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Do 22 grudnia na gliwickim Rynku można upolować  
oryginalne prezenty, kupić choinkowe ozdoby oraz skosztować 
świątecznych smakołyków. Jarmark Bożonarodzeniowy jest 
otwarty codziennie między godz. 12.00 a 18.00.  
W weekend atrakcje specjalne.

Tradycyjnie w okresie około świątecznym zmienią się  
godziny funkcjonowania kas Urzędu Miejskiego,  
Urzędu Stanu Cywilnego i giełdy samochodowej.  
Kiedy będzie można załatwić swoje sprawy?
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Posterunkowa z KMP Gliwice, Magdalena Albrecht, zdobyła dwa srebrne 
medale w I Mistrzostwach Służb Mundurowych w sportach walki, które od-
były się na początku grudnia w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 
Reprezentantce Gliwic gratulujemy medali i życzymy kolejnych sukcesów!  
(fot. KMP Gliwice)

Mistrzyni judo

Gliwiccy bibliotekarze wpadli na pomysł, aby połączyć miarkę wzrostu z reko-
mendacjami książek dla dzieci. Literackie Miarki Wzrostu trafiły do oddziałów 
dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, do wszystkich przedszkoli  
i niektórych szkół, żłobków, a także miejsc użyteczności publicznej.  
(fot. MBP)

Literackie pomiary

W XII Miejskim Konkursie Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza, wzięło udział łącznie 144 uczniów. 
Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie www.gliwice.eu. Organizatorami 
konkursu było Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego 
wraz z Oddziałem DFK Łabędy oraz ZSO nr 12 w Gliwicach. (fot. S. Długosz)

Rok 2017 pożegnamy w towarzystwie największych jajcarzy polskiej sceny – gwiazdą 
sylwestra będzie zespół Big Cyc! Na pl. Krakowskim zabrzmią też kultowe piosenki 
Freddiego Mercury’ego, Janis Joplin i Bon Joviego w wykonaniu finalistów telewizyj-
nego show „Gwiazdy Rocka”. Do siego roku! (fot. materiały organizatora)

Wyśpiewali nagrody

Skiba zaprasza na Sylwestra

Ogromna choinka już stoi na skwerze nad DTŚ przy ul. Zwycięstwa. Niemal 20-me-
trowe drzewko będzie udekorowane 4-kilometrowymi świetlistymi kręgami, 
pojawią się też czerwone i złote bombki oraz wielkie ozdoby w kształcie płatków 
śniegu. Firma Adal, wyłoniona w przetargu przez MZUK, w chwili wysłania tego 
numeru „MSI” do druku rozpoczęła montaż ozdób. (fot. M. Foltyn/UM Gliwice)

Choinka już stoi

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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– Pomagamy na co dzień różnymi 
działaniami: poprzez szkoły do-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, zakłady aktyw-
ności zawodowej czy warsztaty 
terapii zajęciowej – przypomniał 
we wtorek Tomasz Ocieczek, dy-
rektor Zespołu Szkół im. Janusza 
Korczaka w Gliwicach, współor-
ganizator uroczystości. 

Odbyła się ona tradycyjnie 
na Scenie Bajka. Wśród gości 
na wypełnionej po ostatnie 
miejsce sali nie zabrakło m.in. 
zastępcy prezydenta miasta 
Krystiana Tomali. 

– Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych jest okazją 
do docenienia i promowania 
osób niepełnosprawnych, które 
są pełne inwencji, działają w or-
ganizacjach pozarządowych, 
odnoszą sukcesy w różnych 
dziedzinach i podejmują wiele 
ważnych działań. Pokazujecie 
Państwo, że niepełnospraw-

ność nie musi być przeszkodą 
w prowadzeniu aktywnego 
życia. Wiele osób, pomimo 
różnego rodzaju dysfunkcji, 
realizuje swoje cele i spełnia 
swoje marzenia – podkreślał 
Krystian Tomala.

Po zakończeniu części oficjalnej 
offowy Teatr „A” zaprezentował 
etiudę teatralną „Opowieść 
o czasie”. Uczestnicy 
Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej 
„ T ę c z a ” 
i studen-
ci Wy-
dzia-
ł u 

Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego pokazali natomiast 
dwie poruszające wystawy fo-
tografii. Wisienką na torcie był 
występ czterech muzykalnych 
braci Szczepaników, czyli popu-
larnego zespołu „Pectus”. Ich 
koncert wywarł spore wrażenie 
na uczestnikach uroczystości.

Miasto Gliwice dba o aktywiza-
cję osób niepełnosprawnych. 
W tym celu powstał m.in. Gli-
wicki Zakład Aktywności Zawo-
dowej. Zatrudnione tam osoby 
wykonują prace introligatorskie 
i porządkowe. Radzą sobie do-
skonale. 

W mieście działa też wiele 
organizacji zajmujących 

się osobami niepeł-
nosprawnymi. 

Są to m.in. 
Środowi-

skowy 

Dom Samopomocy czy warsztaty 
terapii zajęciowej. Placówki tego 
typu prowadzi Caritas Diecezji 
Gliwickiej oraz Fundacja Różycz-
ka. – Dla uczestników naszych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Tęcza” to bardzo ważny rok 
– nie ukrywa Dorota Soilam, 
prezes Fundacji Różyczka. – We 
wrześniu zmieniliśmy siedzibę 
i przeprowadziliśmy się do Ła-
będ, na Fiołkową 24. Poza tym 
braliśmy udział w wyjątkowej 
sesji fotograficznej. Na jej pod-
stawie powstał m.in. kalendarz. 
To wyjątkowa publikacja.

Osoby niepełnosprawne mogą 
liczyć na szeroko rozumianą po-
moc Miasta Gliwice. Placówki 
oświatowe są dostosowane do 
ich potrzeb, a miasto finansuje 
dowóz 300 osób do szkół. Oprócz 
tego pomoc niepełnosprawnym 
świadczy wiele miejskich insty-
tucji, m.in. Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  
 (Gliwice TV/kik)

5 grudnia w Gliwicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Była to doskonała 
okazja, aby pokazać, że wszyscy gliwiczanie – bez względu na stan zdrowia czy dysfunkcje – są sobie 
równi. Miasto na bieżąco stara się spełniać potrzeby niepełnosprawnych.
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach 
oraz gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” 
znalazły się w gronie 8 laureatów Wielkiej Nagrody 
Budownictwa przyznawanej co roku przez Śląską Izbę 
Budownictwa.

PWiK uhonorowano okolicz-
nościową statuetką projektu 
Zygmunta Brachmańskiego i dy-
plomem za efektywną koordy-
nację budowy nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej przy 
ul. Akademickiej 50. SM „Śród-
mieście” wyróżniono z kolei za 
profesjonalne zarządzanie nie-
ruchomościami, organizowanie 
ich kompleksowych remontów 
i modernizacji wraz z aktywnym 
pozyskiwaniem środków finan-
sowych.

Czołowym reprezentantom 
nagrodzonych – wiceprezes 
zarządu PWiK Iwonie Lukowicz-
-Fojt oraz prezesowi zarządu 
SM „Śródmieście” Stanisławowi 
Kolanusowi – przyznano nagrody 
w kategorii Autorytet budownic-
twa i gospodarki śląskiej. Taki 
tytuł otrzymują osoby indywi-
dualne za szczególne osiągnięcia 
w działalności zawodowej oraz 
wkład w rozwój regionu.

  (kik)

Wielkie Nagrody dla Gliwic

W miniony weekend w Gliwicach można było spotkać Supermana i Spidermana, którzy poszukiwali wśród mieszkańców naszego miasta 
przyszłych rodzin zastępczych. Zainteresowanie akcją zorganizowaną przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach 
było spore, co być może zaowocuje utworzeniem kolejnych rodzin zastępczych, zapewniających ciepły i troskliwy dom dzieciom, które nie 
zaznały miłości od własnych rodziców. 

Nietypowa akcja promująca 
rodzicielstwo zastępcze, zorga-
nizowana w miniony weekend 
w CH Forum przez Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
gliwiczan. 

Kampania ,,Superman i Spider-
man też byli w rodzinie zastęp-
czej” spodobała się zarówno 
dzieciom, które z entuzjazmem 
fotografowały się z ulubionymi 
postaciami z popularnych ko-
miksów, jak i dorosłym, którzy 

chętnie brali ulotki informujące 
o rodzicielstwie zastępczym. 

Gliwickie Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania 
Rodziny stale poszukuje 
kandydatów na rodziny 
zastępcze.

– Wychowywanie w rodzinie 
zastępczej jest ogromną szansą 
dla każdego dziecka marzącego 
o posiadaniu własnej kochają-

cej rodziny. Dlatego cały czas 
poszukujemy małżeństw, rodzin 
z dziećmi lub osób samotnych 
zainteresowanych tworzeniem 
rodzin zastępczych. Zachęcamy 
wszystkich, którzy chcą zrobić coś 
dobrego dla innych, potrafią zro-
zumieć dzieci potrzebujące opie-
ki, są otwarci na ich problemy 
i gotowi do pomocy – mówi Ewa 
Pruska z CPZiWR w Gliwicach. 

