu, którego
doznał po starciu z Emirem Dilaverem. –
Papen udał się do szpitala na prześwietle-

nie, które ma pokazać, co mu dokładnie
dolega – zaznaczył trener Piasta.
W drugiej części gry na boisku pojawił się
Gerard Badía. Hiszpan powrócił do gry po
141 dniach. – Wszyscy znamy Gerarda
w pełnej formie. Jego gra z każdą minutą wyglądała coraz lepiej. Kilku naszych
kluczowych zawodników miało przerwy,
ale to, że wracają do zdrowia, wcale
nie oznacza, że już są w stuprocentowej
formie – zakończył konferencję prasową
Waldemar Fornalik.
Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Bezlitosny lider

W meczu 8. kolejki I ligi kobiet piłkarki ręczne SPR Sośnica Gliwice
podejmowały we własnej hali MTS Żory. Mecz zakończył się wynikiem 24:14 (10:6) na korzyść Sośnicy.
Było to kolejne w tym sezonie spotkanie
gliwiczanek z sąsiadem w tabeli. Czwarty
zespół ligi prezentował ostatnio coraz lepszą dyspozycję i jako pierwszy pokonał SPR
Olkusz, a następnie urwał meczowy punkt
nadal niepokonanemu AZS-owi AWF Warszawa. – Przed nieco ponad miesiącem
zmierzyliśmy się z Żorami w wojewódzkim
etapie Pucharu Polski. Sośnica wygrała
wówczas 25:23 (15:9) po najbardziej
emocjonującym spotkaniu sezonu, jakiego
świadkiem była publiczność w hali przy
ul. Sikorskiego – przypomina Krzysztof
Zieliński, prezes SPR Sośnica Gliwice.
Jak nasza drużyna zaprezentowała się 30
listopada? Z nutą dominacji, ale i zmiennym szczęściem. Pierwsze dwadzieścia
minut meczu było zdecydowanie lepsze
w wykonaniu obrony i bramkarek po obu
stronach. Liczne błędy indywidualne So-

śnicy i Żor oraz brak sposobu na zdobycie
dobrych pozycji rzutowych z II linii skutkowały rekordowo niskim wynikiem 4:4.
Potem było już zdecydowanie lepiej dla
gliwiczanek, ale druga część meczu zaczęła się nie po ich myśli... Na szczęście
przewaga zawodniczek z Żor okazała się
tylko chwilowa. Później nie mogły one
zupełnie znaleźć sposobu na przedarcie się przez znakomicie funkcjonującą
obronę Sośnicy.
Bezapelacyjne derbowe zwycięstwo
24:14 umocniło naszą drużynę na
trzeciej pozycji w lidze i przedłużyło
serię zwycięstw do 9 kolejnych gier.
Kolejny mecz szczypiornistek szykuje
się 9 grudnia na wyjeździe (z ostatnim
w tabeli Otmętem Krapkowice). Zamknie ono pierwszą połowę ligowego
sezonu piłkarek ręcznych.
(kik)

Czwarta wygrana! Brawo!

fot. materiały GTK Gliwice

Niewiele ponad godzinę trwał pojedynek siatkarek AZS-u Politechniki
Śląskiej z Uni Opole. Akademiczki łatwo ograły swoje przeciwniczki
3:0 (25:9, 25:20 i 25:16). Po tym zwycięstwie wskoczyły na dziewiąte
miejsce w tabeli rozgrywek.

GTK dzielnie walczyło w pierwszym meczu w Gliwicach, ale począwszy od drugiej kwarty zarysowała się wyraźna przewaga Anwilu
Włocławek. Lider Polskiej Ligi Koszykówki mocno podkręcił tempo
i losy meczu po trzech kwartach były praktycznie rozstrzygnięte.
Ostatecznie włocławianie wygrali 94:75.
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wychodziło aż do przerwy technicznej,
o którą poprosił trener AZS-u Wojciech Czapla. Dzięki jego wskazówkom
zawodniczki zaczęły odrabiać straty,
zwyciężając 25:20.

Pojedynek zaczął się doskonale dla AZS.
Akademiczkom z Gliwic wychodziło
niemal wszystko. Siatkarski nokaut
w pierwszym secie (25:9) dawał nadzieję na łatwą wygraną w drugiej
partii. Nic jednak z tego, opolanki uporządkowały szyki, a gospodyniom nie

Trzecia partia zaczęła się od błędów
AZS. Do połowy seta walczono punkt za
punkt. Gliwiczanki od stanu 12:12 wzięły
się solidnie do pracy i nie pozwoliły już
na rozwinięcie skrzydeł przyjezdnym,
zwyciężając 25:16. Rywalki zostały pokonane 3:0. Brawo! 
(kik)

bohaterzy i rozpoczęła się rywalizacja
o ligowe punkty.
Akcje gości z pewnością nie były porywające, ale do bólu skuteczne. Trener
włocławian posyłał do boju również
zawodników rezerwowych, a ci radzili
sobie równie dobrze, co wyjściowy skład.
W kolejną niedzielę gliwiczanie ponownie
zagrają u siebie, a tym razem rywalem będzie drugi zespół poprzednich rozgrywek,
Polski Cukier Toruń. 
(kik)

fot. materiały AZS Politechniki Śl.

Zgodnie z oczekiwaniami jeszcze
przed pierwszym gwizdkiem arbitrów
hala sportowa w gliwickim „Łabędziu” (ul. Partyzantów 25) wypełniła
się do ostatniego miejsca. Koszykarzy na przedmeczową prezentację
wyprowadzili zawodnicy Olimpiad
Specjalnych, a następnie uhonorowany został Ivan Almeida, wybrany
najlepszym zawodnikiem Polskiej
Ligi Koszykówki w listopadzie. Potem na parkiet wkroczyli już główni

Przed meczem oba zespoły sąsiadowały
ze sobą w tabeli. Ewentualna wygrana gliwiczanek dawała im nadzieję na
nieznaczny awans. Przegrana mogła
zepchnąć na miejsce spadkowe.
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kultura

W szampańskim humorze
Stary rok najlepiej żegnać z uśmiechem, dlatego Teatr Miejski w Gliwicach przygotował
dla widzów wyjątkową niespodziankę. 31 grudnia odbędzie się prapremiera spektaklu
„Damy i huzary” na podstawie znakomitej komedii Aleksandra Fredry.

