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

POŻEGNaNiE 

Gliwice  
pamiętają
Nie żyje prezydent Gdańska Paweł adamowicz. Zmarł 
w szpitalu po ciosach nożem zadanych mu przez napastnika  
13 stycznia podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Miał 53 lata. Piastował funkcję prezy-
denta Gdańska od 20 lat. Żałoba narodowa w związku z jego 
śmiercią będzie trwać od piątku od godz. 17.00 do soboty 
do godz. 19.00.
Wiadomość o tragicznej śmierci Pawła Adamowicza głęboko wstrzą-
snęła społecznością Gliwic. Łączymy się w bólu z jego rodziną, współ-
pracownikami i mieszkańcami Gdańska. Zachęcamy gliwiczan do do-
konywania wpisów w księdze kondolencyjnej wystawionej w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8A). Księga dostępna będzie w czwartek 
i piątek w godz. 8.00–18.00 oraz w sobotę w godz. 11.00–17.00.

Paweł Adamowicz żył sprawami Gdańska, poświęcał pracy na jego rzecz praktycznie cały swój czas. Pod jego 
rządami Gdańsk stał się pełnoprawną europejską metropolią. Był również bardzo aktywny w sprawach doty-
czących całego samorządu, od lat miałem okazję współpracować z nim w ramach związków samorządowych. 

Osoby, które miały szczęście znać go prywatnie, wiedziały, że 
Paweł był ciepłym, wrażliwym, dobrym człowiekiem. Nie tylko 
bezgranicznie oddanym swemu miastu, ale również autentycznie 
wrażliwym na krzywdę innych. Taki człowiek padł ofiarą strasz-
liwego ataku i to podczas finału jednej z największych w Polsce 
akcji charytatywnych. 

Jego tragiczna śmierć to wielka strata nie tylko dla Gdańska, ale 
dla całej Polski. 

Prezydent Gliwic              .

Drogi Pawle,

Niespodziewanie przychodzi nam, samorządow-
com z polskich miast, Cię żegnać, zamiast wspólnie, 
w Twoim Gdańsku, świętować 30-lecie przywrócenia 
w Polsce demokracji. Starsi z nas pamiętają Twój udział 
w działaniach, dzięki którym marzenie o Rzeczpospo-
litej Samorządnej od 4 czerwca 1989 roku zaczęło 
stawać się rzeczywistością. A już niecały rok później, 
27 maja 1990 roku, ziściło się w postaci pierwszych 
w naszych czasach w pełni wolnych wyborów. Prawie 
30 tysięcy kandydatów Komitetów Obywatelskich „So-
lidarność” zostało radnymi miast i gmin. Ty zostałeś 
radnym Gdańska. Twoja dalsza służba Gdańskowi, Me-
tropolii Trójmiejskiej, metropoliom i miastom, a więc 
całej samorządowej Polsce, są już bardziej znane.  
Od kilku godzin są przypominane szeroko we wszyst-
kich mediach, na ulicach polskich miast, w rozmowach 
w naszych miejscach pracy i domach. 

Niestety w czasie przeszłym dokonanym...

Pragniemy Cię zapewnić, że dla nas Twój czas jest 
wciąż teraźniejszy i ciągle niedokonany – a więc i przy-
szły. W dalszej budowie Rzeczpospolitej Samorządnej 
bowiem przesłanie Twego życia jest i będzie dla nas 
drogowskazem. Dla Ciebie zawsze najważniejszy był 
Gdańsk. I Gdańsk rozkwitł podczas Twojego w nim 
gospodarzenia. Przyszłość Gdańska była Twoją pasją, 
ale zawsze podkreślałeś znaczenie jego historycznej 
roli dla polskich przemian. Mówiłeś: Miasto Wolności 
i Solidarności. I nie tylko mówiłeś.

Dla nas jesteś przede wszystkim wzorem praktyko-
wania solidarności. Pamiętamy, gdy po oberwaniu 
chmury i gwałtownej powodzi w Oruni wstrzymałeś 
na krótko inne inwestycje, by pomóc tym, którym życie 
nagle się zawaliło. Za wzór stawiamy Twoje – realizo-
wane wraz z kompetentnymi współpracownikami –  

ważne polityki: mieszkaniową, przestrzenną, społecz-
ną. Podziwiamy Twoją – zbudowaną wraz z ludźmi 
dobrej woli, którymi się otaczałeś, tworzoną od wielu 
lat, konsekwentnie i bez oglądania się na bezduszny 
sprzeciw – politykę wobec imigrantów. Repatriantów 
z Kazachstanu, zagranicznych studentów gdańskich 
uczelni i pracowników zakładów pracy, uchodźców 
z krajów ogarniętych wojną.

Samorząd lokalny to wielka szkoła obywatelskiej so-
lidarności. Tej prawdziwej, okazywanej konkretnym 
osobom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. To 
najlepsza realizacja apelu Jana Pawła II z gdańskiej 
Zaspy. Wziąłeś go sobie do serca i dałeś temu świa-
dectwo swoją służbą. Dziękujemy!...

Burmistrzowie, prezydenci i radni polskich miast

Gliwice, Poznań, Warszawa, 14 stycznia 2019 r. 
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GLiWiCKi LEW 2019

W tym roku Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice – Gliwicki Lew 2019 – trafiła do Bogny Dobrakowskiej, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Uroczysta gala odbyła się 11 stycznia w arenie Gliwice. 
Prezydent Gliwic przyznał na-
grodę już po raz 15. – Biblioteka 
nie jest jedynym polem aktyw-
ności Bogny Dobrakowskiej. Ma 
wpływ prawie na całe miasto. 
Chciałbym też podkreślić, że do-
brzy menedżerowie są nie tylko 
w biznesie, ale są też – na szczę-
ście – w miejskich instytucjach 
kultury – powiedział prezydent 
Zygmunt Frankiewicz.

Gliwicki Lew – miniaturowa brą-
zowa kopia dzieła Theodora Kali-
dego – jest przyznawany decyzją 
Prezydenta Miasta Gliwice. Sta-
tuetka trafia w ręce efektywnych 
liderów firm oraz instytucji. Tym 
wyjątkowym wyróżnieniem są 
honorowane osoby, które dzięki 
swej pasji, wiedzy i zaangażowa-
niu osiągają sukces.

Nagroda dla Bogny Dobrakow-
skiej jest wyrazem uznania dla 
kreatywności, pasji, doskonałych 
zdolności organizacyjnych oraz 
rzadkiej umiejętności inspirowa-
nia i mobilizowania ludzi wokół 
celów i pomysłów. Została przy-
znana za sukcesy w kierowaniu 
instytucją kultury, wykreowanie 
oferty stanowiącej doskonałą 
odpowiedź na wyzwania współ-

czesności oraz bezprecedensowe 
osobiste zaangażowanie w życie 
społeczne i kulturalne Gliwic.

– Mówi się, że dla bibliotek nastały 
trudniejsze czasy, ale w naszym 
mieście jest inaczej. Tu w Gliwicach 
nasza instytucja może naprawdę 
się rozwijać. Wskazówkami w na-
szej codziennej pracy są sugestie, 
oczekiwania i uwagi gliwiczan 
korzystających z biblioteki – po-
wiedziała Bogna Dobrakowska.

Laureatka nagrody otrzymała 
także obraz „Noc w pałacu / 
Pławniowice” autorstwa Ana-
tola Martyniuka. Płótno zostało 
przekazane przez Okręg Gliwic-
ko-Zabrzański Związku Polskich 
Artystów Plastyków, organizatora 
Międzynarodowego Pleneru Ma-
larskiego „Moje miasto”, podczas 
którego powstał obraz.

Uroczystość w Arenie Gliwice 
uświetnił występ Orkiestry Dętej 
im. Karola Szymanowskiego w Ka-
towicach. Akademicka Orkiestra 
Dęta należy do najlepszych tego 
typu zespołów w Polsce. Muzycy 
pod batutą Andrzeja Zubka wy-
konali bardzo ciekawy program. 
Publiczność oklaskiwała między 

innymi muzykę do filmu „Życie 
jest piękne” Nicoli Piovaniego czy 
kompozycję z westernu „Siedmiu 
wspaniałych” napisaną przez  
Elmera Bernsteina. W jazzo-
wych standardach, takich jak  
„’S Wonderful” George’a Ger-
shwina, orkiestrę wspomagała 
wokalnie znakomita Magdalena 
Krzywda-Krzysteczko. (mm)

Gliwicki Lew 2019 przyznany!

Laureaci Gliwickiego Lwa w poprzednich latach:
• 2018 r.: artur tomasIk, prezes Zarządu Górnośląskie-

go Towarzystwa Lotniczego
• 2017 r.: andrzej korpak, dyrektor generalny zakładu 

General Motors Manufacturing Poland
• 2016 r.:  prof. dr hab. inż. andrzej KaRBOWNiK, 

rektor Politechniki Śląskiej
• 2015 r.: Marek ŚLiBODa, prezes gliwickiej firmy 

Marco
• 2014 r.: aleksander CZaJKa, dyrektor krajowy Grupy 

Plastik Omnium w Polsce
• 2013 r.: Jacek JĘDRZEJOWsKi, prezes zarządu 

i arkadiusz PatRJas, wiceprezes zarządu spółki 
Grupa i3d

• 2012 r.: Grzegorz KRUPa, prezes zarządu – Piotr PO-
stawka, wiceprezes zarządu oraz Wojciech sZUMiŃ-
skI, główny inżynier firmy Flytronic

• 2011 r.: Henryk BŁaŻUsiaK, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach

• 2010 r.: Wojciech WaJDa, prezes Zarządu firmy WA-
SKO S.A.

