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Przez dwa dni na gliwickiej giełdzie samochodowej będzie dominować warkot 
silników i tumany kurzu. 6. Gliwicki Motor Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice 
odbędzie się już w sobotę, 13 stycznia. Dzień później, o godz. 9.00, przy ul. Kujawskiej 
112 rozpocznie się WRAK-RACE Silesia, czyli ekstremalne wyścigi zdezelowanych 
samochodów. (fot. K. Popławska)

Zaryczą silniki

druGa strOna w OBiektywie

Kolejna okazja, żeby zrobić mammografię nadarzy się 15 i 16 stycznia. Mam-
mobus będzie czekał na zainteresowane panie na placu Krakowskim. Z refun-
dowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia badania piersi mogą skorzystać 
kobiety w wieku od 50 do 69 lat. Uwaga! Należy się wcześniej zarejestrować 
pod nr tel. 58/666-24-44. (fot. materiały LUX MED)

Zdrowie jest ważne!

6 stycznia ulicami Gliwic przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. Grupa ubrana na żółto 
wyruszyła spod kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, czerwona – sprzed 
kościoła pw. św. Alberta Wielkiego, a grupa niebieska zawiązała orszak przy dworcu 
kolejowym. Uczestnicy spotkali się na Rynku, gdzie pokłonili się Dzieciątku. (fot. Z. Daniec)

Nowym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej został ks. prałat Andrzej Iwa-
necki, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Święcenia biskupie przyjął  
7 stycznia w gliwickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Były to 
pierwsze święcenia biskupie w 25-letniej historii diecezji. (fot. Z. Daniec)

Tłumy w orszakuNowy biskup

Gliwickich choinek czar :-)
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Według stanu na 31 grudnia ub. 
roku, w Gliwicach mieszka 174 
431 osób w tym 91 049 kobiet 
i 83 382 mężczyzn. Najwięcej 
wśród nas jest 35-latków (3 047 
osób). Wśród najmłodszych gli-
wiczan jest 830 dziewczynek 
i 847 chłopców. Jakie imiona 

rodzice wybierali najczęściej, 
a jakie najrzadziej? Piszemy  
o tym na stronie 12.

Ponadsetne urodziny święto-
wać będzie w 2018 r. 15 pań  
i 3 panów. Najstarsza gliwiczan-
ka skończy w tym roku 112 lat! 

Najwięcej gliwiczan mieszka w So-
śnicy (18 189 osób). W pierwszej 
trójce plasują się także Trynek (16 
261 mieszkańców) i Łabędy (14 
917). Najmniej, bo 727 osób, 
zameldowanych jest na pobyt 
stały w Czechowicach. Niewielu 
mieszkańców mają również Wil-

cze Gardło (1 146) i Ligota Zabrska 
(2 037 osób).

W 2017 r. Urząd Stanu Cywilne-
go zarejestrował 833 małżeń-
stwa, w tym 153 umiejscowione 
(zawarte za granicą) i 370 roz-
wodów. Zawarto 420 ślubów cy-

wilnych i 413 konkordatowych, 
w 17 przypadkach jedno z mał-
żonków jest obcokrajowcem. 
Współmałżonkowie pochodzą 
m.in. z Japonii, Tunezji, Francji, 
Wietnamu, Republiki Południo-
wej Afryki, Stanów Zjednoczo-
nych i Korei Południowej.  (ap)

Gliwiczanki górą – w mieście mieszka ponad 7,5 tys. więcej pań niż panów. Więcej kobiet 
jest zarówno w najliczniejszym roczniku, jak i wśród osób, które w tym roku skończą 100 
i więcej lat. najstarsza gliwiczanka w tym roku świętuje 112 urodziny! a jak kształtuje 
się liczba mieszkańców poszczególnych osiedli? Przedstawiamy podsumowanie danych  
z ewidencji ludności z minionych 12 miesięcy.

To MY – gliwiczanie! 
aktualności
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Zakończył się remont ul. Ziemowita. ulica jest już przejezdna, obecnie trwa nasa-
dzanie wiśni ozdobnych. Wiosną drzewa zakwitną na różowo i upiększą okolicę. 
identyczne drzewka od dwóch lat gliwiczanie mają okazję podziwiać przy placu 
inwalidów Wojennych.