„Nie uchodzi, nie uchodzi”, „Przykra rzecz udawać, zwłaszcza z przyjaciółmi” – klasyczny tekst Fredry

jest kopalnią dowcipnych cytatów
i świetnym sprawdzianem dla aktorów komediowych. W walce, w której
bronią są gesty, uśmiechy i słowa,
zobaczymy między innymi Izę Baran
jako Zosię, Łukasza Kucharzewskiego
w roli Majora i Macieja Piasnego jako
Rotmistrza. Specjalnym gościem tej
produkcji będzie Anna Kadulska,
nagrodzona Złotą Maską aktorka
Teatru Śląskiego w Katowicach.
W „Damach i huzarach” wystąpi
w roli Pani Orgonowej.
Prapremiera spektaklu jest zaplanowana na 31 grudnia o godz. 19.00.
Premiera odbędzie się 6 stycznia
w Teatrze Miejskim w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57).
(mm)

W krainie tanecznych czarów
Barwna inscenizacja „Alicji w Krainie Czarów” zainauguruje 17 grudnia kolejny cykl teatralny w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Tym razem zobaczymy spektakl baletowy
w wykonaniu prestiżowego The Royal Ballet.
Przedstawienie w reżyserii Christophera Wheeldona, uznanego
współczesnego choreografa, to
prawdziwa eksplozja barw i pomysłowe, wyrafinowane układy
taneczne. Muzyka Jobiego Talbota mistrzowsko łączy współczesne brzmienia z melodyjnymi
nawiązaniami do baletowych
utworów z XIX wieku.
Siłą „Alicji w Krainie Czarów” są
niewątpliwie wyraziste i rozpoznawalne postaci – rozczochrana
Królowa Kier czy Szalony Kapelusznik. W obsadzie baletu zobaczymy
taneczną ekstraklasę – rolę Alicji

zagra Lauren Cuthbertson, oszałamiająca primabalerina The Royal
Ballet, a Waleta Pik – Siergiej
Połunin.
Retransmisja z londyńskiego The
Royal Ballet rozpocznie się 17
grudnia o 16.00. Kino Amok w 2018
roku pokaże jeszcze trzy inne spektakle renomowanego brytyjskiego
zespołu: „Dziadka do orzechów”
(14 stycznia), „Opowieść zimową”
(18 marca) i „Stulecie urodzin Bernsteina” (22 kwietnia). Szczegóły są
dostępne na stronie www.amok.
gliwice.pl.

(mm)

Dzień Świętej Łucji

Zaplanowano także dwa rodzaje
warsztatów dla dzieci. W Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) będzie można
nauczyć się robić tradycyjny wieniec
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■■ godz. 16.00: „Bombki choinkowe” – warsztaty, Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 17.00: „Królowa śniegu” – spektakl teatralny,
filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Bernardyńska 2)
■■ godz. 18.00: „Projekt Augusta Sandera a ówczesna
fotografia etnograficzna i współczesna antropologia
wizualna” – wykład dr hab. Grażyny Kubicy-Heller,
Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 21.00: Erith – koncert muzyki elektronicznej,
klub Spirala (Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

sobota 9 grudnia

■■ godz. 10.00: koncert laureatów Konkursu Młodego
Muzyka 2017, Centrum Organizacji Kulturalnych
„Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Święta Łuca dnia przyrzuca.
Adwentowe spotkanie z muzyką tradycyjną” – koncert Grupy Wokalnej Zora w ramach Dnia ze św. Łucją, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00 i 14.00: „Zwyczaje adwentowe na Śląsku. Warsztaty tworzenia wieńców adwentowych”
– zajęcia dla dzieci w ramach Dnia ze św. Łucją, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00 i 14.00: „Świetlista święta” – zajęcia dla
dzieci w ramach Dnia ze św. Łucją, Willa Caro (ul.
Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 15.00: „Między Chanuką, Pasterką a Jordanem. Święta na Kresach” – wykład w ramach Spotkań z Kresami Rzeczpospolitej, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 15.00: „Ozdoby choinkowe” – warsztaty, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 16.00: „Zwyczaje adwentowe na Śląsku” –
wykład prof. Karola Daniela Kadłubca w ramach
Dnia ze św. Łucją, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ramach
Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

niedziela 10 grudnia

■■ godz. 15.00: Świąteczny Kiermasz dla Łukaszka,
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
■■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ramach
Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

■■ godz. 17.00: warsztaty literackie z Krzysztofem Siwczykiem, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
■■ godz. 17.15: warsztaty plastyczne dla mam z dziećmi, galeria Melina (ul. Częstochowska 16)
■■ godz. 18.00: „Od Nowiu do Pełni. W kręgu tańca
różnych kultur” – warsztaty dla kobiet, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

adwentowy i poznać śląskie zwyczaje
oraz obrzędy związane z oczekiwaniem na narodziny Jezusa. Podczas
drugich warsztatów każdy uczestnik
wykona tak zwaną koronę św. Łucji
oraz usłyszy historię jej niezwykłego
życia i męczeńskiej śmierci.
Dorośli poznają pojęcie dorocznej
obrzędowości i jej związki z cyklami
przyrody podczas wykładu prof. Karola Daniela Kadłubca o zwyczajach
adwentowych na Śląsku. Szczegółowy program Dnia ze św. Łucją oraz
informacje o zapisach są dostępne na
stronie internetowej www.muzeum.
gliwice.pl.
(mm)