Stwórz DOM

Gliwicki samorząd prowadzi 
działania promujące rodziciel-

stwo zastępcze i mające prze-
konać gliwiczan, że warto dać 
ciepły dom dzieciom, dla których 
los był mniej łaskawy. 

Osoby chcące stworzyć rodzinę 
zastępczą powinny poświad-
czyć, że posiadają stałe miejsce 
zamieszkania w kraju, korzystają 
z pełni praw cywilnych i obywa-
telskich, mogą zapewnić dzie-
ciom odpowiednie warunki byto-
we i mieszkaniowe. Kandydaci na 
przyszłe rodziny zastępcze biorą 
udział w szkoleniu przygotowaw-
czym do pełnienia tej funkcji. 

Miasto Gliwice oferuje szereg 
rozwiązań mających ułatwić 

funkcjonowanie rodzin zastęp-
czych, m.in.: dofinansowanie 
do wypoczynku dziecka oraz 
do opłat za mieszkanie, jedno-
razowe świadczenie związane 
z przyjęciem dziecka do rodziny, 
wynagrodzenie zawodowych ro-
dzin zastępczych, świadczenia na 
remont dla rodzin zastępczych 
czy osobę do pomocy przy spra-
wowaniu opieki nad dziećmi 
i przy pracach gospodarskich. 

Więcej informacji można uzy-
skać w Centrum Pieczy Zastęp-
czej i Wspierania Rodziny w Gli-
wicach przy ul. Sikorskiego 134 
(III piętro, tel. 32/335-41-37).
 (mf)

Superman też był  
w rodzinie zastępczej

– Przebrania się przydały, ponieważ zwróciły uwagę 
klientów centrum, dzięki czemu poszerzyło się grono 
potencjalnych kandydatów na przyszłe rodziny zastępcze 
– podkreśla Sara Pawlik z Fundacji Innopolis prowadzącej 
akcję dla CPZIWR w Gliwicach. 
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Gliwicki Technopark przyciąga kolejne firmy, które pod jego skrzydłami rozwijają swoje możliwości. Obecnie w dwóch budynkach kompleksu 
działa 81 firm. Tylko w tym roku dołączyło 7 nowych spółek. Zainteresowanie Technoparkiem jest tak duże, że jego zarząd planuje budowę 
trzeciego obiektu.

Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE to cen-
trum wspierania przedsiębior-
czości, które oferuje nowoczesną 
infrastrukturę, usługi szkolenio-
wo-doradcze, programy wspar-
cia, a także przyjazny klimat dla 
biznesu. 

Będzie więcej miejsca

– Obecnie Technopark Gliwice 
tworzą dwa budynki, w których 
biura są wynajęte, dlatego 
planujemy budowę trzeciego. 
Mamy nadzieję, że planowana 
inwestycja pomoże w rozwoju 
firm technologicznych, które 
od początku staramy się wspie-
rać m.in. poprzez nasz fundusz 
zalążkowy współfinansujący 
projekty badawczo-rozwojowe  
– mówi Jacek Kotra, dyrektor 
Technoparku. Siłą Technoparku 
Gliwice jest m.in. rozległa sieć 
kontaktów pomiędzy firmami 
różnych branż. – To także ogrom-
na baza ekspercka i platforma 
współpracy pomiędzy sferą nauki 

a biznesem –  dodaje dyrektor 
Technoparku.

Mnóstwo chętnych  
do współpracy

W Technoparku działa obecnie  
81 firm. Między innymi z co-wor-
kingu korzysta 14 przedsiębior-
ców, natomiast z opcji wirtu-
alnego biura – 29 podmiotów.  
8 firm objętych jest tzw. inkubacją. 

W tym roku do tego grona dołą-
czyło kolejnych 7 spółek. To m.in. 
3D Model Michał Bobek, który 
zajmuje się obsługą w zakresie 
projektowania, modelowania 
i drukowania 3D i VIS MEDIA Ewa 
Stępniewicz, tworząca zintegro-
waną i skuteczną komunikację 
marketingową. Działa tam rów-
nież Caartoo, zajmująca się mar-
ketingiem w wyszukiwarkach in-
ternetowych. Jest jeszcze Instytut 
Projektów i Analiz, nominowany 
do tytułu „Polska Nagroda Inno-
wacyjności 2017” za realizowany 
projekt „Zaawansowane modele 

prognostyczne na rynkach energii 
elektrycznej i gazu” oraz Make-
map, Spatial Data Systems i FAST 
Consult.

Do strefy co-workingu oprócz  
3 nowych firm informatycznych 
dołączył Telemedical Innova-
tions, produkujący inteligentne 
systemy telemedyczne umoż-
liwiające komunikację oraz 
wykonywanie i ocenę badań na 
odległość za pośrednictwem 
smartfonów, tabletów i kom-
puterów stacjonarnych. 

Z kolei do firm korzystających 
z opcji wirtualnego biura 
przyłączyli się m.in.: KP Labs, 
który wytwarza zaawansowa-
ne rozwiązania informatyczne 
w zakresie wizji komputerowej 
i uczenia maszynowego oraz IP-
TECO IP Technology Consulting 
wspomagający rozwój sieci oraz 
consulting i outsorcing IT. 

Z możliwości tej korzysta również 
Skytech eLab. Zajmuje się projek-

towaniem i badaniem pojazdów 
(głównie elektrycznych), zaś Sky-
tech iMed przeprowadza badania 
przemysłowe i eksperymentalne 
prace rozwojowe w zakresie 
innowacyjnych produktów dla 
medycyny oraz rehabilitacji.  

Kolejne miejsce dla biznesu

Przy ul. Portowej 8 kończy się budowa nowej przestrzeni handlowo-usługowo-
-biurowej Portowa Business Center. Obiekt powstaje tuż przy Drogowej Trasie 
Średnicowej i będzie w Gliwicach kolejnym miejscem dla biznesu.

Portowa Business Center to 
niemal 5 tys. m2 powierzchni 
biurowej open space. W pierw-
szym etapie na powierzchni 12 
tys. m2 zostaną udostępnione 
dwa budynki. Będą wyposażone 
w nowoczesne windy, tarasy, 
wentylację i klimatyzację. W czę-
ści parterowej obiektów powsta-
nie przeszklona strefa dla firm 
handlowo-usługowych i bistro. 
W przyszłości ma powstać jeszcze 
trzeci, największy biurowiec.

– Gliwice mają mnóstwo atutów, 
które przyciągają biznes i duży 

kapitał. Rozwiązania infrastruk-
turalne, doskonałe skomuniko-
wanie, dwie autostrady, DTŚ 
biegnąca przez centra śląskich 
miast, jedna z największych 
w Polsce stref ekonomicznych, 
strefa logistyczna, hala wido-
wisko-sportowa, zagłębie firm 
branży IT oraz dobry rynek wy-
kształconych kadr – to wszystko 
działa jak magnesy inwestycyjne. 
Nic więc dziwnego, że wiele firm 
lokuje tu swoje fabryki, biura, 
centra logistyczne czy szkole-
niowe. Również z tych powodów 
zdecydowałem się właśnie w Gli-

wicach wybudować nowoczesny 
business park, który niewątpliwie 
stanie się prestiżowym adresem 
na biznesowej mapie miasta – 
tłumaczy Maciej Listek, właściciel 
kompleksu Portowa Business 
Center.

Centrum będzie nowoczesne, 
bezpieczne, monitorowane 
i oświetlone. Nie zabraknie 
terenów zielonych, powstanie 
też 150 miejsc parkingowych. 
Inwestycja zostanie oddana do 
użytku na przełomie stycznia 
i lutego 2018 r.  (mf)
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Tłoczno w Technoparku

Gliwicki Technopark gościł w październiku przedstawicieli 
Agencji Rządowej CCPIT – Chinese Council for Promotion 
of International Trade. CCPIT powstała w 1952 r. i jest 
najważniejszą i największą instytucją promocji handlu 
zagranicznego w Chinach. 

Prestiżowa 
nominacja
Wojciech Pazdur z gliwickiej firmy The Farm 51 został 
nominowany do Paszportu Polityki w kategorii Kultura 
Cyfrowa, za produkcję m.in Get Even i Chernobyl VR 
Project.

Wojciech Pazdur jest członkiem 
zarządu oraz dyrektorem zespołu 
developerskiego The Farm 51, 
firmy tworzącej trójwymiarowe 
produkcje w wirtualnej rzeczywi-
stości, wymagających specjalnych 
gogli VR oraz tradycyjne gry, wy-
świetlane na ekranie komputera 
lub konsoli. Do Paszportu Polityki 
został nominowany w kategorii 
Kultura Cyfrowa.

– Bardzo cieszę się z tej nomi-
nacji. Nie uznaję rozgraniczenia 
między grami jako rozrywką 
i kulturą. Zawsze miałem na-
dzieję, że językiem gier będzie 
można opowiadać historie 
uniwersalne, które przekazane 
w sposób interaktywny wzbu-
dzą silniejsze emocje. – mówi 
Wojciech Pazdur – Gliwice to 
świetne miejsce do budowania 
firmy zajmującej się nowymi 
technologiami, także na rynku 
globalnym – dodaje.