• 2009 r.: iwona GUZiCKa i Elżbieta WiĘCŁaW, zało-
życielki, a następnie prezes i dyrektor Prywatnego 
Centrum Edukacyjnego FILOMATA

• 2008 r.: andrzej MEDER, dyrektor Centrum Mechani-
zacji Górnictwa KOMAG

• 2007 r.: Marian aDaMEK, szef gliwickiego PROFARBU

• 2006 r.: Elwira DZiEWa, prezes spółki AUTOROBOT 
STREFA

• 2005 r.: płk Marian JaROsZ, dyrektor 106. Szpitala 
Wojskowego
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Instytucja jest otwarta na czytelników 
i ciągle szuka nowych, niespotykanych 
w innych bibliotekach rozwiązań. We 
wszystkich filiach MBP organizowane 
są wykłady, warsztaty, koncerty, wy-
stawy, turnieje gier planszowych i inne 
wydarzenia kulturalne, które przyciągną 
w jej mury jeszcze więcej gliwiczan. 
– Liczba osób korzystających ze zbiorów bi-
bliotecznych oraz uczestniczących w naszej 
ofercie wydarzeń z roku na rok sukcesywnie 
rośnie. To dla nas ogromna radość i wyzwa-
nie – mówi dyrektor Bogna Dobrakowska.

Na równych zasadach
W MBP w Gliwicach już kilka lat temu 
wprowadzono usługę czytelniczą „Książ-
ka na telefon”.

Osoby, które mają jakiekolwiek 
problemy z dotarciem 
do placówki MBP, mogą zamó-
wić książki telefonicznie,  
a Bibliobus, czyli mobilna 
wypożyczalnia na czterech  
kółkach, dostarcza zamówienie 
pod dom czytelnika.

Można zamówić konkretne tytuły albo 
poprosić ogólnie o „coś z fantastyki” – 
bibliotekarze na pewno staną na wyso-
kości zadania i przygotują coś ciekawego. 
Czasem pracownicy MBP sprawdzają też 
historię wypożyczeń danego czytelnika 
i pod tym kątem wybierają książki, które 
trafią do Bibliobusu. Dla osób niewido-
mych i niedowidzących biblioteka od kilku 
lat organizuje Miejski Konkurs Czytelniczy 

Książki Mówionej. W zbiorach jest też wie-
le książek do słuchania. Wybrane oddziały 
MBP w Gliwicach są także przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowinki technologiczne
E-booki, audiobooki i filmy to codzien-
ność w filiach MBP w Gliwicach. Biblio-
tekarze chętnie sięgają po nowe media.

tegorocznym hitem była krymi-
nalna gra w rozszerzonej rzeczy-
wistości. Uczestnicy zakładali 
okulary VR i próbowali wytropić 
złodzieja.

Biblioteka pamięta też o najmłodszych 
i z myślą o nich organizuje zajęcia kodo-
wania. Seniorzy korzystają z Pierwszej 
Pomocy technologicznej i uczą się obsłu-
gi laptopów i smartfonów. Wszyscy razem 
natomiast spotykają się na corocznej im-
prezie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Gier – gramy wtedy nie tylko w wirtualnej 
rzeczywistości, ale też w tradycyjne, kul-
towe planszówki.

Poza murami
Biblioteka wychodzi w miasto – tak moż-
na ująć linię realizowaną przez Bognę 
Dobrakowską i jej współpracowników. 
Z Gliwiczanami bibliotekarze spotyka-
ją się osobiście podczas wielu imprez, 
w których biorą udział albo je organizują. 
Bibliobus jest częstym gościem Targu na 
Zielonym, gdzie promuje ideę wymiany 
książkowej, czyli bookcrossingu. MBP 
aktywnie współtworzy też miejską kam-

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach można oczywiście wypożyczyć książki (papierowe i elek-
troniczne) oraz prasę, ale to nie wszystko! W bogatych zbiorach gliwickiej książnicy są też gry planszowe, 
audiobooki, czytniki e-booków, filmy i płyty muzyczne. Od 2014 roku, gdy stery w MBP przejęła nagrodzo-
na Gliwickim Lwem 2019 dyrektor Bogna Dobrakowska, bibliotekarze organizują blisko 2 tys. wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych rocznie. Jest w czym wybierać!

Z Miasta
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panię pozytywni.gliwice.pl. Bibliotekarze 
są obecni w szkołach, żłobkach, a nawet 
miejskich autobusach, w których aran-
żują spotkania autorskie. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się też gry miejskie.

Żyjemy w szalonych czasach – mamy 
coraz więcej obowiązków, a coraz mniej 
czasu wolnego. Mało kto szuka książek 
– trzeba zatem, żeby to książki szukały 
czytelników. Gliwickim bibliotekarzom nie 
brakuje pomysłów na promocję czytelnic-
twa. Książki z MBP trafiły między innymi 
do koszyków miejskich rowerów. Strza-
łem w dziesiątkę okazały się plenerowe 
biblioteczki, które stoją w kilku uczęsz-
czanych punktach miasta. Z drewnianych 
skrzynek na książki można wypożyczyć 
książkę i zwrócić po przeczytaniu albo 
puścić w obieg którąś z własnych pozycji.

Wyjątkowym pomysłem zrealizowanym 
przez gliwickich bibliotekarzy jest także 
książka „Otwieranie świata”.

Od 2017 roku świeżo upieczeni 
rodzice podczas rejestracji dziec-
ka w gliwickim Urzędzie stanu 
Cywilnego otrzymują przygoto-
wany specjalnie dla nich porad-
nik. Książka to zbiór cennych 
wskazówek, przydatnych już od 
pierwszych dni życia malucha.

„Otwieranie świata” jest podzielone na 
rozdziały poświęcone kolejnym stadiom 
rozwoju dziecka, od noworodka, poprzez 
kilkumiesięczne niemowlę, aż po sześcio-
letniego brzdąca. W poradniku znajdują się 
fragmenty dotyczące rozumienia, pierw-
szych czynności manualnych, nauki czytania 
i zabaw muzycznych, wraz z propozycjami 
ćwiczeń dostosowanych do wieku pociechy.

W 2015 roku w Gliwicach otwarto pierw-
szą w regionie bibliotekę zlokalizowaną 
w... centrum handlowym. Wybór miejsca 
nie był przypadkowy: to w galeriach han-
dlowych spędzamy obecnie dużo czasu: 
robiąc zakupy, idąc do kina, spotykając 
się z przyjaciółmi. Gliwiccy bibliotekarze 
wybrali uczęszczane CH Forum i zain-
stalowali się w przeszklonej antresoli, 
w pobliżu kina i restauracji. Biblioforum, 
bo tak nazywa się ta filia MBP, pracuje 
przez siedem dni w tygodniu. To duże 
udogodnienie dla zapracowanych, którym 
w tygodniu ciężko wygospodarować czas, 
żeby podejść po książkę. Często odbywają 

się tam również warsztaty, wykłady i spo-
tkania autorskie.

2019 – to będzie 
dobry rok
Miniony rok przyniósł gliwickiej bibliotece 
kolejny rekord.

Po raz pierwszy udało się prze-
kroczyć liczbę 50 tys. czytelni-
ków. to zaostrzyło apetyt gliwic-
kich bibliotekarzy. Już w styczniu 
zapowiadają, że kalendarz na 
2019 rok będzie pękał w szwach.

Obecnie po raz kolejny obchodzimy Ślą-
ski tydzień, pełen ciekawych spotkań 
autorskich, a najmłodsi już się szykują 
na Ferie w bibliotece. Tematem prze-
wodnim tegorocznych zajęć są detekty-
wi. Dzieci wezmą udział w warsztatach 
daktyloskopijnych, poszukają tropów, 
stworzą dekoracje i oczywiście pobawią 
się na wspaniałym balu karnawałowym.

Już teraz możemy też zdradzić, kto 
będzie bohaterem Wakacji w biblio-
tece. W tym roku wyruszymy w podróż 
z „Małym Księciem”, ukochaną książką 
dzieci i dorosłych. A zanim przyjdzie 
laba, uczniowie gliwickich szkół wezmą 
udział w kolejnej odsłonie projektu  
„Gliwickie skarby”.  

Po wielkim sukcesie ubiegłorocznego 
Festiwalu Miasta bibliotekarze zapowia-
dają, że w 2019 roku na pewno powtórzą 
tę kolorową, plenerową imprezę. Także 
Festiwal Literacki „Haczyk” okazał się 
strzałem w dziesiątkę i jesienią gliwiccy 
czytelnicy ponownie spotkają się z naj-
ciekawszymi twórcami literatury krymi-
nalnej.  (mm)
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Kazimiera Dobosz od 22 lat tworzy rodzinę zastępczą. Wychowała 40 podopiecznych, dając 
im ciepło, miłość i troskę, jakiej nie zaznali od biologicznych rodziców. Za swoją działalność 
była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Prezydenta Rzeczpospolitej. teraz przechodzi na 
zasłużoną emeryturę. Dziękujemy, pani Kazimiero! 

– Zawsze pracowałam z młodzie-
żą – w szkole, w domu dziecka, 
a później jako rodzina zastęp-
cza. To była ciężka praca przez 
całą dobę, ale dająca mnóstwo 
satysfakcji. Jestem zaszczycona, 
ale też smutna, że odchodzę. 
Chciałabym, żeby było więcej 
rodzin zastępczych dla nieletnich 
matek – im naprawdę trzeba po-
móc – mówiła Kazimiera Dobosz 
podczas uroczystości w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka”, którą zorganizowano z okazji 
jej odejścia na emeryturę.

Kazimiera Dobosz została rodziną 
zastępczą w 1996 r. Od 2006 r. 
zajmowała się tym zawodowo. 
W 2014 r. stworzyła pierwszą 
na Śląsku rodzinę zastępczą dla 
nieletnich, samotnych mam. 
Wychowała 40 podopiecznych. 

Dzięki pracy Kazimiery Dobosz, 
pełnoletnie matki opuszczające 
jej dom mogły przejąć opiekę nad 
swoimi dziećmi. Za swoją niezwy-

kłą działalność w czerwcu 2016 r. 
odebrała Złoty Krzyż Zasługi od 
Prezydenta RP. Była także laure-
atką plebiscytu „Człowiek Ziemi 

Gliwickiej 2015” oraz konkursu 
„Przyjaciel rodziny 2018 roku” 
honorującego osoby zasłużone 
dla regionalnej polityki rodzinnej. 
Do wyróżnienia panią Kazimierę 
zgłosiło miasto.