■■ godz. 12.00: „Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Europy” – spotkanie w ramach Muzealnego Uniwersytetu III Wieku, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.30: warsztaty origami, Stacja Artystyczna
Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: „Żydzi z Wiednia” – spotkanie z cyklu
„Rozsiani po Europie”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 20.15: „100 filmów w 100 minut” – spotkanie w ramach DKF-u Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

poniedziałek 11 grudnia

Łucja z Syrakuz, nazywana też Świetlistą Świętą, jest czczona
13 grudnia. W tym roku postać chrześcijańskiej męczennicy
przypomni Muzeum w Gliwicach. 9 grudnia zaplanowano
warsztaty plastyczne, koncert i wykład.
Dzień św. Łucji dawniej rozpoczynał
przygotowania do Bożego Narodzenia. Także obecnie można usłyszeć
przysłowie „Święta Łucja dnia przyrzuca” (po 13 grudnia dzień trwa
najkrócej). Adwentowy nastrój
będzie można poczuć podczas koncertu Grupy Wokalnej Zora. Siedem
pięknych kobiecych głosów zaśpiewa
między innymi kilka pieśni o św. Łucji,
wprowadzając nas w nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie.

czwartek 7 grudnia

piątek 8 grudnia

fot. materiały promocyjne

Mimo że od powstania prześmiesznego dramatu minęło prawie 200 lat,
historia swatania młodziutkiej Zosi nie
traci na aktualności. „Dobrze wystawić
Fredrę – to zdać egzamin reżyserski”,
powiedziała kiedyś Olga Lipińska. Jak
ten egzamin wypadnie w Gliwicach?
‒ Interpretacja Gabriela Gietzky’ego,
reżysera spektaklu, przekonuje, że pomimo upływu czasu i zmiany konwencji obyczajowych relacje międzyludzkie
oraz miłosne potyczki rozgrywają się
według zasad zapisanych w naszej
ludzkiej naturze – mówi Agnieszka
Skowronek z Teatru Miejskiego.

CO? GDZIE? KIEDY?

wtorek 12 grudnia

■■ godz. 17.00: warsztaty kaligrafii kursywy angielskiej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: „Miłość i oswajanie wg Małego Księcia” – warsztaty psychologiczne z cyklu „Czego możemy nauczyć się od Małego Księcia?”, Biblioteka
Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 20.00: koncert Kajetana Drozda, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

środa 13 grudnia

■■ godz. 16.00: „Co zamiast komputera i tabletu? W jaki
sposób spędzać wolny czas z dzieckiem?” – warsztaty dla
rodziców z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”,
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

„Święta Łucja”, Domenico Beccafumi (1521)

kultura.gliwice.eu
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ogłoszenia
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”,
położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską
oraz południową granicą miasta
(sporządzonego na podstawie uchwały numer nr X/235/2015
Rady Miasta Gliwice z 8 października 2015 r.)
we fragmentach wskazanych na załączniku graficznym.
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1073)
oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39
ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), a także
zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1817
z późn. zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 14 grudnia do
16 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A),
w następujący sposób:
• poniedziałki i piątki, w godz. 8.00 – 12.00,
• wtorki i środy, w godz. 12.00 – 16.00,
• czwartki, w godz. 13.00 – 17.00,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą PZP z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1579), na:

dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 2 stycznia 2018 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2018 r. o godz. 13.30
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją
ogłoszenia organizowanego wg procedur
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

renowację terenów zieleni po awariach
i remontach sieci ciepłowniczych.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.30
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

w pokoju nr 212 (II piętro).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego
rozpocznie się 9 stycznia 2018 r. o godz. 16.00
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej
31A – sala 206 (II piętro).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

Urząd Miejski w Gliwicach informuje,
iż od 23 grudnia 2017 r.
do 26 grudnia 2017 r. oraz od 30 grudnia 2017 r.
do 1 stycznia 2018 r. Urząd Stanu Cywilnego
w Gliwicach będzie nieczynny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości,
której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym
terminie do 30 stycznia 2018 r.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności związane z pochówkiem
(w zakładzie pogrzebowym, u administratora cmentarza). Natomiast zgłoszenia zgonu (posiadając kartę zgonu) można dokonać w dniach: po świętach
– 27 grudnia br. (środa) i po Nowym Roku – 2 stycznia 2018 r. (wtorek), w godz.
8.00 – 16.00, w siedzibie USC – parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można działać osobiście lub
przez pełnomocnika (pełnomocnictwo pisemne – wzór pełnomocnictwa
do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag
nieuwzględnionych przez prezydenta miasta
dodatkowo Rada Miasta Gliwice.

że w piątek 29 grudnia br. kasy urzędu
będą czynne krócej – w godz. od 8.00 do 13.00.

Urząd Miejski w Gliwicach informuje,
Zmiana jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Uwaga! 28 i 29 grudnia br. w kasach urzędu przy ul. Zwycięstwa 21
i na stanowisku przyjmowania wpłat przy użyciu kart płatniczych przy
ul. Jasnej 31A nie będą realizowane transakcje kartami płatniczymi.
Za powstałe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Remonty mieszkań w budynkach Gminy
Gliwice i TBS, zarządzanych przez Zarząd
Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
Część nr 1. Remonty mieszkań w budynkach
Gminy Gliwice zarządzanych przez Zarząd
Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon
Obsługi Mieszkańców nr 4.
Część nr 2. Remonty mieszkań w budynkach
TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Termin składania ofert: 8 grudnia 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

oBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6740.7.8.2017 z 30 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1496)
zawiadamia się, że na wniosek
z 14 listopada 2017 r.:
Miasta Gliwice,
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Norberta
Bończyka w Gliwicach na
odcinku od ul. Myśliwskiej
do ul. św. Wojciecha,
wraz z przebudową
skrzyżowania
z ul. św. Wojciecha”.

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (przed ich podziałem):
Obręb Szobiszowice:
532, 533, 534, 537, 724, 725, 1853,
1854, 1856, 1858, 1926/1.
Wobec powyższego informuje się,
że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 na V piętrze),
a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia
należy wnieść pisemnie, powołując
się na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia
publicznego doręczenia ogłoszenia
o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie
rozpatrzona w oparciu o posiadane
dowody i materiały.