The Farm 51 stworzyła m.in. 
„Cave 3D”, program zachęca-
jący dzieci do wykonywania 

ćwiczeń rehabilitacyjnych  
(we współpracy z Katedrą 
Biomechatroniki Wydziału 
Inżynierii Biomedycznej Poli-
techniki Śląskiej),  „Chernobyl 
VR Project”, który umożliwia 
wirtualne zwiedzanie elek-
trowni atomowej w Czarnobylu 
i  Prypeci oraz gry Get Even, Ne-
croVision i Deadfall Adventures. 
Założyciele The Farm 51 znaleźli 
się również na liście najwięk-
szych innowatorów w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej 
New Europe 100. Paszporty 
Polityki 2017 zostaną przyznane 
9 stycznia.
 (mf)

Więcej informacji o ofercie  
Technoparku Gliwice można 

znaleźć na stronie  
www.technopark.gliwice.pl.
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AKTUALNOŚCI / JUBILEUSZE

Zrób sobie nowe 
technologie
Przed nami III edycja ogólnopolskiej konferencji „EDU-IT Nowe tech-
nologie w edukacji”. Tegoroczna odsłona wydarzenia ma zachęcić 
nauczycieli do konstruowania, wytwarzania i odkrywania.

Konferencja organizowana pod hasłem 
„DIY vs High-tech. Czyli zrób sobie nowe 
technologie” odbędzie się 19 grudnia, 
w godz. od 10.00 do 16.00. W programie 
wydarzenia znalazły się wykłady, warsz-
taty, dyskusje, stoliki eksperckie i lekcje 
pokazowe. Część z nich będzie odbywała 
się w Parku Naukowo-Technologicznym 
Technopark, część w I Liceum Ogólno-

kształcącym im. E. Dembowskiego. Szcze-
gółowy program dostępny jest na stronie  
www.ssm.silesia.pl, w zakładce Aktual-
ności. 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. 
Grzegorz Zajączkowski – Lider Cyfry-
zacji Komisji Europejskiej na Polskę 
(Digital Champion of KE for Poland) 

Ministerstwo Administracji i Cyfry-
zacji czy Wojciech Gawlik z Fundacji  
EduKlaster.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wy-
starczy zarejestrować się do 15 grudnia 

za pośrednictwem strony internetowej 
https://eduit2017.evenea.pl/. 

Organizatorami Edu-IT są Śląska Sieć 
Metropolitalna i Miasto Gliwice. 
 (mt)
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7 grudnia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie, nadanymi przez pre-
zydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. W gronie par świętujących półwiecze małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Ewa  
i Emanuel Buchcikowie, Józefa i Jan Dudziczowie, Dorota i Bronisław Ebiszowie, Maria i Bronisław Kaproniowie, Genowefa i Józef Koleszkowie, Wojciech i Ewa 
Kolonowiczowie vel Siemionowiczowie, Krystyna i Wolfgang Rzodeccy, Janina i Zbigniew Żakowie. Wśród par świętujących 60-lecie małżeństwa znaleźli się: Maria 
i Ryszard Jaworscy, Zofia i Jan Michtowie, Zofia i Marian Narwuszowie, Janina i Michał Orleccy, Adelajda i Jan Schnablowie. Maria i Ryszard Jaworscy, Zofia i Jan 
Michtowie, Zofia i Marian Narwuszowie, Janina i Michał Orleccy, Adelajda i Jan Schnablowie.
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AKTUALNOŚCI

„Tęcza” już w Łabędach
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” przeniosły się do 
Łabęd, na ul. Fiołkową 24. Teraz 43 podopiecznych ma 
do dyspozycji kilka komfortowych, dobrze wyposażo-
nych pracowni. W wyremontowanych wnętrzach, na 
dwóch kondygnacjach, odbywają się warsztaty, terapie 
i ćwiczenia, powstają też wyroby rękodzielnicze. 

W nowym obiekcie podopieczni 
WTZ „Tęcza” będą mogli czuć się 
swobodnie i w pełni poświęcić 
czas na samorozwój i twórczość. 
Przy Fiołkowej 43 uczestników 
zajęć, pod okiem prezes Fun-
dacji Różyczka Doroty Soilam, 
wykwalifikowanych terapeutów, 
psychologa i fizjoterapeuty, 
może oddawać się sztuce – 
występować w teatrze, grać na 
instrumentach i tworzyć małe 
dzieła sztuki w stolarni, pra-
cowni plastycznej czy pracowni 
krawieckiej. 

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z nowego lokalu. Budynek 
jest pięknie wyremontowany, 
bardzo się cieszymy, że m.in. 
z pomocą Miasta Gliwice udało 
się to przedsięwzięcie dopro-
wadzić do końca. Przed nami 
jeszcze remont dachu – mówi 

Dorota Soilam, prezes Fundacji 
„Różyczka”, która w styczniu  
2016 r. przejęła prowadzenie 
nad WTZ „Tęcza”. 

Budynek na potrzeby osób 
niepełnosprawnych przekazało 
miasto, które wsparło również 
remont – z miejskiego budże-
tu przeznaczono na ten cel 
80 tys. zł. W nowej lokalizacji, 
tuż przy lesie, do dyspozycji 
uczestników warsztatów jest 
teren o powierzchni 2 211 m2 

wraz z boiskiem oraz 1 103 m2 

w dwukondygnacyjnym budynku 
z pracowniami: stolarską, tech-
niczną, plastyczną, krawiecką, 
rękodzieła oraz teatralno-mu-
zyczną. Od stycznia 2018 r. 
będzie funkcjonowała również 
pracownia ogrodnicza. Obec-
nie w warsztatach uczestniczą  
43 osoby. W styczniu dołączy 

kolejnych 6, a docelowo można 
przyjąć 60 osób. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są 
formą rehabilitacji społeczno-
-zawodowej. Podopieczni biorą 
udział w zajęciach plastycznych 
i artystycznych oraz rękodziel-
niczych, uczą się wypełniać for-
mularze, wysyłać e-maile, pisać 
na komputerze, wyjeżdżają na 

wycieczki, rajdy, wychodzą do 
kina, teatru, kawiarni, muzeum, 
na basen, przygotowują posiłki. 
Mają też trening ekonomiczny  
– dostają kieszonkowe i uczą się 
gospodarować swoimi pieniędz-
mi. Cel – uczyć, jak zachowywać 
się w konkretnych miejscach, 
w określonych sytuacjach. Aby 
dołączyć do „Tęczy”, należy po-
siadać orzeczenie o niepełno-

sprawności ze wskazaniem do 
uczestnictwa w terapii zajęcio-
wej i złożyć podanie. Do nowej 
placówki uczestnicy warsztatów 
są dowożeni busami z czerech 
części miasta. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej „Tęcza” w Gliwicach, 
są dofinansowane z budżetu 
miejskiego. 

  (mf)
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Budynek na potrzeby osób niepełnosprawnych przekazało miasto, które wsparło rów-
nież remont – z miejskiego budżetu przeznaczono na ten cel 80 tys. zł

Mamy się czym pochwalić
Jak w Polsce przebiega współpraca organów samorządu terytorialnego z młodzieżą 
i samorządem szkolnym? Aby się tego dowiedzieć do naszego miasta przyjechali 
goście aż z ukraińskiego Dniepru. 

W skład delegacji, która w ubiegłym 
tygodniu odwiedziła Gliwice, weszło 
6 najaktywniejszych uczniów oraz 
nauczyciele z 3 jednostek oświa-
towych: College'u Technologii 
i Dizajnu z Dniepru, Państwowego  
College'u Technologii Budowlano-
-Montażowych i Architektury z Dnie-
pru, Przydnieprowskiego Technikum 
Energetyczno-Budowlanego. 

O edukacji na poziomie samo-
rządu lokalnego, zmianach w re-
formie i efektywnym zarządzaniu 
opowiedział gościom Mariusz 
Kucharz, naczelnik Wydziału 

Edukacji UM w Gliwicach. Jego 
wystąpienie poprzedziła krótka 
prezentacja o naszym mieście. 

W programie wizyty znalazło się 
Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go nr 1, gdzie uczestnicy wycieczki 
zapoznali się z nowatorskimi roz-
wiązaniami w dziedzinie kształ-
cenia i zdobywania praktycznych 
umiejętności, a także Górnośląskie 
Centrum Edukacyjne, w którym 
przyglądali się innowacyjnym 
rozwiązaniom dla szkolnictwa 
na poziomie szkoły branżowej 
i technikum. 

– Uczniom podobała się moż-
liwość aktywnego uczestnic-
twa uczniów w życiu szkoły 
i otwartość nauczycieli. Docenili 
urządzone pracownie i współ-
pracę z partnerami prywatnymi 
– mówi Anna Kolasińska, współ-
organizator programu.

Grupa z Ukrainy zwiedziła rów-
nież najpiękniejsze gliwickie 
zakątki, w tym Radiostację, 
Palmiarnię i park sensoryczny.
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Tradycyjnie w okresie świątecznym zmienią się godziny funkcjonowania kas Urzędu 
Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego i giełdy samochodowej. Kiedy będzie można 
załatwić swoje sprawy?