Remont ul. Ziemowita rozpo-
czął się w maju 2017 r. W ciągu 
kilku miesięcy drogowcy wyko-
nali szereg trudnych i ważnych 
prac – ulica Ziemowita zyskała 
nową nawierzchnię, uporząd-
kowano miejsca postojowe, 
posadzono już 11 z planowa-
nych 25 wiśni. 

Wiśnia wonna to nieduży, ale 
bardzo ciekawy i niezwykle 
pachnący gatunek drzewa, któ-
ry doskonale aklimatyzuje się 
w mieście. Po okresie kwitnie-
nia miejsce wonnych kwiatków 
zajmują bordowe liście.
  (mf)

aktualności

Wiosną 2016 r. wiśnie ozdobne nasadzono przy placu In-
walidów Wojennych. Prezentują się wspaniale. Podobne-
go efektu możemy się spodziewać wzdłuż ul. Ziemowita

W miejscu skrzyżowania u zbiegu ul. kozielskiej, Wy-
czółkowskiego i kresowej powstanie czterowlotowe 
rondo. Wybuduje je Przedsiębiorstwo Remontów ulic 
i Mostów w Gliwicach. 
Inwestycja oprócz budowy ronda 
obejmie także wykonanie nowej 
nawierzchni, przebudowę i budo-
wę chodników. Znajdujący się przy 
skrzyżowaniu przystanek autobu-
sowy zostanie przeniesiony. Dla 
linii kursujących ulicą Kozielską 
wykonawca wybuduje zatokę 
autobusową.

 – Do czasu przebudowy Za-
rząd Dróg Miejskich zabez-

pieczył skrzyżowanie dodat-
kowym oznakowaniem, aby 
w znaczący sposób zwrócić 
uwagę kierowców na niebez-
pieczeństwo zdarzeń drogo-
wych – mówi Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik ZDM. 

Koszt prac to ok. 5,3 mln zł. Po-
winny zakończyć się w drugiej 
połowie roku.
 (mt)

Można jechać! 
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Ruszyła kompleksowa przebudowa kolejowej stacji towarowej Gliwice Port w Łabędach. to główny punkt obsługujący śląskie centrum 
logistyki i ładunki transportowane drogą wodną na kanale Gliwickim. Po modernizacji stacja przyjmie dłuższe składy pociągów.

Gliwice to miasto, do którego moż-
na dopłynąć, ale przede wszystkim 
łatwo jest dojechać samochodem 
czy pociągiem. Śląskie Centrum Lo-
gistyki działające przy ul. Portowej 
to ważny punkt na logistycznej ma-
pie Polski i Europy. Właśnie dlatego 
trwa kompleksowa przebudowa 
stacji Gliwice Port, która obsługuje 

pociągi jadące do Śląskiego Cen-
trum Logistyki. Stację Gliwice Port 
uruchomiono w 1939 roku wraz 
z zakończeniem budowy Kanału 
Gliwickiego. Po kilkudziesięciu la-
tach eksploatacji kolejowa spółka 
PKP PLK zadecydowała o komplek-
sowej przebudowie tego miejsca 
i dostosowaniu go do wymogów 

bezpieczeństwa. Dzięki moderni-
zacji  torów możliwe stanie się tam 
przyjmowanie pociągów o długości 
nawet 800 metrów, co znacząco 
usprawni przewóz ładunków. 
Z kolei modernizacja przestarza-
łych urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (SRK) pozwoli podnieść 
przepustowość węzła kolejowego.

Wartość inwestycji realizowa-
nej przez PKP PLK w ramach 
programu „Poprawa bezpie-
czeństwa i likwidacja zagro-
żeń eksploatacyjnych na sieci 
kolejowej” (będącego częścią 
Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko) to 
30 mln zł. Prace mają potrwać 

maksymalnie do końca listo-
pada, a w ich trakcie przewi-
dziano zamknięcia torowe na 
liniach 167 i 675.  W ramach 
zadania naprawiona ma być też 
linia 711 między Maciejowem 
Północnym a Gliwicami. 

  (kik)/ŚCL, Rynek Kolejowy

kolej na 
Port Gliwice
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Dworcowa 25
U zbiegu ulic Dworcowej i Dol-
nych Wałów trwa budowa kom-
pleksu biurowo-usługowego 
„Dworcowa 25”. Obiekt będzie 
miał około 4 680 m2 powierzch-
ni na wynajem oraz około 140 
miejsc parkingowych przezna-
czonych dla najemców. Na par-
terze powstaną lokale handlowe 
i gastronomiczne, na pierwszym 
piętrze – lokale usługowe wraz 
z centrum fitness oraz lokalami 
gastronomicznymi lub biurowy-
mi. Na drugim, trzecim, czwar-
tym i piątym piętrze powstaną 
lokale biurowe, a w narożnikach 
gastronomiczne z tarasem wido-
kowym.