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100
Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie:

Dostawy ubrań służbowych dla kierowców PKM
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

Gliwicki Klub Sportowy PIAST
S.A., ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 i nast. ustawy
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Sukcesywne dostawy sprzętu piłkarskiego
i odzieży sportowej dla Gliwickiego Klubu
Sportowego „Piast” S.A. w okresie 48 miesięcy”.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2018 r. o godz. 11.30
Pełna treść dostępna jest na www.piast-gliwice.eu

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego fragment Osiedla Wójtowa Wieś,
położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 11 maja 2017 r., poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Gliwice uchwały numer XXXII/731/2017
z 16 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment
Osiedla Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie
ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi.
Szczegółowe granice obszaru objętego planem określa
załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego pod adresem:
www.gliwice.eu (Samorząd/Rada Miasta Gliwice (BIP)/
Uchwały Rady Miasta od 1969 r.).
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Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do
28 grudnia br. – pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
lub w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego
UM przy ul. Jasnej 31 A – w godzinach pracy urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny
działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię
mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych,
pod numerem telefonu 32/33-86-511.
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ogłoszenia
INFORMACJE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
informuje o możliwości przystąpienia
w 2018 roku do prac społecznie użytecznych
realizowanych na terenie miasta Gliwice.
Zainteresowani zobligowani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach
http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_
przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.
html (zgłoszenie wolnego miejsca w ramach
prac społecznie użytecznych – załącznik nr
4) i przesłanie go w wersji papierowej do
8 stycznia 2018 r. na adres: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9.

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa
art. 73a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
Szczegółowych informacji udziela: Mirella
Doluk-Świerczek, tel. 32/335-96-08.

oferty pracy
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach
informuje,
że w związku z zakończeniem okresu zasiłkowego
od 11 grudnia 2017 r. nowe wnioski oraz
wszelkie sprawy związane ze świadczeniami
wychowawczymi, świadczeniami rodzinnymi
i funduszem alimentacyjnym załatwiane
będą w siedzibie OPS przy ul. Górnych
Wałów 9. Filie OPS przy ul. Reymonta 18,
ul. Bojkowskiej 20 i ul. Fiołkowej 26 przyjmować
będą wnioski wyłącznie w poniedziałki
w godzinach od 8.00 do 16.30.

oferty pracy
numer naboru: 4/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Pomocy Środowiskowej
w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie
należało:
1. udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów i funkcjonowania działu,
2. udzielanie informacji klientom w oparciu o dane zawarte w programach informatycznych
obowiązujących w OPS,
3. rzetelne i terminowe przygotowanie sprawozdań,
4. przygotowywanie projektów pism,
5. kompleksowe prowadzenie PO PŻ 2014 – 2020,
6. prowadzenie rejestrów oraz zbiorów informacji prowadzonych przez Dział Pomocy
Środowiskowej,
7. zestawianie pozyskiwanych danych do sprawozdań z różnych źródeł.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie;
2. udokumentowany minimum dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
3. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
i programów komputerowych;
4. zdolność analitycznego myślenia;
5. umiejętność sporządzania pism urzędowych;
6. zdolność pracy pod presją czasu;
7. niekaralność za przestępstwa karno-skarbowe;
8. umiejętność stosowania obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności znajomość
następujących aktów prawnych:
• ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
• Kodeks postępowania administracyjnego
z 14 czerwca 1960 r. (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1257);
9. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja, socjologia, praca socjalna.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin
dziennie,
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Górnych Wałów 9.
W listopadzie 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
sumienność, obowiązkowość, skrupulatność,
odporność na stres, umiejętność nawiązywania
relacji, dobra komunikacja, umiejętność pracy
w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie
(dopuszczalne kserokopie potwierdzone za
zgodność z oryginałem),
• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie
świadectw pracy potwierdzone za zgodność
z oryginałem) oraz kwalifikacje (kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem),
• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty potwierdzone
za zgodność z oryginałem),
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat
zamierza skorzystać z uprawnienia, wynikającego z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
samorządowych,
• oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenia o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni
praw publicznych i zdolności do czynności
prawnych,
• oświadczenie własnoręcznie podpisane
o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (j.t. DzU z 2016 r., poz.902).”
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie
podpisane i opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-

cesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. DzU
z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą o pracownikach
samorządowych z 21 listopada 2008 r. ( j.t. DzU
z 2016 r., poz. 902)”.
Dokumenty należy składać w terminie do
12 grudnia 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór numer
4/2017 na wolne stanowisko urzędnicze referenta
w Dziale Pomocy Środowiskowej.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą
rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
i dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych
15 grudnia 2017 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów
spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne nastąpi do 14 grudnia 2017 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie
o terminie testu merytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwestionariusz
osobowy oraz „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” zostały opublikowane na stronie
internetowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach > zakładka nabory > ogłoszenia o naborach > pliki do pobrania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku gońca w Kancelarii Głównej,
w niepełnym wymiarze zatrudnienia
Do głównych obowiązków pracownika będzie
należało:
1. przygotowywanie korespondencji do doręczenia,
2. doręczanie korespondencji poleconej i poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do
adresatów na terenie miasta Gliwice,
3. współpraca z Pocztą Polską, sądami, kancelariami komorniczymi, Urzędem Miejskim
w Gliwicach i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wysyłki
i doręczania korespondencji.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i poprzednie
zatrudnienie.

Wymagania niezbędne na oferowanym stanowisku i predyspozycje osobowościowe:
1. wykształcenie co najmniej średnie,
2. obywatelstwo polskie,
3. umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i programów WORD i EXCEL w stopniu
dobrym,
4. doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku lub w pracy biurowej
w kontakcie z klientem,

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

5.
6.
7.
8.

dobra znajomość topografii miasta Gliwice,
niekaralność za przestępstwa karno-skarbowe,
dobry stan zdrowia,
dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
odporność na stres.
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Miejsce i termin składania ofert
Dokumenty należy składać w terminie do
11 grudnia 2017 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na
stanowisko gońca w Kancelarii Głównej.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-96-05 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą
rozpatrywane.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach będzie
kontaktować się z wybranymi kandydatami, celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
oraz przeprowadzenia testów z zakresu obsługi
programów komputerowych i znajomości topografii miasta.