– Pani Kazimiera zapewniła ma-
łoletnim matkom i ich dzieciom 

właściwą opiekę, dbała o ich pra-
widłowy rozwój, wyrównywała 
braki emocjonalne, zaspokajała 
ich potrzeby bytowe i społeczne. 
Ponadto uczyła małoletnie matki 
właściwego sprawowania opieki 
nad dziećmi, prowadzenia gospo-
darstwa domowego i dbania o sie-
bie. To ogromna praca przez 24 
godziny na dobę – mówi Agnieszka 
Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

Samorząd Miasta Gliwice od lat 
wspiera i promuje rodzicielstwo 
zastępcze i ponosi nakłady, by 
stworzyć rodzinom jak najlepsze 
warunki pełnienia tej funkcji. 

Szczegółowe informacje doty-
czące działalności zawodowych 
rodzin zastępczych można 
znaleźć w Centrum Pieczy Za-
stępczej i Wspierania Rodziny 
(ul. generała Władysława Sikor-
skiego 134, tel. 32/335-41-37). 
 (mf)
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Dziękujemy, pani Kazimiero! 

Mamy najlepsze technikum!
Miesięcznik „Perspektywy” po raz 21. ogłosił ranking najlepszych liceów i techników 
w Polsce. Na Śląsku niekwestionowanym liderem jest Zespół szkół techniczno-in-
formatycznych z Gliwic, a w grupie liceów w województwie śląskim bardzo wysoko 
uplasowało się Liceum Ogólnokształcące FiLOMata. Gratulacje!

W tegorocznym zestawieniu 
„Perspektyw” licea ogólno-
kształcące zostały ocenione za 
pomocą trzech kryteriów. Są 
to: wyniki matury 2018 z przed-
miotów obowiązkowych, wyniki 
matury z przedmiotów dodatko-
wych oraz sukcesy w olimpia-
dach. W przypadku techników 
dodatkowo oceniane były wyniki 
egzaminu zawodowego.

Zespół Szkół Techniczno-In-
formatycznych z Gliwic zajął 
1. miejsce na Śląsku i bardzo 

wysokie 15. miejsce w kraju 
w rankingu techników 2019 
(przed rokiem plasował się 
w zestawieniu krajowym na 
pozycji 44.). 

– Spodziewaliśmy się wysokiej 
lokaty, ponieważ nasi uczniowie 
bardzo dobrze zdali egzaminy 
maturalne i zawodowe, mieli-
śmy także olimpijczyka. Jednak 
gdy dowiedziałem się o 1. miej-
scu w województwie śląskim, 
przecierałem oczy ze zdumienia. 
Ogromnie cieszy nas to wyróż-

nienie, ponieważ cała społecz-
ność szkolna ciężko pracuje na 
wizerunek szkoły – komentuje 
wynik dyrektor ZSTI, Janusz 
Magiera. – W szkole stawiamy 
na przyjazną atmosferę, współ-
pracę uczniów z nauczycielami, 
monitorujemy osiągnięcia na-
szych wychowanków, realizu-
jemy wiele projektów, a także 
współpracujemy z dwiema 
szkołami w Niemczech. Nasi 
uczniowie odbywają praktyki 
u pracodawców, mają też moż-
liwość wyjeżdżania na staże za-
wodowe za granicę. To wszystko 
powoduje, że szkoła jest wyjąt-
kowa i chętnie wybierana przez 
uczniów i ich rodziców – dodaje 
dyrektor.

Najwyżej ocenione liceum 
z Gliwic – LO FILOMATA – zajęło 
7. miejsce w rankingu woje-
wódzkim liceów i 103. miejsce 
w kraju (przed rokiem – 201.). 
Warto dodać, że na 13. pozycji 
w województwie znalazło się I LO 
im. E. Dembowskiego w ZSO nr 
10 (125. miejsce w kraju), a na 
19. pozycji – V Liceum Ogólno-
kształcące im. Andrzeja Struga 
(178. miejsce w kraju). Te dwie 
gliwickie placówki oświatowe 
trafiły również do prestiżowego 
rankingu szkół olimpijskich, skla-
syfikowane na miejscach 73 (I LO) 
i 157 (V LO).  (kik)

Najlepsze gliwickie licea  
(w nawiasie miejsca w kraju):
1. Liceum Ogólnokształcące 

FiLOMata (103)
2. I LO im. E. Dembowskiego 

w ZSO nr 10 (125)
3. V Liceum Ogólnokształcące 

im. Andrzeja Struga (178)
4. II LO im. Walerego Wróblew-

skiego (469)
5. IV Liceum Ogólnokształcące 

im. Orląt Lwowskich (704)

Najlepsze gliwickie licea 
w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. Liceum Ogólnokształcące 

FiLOMata (97)
2. I LO im. E. Dembowskiego 

w ZSO nr 10 (136)
3. V Liceum Ogólnokształcące 

im. Andrzeja Struga (179)

Najlepsze gliwickie technika 
(w nawiasie miejsca w kraju):
1. technikum nr 1 w Zs tech-

niczno-informatycznych (15) 
2. Technikum nr 2 w Górnoślą-

skim Centrum Edukacyjnym 
(271)

3. Technikum nr 6 w CKZiU nr 1  
(323) 

4. Technikum nr 3 w ZSTiO (342) 
5. Technikum nr 5 w CKZiU nr1 

(358)
6. Technikum nr 4 w ZS Budow-

lano-Ceramicznych (482)

Najlepsze gliwickie technika 
w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. technikum nr 1 w Zs tech-

niczno-informatycznych (11) 
2. Technikum nr 3 w ZSTiO (151) 
3. Technikum Teb Edukacja 

(217)  
4. Technikum nr 2 w Górnoślą-

skim Centrum Edukacyjnym 
(255) 
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Dyrektor ZSTI Janusz Magiera  (po prawej) podczas uroczystej gali  
„Perspektyw” w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

https://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4143:ranking-liceow-i-technikow-perspektywy-2019-znamy-zwyciezcow&catid=24&Itemid=119
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Inwestycje

Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace przy budowie fragmentu zachodniej 
obwodnicy Gliwic od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego. Miasto podpisało umowę z wykonawcą – konsorcjum 
firm Eurovia Polska i PRUiM. 
Konsorcjum złożyło najkorzystniej-
szą ofertę w przetargu rozstrzy-
gniętym w sierpniu ub.r. Wybrane 
przez miasto firmy, Eurovia Polska 
i PRUIM, zaproponowały ok. 82,6 
mln zł i na taką właśnie kwotę 
opiewa zawarta z nimi umowa. 
Jej podpisanie stało się możliwe 
po zakończeniu postępowania 
odwoławczego i zakończeniu kon-
troli uprzedniej Prezesa Zamówień 
Publicznych. 

Termin realizacji inwestycji to 
15 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 

Przewidziany do budo-
wy odcinek zachodniej 
obwodnicy Gliwic będzie 
liczył 3,4 km. Ma przebie-
gać polami w południowo-
-zachodniej części mia-
sta, pomiędzy centrum, 
śródmieściem i osiedlem 
sikornik a dzielnicą Ostro-
pa i terenem wojskowym. 

Fragment ten będzie w przyszło-
ści częścią drogi krajowej nr 78 
relacji Chałupki – Chmielnik, 
przejmując ruch i funkcję drogi 
krajowej z obecnego, obarczo-
nego dużym natężeniem ruchu, 
pobliskiego odcinka „78”.

Przyszły fragment zachodniej ob-
wodnicy miasta ma mieć jedną 
jezdnię z dwoma pasami ruchu. 
Wyjątkiem będą skrzyżowania 
z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, 
gdzie liczba jezdni zwiększy się 
do dwóch, dzięki czemu prze-
pustowość ruchu będzie lepsza. 
Rozbudowana ma być także ul. 
Rybnicka w rejonie skrzyżo-
wania i węzła drogowego z A4 
(do rozbudowy przewidziano 

odcinek o długości 0,6 km) 
i przebudowane fragmenty 
dróg poprzecznych: ul. Orkana 
i Wójtowska. Powstaną również 
nowe skrzyżowania z ulicami: Ku 
Dołom, Kosów i przedłużeniem  

Biegusa oraz około 7,5 km dróg 
serwisowo-gospodarczych. Wy-
budowana zostanie infrastruk-
tura dla pieszych i rowerzystów. 
Miasto chce zainwestować także 
w zatokę dla służb kontrolnych 

i dwóch zatok z wagami samo-
chodowymi.

Droga będzie oświetlona i wy-
posażona w urządzenia ITS (np. 
tablice zmiennej treści) oraz 

stację meteorologiczną. W celu 
ochrony korytarza ekologicznego 
(doliny potoku Doa) zaprojekto-
wano zaś estakadę składającą się 
z dwóch przęseł o rozpiętości  
32 metrów.  (kik)

Umowa na odcinek zachodniej  
obwodnicy Gliwic podpisana
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NaJLEPsZE PRaCE O GLiWiCaCH

Przez wieki rzeki przyczyniały się do rozwoju miast. Dziś potencjał położenia nad wodą wykorzystywany 
jest w śmiałych wizjach architektów takich jak Karolina Figiel, która wraz z sabriną tkaczuk i Janem Go-
ryczką zwyciężyła w Xiii edycji konkursu prezydenta miasta na najlepszą pracę licencjacką, magisterską 
i doktorską dotyczącą Gliwic. Wniosek płynący z jej magisterium? Rzeka w mieście to atut!
Jaką funkcję w Gliwicach po-
winna spełniać rzeka? To py-
tanie nurtowało Karolinę Figiel 
do tego stopnia, że na kanwie 
przemyśleń przeprowadziła 
szczegółową analizę oczekiwań 
i planów względem Kłodnicy, 
zawartą w koncepcyjnej pra-
cy magisterskiej obronionej 
w minionym roku w Katedrze 
Projektowania Architektury 
Mieszkaniowej i Użyteczności 
Publicznej na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Śląskiej. 
Karolina opracowała w niej 
teoretyczne założenia progra-
mu funkcjonalnego rzeki na 
odcinku od ul. Nadrzecznej do 
ul. Panewnickiej. Zaprezentowa-
ła rozwiązania dotyczące m.in. 
bezpieczeństwa antypowodzio-
wego i zwiększenia przestrzeni 
rekreacyjnej w mieście poprzez 
kreowanie nowych ścieżek 
wokół rzeki oraz uzupełnienie 
nieużytkowanych przestrzeni 
w jej pobliżu. Zaprojektowała 
też potencjalną przestrzeń 
w centrum, wzbogacającą ofer-
tę kulturalno-rozrywkową oraz 
reprezentacyjną Gliwic.