 KASY URZĘDU   
 MIEJSKIEGO 

W związku z inwentaryzacją, 
w piątek 29 grudnia kasy 

Urzędu Miejskiego będą czyn-
ne krócej. Klienci będą mogli 
z nich skorzystać w godz. od 
8.00 do 13.00. 28 i 29 grudnia 
w kasach UM przy ul. Zwycię-
stwa 21 i na stanowisku przyj-

mowania wpłat przy użyciu 
kart płatniczych przy ul. Jasnej 
31A nie będą realizowane płat-
ności kartami! Za powstałe 
z tego powodu utrudnienia 
przepraszamy.

 USC ZAMKNIĘTY 

Od 23 do 26 grudnia oraz od  
30 grudnia do 1 stycznia 2018 r. 
Urząd Stanu Cywilnego w Gli-
wicach (parter UM, ul. Zwycię-
stwa 21) będzie nieczynny. 
Wszelkie formalności związane 
z pochówkiem można załatwiać 
w zakładzie pogrzebowym 
i u administratora cmentarza 
(z kartą zgonu). Zgłoszenia 
zgonu (posiadając kartę zgo-
nu) można dokonać w USC po 
świętach, w środę 27 grudnia, 
i po Nowym Roku – we wtorek 
2 stycznia (w godz. od 8.00 do 
16.00). W sprawach związanych 
ze zgłoszeniem zgonu można 

działać osobiście lub przez peł-
nomocnika. Pełnomocnictwo 
jest do pobrania na stronie 
www.bip.gliwice.eu w zakładce 
Formularze do pobrania.

 GIEŁDA W OKRESIE   
 ŚWIĄTECZNYM 

W związku ze świętami i sylwe-
strem szykują się zmiany na gieł-
dzie samochodowej. 23 i 24 grud- 
nia oraz 30 i 31 grudnia giełda 
będzie czynna od godziny 6.00 
do godziny 12.00. Z kolei kasy 
będą funkcjonować od godziny 
6.00 do godziny 11.30. 

 (mf)

KOMUNIKATY

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas 
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę 
www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
14 grudnia 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 14.00  

rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 16 listopada 

2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 766).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2017 rok (druk nr 767).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia z tytułu inkasa (druk nr 757).

9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk „zamiast druku nr 754”). 

10. Projekt uchwały w sprawie budżetu Mia-
sta Gliwice na 2018 rok (druk „zamiast 
druku nr 755”): 

• przedstawienie projektu uchwały 
budżetowej wraz z uzasadnieniem,

• przedstawienie opinii i wniosków ko-
misji, w tym opinii komisji właściwej 
ds. budżetu,

• przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej,

• uwagi lub stanowiska Klubów Rad-
nych,

• przedstawienie stanowiska Prezy-
denta Miasta Gliwice w sprawie 
opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, opinii komisji i wniosków 
zaopiniowanych pozytywnie przez 
komisję właściwą ds. budżetu,

• dyskusja i głosowanie nad projektem 
uchwały budżetowej.

11. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (druk nr 769).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i zawarcia umowy dzier-
żawy na okres 10 lat (druk nr 762).

13. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie usta-
lenia zasad nawiązywania stosunku 
najmu lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad 
polityki czynszowej za lokale użytkowe  
(druk nr 763).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w drodze zamiany udzia-
łu przypadającego Miastu Gliwice w pra-
wie własności nieruchomości położonej 
przy ul. Akademickiej 14 w Gliwicach 
(druk nr 765).

15. 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 
(druk nr 764).

16. Projekt uchwały w sprawie planu po-
trzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2018 roku 
(druk nr 768).

17. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu uchwały w sprawie statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach  
(druk nr 756).

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach  
(druk nr 758).

19. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia 
Pomnika Powstań Polskich (druk nr 761).

20. Projekt uchwały w sprawie konsultacji 
z mieszkańcami Gliwic, dotyczących 
projektów nowych statutów osiedli 
w Gliwicach (druk nr 760).

21. Projekt uchwały w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gliwice na 2018 rok  
(druk nr 759).

22. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłasza-
ne przez radnych.

23. Zamknięcie sesji.
    Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice

    Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Co otwarte, co zamknięte...
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Mocne postanowienie na Nowy Rok: BIEGAĆ! Na przy-
kład na wybudowanej przez miasto, a zarządzanej przez 
GKS Piast arenie lekkoatletycznej na os. Kopernika. 
Obiekt przy ZSO nr 8 jest dostępny dla mieszkańców 
przez cały tydzień – nieodpłatnie, w godzinach wyzna-
czonych przez Piasta i ustalonych z Radą Osiedla.

W dni powszednie są to godzi-
ny wieczorne, bo arena służy 
w pierwszej kolejności uczniom 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8 (od 7.00 do 15.30) 
oraz zawodnikom sekcji lekko-
atletycznej GKS Piast (od 15.30 
do 18.00). 

Entuzjaści biegania  
mogą korzystać  
z obiektu od  
poniedziałku do piątku  
w godz. od 18.30 do 20.30. 

Przez 2 godziny mają do dys-
pozycji tory zewnętrzne (nr 5 
i 6), mniej zużyte, a przez to 
bezpieczniejsze dla amatorów, 
niż eksploatowane mocno 
przez lekkoatletów Piasta tory 
wewnętrzne (nr 1–4).

W soboty, niedziele i święta 
mieszkańcy mogą biegać po udo-
stępnianych torach areny częściej 
i dłużej – rankami między 7.00 
i 10.00 oraz popołudniami od 
16.00 do 18.00. Wyjątek od regu-
ły stanowią weekendy, w których 
organizowane są zawody lekko-
atletyczne lub treningi sekcji LA 
Piasta. Wtedy biegi rekreacyjne 
nie mogą się odbywać.

Na razie biegający gliwiczanie 
mogą liczyć na „luz” na arenie. 

Zainteresowanie obiektem 
lekkoatletycznym dopiero roz-
kręca się wśród mieszkańców. 
– Z obiektu korzysta rekreacyjnie 
średnio 10 osób tygodniowo – 
mówi Wojciech Rutyna, wice-
prezes GKS Piast. Osoby chcące 
biegać na arenie muszą zabrać ze 
sobą obuwie treningowe.

 Warto również wcześniej 
zapoznać się z regulaminem 
korzystania ze stadionu lekko-
atletycznego, umieszczonym 
na tablicy informacyjnej przy 
wejściu głównym na obiekt.

Więcej informacji na temat  
areny na www.gliwice.eu.

 (kik)
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Zasady korzystania z areny
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Zmieniły się zasady pobierania opłat na targowisku 
przy ul. Lipowej. Od 1 grudnia ma ono również nowego 
zarządcę. Co to oznacza dla handlujących?

– Opłata pobierana przez za-
rządcę za udostępnienie miejsc 
handlowych nie jest jedyną 
opłatą, którą ponoszą handlu-
jący. Równolegle pobierana jest 
opłata targowa, której stawki 
w Gliwicach nie zmieniły się od 
2016 r. – przypomina Aleksan-
dra Wysocka, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Do końca października obie te 
opłaty inkasował zarządca, który 
następnie rozliczał się z miastem. 
Od 1 listopada opłatę targową 
inkasuje Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych, który przejął pro-
wadzenie inkasa opłaty targowej 
na obszarze całych Gliwic (do tej 
pory pobierał opłatę targową 
wyłącznie na terenie giełdy sa-
mochodowej przy ul. Kujawskiej). 

Opłata targowa jest pobierana 
od osób fizycznych, osób praw-

nych oraz jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach, przy 
czym za targowiska uznaje się 
wszelkie miejsca, w których 
jest prowadzona sprzedaż 
(zarówno miejsca do tego wy-
znaczone, np. zorganizowane 
targowiska, jak i inne, np. place, 
chodniki, przejścia, pasy przy-
drożne). Opłacie targowej nie 
podlega sprzedaż dokonywana 
w budynkach lub ich częściach, 
ustawowo zwolnieni są z niej 
sprzedający, którzy są podatni-
kami podatku od nieruchomo-
ści w związku z przedmiotem 
opodatkowania położonym na 
targowisku.

Bez znaczenia dla uiszczania 
opłat targowych jest to, czy 
sprzedaż odbywa się na tere-
nie miejskim czy prywatnym. 
Opłata targowa jest pobierana 

niezależnie od innych należno-
ści za korzystanie z urządzeń 
targowych (np.  czynszu dzier-
żawnego). Wysokość opłaty 
w Gliwicach określa uchwała 
nr XVI/380/2016 Rady Miasta 
z 19 maja 2016 r.

– Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych nie otrzymuje prowizji 
od zebranych opłat, które po-
bierane są zgodnie z cennikiem 

uchwalonym przez Radę Miasta 
w 2016 r. Opłaty są naliczane 
za dany dzień, ustalane każdo-
razowo i indywidualnie przez 
inkasenta na podstawie rzeczy-
wiście zajmowanej powierzchni 
do sprzedaży – tłumaczy Iwona 
Janik, rzecznik prasowy MZUK 
w Gliwicach. 