numer naboru 5/2017
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
44-100 Gliwice pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
INFORMATYK,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie
należało:
• administrowanie siecią komputerową i sprzętem komputerowym oraz
czuwanie nad ich sprawnym funkcjonowaniem,
• nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych, serwerów
sieciowych i serwerów baz danych
z aktualizacjami i tworzeniem kopii
zapasowych,
• bieżąca obsługa sprzętu i oprogramowania,
• zapewnienie obsługi serwisowej
sprzętu i programów komputerowych,
• zabezpieczanie materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego,
• bieżąca kontrola przestrzegania procedur oraz dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
• nadzorowanie właściwego i bezpiecznego wykorzystywania stanowiska
komputerowego,
• pełnienie funkcji Administratora
Systemów Informatycznych oraz
współdziałanie z Administratorem
Bezpieczeństwa Informacji w celu
ochrony danych osobowych.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: średnie techniczne
lub wyższe z zakresu informatyki lub
pokrewne techniczne,
• staż pracy: co najmniej 5 lat przy
wykształceniu średnim, co najmniej
4 lata przy wykształceniu wyższym,
• dobra znajomość zagadnień informatycznych oraz obsługi oprogramowania komputerowego sprzętu
biurowego,
• znajomość protokołów TCP/IP,
• znajomość systemów operacyjnych
Windows, Windows Active Directory,
Linux – w tym (Serwer SAMBA 4) oraz
pakietów biurowych Microsoft Office,
• dobra znajomość zagadnień technicznych związanych z serwisem oraz
diagnostyką sprzętu komputerowego
oraz sieci LAN,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pisania skryptów BASH;
POWERSHELL, znajomość zagadnień
związanych z ochroną danych w sieci, znajomość procesów archiwizacji
i odtwarzania danych.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność,
dobra organizacja pracy, odporność
na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach niemających windy, praca na I, II lub III piętrze Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 3 lub 12, Gliwice,
• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa
klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej ZGM –
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie);
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
• oświadczenie o niekaralności za
umyślne przestępstwo;
• oświadczenie o niekaralności za
umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o korzystaniu z pełni
praw publicznych oraz posiadaniu

pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenia z 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 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 922)”,
• „przyjmuję do wiadomości fakt
obowiązku publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902
z późn. zm.)”.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku
polskim w formie umożliwiającej ich
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 5/2017,
w sekretariacie Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 r. do
godz. 13.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowejpo
terminie, nie będą rozpatrywane.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia
testów merytorycznych: 20 grudnia
2017 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie internetowej www.zgmgliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty
aplikacyjne spełniały wymogi formalne
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz
kandydatów spełniających wymagania
formalne zostanie zamieszczony na BIP
oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby
zainteresowane zwrotem dokumentów
mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając się
osobiście, nieodebrane dokumenty, po
trzech miesiącach od dnia naboru, podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów merytorycznych
odpowiednia informacja zostanie
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej ZGM.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn.
zm.), publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe
kandydata zatrudnionego w wyniku
przeprowadzonego naboru.
ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa wyżej,
jest mniejszy niż 6%, kandydat chcący
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu, składa, wraz z wymaganymi dokumentami, kopię dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
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ogłoszenia
oferty pracy

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

maszynista
pojazdów
trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Maszynista/MSI/2017
Zadania:
• wykonywanie manewrów
w obrębie bocznicy i stacji
kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji
związanej z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną
manewrową oraz osobami
odpowiedzialnymi za kierowanie ruchem na bocznicy
kolejowej.
Twój profil:
• uprawnienia do kierowania
pojazdem kolejowym – spalinowym pojazdem trakcyjnym,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na
stanowisko maszynisty,
• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia
rewidenta i/lub ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej
na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do Twoich potrzeb
i możliwości (w przedziale od
poniedziałku do soboty, w godzinach między 6.00 a 22.00),
• atrakcyjne wynagrodzenie
wypłacane terminowo,
• ciekawa praca w przyjaznej
atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa
28, budynek E, nr tel. 608-525440, adres e-mail: malgorzata.
skubera@scl.com.pl. Wszystkie
oferty pracy znajdziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie
internetowej www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 922)”.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

ustawiacz

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017
Zadania:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i ruchami
taboru kolejowego w sposób
zabezpieczający prawidłowe
i terminowe wykonanie zadań,
• obsługa urządzeń łączności
przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury według
posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji
związanej z wykonywanymi
obowiązkami,
• współpraca z maszynistą, dyżurnym ruchu oraz osobami odpowiedzialnymi za kierowanie
ruchem na bocznicy kolejowej.
Twój profil:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu
kwalifikacyjnego na stanowisko
ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne spełniające
aktualnie obowiązujące przepisy,
• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia
rewidenta.

dyspozytor
transportu

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Dyspozytor/MSI/2017
Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola
realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami i innymi działami
spółki,
• dbanie o jakość i terminowość
dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy
kierowców,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu
tras i budowaniu relacji ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile
widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

spedytor

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Spedytor/MSI/2017
Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych w przewozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków transportu w celu realizacji
zleceń,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami i innymi działami
spółki,
• dbanie o jakość i terminowość
dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• znajomość rynku transportowego,
w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile
widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na
rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do Twoich potrzeb
i możliwości (w przedziale od
poniedziałku do soboty, w godzinach między 6.00 a 22.00),
• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane terminowo,
• ciekawa praca w przyjaznej
atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na rynku
od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna
Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy
w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 28,
budynek E, nr tel. 608-525-440,
adres e-mail: malgorzata.skubera@
scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy
znajdziesz w zakładce „Kariera”
na naszej stronie internetowej
www.scl.com.pl.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
budynek K lub nr tel. 602-290-402
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl. Wszystkie oferty pracy
znajdziesz w zakładce „Kariera”
na naszej stronie internetowej
www.scl.com.pl.