W swojej wizji młoda architekt-
ka zaproponowała LODOŁa-
MaCZ – nowatorskie Centrum 
Promocji Gliwic wraz z nową 
przestrzenią publiczną, jako roz-
poznawalne miejsce kontaktów 
towarzyskich i biznesowych, 
przyczyniające się do wzrostu 
atrakcyjności miasta.

– Założenie składa się z prostych 
form pawilonów z mlecznego 
szkła, które przywodzą na myśl 
lodowe kostki. Prostota prze-
łamana jest organiczną formą 
półprzepuszczalnej membrany 
– stąd nazwa założenia: LODO-

ŁAMACZ. Każdy z budynków – tzw. 
teatralny, artystyczny, biurowy 
i obrotowy – ma swój specyficz-
ny i wyrazisty charakter. Byłby 
od razu widoczny po wejściu do 
środka – podkreśla Karolina Figiel.

Charakterystycznymi elementami 
wizji przestrzeni LODOŁAMACZA 
są: wtopiony w istniejącą tkan-
kę parking wielopoziomowy, 
obszerny plac służący za miejsce 
spotkań, dwa zagłębienia terenu, 
będące sezonowymi lodowiskami 
(okres zimowy) lub czasowymi 
zbiornikami wodnymi (pozo-
stały okres), małe inkubatory 
przedsiębiorczości zlokalizowa-
ne nad samą Kłodnicą, schody 
terenowe służące za przestrzeń 
wypoczynkową oraz dwie nowe 
kładki, jedna pieszo-jezdna, dru-
ga piesza ze schodami do dolnej 
części bulwarów, tuż przy Kłod-

nicy. Klimat założenia utrzymano 
w jasnej kolorystyce – różnych 
odcieniach szarości i błękitu – co 
nawiązuje do „lodowego” tema-
tu przewodniego.

– Wizja Centrum Promocji Gliwic 
odpowiada moim zdaniem na 
potrzeby związane z reprezenta-
cyjnością miasta i dostarczeniem 

usług kulturalno-rozrywkowych 
i edukacyjnych, poświęconych 
historii Gliwic. To także propozy-
cja nowej przestrzeni publicznej 
stanowiącej integralną część na-
brzeża Kłodnicy, w której rzeka, 
poddana wpierw niezbędnej re-
witalizacji, otwiera się na miasto 
i jej mieszkańców, i vice versa – 
przekonuje Karolina Figiel. 

Gliwice są ważne
– To bardzo ciekawa, nieszablo-
nowa wizja projektowa o spo-
rych walorach promocyjnych. 
Innowacyjność tej koncepcji, 
a także starania autorki, by 
odwrócić degradację Kłodnicy 
i przywrócić rzece czystość do 
stanu sprzed wielkiego boomu 
przemysłowego, są godne 
największej pochwały. Nasze 
miasto w różnych działaniach 
coraz bardziej otwiera się na 
Kłodnicę, więc tego typu kon-
cepcje są dla nas ważne. Warto 
jednak pamiętać, że poprawa 
stanu środowiska w dorzeczu 
Kłodnicy to złożony proces, któ-
rego realizacja uzależniona jest 
od współpracy wielu instytucji 
i wielu podmiotów. Miasto jest 
w nim jednym z bardzo wielu 
trybów – podkreśla zastępca 
prezydenta Gliwic, Krystian 
Tomala, który wręczał nagrody 
laureatom XIII edycji konkursu 
prezydenta miasta na najlepszą 
pracę licencjacką, magisterską 
i doktorską dotyczącą Gliwic. 

Obok Karoliny Figiel, nagro-
dzonej za pracę pt. „Koncepcja 
rewitalizacji fragmentu koryta 
i nadbrzeży Kłodnicy na terenie 
miasta Gliwice wraz z projektem 
Centrum Promocji Gliwic”, otrzy-
mali je: Sabrina Tkaczuk, absol-
wentka Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
(za pracę „Mieszkanie 2030+”) 
oraz Jan Goryczka, absolwent 
Wydział Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 
(za pracę „Atrakcyjność dużego 
miasta dla innowacyjnych przed-
siębiorstw na przykładzie miasta 
Gliwice”).
  (kik)

Miasto spotkań nad rzeką

Uczestnicy i laureaci XIII edycji konkursu prezydenta miasta na najlepszą pracę licencjacką, magisterską  
i doktorską dotyczącą Gliwic. Drugi od lewej Jan Goryczka, obok Karolina Figiel, a piąta od prawej – Sabrina 
Tkaczuk. Zwycięzcy otrzymali także nagrody pieniężne o łącznej wartości 15 tys. zł oraz nagrody rzeczowe.
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Karolina Figiel



Nadal trwa liczenie pieniędzy w jednym ze sztabów, ale już teraz wiemy, że tego-
roczna zbiórka na rzecz WOŚP była w Gliwicach rekordowa. Z informacji podanych 
przez sztaby wynika, że gliwiczanie przekazali do tej pory aż 324 536,89 zł.

13 stycznia na Rynku odbył się 
wielki gliwicki finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
podczas którego wystąpili m.in. 
Miuosh i Tulia. Mieszkańcy w su-
mie wsparli aż pięć działających 
w mieście sztabów – wrzucając 

pieniądze do puszek, licytując ga-
dżety czy biegając podczas impre-
zy charytatywnej. Znowu udało 
nam się pobić nasz rekord – już 
teraz mamy o 11 957,62 zł więcej 
niż rok temu. Zebrane pieniądze 
trafią do placówek z oddziałami II 

i III stopnia referencyjności – czyli 
takich, na których są leczone dzie-
ci ciężko chore.

Wciąż czekamy na informację 
o ostatecznym wyniku z Zespo-
łu Szkół FILOMATA.  (mm)
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Mamy już 324 536,89 zł dla WOŚP!

Do dyspozycji małych mieszkańców Bojkowa oddano 
nowy, duży i kolorowy plac zabaw. Nowości pojawiły się 
również po drugiej stronie miasta – w starych Gliwicach 
powstał street workout.

Przy ul. Rolników czekają huś-
tawki, karuzela, piaskownica 
i urządzenia wielofunkcyjne. 
Zmęczone zabawą dzieci czy 
doglądający ich rodzice mogą 
odpocząć na nowych ławkach, 
a z myślą o tych, którzy przyja-
dą na rowerach, zamontowano 
stojaki. Obecnie na placu zabaw 
jest biało, ale już wiosną zoba-
czymy kwitnące efekty nasa-
dzeń. Inwestycja kosztowała 
394 830 zł.

Wszyscy lubiący trening siłowy 
mogą szlifować formę na no-
wym zestawie drążków przy  
ul. Sadowej. Dla bezpieczeństwa 
użytkowników street workoutu wy-
konano nawierzchnię z mat gumo-
wych, a dojście do placu z betono-
wej kostki. Zamontowano też  lampę 
solarno-wiatrową, ławki i stojaki 
na rowery. Inwestycja kosztowała  
171 770 zł i została zrealizowana 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2018.  (mf)

Jedni rodzice je losują, inni spoglądają w kalendarz. Część nawiązuje do tradycji 
rodzinnych. Wielu po prostu… szuka inspiracji w internecie. Jakie imiona najczę-
ściej nadawano gliwiczanom urodzonym w 2018 roku? Oto co mówią na ten temat 
rejestry gliwickiego Urzędu stanu Cywilnego.

W całym minionym roku w na-
szym mieście przyszło na świat 
1 928 dzieci – 983 chłopców 
oraz 945 dziewczynek, zarówno 
Polaków, jak i obcokrajowców. 
Najpopularniejszymi imionami 
AD 2018 były – dla chłopczyka 
– Szymon (obdarzono nim 52 
szkrabów), a dla dziewczynki – 
Hanna (występuje w roczniku 
łącznie 48 razy). Co ciekawe, 
imiona te plasują się w czołów-
ce gliwickich, śląskich i ogólno-

polskich rejestrów od dobrych 
kilku lat!

Kto „gonił” w Gliwicach Hanki 
i Szymków? Wśród chłopców 
o palmę pierwszeństwa rywali-
zowali: Jakub (tym imieniem ob-
darzono 47 maluchów), Jan (40), 
Wojciech (32), Adam i Antoni (ex 
aequo 30). W gronie dziewczynek, 
poza Hanną, królowały imiona ta-
kie jak Zofia (44), Zuzanna (40), 
Maja (38) oraz Emilia (37).

Do najrzadszych imion nadawa-
nych gliwickim dzieciom w 2018 
roku należały: Florentyna, Tulia, 
Flora, Celina, Nadzieja, Józef, 
Maurycy, Zbigniew i Jeremiasz. 
Być może obdarzone nimi ma-
luchy spotkają się w piaskownicy 
lub szkolnej ławce z rówieśnikami 
o obcojęzycznych (czasem spol-
szczonych) imionach, takich jak 
Simona, Ariana, Noemi, Lucy, Au-
relia, Asiya, Liana, Malia, Hana, 
Milo, Brajan, Leo i Bart?...   (kik)

Do ćwiczeń  
i do zabawy fo

t. 
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Na imię mam...

Najmłodsi gliwiczanie mogą oddawać się zimowym 
harcom na świeżo zmodernizowanej górce saneczkowej 
na os. Wojska Polskiego. Za oknem prószy śnieg, zima 
w pełni, czas na sanki!

Górka przy ul. Czwartaków po-
wstała z myślą o dzieciach z osie-
dla Wojska Polskiego, ale nie tylko 
– ze wzniesienia może korzystać 
każdy miłośnik szaleństw w białym 
puchu. Teraz zabawa jest jeszcze 
lepsza i bezpieczniejsza, bo górkę 
nadsypano i poszerzono, a jej 
szczyt wyrównano. Aby ułatwić 
dostanie się na szczyt, uformo-
wano schody i zamontowano 
barierki. Wykonano też instalacje 
elektryczne i lampy, dzięki którym 
dzieci mogą bezpiecznie korzy-
stać z uroków górki również po 

zmroku. Bardziej zmęczeni mogą 
odpocząć na zamontowanych 
ławkach, a papierki ze zjedzonych 
łakoci wyrzucić do nowych koszy 
na śmieci. Miłośnikom zimy i ak-
tywności na świeżym powietrzu 
przypominamy, że podobne górki 
saneczkowe znajdują się niemal 
w każdej dzielnicy Gliwic.