Zarządca targowiska nato-
miast, zgodnie z prawem, upo-

ważniony jest do pobierania 
opłat za tzw. placowe, czyli za 
udostępnienie miejsca han-
dlowego, według ustalonych 
przez niego stawek. Z nowym 
dzierżawcą, firmą „PATI” Patry-
cja Zajfert,  można się kontak-
tować w dni targowe (wtorek 
i piątek) w biurze targowiska 
oraz poprzez adres e-mail:  
parking55@interia.pl. 
 (mf)
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SPORT

Zamykają udaną jesień„Pierniki” nie do 
ugryzienia...

Szczęście sprzyjało 
szczypiornistkom

Nierówny pojedynek

Futsaliści Piasta Gliwice pokonali na wyjeździe LEX Kancelarię Słom-
niki 6:2. Bramki dla podopiecznych Klaudiusza Hirscha zdobywali: 
Grzywa (2), Piskorz, Dewucki, Szadurski i Grecz.

Trener Niebiesko-Czerwonych nie 
mógł w tym spotkaniu skorzystać 
z usług Lucasa Bonifacio, który 
nabawił się kontuzji.  Gospodarze 
natomiast przystępowali do tego 
pojedynku osłabieni brakiem kontu-
zjowanego Jonczyka i pauzującego 
za kartki Czecha. Nie dziw zatem, że 
mecz od początku przebiegał po myśli 
gości z Gliwic.

– Dzięki zwycięstwu 6:2 gliwiczanie 
spędzą przerwę świąteczno-no-
woroczną w pierwszej szóstce. Na 
którym dokładnie miejscu? Przeko-
namy się dopiero wtedy, gdy zostaną 
rozegrane wszystkie mecze – mówi 
Grzegorz Muzia, rzecznik prasowy 
gliwickich futsalistów Piasta.

 (kik)

Na zakończenie I rundy zmagań ligowych rywalem piłkarek ręcznych 
SPR Sośnicy Gliwice był Otmęt Krapkowice. Po bardzo zaciętym 
meczu szczypiornistki z Gliwic zwyciężyły 23:22 (9:10).

Drużyna z województwa opolskiego, 
przyjęta do rozgrywek dzięki ich znacz-
nemu rozszerzeniu, nie zdobyła choćby 
punktu w poprzednich ośmiu meczach. 
Dla rozpędzonej serią wygranych So-
śnicy triumf w tym meczu wydawał się 
więc formalnością, która ostatecznie 
potwierdzi trzecią pozycję na półmetku 
rozgrywek. W pewien sposób powtórzyła 
się jednak sytuacja z meczu ósmej kolejki 
z MTS-em Żory i skazywany na wysoką 
przegraną ostatni, ale ambitny zespół 
tabeli dostrzegł szanse na sensacyjne 
zwycięstwo. Mecz SPR-u z Otmętem był 
wyjątkowo zacięty.

Pomimo ogromnych kłopotów, gliwickiej 
drużynie udało się po raz siódmy zdobyć 

3 meczowe punkty. 22 stracone bramki 
pozwoliły utrzymać najmniejszą liczbę 
straconych w całym sezonie. W klasyfi-
kacji strzelczyń samodzielne prowadze-
nie na półmetku rozgrywek odzyskała 
Aleksandra Abramowicz, której 7 trafień 
pozwoliło wygrać bezpośrednie starcie 
z Natalią Staszkiewicz z Otmętu.

Ostatni w tym roku kalendarzowym 
mecz 1/16 Pucharu Polski zostanie ro-
zegrany w środę 20 grudnia. Do Gliwic 
przyjedzie wówczas superligowa Korona 
Handball Kielce. Początek ligowej rundy 
rewanżowej planowany jest na trzeci 
weekend stycznia. Sośnica rozpocznie 
grę od kluczowego spotkania w Olkuszu. 
 (kik)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 S

PR
 S

oś
ni

ca
 G

liw
ic

e

Powtórka z rozrywki. Tak w skrócie można określić mecz pomiędzy 
GTK Gliwice a Polskim Cukrem Toruń. Gliwiczanie walczyli ambitnie, 
ale wicemistrz Polski pewnie wygrał w „Łabędziu” 97:83.

W zasadzie przez całe spotkanie Polski 
Cukier kontrolował przebieg wydarzeń 
na parkiecie i utrzymywał bezpieczną 
przewagę. Po pierwszej połowie GTK 

traciło do przeciwnika 10 punktów, 
czyli tyle samo, ile przed tygodniem do 
Anwilu Włocławek. Po przerwie goście 
podkręcili tempo i zupełnie zdominowali 
strefę podkoszową. Dodatkowo koszy-
karze wicemistrzów Polski umiejętnie 
dzielili się piłką, dzięki czemu mieli wiele 
otwartych pozycji do rzutów. Gliwiczanie 
nie tracili wiary w zwycięstwo, ale to 
nie starczyło, by doskoczyć punktowo 
do torunian. W końcówce oba zespoły 
postawiły już tylko na atak i oglądaliśmy 
popisy strzeleckie z obu stron. Goście 
byli bliscy zdobycia 100 punktów, ale 
ostatecznie zabrakło im trzech „oczek”.

W kolejnym spotkaniu – w środę  
13 grudnia, również w gliwickim „Łabę-
dziu” – GTK zagra z  brązowym medali-
stą sezonu 2016/2017, BM Slam Stalą 
Ostrów Wielkopolski.  Początek meczu 
– godz. 18.00.  Bilety do kupienia za 
pośrednictwem strony http://www.gtk.
gliwice.pl/bilety.html. (kik)

We wtorkowym spotkaniu 20. kolejki Lotto Ekstraklasy Piast Gliwi-
ce przegrał przed własną publicznością z Legią Warszawa 0:1 (0:1). 
Niebiesko-Czerwoni grali w osłabieniu od 7. minuty, ale pokazali 
ogromną ambicję i byli bliscy wyrównania.

– Możemy żałować, że nie mogliśmy 
zagrać 11 na 11. Grać przeciwko Legii 
w osłabieniu to bardzo trudne zadanie. 
Mimo to drużyna zaprezentowała się z do-
brej strony – ocenił po meczu Waldemar 
Fornalik, opiekun Niebiesko-Czerwonych.

Gliwiczanie pokazali wolę walki. Po 
przerwie do siatki  mógł trafić m.in. 
Mateusz Mak. – W pierwszej połowie 
nie potrafiliśmy zagrozić rywalom, choć 
udało nam się stworzyć sytuację po sta-
łych fragmentach. W drugiej graliśmy 
jak równy z równym. Powiedziałem za-
wodnikom, że pomimo przegranej mogą 
chodzić z podniesioną głową – przyznał 
Waldemar Fornalik.

Jedyna bramka padła w 45. minucie. 
Słowaka Dobrivoja Rusova pokonał 

Guilherme, który skutecznie wykorzystał 
„jedenastkę”.

Gliwicka drużyna grała w osłabieniu. Ja-
kub Szmatuła zszedł z boiska z pomocą 
lekarzy. Golkiper Piasta ucierpiał w star-
ciu z Jarosławem Niezgodą. – Czujemy 
złość, że pomimo osłabienia mogliśmy 
zremisować. Legia miała tylko dwie 
groźne sytuacje... Wszystko idzie jednak 
w dobrym kierunku. Liczę, że zapunktuje-
my w Kielcach. Zawodnicy robią postępy, 
a drużyna ma potencjał. Jest szansa, że 
po drobnych korektach pójdziemy do 
przodu – zaznaczył Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA
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KULTURA

Zagramy w... sztukę!

Walce i czardasze pod palmami? Czemu nie! 18 grudnia Zespół Muzyki Salonowej Elegan-
za wykona koncert w bardzo egzotycznej scenerii. Spotykamy się w Palmiarni Miejskiej 
(park Chopina, ul. Fredry 6) o godz. 17.00!
W repertuarze Eleganzy są same 
przeboje – utwory, przy których ba-
wiła się wyrafinowana publiczność 
na salonach XIX-wiecznej Europy. 
Tym razem znakomici gliwiccy mu-
zycy proponują słuchaczom spacer 
w otoczeniu bujnej zieleni z muzyką 
graną na żywo.

– Projekt jest kontynuacją cyklu 
koncertów plenerowych zespołu. 
Przenosząc występy do pawilonu 
historycznego Palmiarni, stworzymy 
nową atmosferę i tradycję spędzenia 
wolnego czasu przy muzyce salono-
wej. W programie są walce, polki, 
czardasze, serenady, marsze, wiązanki, 
uwertury i tańce – wyjaśnia Waldemar 
Staniczek, skrzypek Eleganzy.

Zespół powstał na bazie Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej w 2016 roku. 
Eleganza kontynuuje wiedeńskie tra-
dycje muzykowania w klasycznym, 
lekkim i tanecznym nastroju. 

Bilety są dostępne w Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej  
(ul. Dolnych Wałów 3). Będzie można 
je także kupić na godzinę przed kon-
certem w Palmiarni Miejskiej.  (mm)

14 grudnia rusza nowy cykl wykładów w Muzeum w Gli-
wicach. Aż do maja dr Joanna Winnicka-Gburek będzie 
analizować przemiany sztuki i pełnionych przez nią funkcji 
na przestrzeni dziejów.