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
budynek K lub nr tel. 602-290-402
lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.
pl. Wszystkie oferty pracy znajdziesz
w zakładce „Kariera” na naszej stronie internetowej www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 922)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 922)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 922)”.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna
Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy
w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,
ul. Reymonta 18a,
zatrudni pracownika na stanowisku SEKRETARKI
w wymiarze 7/8 etatu od 2 stycznia 2018 r.
Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie minimum średnie,
mile widziane wykształcenie wyższe.
Wymagania pożądane:
• umiejętność redagowania pism,
• znajomość przepisów o systemie
oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach
samorządowych, Rozporządzenia
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
• umiejętność obsługi Pakietu MS
Office,
Cechy charakteru:
• samodzielność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
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• życiorys zawodowy zawierający
klauzurę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.
• oświadczenie o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 8 grudnia 2017 r. w sekretariacie
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza,
ul. Reymonta 18a w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/237-09-28.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy
kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

informatyk

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Informatyk/MSI/2017
Zadania:
• raportowanie (tworzenie, modyfikowanie, optymalizacja raportów)
w oparciu o narzędzia MSSQL, testowanie działania aplikacji MSSQL,
odtwarzanie backupów do testów,
• wsparcie użytkowników systemów
informatycznych oraz sieci komputerowej,
• rozwiązywanie bieżących problemów związanych z oprogramowaniem oraz sprzętem,
• współpraca z dostawcą oprogramowania,
• monitorowanie alertów,
• monitorowanie i tworzenie systemów wymiany danych.
Twój profil:
• wykształcenie wyższe techniczne
o profilu informatycznym,
• wiedza z zakresu relacyjnych baz
danych, sieci i systemów komputerowych,
• szczególnie mile widziana wiedza
z zakresu MSSQL, MSSQL Management Studio, SQL Server Business
Intelligence Development Studio,
• biegła znajomość j. angielskiego.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze + system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna
Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• rozwój zawodowy poprzez udział
w szkoleniach;
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Magazynier/MSI/2017
Zadania:
• obsługa dostaw i wysyłek magazynowych,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• rozładunek dostarczonych do magazynu towarów oraz odpowiednie ich
rozmieszczenie,
• kontrola zapasów magazynowych
i zapewnienie zgodności stanów magazynowych,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• uczestnictwo w programach usprawnień.
Twój profil:
• doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku,
• uprawnienia operatora wózka widłowego – mile widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• znajomość tematyki gospodarki magazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi komputera i komputerowych urządzeń
magazynowych,
• dyspozycyjność do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, sumienność,
• niekaralność,
• doświadczenie w branży chemicznej
– mile widziane.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się
firmie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze
+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail:
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki
S.A., ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
Szczegółowe informacje dostępne
są także na stronie internetowej
www.scl.com.pl w zakładce kariera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym i podanym nr referencyjnym
Magazynier/MSI/2017 na adres e-mail:
rekrutacja@scl.com.pl lub na adres
pocztowy: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce
„Kariera” na naszej stronie internetowej
www.scl.com.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. DzU
z 2016 r., poz. 922)”.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku
administratora systemów IT w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków:
• zarządzanie infrastrukturą serwerową,
• wdrażanie i administrowanie systemami wirtualizacyjnymi,
• tworzenie i administrowanie wirtualnymi systemami operacyjnymi
oraz usługami serwerowymi,
• dbałość o ciągłość pracy systemów
IT administrowanych przez firmę,
• planowanie i wdrażanie nowych
projektów IT,
• sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur,
• wsparcie techniczne klientów
(bezpośrednie, zdalne i telefoniczne).
Wymagania:
• minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania
i wdrażania systemów IT,
• znajomość zagadnień systemów
wirtualizacyjnych,
• umiejętność administracji systemami serwerowymi Windows
Server oraz Linux,
• znajomość sprzętu serwerowego,
• znajomość zagadnień infrastruktury sieciowej,
• prawo jazdy kat. B,

• umiejętność diagnozowania problemów,
• zdolności analityczne,
• samodzielność w podejmowanych
działaniach, jak również umiejętność współpracy z zespołem,
• zaangażowanie oraz sumienność
w realizacji powierzonych zadań,
• dążenie do rozwoju zawodowego,
• znajomość języka angielskiego
w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
• posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata, od kiedy
może nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów
rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych),
• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych
osobowych.
Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko administrator systemów IT”,
należy składać w terminie 31 grudnia 2017 r. w sekretariacie Śląskiej
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.,
ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub drogą e-mailową na adres:
kadry@ssm.silesia.pl.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi
jedynie na wybrane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu.
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ogłoszenia
oferty pracy
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Gliwice:
• Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana III Sobieskiego,
ul. Jana III Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice;
• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13,
ul. Władysława Gomułki 16a, 44-121 Gliwice.
Do konkursu może przystąpić:
1) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia
łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe lub
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub szkole wchodzącej w skład
zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji
nauczycieli są najwyższe;
c) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
e) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich
pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie
ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy, w okresie ostatnich czterech
lat pracy, w szkole wyższej – przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora;
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela
akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko
niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych;
k) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;
l) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych
w ustawie z 7 października 1999 r. o języku polskim.
2) Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie
następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten
nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
e) spełnia wymagania określone w pkt. 1 lit.: c, f, h, j, k, l.
3) Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony
na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych
w urzędzie organów administracji rządowej, kuratorium
oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych
oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany
lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt.
1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju odpowiednio:
szkoły lub zespołu,
c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka
polskiego, o którym mowa w ustawie z 7 października
1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca,
d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

• stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela
akademickiego, albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. d,
f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa
ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy
się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji),
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe; oświadczenie musi zawierać
następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; oświadczenie musi
zawierać następujące dane osobowe kandydata: imię
(imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych
dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora
publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji),
l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem
kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie
karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, oświadczenie musi zawierać
następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
oświadczenie musi zawierać następujące dane osobowe
kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym, numerem
PESEL, adresem e-mail i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ………….……… w Gliwicach”, w terminie do
11 grudnia 2017 r. do godz. 15.00, na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Jasna 31A,
Wydział Edukacji, pokój 114.
Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych
jako załączniki do oferty.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta
Miasta Gliwice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
poprzez korespondencje e-mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-64-69 lub 32/338-64-68.
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Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 30 listopada 2017 r.