Modernizacja górki saneczkowej 
przy ul. Czwartaków została prze-
prowadzona w ramach Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego 2018 
i kosztowała 153 226 zł.  (mf)

Jest górka,  
jest zabawa! fo

t. 
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Znowu rekord!

Wyniki finansowe gliwickich sztabów WOŚP
stowarzyszenie GtW 181 439,04 zł

ZstI 33 898,72 zł

Fundacja Biegamy z sercem 90 198,01 zł

ZsP nr 9 sP 32 Gliwice 12 501,12 zł

Zespół szkół FiLOMata 6 500,00 zł

fo
t. 
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JUBiLEUsZE / OGŁOsZENia

10 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okoliczno-
ściowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. 50-lecie małżeństw świętowali (w kolejności alfabetycznej): Romana i Lech Borowcowie, Henryka i Władysław 
Burkowie, Iwona i Bogusław Czwórnógowie, Zuzanna Kondrat-Dziura i Andrzej Dziura, Janina i Jerzy Gruchlikowie, Lucyna i Tadeusz Kalinowscy, Zdzisława i Kazi-
mierz Kapinosowie, Cecylia i Tadeusz Kernerowie, Teresa i Gerhard Kopiowie, Stanisława i Zygmunt Krzyszychowie, Krystyna i Ireneusz Łyżwińscy…

…Maria i Lechosław Migdałowie, Zofia i Józef Rabiejowie, Elżbieta i Zbigniew Skwarowie, Czesława i Tadeusz Stawiccy, Krystyna i Jan Szczygłowie, Maria i Jan 
Włodarscy, Michalina i Marian Wszołkowie oraz Teresa i Michał Zdziebkowie. 60-lecie związku obchodzili tego dnia Renata i Eugeniusz Salamonowie. (kik)

fo
t. 
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Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić na 
Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunko-
wej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany  
i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPaR –    
opłaty pod kontrolą

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat administracyjnych mogą regulować 
bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media, mają do dyspozycji 
szybkie płatności (mtransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności online kartą płatniczą 
(Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro) oraz BLiK. 
Przez Internet można uiścić 
opłaty komunikacyjne (np. zare-
jestrowanie pojazdu czy wydanie 
prawa jazdy) i skarbowe (np. spo-
rządzenie aktu małżeństwa albo 
pełnomocnictwa). Online można 
zapłacić także za udostępnienie 
danych z ewidencji ludności czy 
wydanie zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za po-
średnictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem 
gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz 
w Wirtualnym Biurze Obsługi 
um przy poszczególnych kartach 
usług (https://bip.gliwice.eu/
wirtualne_biuro_obslugi).

Zapłać online w Wirtualnym Biurze Obsługi

https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl/
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi
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WaRtO WiEDZiEć

Jak leczyć autoagresję wśród dzieci i młodzieży? Na to 
i wiele innych pytań spróbują znaleźć odpowiedź spe-
cjaliści podczas konferencji „Zranione ciało – zraniona 
dusza”, która odbędzie się 6 lutego.

Spotkanie organizowane przez 
Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Gliwicach przezna-
czone jest dla rodziców, psycho-
logów, pedagogów, terapeutów 
i wychowawców. 

Odbędzie się w środę 6 lutego, 
w auli Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnym przy ul. Okrzei 20. 
Rozpocznie się o godz. 9.45 re-

jestracją uczestników. Pierwszy 
wykład „Autoagresja – różne kon-
teksty. Leczenie”, zaplanowano 
na godz. 10.30. Kolejne prelek-
cje poruszą m.in. problematykę 
samookaleczeń z perspektywy 
lekarza psychiatry, roli rodziny 
okaleczającego się dziecka oraz 
możliwości pomocy w szkole. 
Zakończenie spotkania przewi-
dziano na godz. 14.00.  (mf)

Dostrzec problem  
i pomóc

Utraciłeś dokumenty? Niezwłocznie zgłoś ten fakt w najbliższym urzędzie miasta lub gminy, a w przypadku 
ich utraty poza granicami kraju – w polskim urzędzie konsularnym, a także zastrzeż je w banku! Dzięki temu 
zyskasz gwarancję, iż nie zostaniesz obciążony negatywnymi skutkami, gdy znalazca dokumentu nielegalnie 
się nim posłuży. 
Codziennie przestępcy po-
dejmują dziesiątki prób uży-
cia cudzych dokumentów 
do wyłudzenia kredytów, 
wynajmu nieruchomości czy 
przestępstw podatkowych, 
takich jak zakładanie fikcyjnej 
działalności gospodarczej.  
– Według danych z najnowsze-
go „Raportu o dokumentach 
– infoDOK”, w trzecim kwartale 
2018 r. odnotowano aż 1 504 
próby wyłudzenia kredytów 
na kwotę ponad 120,5 mln zł 
– informuje Związek Banków 
Polskich, organizator Kampanii 
Informacyjnej Systemu DOKU-
MENTY ZASTRZEŻONE. 

System Związku Banków Pol-
skich to ogólnopolska baza 
skradzionych i zagubionych 
dokumentów. Chroni przed 
wyłudzeniami z  użyciem 
cudzej tożsamości. Jak to 
działa? W przypadku utraty 
dowodu osobistego, pasz-
portu czy prawa jazdy, należy 

niezwłocznie zgłosić ten fakt 
w banku – najlepiej w swoim 
– osobiście, telefonicznie czy 
przez bankowość elektronicz-
ną. Jeśli ktoś nie ma rachunku, 
powinien to zrobić w dowol-
nym banku przyjmującym 
zastrzeżenia od wszystkich. 
Listę takich placówek można 
znaleźć na stronie internetowej  
www.DokumentyZastrzezone.
pl. To pierwszy i najważniej-
szy krok, który trzeba zarobić 
natychmiast – niezależnie od 
tego, czy dokument został zgu-
biony czy skradziony. Po zgło-
szeniu, w ciągu kilku minut, 
informacja trafia do Centralnej 
Bazy Danych, a następnie do 
wszystkich banków, operato-
rów telefonii komórkowych 
oraz tysięcy firm i instytucji 
korzystających z Systemu DZ. 
Jeśli ktoś spróbuje posłużyć się 
zastrzeżonym dokumentem, 
operacja zostanie zablokowa-
na, a do wyjaśnienia sprawy 
wezwana zostanie policja. 

Co jeszcze trzeba zrobić? 
O utracie dokumentów należy 
zawiadomić także najbliższy 
urząd miasta lub gminy, a o kra-
dzieży – dodatkowo jednostkę 
policji. Jednym z najczęściej 
gubionych dokumentów jest do-
wód osobisty. Jego utratę zgłasza 
się w urzędzie osobiście (nie ma 
możliwości dokonania takiego 
zgłoszenia przez pełnomocnika, 
pocztą, telefonicznie lub faksem) 
i pisemnie – na odpowiednim 
formularzu lub w formie doku-

mentu elektronicznego, opatrzo-
nego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. W przypadku 
nieletnich lub osób ubezwłasno-
wolnionych zgłoszenia utraty do-
kumentu tożsamości dokonują 
rodzice lub prawni opiekuno-
wie. Dokument zgłoszony jako 
utracony jest nieodwracalnie 
unieważniany w elektronicznym 
Rejestrze Dowodów Osobistych. 
Informacja o tym fakcie trafia 
także do Systemu Informacyj-

nego Schengen oraz do wykazu 
unieważnionych dowodów oso-
bistych. Takim dokumentem nie 
wolno się już posługiwać! W tej 
sytuacji pozostaje tylko złożyć 
wniosek o wydanie nowego 
dowodu osobistego. Szczegóło-
we informacje na ten temat są 
dostępne na stronie interneto-
wej www.gliwice.eu w zakładce 
„Jak załatwić sprawę? –> Sprawy 
obywatelskie –> Dowody oso-
biste”.

Warto pamiętać, że trzeba za-
strzegać nie tylko dokumenty 
tożsamości, ale także utracone 
karty płatnicze. W Polsce jest ich 
ponad 30 milionów! Najłatwiej 
i najszybciej można to zrobić 
poprzez uniwersalny, między-
bankowy System Zastrzegania 
Kart, dostępny pod numerem 
telefonu (+48) 828-828-828. 
System działa na całym świecie, 
zarówno z telefonów stacjonar-
nych, jak i komórkowych, w sys-
temie 24/7.  (so/kik)

Utraciłeś dokumenty? Zgłoś to!

Grupa studentów Politechniki Śląskiej skonstruowała niezwykłego robota do 
eksploracji planet. ich marsjański łazik Phoenix i zdobył wysokie miejsce w Eu-
ropean Rover Challenge, największych w Europie międzynarodowych zawodach 
robotyczno-kosmicznych dla studentów z całego świata.
W European Rover Challenge 
2018 nasi studenci debiutowali 
i zajęli 19. miejsce na 65 drużyn 
z 20 krajów. Po kilkumiesięcznych 
eliminacjach musieli sprawdzić 
się w 4 konkurencjach. Pierwsza 
to science task (zadanie nauko-
we), w której zadaniem robota 
marsjańskiego jest pobranie 
z głębszych warstw Mars Yardu 
próbki gleby i zabezpieczenie jej 
do badania. Druga konkurencja, 
maintenance task (zadanie kon-
serwacyjne) polegała m.in. na po-
konaniu przez łazika wytyczonej 
trasy, przełączaniu włączników 
do właściwych pozycji, pomia-
rze parametrów elektrycznych 

i obserwacji paneli kontrolnych. 
W zadaniu collection task (zada-
nie zbierania) robot pokonywał 
trudną drogę, szukał ukrytego 
przedmiotu i przetransportowy-
wał go w wyznaczone miejsce. 
Czwartym wyzwaniem był traver-
se task (zadanie trawersu) – ze-
społy musiały dotrzeć robotem 
do wskazanych miejsc na terenie 
Mars Yardu. Zawody odbyły się 
w Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach. 