Trochę estetyki, szczypta filozofii i dużo 
historii sztuki – warto poszerzyć swo-
je horyzonty, uczestnicząc w cyklu 
spotkań „Sztuka współczesna poza 
dobrem i złem?”. Dr Winnicka-Gburek 
rozpocznie wykłady od podróży w cza-
sie do starożytności i średniowiecza, 
gdy w sztuce dużą rolę odgrywały 
obrazy religijne. Prelekcja „Święte 
obrazy i dzieła sztuki” rozpocznie się 
14 grudnia o godz. 17.00 w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a).

Wykłady będą organizowane raz 
w miesiącu, aż do maja 2018 roku. 
Wśród zaplanowanych tematów 
są między innymi etyczne aspekty 
sztuki. Dr Winnicka-Gburek zasta-
nowi się także, czy sztuka współ-
czesna jest rodzajem gry i jaką rolę 
pełni w niej odbiorca. Szczegółowe 
informacje na temat spotkań są do-
stępne na stronie www.muzuem.
gliwice.pl. 
 (mm)

CZWARTEK 14 GRUDNIA
 ■ godz. 16.30: „Skrzypek na dachu” – seans z audiode-

skrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: „Święte obrazy i dzieła sztuki” – wykład 

dr Joanny Winnickiej-Gburek z cyklu „Sztuka współ-
czesna poza dobrem i złem?”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Andrzej i Krystyna. Późne obowiązki” – 
spotkanie autorskie z Witoldem Beresiem i Krzyszto-
fem Brunetką, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00: „Krew Aczoli” – spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Błażycą, Klub Pracowników Politechniki 
Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 19.00: „Puder do cery zimnej” – stand up Rafa-
ła Paczesia, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

PIĄTEK 15 GRUDNIA
 ■ godz. 17.00: „Dlaczego opowiada się baśnie?” – zaję-

cia dla dzieci, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 18.00: „Kiedy słyszę słowo »kultura«, odbezpie-

czam mój browning. Mocne polityczności wobec kul-
tury w Niemczech u schyłku Republiki Weimarskiej” 
– wykład dr. Sebastiana Rosenbauma, Czytelnia Sztuki 
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Robótki na paluszkach” – wieczór autor-
ski Barbary Palewicz-Ryży i Karoliny Kózki-Wrodarczyk, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: performance Iva Bola i Alberta Novella 
w ramach festiwalu Art Search, Palmiarnia Miejska 
(park Chopina, ul. Fredry 6)

SOBOTA 16 GRUDNIA
 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Zaułek jubilera” – warsztaty w ra-

mach akcji „Niezła Sztuka”, Oddział Odlewnictwa Arty-
stycznego (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 11.00: „Święta Karli” – projekcja filmowa i warsz-
taty z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „O opłatku” – warsztaty dla dzieci, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Boże Narodzenie na Górnym 
Śląsku” – zajęcia dla dzieci z cyklu „Śląsk na co dzień, 
Śląsk od święta”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: „Odkrycia archeologiczne w Łabędach” 
– wykład Moniki Michnik z cyklu „ARTEfakty”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ramach 
Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

 ■ godz. 20.00: Lilly Hates Roses, KSW 4 Blues – koncerty 
w ramach Manufaktury Dźwięku, Stara Fabryka Drutu 
(ul. Dubois 22)

 ■ godz. 20.00: RockNocka – impreza taneczna, klub 
Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”,  
ul. Pszczyńska 85)

NIEDZIELA 17 GRUDNIA
 ■ godz. 11.00: „Opowieść Wigilijna” – spektakl Teatru 

Wit-Wit, Centrum Kultury Studenkciej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: Kapela Fedaków – koncert folko-
wy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Tworzenie stroików bożona-
rodzeniowych” – warsztaty dla dzieci, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: „Kartki świąteczne” – warsztaty plastyczne, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00: „Alicja w Krainie Czarów” – retransmisja z cy-
klu „The Royal Ballet”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Florilegium musicum” – koncert Dariu-
sza Hajdukiewicza z cyklu „Podwieczorki muzyczne  
w Willi Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00–19.00: Muzyczny Rynek – impreza w ramach 
Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

 ■ godz. 16.15: „Zimowe przygody Jill i Joy” – seans z cyklu 
„Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDZIAŁEK 18 GRUDNIA
 ■ godz. 17.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza – kon-

cert muzyki klasycznej, Palmiarnia Miejska (park Cho-
pina, ul. Fredry 6)

WTOREK 19 GRUDNIA
 ■ godz. 17.00: „Święta pachnące piernikami” – warszta-

ty, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

Eleganza w tropikach

W fabryce DŹWIĘKÓW CO? GDZIE? KIEDY?

kultura.gliwice.eu

16 grudnia w Starej Fabryce Drutu (ul. Dubois 22) zaplano-
wany jest finał przeglądu młodych zespołów i wykonawców. 
Zwycięzca zagra podczas wieczornego koncertu, a obok 
niego – zespoły KSW 4 Blues i Lilly Hates Roses.

Manufaktura Dźwięku to konkurs, 
w którym biorą udział młode zespoły 
i wykonawcy z województwa śląskie-
go. Ideą przeglądu jest promowanie 
debiutantów – żaden z uczestników 
nie wydał jeszcze płyty. Przesłuchania 
rozpoczną się o godz. 16.00. Zwy-
cięzca przeglądu zagra także podczas 
wieczornej imprezy, która rozpocznie 
się o godz. 20.00.

Po zmaganiach młodych artystów na 
scenę wkroczy bluesowa formacja 
KSW 4 Blues oraz indiepopowy duet 
Lilly Hates Roses. KSW 4 Blues to 
akustyczny projekt trzech muzyków, 
którzy tworzą autorskie kompozycje 
oparte na tradycyjnych, bluesowych 
wartościach. To będzie muzyczna 
podróż do delty Missipsipi, gdzie po-

wietrze wibruje gitarowym smutkiem 
(ang. blues – smutek, rozpacz).

Lilly Hates Roses, czyli Katarzyna „Lilly”  
Golomska i Kamil „Clark” Durski, 
to dwójka warszawiaków, którzy 
podbijają międzynarodowe sceny 
i rozgłośnie radiowe. Mają na koncie 
między innymi występ na festiwalu 
Victorious w brytyjskim Portsmouth 
i premierową emisją singla „Youth” 
na falach legendarnej amerykańskiej 
stacji KEXP, która specjalizuje się 
w muzyce alternatywnej.

Wstęp na przegląd kapel o godz. 16.00 
jest bezpłatny. Bilety na wieczorny kon-
cert Manufaktury Dźwięku są dostęp-
ne w Gliwickim Centrum Edukacyjnym 
Halo!gen przy ul. Barlickiego 3, salonie 

jubilerskim SixSilver przy ul. Zwycię-
stwa 1 oraz przed koncertem w Starej 
Fabryce Drutu. Konkurs i koncerty są 
organizowane przez Stowarzyszenie 
Animatorów Wszechstronnego Roz-
woju Młodzieży przy finansowym 
wsparciu Miasta Gliwice. (mm)
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Lilly Hates Roses

Zespół Muzyki Salonowej Eleganza fo
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„L.H.O.O.Q.” (1919), czyli słynna Mona 
Lisa z wąsami Marcela Duchampa. Czy 
to jest sztuka?
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OGŁOSZENIA 
OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu 
międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2017
Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się fir-

mie istniejącej na rynku od 28 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w opar-

ciu o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za 
nocleg MILOG, premie;

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych;

• liczne benefity:
• prywatna opieka medyczna Medi-

cover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe; 

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

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, II piętro lub pod 
numerem tel. 602-290-402 lub na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb 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)”.

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2017
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów do 
magazynu oraz odpowiednie ich roz-
mieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwenta-

ryzacji powierzonego towaru,
• uczestnictwo w programach usprawnień.

Twój profil:
• uprawnienia operatora wózka widłowego 

i/lub uprawnienia do obsługi suwnicy (IIS),
• doświadczenie w pracy na podobnym 

stanowisku,
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, sumienność.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się fir-

mie 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 Medi-
cover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

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

czenia zawodowego.

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 Cen-
trum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie in-
ternetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb 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)”.

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 komputero-

wą i sprzętem komputerowym oraz 
czuwanie nad ich sprawnym funk-
cjonowaniem,

• nadzorowanie pracy systemów ope-
racyjnych i użytkowych, serwerów 
sieciowych i serwerów baz danych 
z aktualizacjami i tworzeniem kopii 
zapasowych,

• bieżąca obsługa sprzętu i oprogra-
mowania,

• zapewnienie obsługi serwisowej 
sprzętu i programów komputero-
wych, 

• zabezpieczanie materiałów eksplo-
atacyjnych do sprzętu komputero-
wego,

• bieżąca kontrola przestrzegania pro-
cedur oraz dokumentacji bezpieczeń-
stwa systemu teleinformatycznego,

• nadzorowanie właściwego i bezpiecz-
nego 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 infor-
matycznych oraz obsługi oprogra-
mowania 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 tech-
nicznych związanych z serwisem oraz 
diagnostyką sprzętu komputerowego 
oraz sieci LAN, 

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych 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 sta-
nowisku:
• praca w budynkach niemających win-

dy, praca na I, II lub III piętrze Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, pl. Inwa-
lidów Wojennych 3 lub 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opubliko-

wany na stronie internetowej ZGM – 
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje (kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastą-
pić 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 praw-
nych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• „wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie  pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su 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 da-
nych osobowych zgodnie z wymo-
gami 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 ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych koper-
tach oznaczonych nr naboru 5/2017, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 15 grudnia 2017 r. do 
godz. 13.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, 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 in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.
Inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostęp-
ny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifi-
kowaniu do testów merytorycznych wy-
łącznie 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, pod-
legają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie in-
ternetowej 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 poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejsze-
go ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6%, kandydat chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa, wraz z wymaga-
nymi dokumentami, kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

OFERTY PRACY

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 Gliwi-
cach http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/
dokumenty_do_pobrania.html (zgłoszenie wolnego miejsca 
w ramach prac społecznie użytecznych – załącznik nr 4) i prze-
słanie 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 uży-
tecznych 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.