• monter sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz c.o.
wykształcenie: brak wymagań, 3 lata doświadczenia zawodowego, prace instalatorskie: wod-kan.,
c.o., gaz, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca samochodu ciężarowego
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań,
prawo jazdy kat. C, badania lekarskie, kurs na
przewóz rzeczy, baza: Pyskowice, miejsce pracy:
teren kraju, praca od pn-pt;

• ślusarz – szlifierz
wykształcenie zawodowe mile widziane, wymagane doświadczenie zawodowe w szlifierce, obróbka
konstrukcji stalowych lekkich (barierki balkonowe,
poręcze), umowa-zlecenie z możliwością podpisania umowy o pracę, brak nałogów, miejsce
pracy: Gliwice;

• pracownik produkcji
wykonywanie typowych zadań i czynności uzasadnionych ze względu na typ pracy na oferowanym
stanowisku, obsługa maszyn i urządzeń (stosowa-

nie się do zaleceń zleceniodawcy), umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice, ul. Leonarda Da Vinci;

• specjalista do spraw rekrutacji
wykształcenie wyższe, doświadczenie: 1 rok,
biegła znajomość jęz. ukraińskiego i rosyjskiego,
zakres obowiązków: rekrutacja pracowników, obsługa umów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pomocniczy robotnik budowlany
wykształcenie zawodowe, min. 3 miesiące doświadczenia w pracy w budownictwie w ostatnim
roku, aktualne badania wysokościowe powyżej
3 m, umiejętność obsługi betoniarki, zagęszczarki,
giętarki, przecinarki do płytek, zakres obowiązków: prace pomocnicze, malarskie, murarskie,
silikonowanie, prace wykończeniowe, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice oraz wg zleceń;

• florysta – sprzedawca
wykształcenie średnie, 2 lata doświadczenia na
ww. stanowisku, bardzo dobra organizacja pracy,
zmysł estetyczny, zdolności manualne, zakres
obowiązków: układanie kwiatów, obsługa klienta,
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

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

Oferta pracy na stanowisko kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego
rozkładu jazdy i harmonogramu
pracy, obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską.

Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie
szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim.

Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam 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 (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/33-04-635.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu
Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży:

• nr 546, nr 548 – 549 do 13 grudnia 2017 r.,
• nr 529, nr 544 – 545, nr 547, nr 550 – 551
do 15 grudnia 2017 r.;

przeznaczone do wynajęcia:

• nr 537 do 13 grudnia 2017 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
oraz na stronie podmiotowej Wojewody
Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:
przeznaczoną do wydzierżawienia,
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 23/SP/2017 do 14 grudnia 2017 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy
lub zbycia.

znajdziesz nas też na:
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ogłoszenia
nieruchomości
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal nr 1, parter,
pow. 41,50 m2 + piwnica: 7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 300,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 13.10 do 13.25
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.15 do
08.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 10, lokal nr 1, parter, pow.
47,20 m2 + piwnica: 7,60 m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z WC, komórka, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 500,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.00 do
8.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. BARDOWSKIEGO 4, lokal nr 2, I piętro, pow.
36,64 m2 + piwnica: 6,94 m2, 1 pokój, kuchnia,
przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 10.30

Cena wywoławcza nieruchomości: 82 300,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.30 do 10.45
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. LIGONIA 6, lokal nr 4, I piętro, pow. 76,44 m2
+ piwnica: 7,21 m2, 3 pokoje, kuchnia, komórka,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 700,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.15 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. BŁ. CZESŁAWA 4A, lokal nr 6, parter, I piętro,
pow. 72,09 m2 + 2 pomieszczenia gospodarcze:
29,3 m2, klatka schodowa, komórka na parterze,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój na I piętrze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 800,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 do 12.15
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

UŻYTKOWE
(dodatkowy termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.40 do
• UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 14C,
8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9
lokal nr III, parter, I piętro, pow. 326,47 m2,
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia WC, korytarz i hol
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.
na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia
WC, pomieszczenie sanitarne, korytarz i 2 hole • UL. OKRZEI 11, lokal nr II, parter, pow. 71,38 m2,
na I piętrze
4 pomieszczenia, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
Termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 100,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. WROCŁAWSKA 7D, lokal nr I, parter, pow.
96,84 m2 + piwnica: 57,92 m2 (6 pomieszczeń, • UL. BŁ. 2CZESŁAWA 4, garaż nr 2, parter, pow.
34,34 m , 3 pomieszczenia, lokal do generalnego
korytarz), 9 pomieszczeń, WC, lokal do generalremontu
nego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 55 650,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 9.30 do 9.45 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 100,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.40 do 12.55
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 7, lokal nr II, parter (oficy- • UL. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I, parter, pow.
na), pow. 37,21 m2, 2 pomieszczenia, lokal do
51,07 m2 + 5 pomieszczeń w piwnicy: 15,44 m2,
generalnego remontu
2 pomieszczenia, magazyn, WC, lokal do geneTermin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.00
ralnego remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 59 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 400,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 12.20 do 12.35
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. TARNOGÓRSKA 231, lokal nr III, piwnica,
parter, I piętro, poddasze, pow. 290,21 m2, • UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, przyziemie, pow.
2 wiatrołapy, klatka schodowa, 3 pomieszcze51,27 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
nia na poziomie parteru; klatka schodowa,
remontu
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń i komórka
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.00
na poziomie I piętra; 2 pomieszczenia na poCena wywoławcza nieruchomości: 66 400,00 zł
ziomie poddasza; klatka schodowa, korytarz
Wadium: 3400,00 zł
i 7 pomieszczeń na poziomie piwnicy; lokal do
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.20 po
generalnego remontu
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w GliwiTermin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 385 900,00 zł
Wadium: 19 300,00 zł
Termin oględzin: 12 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 do 11.20 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

cach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 8.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 167 500,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2017 r. od godz. 12.50 do 13.00

Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 9.15 do 9.30 po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2017 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 1 (wejście przez podwórko od
pl. Inwalidów Wojennych 1), lokal nr X, piwnica,
parter, pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, klatka
schodowa, toaleta na parterze, 12 pomieszczeń,
• UL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, parter, piwnica,
klatka schodowa, 4 korytarze w piwnicy, lokal do
2
pow. 79,50 m , 2 pomieszczenia i WC w piwnicy,
generalnego remontu
2 pomieszczenia z korytarzem na parterze połąTermin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.30
czone wewnętrzną klatką schodową, lokal do
Cena wywoławcza nieruchomości: 415 600,00 zł
Wadium: 20 800,00 zł
generalnego remontu

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl
oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE
Położone przy ul. Poziomkowej
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2,

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
196 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 19 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
201 700,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092888/6

KW GL1G/00092908/3

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2,

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
210 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 21 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
202 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092890/3

KW GL1G/00092897/2

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2,

 dz. nr 77/42 o pow. 1114 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
208 400,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
193 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 19 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092892/7

KW GL1G/00092898/9

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2,

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

KW GL1G/00092893/4

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
206 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092899/6

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
204 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2,

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
13.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
203 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
13.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
205 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092894/1

KW GL1G/00092903/8

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2,

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 2 stycznia 2018 r., godz.
13.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
202 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

Termin przetargu: 3 stycznia 2018 r., godz.
13.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):
206 700,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 34
Wadium: 20 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2017 r.