Silesian Phoenix tworzy dwóch 
opiekunów i czternastu studen-
tów Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego, Wydziału Au-

tomatyki, Elektroniki i Informa-
tyki oraz Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej, należących 
do międzywydziałowego Stu-
denckiego Koła Naukowego 
Zastosowania Metod Sztucznej 
Inteligencji AI-METH. Zespół 
działa przy Instytucie Podstaw 
Konstrukcji Maszyn na Politech-
nice Śląskiej. Projekt realizowany 
przez Silesian Phoenix został ob-
jęty patronatem Miasta Gliwice. 

Więcej informacji na temat dzia-
łalności koła można znaleźć na 
sknaimeth.polsl.pl oraz www.
facebook.com/SilesianPhoenix.
 (mf)

Z Gliwic na Marsa fo
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www.DokumentyZastrzezone.pl
www.DokumentyZastrzezone.pl
https://gliwice.eu/
https://sknaimeth.polsl.pl/
https://www.facebook.com/SilesianPhoenix
https://www.facebook.com/SilesianPhoenix
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oferty pracy

szpital Miejski nr 4  
w Gliwicach sp. z o.o.,  

ul. Zygmunta starego 20,
poszukuje kandydata  

na stanowisko:
GŁÓWNEGO KsiĘGOWEGO.

MiEJsCE PRaCY: 
Gliwice,  
ul. Zygmunta Starego 20.

WYMaGaNia: 
• co najmniej 5-letnie 

doświadczenie,
• wykształcenie wyższe 

kierunkowe,
• doświadczeniem w służ- 

bie zdrowia.

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę,
• umowa na okres prób-

ny z możliwością stałego 
zatrudnienia,

• szkolenia umożliwiające 
dalszy rozwój i podno-
szenie kwalifikacji.

WYMaGaNE DOKUMENtY:
• CV,
• kserokopie dokumen-

tów potwierdzających 
staż pracy oraz kwali-
fikacje.

MiEJsCE sKŁaDaNia 
OFERt:
dokumenty należy skła-
dać w Dziale Kadr i Płac 
w godz. od 8.00 do 13.00, 
ul. Zygmunta Starego 20, 
Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo 
do odpowiedzi na wybra-
ne aplikacje i skontak-
tujemy się z wybranymi 
kandydatami.
Prosimy o dopisanie nastę-
pującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez 
Szpital Miejski nr 4 w Gli- 
wicach Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gliwicach przy  
ul. Zygmunta Starego 20,  
44-100 Gliwice, dla po-
trzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z art. 13 ust. 
1 i ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarza-
niem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych 
oraz ustalenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO)”.

Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 32/33- 
-08-353 lub 32/33-08-376.

● kontroler jakości 
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane doświadczenie, 
osoba chętna do przyuczenia, kontrola jakości części cera-
micznych, jedna zmiana, umowa-zlecenie, miejsce pracy: 
Gliwice;

● mechanik samochodowy 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B, umiejęt-
ność wykonania podstawowych/zaawansowanych usług 
z zakresu mechaniki samochodowej, dyspozycyjność (praca 
zmianowa oraz weekendowa), możliwość rozwoju zawodo-
wego i przyuczenia do zawodu, zatrudniona osoba będzie 
odpowiedzialna za wykonywanie usług w zakresie mechaniki 
i elektryki pojazdowej zgodnie ze standardami obowiązującymi 
w całej Grupie Norauto, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● operator wózka widłowego i suwnicy 
wykształcenie zawodowe, uprawnienia do obsługi suwnic 
(kat. II S) i wózków jezdniowych, umiejętność pracy w ze-
spole, gotowość do pracy w systemie zmianowym, uczci-
wość i odpowiedzialność, zakres obowiązków: załadunek 
i rozładunek dostaw, dostarczanie półfabrykatów na stano-
wiska pracy zbrojarzy, odbieranie gotowych produktów ze 
stanowisk zbrojarzy, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● pomoc kuchenna 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, osoby chętne 
do przyuczenia, książeczka sanepidowska mile widziana, 

praca w domu przyjęć od 10.00 – 15.00 od poniedziałku do 
piątku + weekendy, miejsce pracy: Knurów Szczygłowice,  
1/2 lub cały etat – do uzgodnienia;

● listonosz pieszy 
wykształcenie min. podstawowe, mile widziane zawodowe, 
doręczanie korespondencji oraz przekazów pieniężnych, 
wsparcie placówki pocztowej w innych zadaniach związanych 
z obsługą przesyłek, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pomoc sprzedawcy 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: obsługa 
klienta, utrzymanie czystości stanowiska pracy, umowa-zle-
cenie; miejsce pracy: Gliwice;

● koordynator ds. cudzoziemców 
wykształcenie: brak wymagań, biegła znajomość jęz. ukraiń-
skiego, zakres obowiązków: kontakt z pracownikami spoza 
terytorium Polski, zarządzanie podległym zespołem, rozli-
czanie z celów podległego zespołu, zarządzanie aspektem 
czasu pracy, wsparcie projektowe, jedna zmiana, miejsce 
pracy Gliwice;

● pokojowa 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, zakres obo-
wiązków: utrzymanie czystości w pokojach, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Kozłów.

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 10 stycznia 2019 r.

komunikaty

Zarząd Budynków 
Miejskich ii towarzystwo 

Budownictwa społecznego, 
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:
Wymiana stolarki okiennej w zasobach 

mieszkaniowych administrowanych przez 
Zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo 

Budownictwa społecznego sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców 

nr 4, nr 6 i nr 10.
Część nr 1. Wymiana stolarki okiennej w zasobach 
mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
Mieszkańców nr 4.
Część nr 2. Wymiana stolarki okiennej w zasobach 
mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
Mieszkańców nr 6.
Część nr 3. Wymiana stolarki okiennej w zasobach 
mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach – Rejon Obsługi 
Mieszkańców nr 10.
termin składania ofert: 21 stycznia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Śląskie Centrum Logistyki 
s.a., 44-100 Gliwice,  

ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu  

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
-------------------------------------------------------------------

„ZaPROJEKtOWaNiE i WYKONaNiE 
MiĘDZYREGaŁOWEJ WODNEJ iNstaLaCJi 
tRYsKaCZOWEJ W OPaRCiU O aKtUaLNĄ 

NORMĘ VDs DO WOLNOstOJĄCYCH CZtERECH, 
PODWÓJNYCH REGaŁÓW WYsOKiEGO 

sKŁaDOWaNia W MaGaZYNiE „K”
zlokalizowanym na terenie Śląskiego 
Centrum Logistyki s.a. w Gliwicach,  

przy ul. Portowej 28”.
termin składania ofert: 31 stycznia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 31 stycznia 2019 r. o godz. 10.30
-------------------------------------------------------------------

Zadanie nr i: Renowacja ogrodzenia.
oraz 

Zadanie nr ii: Renowacja DWÓCH wież 
oświetleniowych na terenie Śląskiego  

Centrum Logistyki s.a.
termin składania ofert: 1 lutego 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 1 lutego 2019 r. o godz. 10.30
-------------------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

nabór nr KD.210.2.2019.PO-1
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na 

stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Podatków i Opłat  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłosze-
nia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miej-
skiego 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 za-
warte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków 

pracowników, 
• wymagań niezbędnych 

oraz dodatkowych,
• wymaganych doku-

mentów i oświadczeń,
• warunków pracy na 

stanowiskach,

• planowanych termi-
nów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze 
osób z orzeczonym 
stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać 
do 25 stycznia 2019 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumen-
ty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem tel. 32/238-56-50. 

nabór nr KD.210.3.2019.PU-1 

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 do-
stępna 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 za-
warte są informacje do-
tyczące:

• głównych obowiązków 
pracownika, 

• wymagań niezbędnych 
oraz dodatkowych,

• wymaganych doku-
mentów i oświadczeń,

• warunków pracy na 
stanowisku,

• planowanych termi-
nów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób 
z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać 
do 30 stycznia 2019 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumen-
ty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem tel. 32/238-56-50. 

Komendant straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 

2a, 44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy na wolne  

stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory 
oraz na tablicy ogłoszeń Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów nale-
ży dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 114B  
w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty  
w terminie do 30 stycznia  
2019 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział  

Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko 

urzędnicze w straży Miejskiej 
w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za do-
starczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. ad-
res w terminie do 30 stycznia  
2019 r. do godz. 13.00.
Planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz nu-
merów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu  
o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-83.

Zarząd Budynków 
Miejskich i towarzystwo 

Budownictwa społecznego 
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
wykonywanie remontów mieszkań socjal-

nych i docelowych w budynkach gminnych, 
zarządzanych przez Zarząd Budynków 

Miejskich i towarzystwo Budownictwa 
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach.

termin składania ofert: 21 stycznia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 stycznia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na 
www.zbmgliwice.pl

trwa przebudowa ul. andersa. Ze względu na pogodę 
prace zostały tymczasowo wstrzymane. Kierowcy oraz 
piesi proszeni są o cierpliwość oraz stosowanie się do 
obowiązującego oznakowania. 

Dotychczas przy ul. Andersa 
wymieniono sieć gazową, kana-
lizację deszczową, zabezpieczono 
i wymieniono kable energetyczne 
i teletechniczne. Wybudowano 
zatokę autobusową w nowej 
lokalizacji, a w miejsce, gdzie 
dotąd zatrzymywały się autobu-
sy, przeniesiono postój taksówek. 
Po stronie ulic Mieszka I i Karo-
linki wyremontowano chodniki 
i zjazdy do posesji. W kolejnym 
etapie wymienione zostaną 
chodniki po drugiej stronie wraz 
z budową ścieżki rowerowej. Po 

stronie osiedla Wojska Polskiego 
wybudowana zostanie zatoka 
autobusowa w nowej lokalizacji. 
Na odcinku od ul. Płowieckiej do 
jednostki wojskowej wymienio-
na zostanie nawierzchnia jezdni. 
W miejscu, gdzie odbywa się 
przebudowa, będzie obowiązy-
wała nowa organizacja ruchu.  