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 we-
dług ustalonego rozkładu 
jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystan-
ków wraz z wymianą 
pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D 

wraz ze świadectwem 
kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okre-
sowego lub uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zaka-
zu wykonywania zawodu 
kierowcy, 

• znajomość topografii 
aglomeracji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• odpowiedzialność, obo-

wiązkowość, komuni-
katywność, odporność 
na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji 
osobowościowych, spo-
łecznych i poznawczych 
menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż 
pracy oraz kwalifikacje 
(prawo jazdy, świadec-
two kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miej-
skiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gli-
wicach przy ul. Chorzow-
skiej 150, w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo 
do odpowiedzi jedynie na 
wybrane aplikacje. Informu-
jemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie 
klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/33-04-635.

nabór nr KD.210.37.2017.KP-2

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Kultury i Promocji Miasta w pełnym 

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia 
dostępna jest w Biulety-
nie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach na stronie bip.gli-
wice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków 

pracowników,
• wymagań niezbędnych 

oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumen-

tów i oświadczeń,
• warunków pracy na sta-

nowiskach,

• planowanych terminów 
poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób 
z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać 
do 22 stycznia 2018 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/238-56-50. 

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, przewoźni-

kami i innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość do-

staw,
• optymalizacja kosztów transportu.
Twój profil:
• znajomość rynku transportowego, 

w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowi-

sku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile wi-

dziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umiejętno-

ści interpersonalne i komunikacyjne.

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 Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budynek 
K lub pod numerem 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 proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych  
– t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

nabór nr 
KD.210.36.2017.PU-4

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na 
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług 

Komunalnych w pełnym 
wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

gólnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 stycz-
nia 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumenty, które wpły-
ną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 

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

• sprzedawca 
wykształcenie średnie lub zawodowe, doświad-
czenie zawodowe min. 2 lata, książeczka sanepi-
dowska, obsługa kasy fiskalnej, zakres obowiąz-
ków: obsługa klientów w sklepie spożywczym, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier – operator wózka  
jezdniowego 

wykształcenie podstawowe, doświadczenie: min. 
3 miesiące na ww. stanowisku, aktualna książecz-
ka sanepidowska, uprawnienia do obsługi wózków 
jezdniowych unoszących, zakres obowiązków: 
załadunek towarów/nośników składowanych 
w magazynie na skrzynie, palety zgodnie z listą 
zamówień generowaną przez system, szkolenie 
i demonstracja czynności magazynowych innym 
zleceniobiorcom oraz innych usług magazynowych 
i/lub załadunkowych, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice, ul. Bojkowska;

• pomoc kuchenna 
wykształcenie podstawowe, umiejętności kuli-
narne, doświadczenie w gastronomii, min. mie-
sięczne doświadczenie z kuchnią azjatycką, zakres 
obowiązków: przygotowywanie miejsca pracy 
przed rozpoczęciem wydawania potraw przez 
kuchnię, krojenie warzyw i owoców, utrzymanie 
czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego, 
czyszczenie sprzętu kuchennego, zmywanie na-

czyń, doraźna pomoc szefowi kuchni, 1/2 etatu, 
miejsce pracy: Gliwice, C.H. Auchan; 

• murarz – pracownik budowlany 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we: min. 1 rok, prawo jazdy kat. B, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska, kraju – wg. zleceń;

• ślusarz/spawacz 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadcze-
nie zawodowe mile widziane, uprawnienia MIG/
MAG/TIG, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer 
wykształcenie zawodowe z tytułem czeladnika, 
doświadczenie zawodowe, samodzielność, dobry 
kontakt z klientem, wykonywanie prac związanych 
z fryzjerstwem, uczestnictwo w szkoleniach zawo-
dowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny 
dobra kondycja fizyczna, zdolność koncentracji, 
dobre widzenie w okularach, dyspozycyjność do 
pracy w weekendy, zakres obowiązków: montaż 
elementów zgodnie z obowiązującymi normami 
jakościowymi i ilościowymi, sprawdzanie elemen-
tów pod względem jakościowym i ilościowym, 
ciągłe poprawianie jakości i wydajności pracy, 
ciągłe doskonalenie procesu produkcyjnego, 
umowy o pracę podpisywane co miesiąc przez 
maksymalnie 18 miesięcy, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice, KSSE Plastic Omnium. 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,  

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

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

Oferty z 7 grudnia 2017 r.

OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

16 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Snopowej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga 
wieczysta nr GL1G/00018729/2, oznaczonej jako działka 700/2, obręb Bojków Wschód, o pow. 
0,0386 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny dróg (dr), na podstawie  
art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone żadne 
roszczenia. 
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej 
nr GL1G/00018729/2 nieruchomość nie jest przedmio-
tem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 33 905,00 zł
Wadium: 3 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 340,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmiotowa 
transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który 
został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do 
zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na 
podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 199/17  
z 6 lipca 2017 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej 
nr PM-4927/17 z 9 sierpnia 2017 r. i wykazu nr 14/SP/2017 
stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 
20 listopada 2017 r. odbył się I ustny przetarg nieograniczo-
ny, który zakończył się wynikiem negatywnym. 

Opis nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma 
mocno wydłużony kształt, porośnięta jest trawą. Ogro-
dzenie z działką sąsiednią nr 366, obr. Bojków Wschód, 
nie jest zlokalizowane w granicy. Działka nr 700/2, obręb 
Bojków Wschód, położona jest pomiędzy dwoma nieru-
chomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego działka nr 700/2, obr. Bojków Wschód, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem H1.4/MN2, 
co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, 
z dopuszczeniem lokalizacji dodatkowych funkcji związa-
nych z różnymi formami działalności gospodarczej, których 
powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, z przynależnym zago-
spodarowaniem terenu. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pozytywnie zaopiniował 
możliwość włączenia ruchu drogowego z działki nr 700/2, 
obr. Bojków Wschód, nowym zjazdem do drogi publicznej 
– ulicy Snopowej.
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: sposób 
zagospodarowania zgodny z przeznaczeniem w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu 
zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nierucho-
mości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
w formie pieniężnej do 11 stycznia 2018 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem „I przetarg 
ustny nieograniczony, działka 700/2, obręb Bojków Wschód, 
imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data 
uznania na ww. rachunku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Wniesione wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości wylicytowanej 

w przetargu przez oferenta, który wygra przetarg,
•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 

nie wygrają, bez możliwości przeksięgowania na inny 
przetarg,

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

Osoby legitymujące się potwierdzonymi uprawnieniami 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wy-
niku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną roz-
poczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do wysokości 
kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa 
do rekompensaty (art. 14 ust. 4 ustawy z  8 lipca 2005 r. 
o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097 z późn. zm.), jeżeli 
zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią ory-
ginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo 
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne 
zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości usta-
lonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do 9 stycznia 
2018 r. do godz. 16.00.

Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione w wo-
jewódzkim rejestrze osób uprawnionych do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem wybranej for-
my realizacji prawa do rekompensaty i posiadać stosowną 
adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybranej formie 
oraz wysokości rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z  24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane bę-
dzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości, wyda-
nego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  
– art. 1 ww. ustawy. 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganej wysokości i terminie,
•  okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu,
•  okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-

tarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

•  okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(maks. do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą),

•  okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego 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 stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym zgodę na 
odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapła-
ty wylicytowanej ceny nieruchomości nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku ban-
kowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do po-
niesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych ze 
sprzedażą nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przy-
stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetar-
gu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.
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 wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej nr PM-4927/17 z 9 sierpnia 2017 r. 
na podstawie podanego do publicznej wiadomości wyka-
zu nr 14/SP/2017 stanowiącego załącznik do niniejszego 
zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieruchomością 
przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania z zakresu 
administracji rządowej, jako organ właściwy do gospodaro-
wania nieruchomościami Skarbu Państwa, zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.gliwice.eu 
w zakładce O Gliwicach/Oferta Nieruchomości do zbycia 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu 
w dziale: Informacje Publiczne/Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Ponadto informacja o przetargu podana zostaje do publicz-
nej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie 
codziennej („Miejski Serwis Internetowy – Gliwice”).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy 

do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

OGŁASZA

Komendant Straży Miejskiej Gliwicach,  
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  

w Referacie Kontroli Wewnętrznej w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakład-
ce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostar-
czyć w zamkniętej kopercie do pokoju 