KW GL1G/00092895/8

KW GL1G/00092904/5

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe
/ Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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ogłoszenia
nieruchomości
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
16 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie
się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowane działki nr 272/1
i 272/3, obręb Stare Łabędy, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033253/5.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
275 000,00 zł
Wadium: 27 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 2750,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca niezabudowane
działki nr 272/1 i 272/3 została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-3753/16 z 24 listopada 2016 r.
I przetarg został przeprowadzony 28 marca 2017 r.
i został zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg został przeprowadzony 18 lipca 2017 r.
i został zakończony wynikiem negatywnym.
III przetarg został przeprowadzony 21 listopada
2017 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Nieruchomość położona przy ul. Klasztornej
w otoczeniu zabudowy głównie mieszkaniowej.
Nieco dalej znajdują się tereny Portu Gliwickiego
i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren
niezabudowany, porośnięty drzewami i krzewami.
Kształt działek regularny – wąski i wydłużony. Na
działkach występują różnice wysokości terenu.
Łączna powierzchnia działek wynosi 0,1723 ha
w tym działka nr 272/1 o pow. 0,1485 ha, użytek „Bp” i działka nr 272/3 o pow. 0,0238 ha,
użytek „Bp”.
Niewielkie fragmenty działki znajdują się na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania
przestrzennego pod drogi publiczne.
Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę
nr 272/2, obręb Stare Łabędy, do ul. Klasztornej
pod warunkiem utwardzenia nawierzchni i niwelacji terenu.
Włączenie działek do sieci dróg publicznych oraz
ewentualne zagospodarowanie fragmentów
przeznaczonych w planie pod drogi publiczne
powinno być wcześniej uzgodnione z Zarządem
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Działki są nieuzbrojone. Sieci uzbrojenia terenu
znajdują się w ulicy Klasztornej, są to następujące
sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa. Możliwość i warunki
podłączenia poszczególnych sieci należy uzgadniać
bezpośrednio z właścicielami sieci.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapowym miasta Gliwice pod adresem:
http://utn.pl/5ENua
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 20 grudnia 2007 r.), teren położony przy ul. Klasztornej, obejmujący działki nr 272/1 i 272/3, obręb
Stare Łabędy, oznaczony jest symbolem 11MN
– co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz w niewielkich częściach symbolami 3KL i 4KL, co oznacza: tereny komunikacji
drogowej istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – ulice lokalne.
Przeznaczenie podstawowe 11MN:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach
budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki
usługowe,
c)		 budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej niskiej (budynki do 4 mieszkań lub zespół
takich budynków),
d) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury
technicznej.
Przeznaczenie podstawowe 3KL i 4KL:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do klasy i funkcji ulicy,
b) niezbędna infrastruktura techniczna.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
b) zieleń ochronna ozdobna,
c)		 sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
prowadzone zgodnie z warunkami określonymi
w przepisach odrębnych, w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgodnione
z zarządcami dróg,
d) urządzenia służące odpoczynkowi – na ciągach
pieszo-rowerowych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury,
e) urządzenia komunikacji zbiorowej (przystanki,
zatoki autobusowe).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie
i planem zagospodarowania przestrzennego.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 27 500,00 zł w formie pieniężnej, dokonując
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem
„Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 272/1
i 272/3, obr. Stare Łabędy, imię i nazwisko osoby
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
10 stycznia 2018 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 przypadku osoby
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji 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 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 własność nieruchomości powinien być
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 15 lutego 2018 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest
do zapłaty wylicytowanej 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. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-3753/16 z 24 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udzielają pracownicy UM w Gliwicach,
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 nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
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nieruchomości
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części
nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 1875, obręb Ostropa Północ, położonej
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu
0,0115 ha, KW nr GL1G/00112457/3.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako dz. nr 1433
i 1442, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 15 300,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.).

Wadium: 1600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

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

• dz. nr 1876 (pow. gruntu 0,0128 ha, KW
nr GL1G/00112457/3) i 1877 (pow. gruntu
0,0047 ha, z KW nr GL1G/00112457/3), obręb
Ostropa Północ, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność
Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia gruntu:
0,0175 ha.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako dz. nr 1431,
1435/1, 1435/2, 1437 i 1439, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 23 200,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.).

Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

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

• dz. nr 1878, obręb Ostropa Północ, położonej
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego
w Gliwicach, stanowiącej własność Mias-

ta Gliwice. Pow. gruntu 0,0142 ha, KW nr
GL1G/00112457/3.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako dz. nr 1430
i 1438, obręb Ostropa Północ.
Termin przetargu: 18 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto: 18 900,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221
z późn. zm.).

Wadium: 1900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

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

• dz. nr 130, obręb Zatorze, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 14D i 14E, stanowiącej własność Miasta Gliwice, o pow. gruntu
0,0907 ha, KW nr GL1G/00014775/1.
Termin przetargu: 19 grudnia 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 358 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 35 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2017 r.

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

• dz. nr 224/1 i 234/1, obr. Sikornik, o łącznej
powierzchni 0,0472 ha, zapisanej w księdze
wieczystej nr GL1G/00033240/1, stanowiącej
własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach
na wschód od ul. Marzanki.
Termin przetargu: 10 stycznia 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 413 100,00 zł*

* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wadium: 41 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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