Prace ruszą ponownie, gdy po-
zwolą na to warunki atmosfe-
ryczne. Zakończenie przebudowy 
ul. Andersa przewidziano w II 
kwartale bieżącego roku.  (mf)

Uwaga, kierowcy i piesi!
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kultura

20 stycznia podczas Podwieczorku muzycznego w Willi Caro 
wystąpi Duo Accosphere. Polsko-słowacki duet tworzą 
zdolni akordeoniści: Alena Budzinakova i Grzegorz Palus.
Budzinakova gra na akordeonie kla-
wiszowym, a Palus na guzikowym. 
Razem współtworzą jeden z najcie-
kawszych akordeonowych projektów 
artystycznych ostatnich lat. Zaczęli 
razem grać w 2011 roku i od tego cza-
su zyskali międzynarodowe uznanie, 
koncertując dla publiczności w Polsce 
i za granicą.

W repertuarze Duo Accosphere 
jest zarówno muzyka współcze-
sna, jak i transkrypcje kompozycji 
z wcześniejszych epok. Budzinakova 
i Palus aranżują także na akordeon 
utwory na fortepian, organy, a cza-
sem na całą orkiestrę. Wygrali już 
kilka międzynarodowych konkursów 
muzycznych.

Koncert „Orkiestra dwóch instru-
mentów” rozpocznie się 20 stycznia 
o godz. 16.00 w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a). Organizatorem jest 
Klub Inicjatyw Kulturalnych.  (mm)

Piotr Schmidt, fantastyczny trębacz z Gliwic, w 2018 roku z zespołem polskich jazzmanów nagrał 
album „Tribute to Tomasz Stańko”. Złożył na nim hołd zmarłej kilka miesięcy temu legendzie 
polskiej sceny jazzowej. Wulf Muller, recenzent związany z wytwórnią Sony Masterworks, 
umieścił płytę Schmidta w zestawieniu 10 najlepszych albumów jazzowych ubiegłego roku.

Muller na swoim blogu (wulfmuller.
wordpress.com) określa wydawnic-
two grupy Piotr Schmidt Quartet 
jako „wspaniały ukłon dla polskiego 
mistrza” (Tomasza Stańki – przyp. 
red.) i poleca uwadze słuchaczy tak-
że drugi album Schmidta wydany 
w 2018 roku – „Saxesful”. 

Koncert promujący płytę 
„Tribute to Tomasz Stań-
ko” z udziałem między 
innymi Piotra Schmidta  
i kapitalnego pianisty Woj-
ciecha Niedzieli odbył się  
7 grudnia na Scenie Bajka. 

Organizację tej muzycznej uczty do-
finansowało Miasto Gliwice. To był 
niesamowity wieczór w gliwickiej 
Scenie Bajka.

Piotr Schmidt jest trębaczem 
i nauczycielem akademickim. Zo-
stał wyróżniony w wielu ważnych 
konkursach i rankingach jazzo-

wych. Jako młody twórca zdobył 
także nagrodę Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie kultury. Piotr 
Schmidt jest wieloletnim członkiem 
działającego w Gliwicach stowarzy-
szenia muzycznego Śląski Jazz Club. 
Udziela się w wielu projektach – na 
pewno jeszcze o nim usłyszymy.
 (mm)

Spektakl „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego ma 
szansę na nagrodę w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współcze-
snej. Ważne wyróżnienia są przyznawane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Konkurs nagradza najbardziej inte-
resujące poszukiwania artystyczne 
na polskich scenach teatralnych. 
Wspiera także polskich współcze-
snych dramatopisarzy i reżyserów 
wystawiających ich sztuki. Organiza-
cję plebiscytu finansuje Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kanwą sztuki „Najmrodzki, czyli 
dawno temu w Gliwicach” autorstwa 
Michała Siegoczyńskiego są fakty z ży-
cia Najmrodzkiego, ekskluzywnego 
złodzieja, który wymknął się z rąk 
milicji, bagatela, 29 razy! Najchętniej 
kradł w Pewexach i na parkingach, 
włamując się do polonezów. Szcze-
gólnie znane były „gliwickie” ucieczki 
Najmrodzkiego. Złodziej dał nogę 
z sądu (jego kumple przecięli kraty) 
oraz więziennego spacerniaka (wyko-
nanym przez kompanów podkopem). 

Podobno w swojej celi zostawił list, 
w którym... dziękował naczelnikowi 
za gościnę. W rolę Najmrodzkiego 
w sensacyjnym przedstawieniu wciela 
się Michał Ostrowski. Na scenie towa-
rzyszą mu aktorzy TM-u w Gliwicach. 

Premiera spektaklu miała miejsce 
30 listopada 2018 roku. Przedsta-

wienie można zobaczyć także w tym 
miesiącu – jest grane 17, 18, 19 i 20 
stycznia. Bilety w cenie 29 (ulgowe)  
i 34 zł (normalne) można kupić w ka-
sach Teatru Miejskiego w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57), kina Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) i na stronie 
(teatr.gliwice.pl). 
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTeK 17 STyCZNIA

 ■ godz. 16.30: „Ida”, reż. P. Pawlikowski – seans z au-
diodeskrypcją, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Kobiety ze Śląska” – spotkanie autor-
skie z Katarzyną Siwczyk w ramach Śląskiego Tygo-
dnia, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 20.00: „Słonie mogą w piłkę grać”, reż. M. Se-
gal – projekcja w ramach Sputnika. 12. Festiwa-
lu Filmów Rosyjskich, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

PIąTeK 18 STyCZNIA
 ■ godz. 10.00: „O du fröhliche” – finał i koncert lau-

reatów IV Regionalnego Konkursu Kolędy Niemiec-
kojęzycznej, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
(ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 16.00: rodzinne warsztaty szycia laleczek na 
rzecz akcji „Wszystkie Kolory Świata” prowadzonej 
przez UNICEF, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwi-
cach (ul. Barlickiego 3)

SOBOTA 19 STyCZNIA
 ■ godz. 15.00: „Nieprzebrane skarby miasta Lwowa” – 

wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego z cyklu „Spotka-
nia z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.30: Klub Piosenki Aktorskiej – otwarte spo-
tkanie muzyczne, Centrum Organizacji Kulturalnych 
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: Universe – koncert popowy, Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 19.30: „Wegetarianizm – jak to się je!?” – wy-
kład Michaliny Gajewy, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4‒5)

NIeDZIelA 20 STyCZNIA
 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Kacprem 

i Emmą, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Opowiem Ci bajkę... o tysiącu róż-
nych barw”– warsztaty teatralne, Teatr Miejski w Gli-
wicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■
 ■

 ■
 ■ godz. 16.00: „Bajadera”, reż. M. Petipa, J. Grigoro-

wicz – Balet Teatru Bolszoj, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Orkiestra dwóch instrumentów” – 
koncert Duo Accosphere z cyklu „Podwieczorki 
muzyczne w Willi Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

WTOReK 22 STyCZNIA
 ■ godz. 12.30: „Mój piękny syn”, reż. F. Van Gro-

eningen – Seans Seniora, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Asertywność – klucz do skutecznej ko-
munikacji” – warsztaty psychologiczne, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 20.00: „Kryształy: Stramik / Gadowski / Bor-
kowski / Zalewski” – stand-up, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

śRODA 23 STyCZNIA
 ■ godz. 19.30: Gliwickie spotkanie RPG, Stacja Arty-

styczna Rynek (Rynek 4‒5)

Teatr z konkursową nominacją

tylko w duecie

Gliwiczanin zbiera świetne recenzje

kultura.gliwice.eu

Piotr Schmidt Quartet 
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„Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach”, reż. M. Siegoczyński
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OGŁOsZENia

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
26 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 
106 rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 
nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 100,00 zł
Wadium: 32 410,00 zł
Minimalne postąpienie: 3250,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
I ustny przetarg odbył się 2 października 2018 r. o godzinie 
10.00 i zakończył wynikiem negatywnym. II ustny przetarg 
odbył się 3 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 i zakończył wy-
nikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 507, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – grun-

ty orne, o pow. gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036169/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta. Kształt działki regularny, zbliżony 
do mocno wydłużonego prostokąta. Brak możliwości opty-
malnego wykorzystania pod budownictwo mieszkaniowe. 
Z uwagi na szerokość działki (ok. 10 m) nie nadaje się ona 
do samodzielnego zagospodarowania. 
Przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej.
Skomunikowanie działki nr 507, obręb Przedmieście,  
z ul. Daszyńskiego mogłoby odbywać się poprzez działki nr 
821 i 504, obręb Przedmieście, po uzyskaniu prawnych możli-
wości na przejazd oraz po wybudowaniu dróg przez przyszłe-
go inwestora, w śladzie dróg dojazdowych ujętych w planie 
miejscowym. Nowo wybudowana infrastruktura drogowa 
powinna przebiegać zgodnie z planem miejscowym.
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej części dział-
ki. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia te-
renu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej wzdłuż 
południowej granicy działki nr 507, obręb Przedmieście.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Działka nr 507, obręb Przedmieście, położona jest na 
terenie, na którym od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż połu-
dniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.  
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka 
położona jest na terenach oznaczonych symbolami:
16 M, 17 M, 18 M – opisanymi jako tereny mieszkaniowe 
o średniej intensywności zabudowy – istniejące,
1 MNU – opisanym jako tereny mieszkaniowo-usługowe 
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące,
015 KDD 1/2, 016 KDD 1/2 – opisanymi jako tereny ulic 
dojazdowych – projektowanych. 
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekre-
acyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe 
ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do  
15 MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
i inwentarskie) oraz dojazdy,
c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla 
celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wyklu-
czeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyj-
nych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu 
samochodowego, 
b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: 
korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.
Dla terenów o symbolach od 013 KDD 1/2 do 017 KDD 
1/2, ww. plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budowa ulic dojazdowych,
b) linie rozgraniczające – jak wrysowano na rysunku planu 
(maksymalnie 15,0 m, minimalnie 9,0 m),
c) przeprowadzenie chodnika, ścieżki rowerowej oraz 
ciągów uzbrojenia terenu;
4) zakazy:
a) realizacji zabudowy (w tym rozbudowy istniejącej) bliżej 
aniżeli 5,0 m, licząc od linii rozgraniczających (z uwzględ-
nieniem istniejących poszerzeń oraz zasady nawiązania 
do zabudowy istniejącej),
b) zmniejszania istniejących linii rozgraniczających.
Zgodnie z §13 pkt 2 tekstu ww. planu ulice KDD zaliczają 
się do terenów dróg publicznych.
Działka nr 507, obręb Przedmieście, znajduje się:
• w granicach obszaru ze zmiennym ograniczeniem 

wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, 
związanym ze strefą od lotniska;

• w granicach strefy ograniczającej lokalizację obiektów 
mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 
5 km od lotniska;

• częściowo w granicach stanowiska archeologicznego 
nr 15.

4. termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 26 lutego 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 32 410,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 507, 
obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 20 lutego 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18 z 21 maja 
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
zabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyj-
nie jako działka nr 507, obręb Przedmieście, o powierzchni 
0,2690 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta nr GL1G/00036169/0 oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 28 marca 2019 r.
7.3. 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 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6291/18  
z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204).
7.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204),

oGŁaSZa

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 publicz-
nej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
• nr. 782, 784 do 25 stycznia 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr. 785 do 21 stycznia 2019 r.

• nr. 787 – 788 do 18 stycznia 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie  
Komunikacji Miejskiej  

sp. z o.o. w Gliwicach,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

Oferta pracy na stanowisku 
kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji Miejskiej  
sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać  
w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150, w godzinach od 7.00 
do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: 
„Elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie  

Komunikacji Miejskiej  
sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej 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 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

nierucHomoŚcioferty pracy

iNFORMaCJa sZCZEGÓŁOWa O OCHRONiE DaNYCH OsOBOWYCH  
ZBiERaNYCH PRZEZ URZĄD MiEJsKi W GLiWiCaCH1 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obo-
wiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związ-
ku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, 
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespon-
dencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas 
zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych 
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak 
zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicz-
nych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o po-
rozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy 
o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również 
niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie 
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą 
o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu 
prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych unie-
możliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 

e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie 
pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informa-
cji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 
239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej oczekują 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać 
z następujących uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych 

osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oso-
bowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu 
jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzo-
wany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak 
danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej 
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma 
ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepi-
sy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane 

z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie 
Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepi-
sami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może unie-
możliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost 
z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyj-

nym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa na-

kłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub 
podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych 
osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych  lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

http://www.gliwice.eu
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OGŁOsZENia

InFormacja
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

o przyjęciu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na 
lata 2018 – 2022” uchwałą nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z 8 listopada 2018 r., opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 2018 r., poz. 7191. Z treścią dokumentu, 
z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 
ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w pokoju nr 330 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gliwice.eu/strategie__raporty__plany. 

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo Budownictwa społecznego,  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl

NaBÓR Na MiEsZKaNiE W NOWO WYBUDOWaNYM BUDYNKU
GOtOWE DO ZaMiEsZKaNia

Mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności 
Zarząd Budynków Miejskich i tBs sp. z o.o. 

ogłasza otwarty nabór na mieszkanie na wynajem w nowo wybudowanym budynku przy 
ul. Witkiewicza 8 w Gliwicach, 2-pokojowe o metrażu 60,10 m2. 

Nabór trwa do 31 stycznia 2019 r.
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów  

Własnych (TBS) rzy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. adres Czynsz bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja Oględziny

1. Witkiewicza 8/1
parter

706,78 zł
bez mediów

2 pokoje
60,10 m2 52 588,00 zł 4241,00 zł 17 stycznia 2019 r.,  

w godz. 15.40 – 16.00

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z naboru bez podania przyczyny. 
Wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie na zaproponowane mieszkanie.

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. tOsZECKa 33, lokal nr i, parter, pow. 
53,19 m2, 4 pomieszczenia, 2 WC, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 stycznia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 100,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 28 stycznia 2019 r. od godz. 10.30 do 
10.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. 
Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
termin wpłaty wadium: 25 stycznia 2019 r.

• UL. ZaBRsKa 7, lokal nr i, parter i i piętro, 
pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta, 
korytarz – położone na parterze i 2 po-
mieszczenia położone na i piętrze, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 346 880,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.20 do 12.30  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.20 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 17 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• UL. NaDRZECZNa, garaż nr 1, parter, pow. 
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 26 lutego 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 
1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• UL. KORCZOKa 47, lokal nr ii, parter, pow. 
234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze: 67,14 
m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sani-
tariaty, WC, klatka schodowa, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 lutego 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz.13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Wadium: 12 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

• UL. RYBNiCKa 25, lokal nr 13, iii piętro, 
pow. 41,04 m2, 1 pokój, kuchnia z do-
stępem do WC usytuowanym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 31 stycznia 2019 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
termin oględzin: 28 stycznia 2019 r. od godz. 9.30 do 
9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. 
Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
termin wpłaty wadium: 25 stycznia 2019 r.

• UL. ZaBRsKa 5, lokal nr 1, i piętro, pow. 
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 10.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 106 880,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 5400,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

• UL. ZaBRsKa 12, lokal nr 15, i piętro, pow. 
38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 7 lutego 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 420,00 zł
termin oględzin: 25 stycznia 2019 r. od godz. 12.35 do 12.50  
(dodatkowy termin oględzin: 5 lutego 2019 r. od godz. 
11.35 do 11.50, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Wadium: 2900,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 lutego 2019 r.

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

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

1. ustnego przetargu nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego usytuowanego przy  
ul. Jasnej 5/iii, pow. 58,06 m2.

termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1200,00 zł.

2. ustnego przetargu nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem lokalu 

użytkowego usytuowanego przy  
ul. Świętojańskiej 29 (piwnica), pow. 33,06 m2.

termin przetargu: 18 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 600,00 zł.

informacJe

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

• dz. nr 1038, obręb trynek, położonej 
w Gliwicach przy ul. Lotników, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice. Pow. 
gruntu 0,1256 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00048071/3.

termin przetargu: 29 stycznia 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 294 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 29 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 23 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 441 oraz za-
budowaną działkę nr 442, obręb stare 
Gliwice, o łącznej powierzchni 0,0589 ha, 
zapisanej w KW GL1G/00032265/5, poło-
żonej przy ul. Wiejskiej.

termin przetargu: 5 lutego 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 000,00 zł, w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 21 500,00 zł
cena niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 
97 500,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). stanowi 17,98% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto. 
Na podstawie art. 43 ust. 10 wyżej powołanej ustawy, nierucho-
mość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem 
VAT. Cena niepodlegająca opodatkowaniu stanowi 82,02% ceny 
wywoławczej brutto.
Wadium: 11 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 438, obręb 
stare Gliwice, o powierzchni 0,0416 ha, 
zapisanej w KW GL1G/00022026/5, po-
łożonej przy ul. Wiejskiej.

termin przetargu: 5 lutego 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 400,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 6300,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym 
Miasta Gliwice, obejmujących:

• zabudowaną dz. nr 296, obręb Centrum, 
KW GL1G/00053840/3 wraz z przenie-
sieniem prawa własności zabudowy 
budynku administracyjno-biurowego  
o pow. użytkowej 3954 m2 oraz nieza-
budowaną dz. nr 297, obręb Centrum,  
KW GL1G/00118278/6. Łączna powierzch-
nia – 0,2506 ha. Położone przy ul. ks. Hlubka.

termin przetargu: 5 marca 2019 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 091 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 53 592,10 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 
4 037 407,90 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174) stanowi 1,31% ceny wywoławczej 
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nierucho-
mość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 
98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Wadium: 409 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lutego 2019 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 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały 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:
• nr 1/2019 do 29 stycznia 2019 r.,
• nr 2/2019 do 29 stycznia 2019 r.,
• nr 3/2019 do 29 stycznia 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzo-

wane, wyposażone  
w Internet szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  
ochraniany przez  
profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

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 śródmieścia 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

nierucHomoŚci

https://bip.gliwice.eu/strategie__raporty__plany
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
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sport

Gliwicka hala widowiskowo-sportowa była we wtorek gospodarzem meczu trzeciej kolejki grupy B siatkar-
skiej Ligi Mistrzów. Wicemistrz Polski ZaKsa Kędzierzyn-Koźle zmierzył się w arenie Gliwice z wicemistrzem 
Włoch Cucine Lube Civitanovą. Hala wypełniła się kibicami.
Około 9 tys. osób wspomagało kędzierzynian 
gromkim dopingiem. Ostatecznie jednak 
siatkarze ZAKSY przegrali z Cucine  0:3.

W pierwszym secie, po wyrównanym po-
czątku (8:8), przewagę przy zagrywkach 
Roberlandy Simona uzyskali goście (8:13). 
W kolejnych akcjach siatkarze Lube utrzymy-
wali dystans (12:18). Gospodarze zerwali się 

do walki, złapali punktowy kontakt (17:18, 
19:20), pięć ostatnich akcji tego seta padło 
jednak łupem siatkarzy z Italii. Skuteczny 
blok dał im piłkę setową, a blok Dragana 
Stankovicia zamknął tę partię (19:25).

Druga odsłona od początku przebiegała 
pod dyktando ekipy Ferdinando De Gior-
giego. W środkowej części straty ZAKSY 

były już na tyle duże (11:17), że siatkarze 
Lube mogli kontrolować sytuację. Po asie 
serwisowym Osmany Juantoreny mieli 
piłkę setową, a po chwili przyjezdni za-
trzymali blokiem atak Łukasza Kaczmarka 
(17:25).

Set numer trzy nie zmienił obrazu meczu. Po 
początkowej przewadze ZAKSY (5:4), goście 

wygrali siedem kolejnych piłek i uzyskali 
wyraźną przewagę (5:11). W dalszej części 
seta wicemistrzowie Polski nie mieli wiele 
do powiedzenia, a goście pewnie zmierzali 
po zwycięstwo (10:16, 12:18, 15:22). Sku-
teczny atak Cwetana Sokołowa dał Lube 
piłkę meczową (18:24), a błąd serwisowy 
kędzierzynian zakończył trzecią partię (19:25) 
i całe to jednostronne spotkanie.  (kik)
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