103B w siedzibie Straży Miejskiej w Gli-
wicach lub przesłać za pośrednictwem 
poczty terminie do  15 grudnia 2017 r. 
do godz. 12.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach,

Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie: „Kandydat 
na stanowisko urzędnicze w Straży 
Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone 
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone 

na ww. adres w terminie do 15 grudnia 
2017 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu meryto-
rycznego, rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu  
o naborze, zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/338-19-
84.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.gliwice.eu 
http://bip.gliwice.eu 
http://www.gapr.pl
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://sm.bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

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

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

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

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

• dz. nr 224/1 i 234/1, obręb 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.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej dz. nr 91, obręb Bojkowskie Pola 
(KW nr GL1G/00017378/9), 

• niezabudowanej dz. nr 94, obręb Bojkowskie Pola 
(KW nr GL1G/00017628/7), 

• niezabudowanej dz. nr 98, obręb Bojkowskie Pola 
(KW nr GL1G/00017800/7), 

stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych 
w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, o łącznej 
powierzchni 3,0867 ha. 
Termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 530 300,00 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: 653 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 stycznia 2018 r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości, położonej przy ul. Klasztornej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowane:

• dz. nr 272/1 i 272/3, obręb Stare Łabędy, KW nr 
GL1G/00033253/5.

Łączna powierzchnia działek: 0,1723 ha.
Termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 275 000,00 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.).
Wadium: 27 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 stycznia 2018 r.

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

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta- 
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta  
Gliwice:
•	 od nr 248/2017 do nr 251/2017  

do 20 grudnia 2017 r.,
•	 od nr 253/2017 do nr 256/2017  

do 25 grudnia 2017 r.;

przeznaczone do zbycia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 252/2017 do 21 grudnia 2017 r.

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

że w 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 Woje-
wody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany 
do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

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

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
•	 nr 24/SP/2017 do 20 grudnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO  
MIESZKANIOWE

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.

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/34 o pow. 1196 m2, 
KW GL1G/00092888/6  
(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.

 dz. nr 77/35 o pow. 1218 m2, 
KW GL1G/00092890/3  
(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.

 dz. nr 77/36 o pow. 1205 m2, 
KW GL1G/00092892/7  
(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.

 dz. nr 77/37 o pow. 1190 m2, 
KW GL1G/00092893/4  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

 dz. nr 77/38 o pow. 1175 m2, 
KW GL1G/00092894/1  
(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.

 dz. nr 77/39 o pow. 1170 m2, 
KW GL1G/00092895/8  
(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.

 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 
KW GL1G/00092908/3  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

 dz. nr 77/41 o pow. 1166 m2, 
KW GL1G/00092897/2  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

 dz. nr 77/42 o pow. 1114 m2, 
KW GL1G/00092898/9  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

 dz. nr 77/43 o pow. 1178 m2, 
KW GL1G/00092899/6  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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 77/46 o pow. 1184 m2, 
KW GL1G/00092903/8  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
KW GL1G/00092904/5  
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

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.

NABÓR NA MIESZKANIA TBS
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.   

ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe.
Nabór trwa do 15 stycznia 2018 r.

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta 
lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na 
stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie ZBM I TBS.

Lp. Adres Czynsz
bez mediów

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja Oględziny

1. Andersena 46/2
parter

498,74 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2 43 744,00 zł 5985,00 zł 14.12.2017 r.,

godz. 14.25-14.45

2. Żabińskiego 41/12
II piętro 

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 18 914,00 zł 5045,00 zł 14.12.2017 r.,

godz. 14.50-15.10

3. Żabińskiego 37/12
II piętro

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 12 609,00 zł 5045,00 zł 14.12.2017 r.,

godz. 15.15-15.35

4. Żabińskiego 29/2
parter

671,85 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2 20 150,00 zł 8062,00 zł 14.12.2017 r.,

godz. 15.40-16.00

5. Mikołowska 21/13
IV piętro

406,31 zł
bez mediów

1 pokój
34,55 m2 36 557,00 zł 4876,00 zł 13.12.2017 r.,

godz. 14.30-14.50

6. Mikołowska 25/15
II piętro

515,21 zł
bez mediów

2 pokoje
43,81 m2 38 629,00 zł 6182,00 zł 13.12.2017 r.,

godz. 14.55-15.15

UWAGA
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 553 – 556 do 25 grudnia 2017 r.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, parter, 
piwnica, pow. 79,50 m2, 2 pomieszcze-
nia i WC w piwnicy, 2 pomieszczenia 
z korytarzem na parterze połączone 
wewnętrzną klatką schodową, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 8.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 167 500,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 8.40 
do 8.55 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. OKRZEI 11, lokal nr II, parter, pow. 
71,38 m2, 4 pomieszczenia, WC, lokal 
do generalnego remontu
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. BŁ. CZESŁAWA 4, garaż nr 2, parter, 
pow. 34,34 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
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. BŁ. CZESŁAWA 4, lokal nr I, par-
ter, pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń 
w piwnicy: 15,44 m2, 2 pomieszczenia, 
magazyn, WC, lokal do generalnego 
remontu
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. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr V, przy-
ziemie, pow. 51,27 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 400,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.20 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 Wojen-
nych 1), lokal nr X, piwnica, parter, 
pow. 260,11 m2, 4 pomieszczenia, 
klatka schodowa, toaleta na parterze,  
12 pomieszczeń, klatka schodowa,  
4 korytarze w piwnicy, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2017 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 415 600,00 zł
Wadium: 20 800,00 zł
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. DASZYŃSKIEGO 10, lokal nr 15, 
parter, pow. 25,37 m2 + piwnica: 1,44 
m2, 2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 48 800,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.30 
do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 12, lokal 
nr I, piwnica (wejście od podwórza),  
pow. 74,57 m2, 6 pomieszczeń, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 
do 10.10
(dodatkowy termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• UL. STYCZYŃSKIEGO 24, lokal nr II, 
I piętro, pow. 23,72 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 41 500,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 19 grudnia 2017 r. od godz. 11.00 
do 11.15 
(dodatkowy termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od 
godz. 11.00 do 11.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 39 – AL. PRZYJAŹ-
NI 9, lokal nr III, parter, I piętro (budy-
nek oficyny), pow. 70,45 m2 + piwnica: 
2,75 m2, 4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 49 300,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
Termin oględzin: 18 grudnia 2017 r. od godz. 14.00 
do 14.15 
(dodatkowy termin oględzin: 2 stycznia 2018 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 koryta-
rze, 4 pomieszczenia WC, pomieszcze-
nie sanitarne, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 291 000,00 zł
Wadium:  14 600,00 zł
Termin oględzin: 20 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od 
godz. 8.40 do 8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 20, 
lokal nr II, parter, pow. 92,93 m2,  
5 pomieszczeń, WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 372 600,00 zł
Wadium: 18 700,00 zł
Termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 14.30 
do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal 
nr 1, parter, pow. 41,50 m2 + piwnica:  
7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, 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: 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, przedpo-
kój, 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: 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, łazien-
ka, 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, par-
ter, I piętro, pow. 72,09 m2 + 2 po- 
mieszczenia gospodarcze: 29,3 m2, 
klatka schodowa, komórka na par-
terze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój na I piętrze, lokal do ge-
neralnego 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.

• UL. MARZANKI 1, lokal nr 10, II pię-
tro, pow. 99,12 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, pomiesz-
czenie gospodarcze, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 254 200,00 zł
Wadium: 12 800,00 zł

Termin oględzin: 20 grudnia 2017 r. od godz. 12.40 
do 12.55 
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od 
godz. 8.15 do 8.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 53,80 m2 + piwnica: 
6,10 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 115 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 8.00 
do 8.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od 
godz. 10.15 do 10.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• UL. WIENIAWSKIEGO 28, lokal nr 1, 
parter, pow. 47,30 m2 + piwnica:  
7,70 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 200,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 28 grudnia 2017 r. od godz. 8.30 
do 8.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od 
godz. 10.40 do 10.55 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 5 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. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

KOMUNIKATY

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez pro-

fesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel.: 32/301-84-84 lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia organizowanego wg procedur  
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę materiałów biurowych.
Termin składania ofert: 10 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,

ul. Królewskiej Tamy 135,
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

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A., 44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1,
zaprasza do składania ofert na 

usługę ochrony osób i mienia na terenie bazy 
PRUiM S.A. 

Szczegółowych informacji udziela Główny Inżynier ds. Logis- 
tyki, nr telefonu 32/270-40-03, wew. 140 lub bezpośrednio 
w siedzibie firmy.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Modernizacja kanalizacji deszczowej  
na terenie Miasta Gliwice”

Termin składania ofert: 10 stycznia 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
zawiadamia,

że w związku z zakończeniem okresu zasiłkowego od 
11 grudnia 2017 r. nowe wnioski oraz wszelkie sprawy związane 
ze świadczeniami wychowawczymi, świadczeniami rodzinny-
mi 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 wy-
łącznie w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.30.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://marketing@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
www.opsgliwice.pl
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