– Obecnie w budynku trwa 
montaż instalacji, rozpoczęliśmy 
też budowę piątej, najwyższej 
kondygnacji. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, inwe-
stycja będzie gotowa w drugiej 
połowie 2018 r. – mówi Dorota 
Tetzel z Global City Holdings, 
który jest głównym inwestorem 
projektu.

W przyszłości, w pierzei ul. Dol-
nych Wałów, powstanie jeszcze 
około 3 000 m2 powierzchni na 
wynajem i około 40 miejsc par-
kingowych. 

na wielu poziomach
Prace przy budowie trzypo-
ziomowego parkingu przy ul. 
Dunikowskiego i Mikołowskiej 

dobiegają końca. Nowy obiekt 
będzie posiadał 84 miejsca 
parkingowe. Na parterze bu-
dynku znajdzie się przestrzeń 
dla czterech lokali usługowych 
o powierzchniach użytkowych 
ok. 125, 144, 160 i 190 m2. 
Warta 10,2 mln zł inwestycja 
realizowana przez katowicką 
firmę DOMBUD (na zlecenie 
ZBM II TBS Sp. z o.o.) ma być 
gotowa w III kwartale 2018 r. 
Projekt budynku wykonało biu-
ro projektowe SSC ARCHITEKCI 
– Spółka Partnerska. 

Stara Poczta
Trwa modernizacja wybudowa-
nego w latach 1903–1906 bu-
dynku dawnej Poczty Głównej 
przy Dolnych Wałów 8. Część 
elewacji trzykondygnacyjnego 
obiektu została już odnowiona, 
a elementy utrzymane w sty-
lu neogotyckim zachowane.  
W XIX-wiecznym budynku 
ulokuje się nowoczesny biz-

nes – swoją siedzibę będzie 
tam miała m.in. The Software 
House, gliwicka firma z branży 
IT, oraz Orange. Na parterze 
działać będzie gliwicki oddział 
Icon Fitness Club. 

Modernizacja zabytku należące-
go do DL Invest Group jest zreali-
zowana w około 60 procentach. 
Trwają prace wykończeniowe, 
ze względu na zabytkowy cha-
rakter obiektu prowadzone 
bardzo skrupulatnie, przy 
pomocy specjalistów z branży 
renowatorskiej. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem obiekt 
sukcesywnie zacznie funkcjono-
wać w II półroczu 2018 r. 
 (mf)

inWeStycje

BMZ inwestuje w Gliwicach

Zmierzają do finału

Po budowie nowej siedziby, biur i magazynów przy ul. einsteina w gliwickiej pod-
strefie przyszedł czas na rozbudowę. BMZ Poland planuje wzniesienie hali magazy-
nowo-montażowej z budynkiem administracyjnym. nowa inwestycja z pewnością 
zwiększy zatrudnienie w spółce. 

BMZ Poland jest częścią BMZ the 
Innovation Group, wiodącego na 
globalnym rynku dostawcy inteli-
gentnych systemów zasilania oraz 
magazynowania energii w opar-
ciu o technologię litowo-jonową. 
Firma specjalizuje się w dostar-
czaniu inteligentnych systemów 
bateryjnych, w tym systemów 
podtrzymywania i magazyno-
wania energii. Produkowane 
przez nią baterie litowo-jonowe 
znajdują zastosowanie m.in. 

w aplikacjach medycznych, elek-
trycznych rowerach i skuterach, 
elektronarzędziach i pojazdach 
hybrydowych. BMZ Poland wcho-
dzi w skład konsorcjum „Polski 
E-BUS” powołanego z inicjaty-
wy partnera – firmy Ursus Bus. 
Konsorcjum powstało w celu re-
alizacji projektu budowy innowa-
cyjnego autobusu elektrycznego.

Teraz spółka planuje posze-
rzenie oferty o produkcję ze-

stawów akumulatorowych dla 
przemysłu motoryzacyjnego. 
Wiąże się to z rozbudową – 
BMZ Poland wybuduje nową 
halę magazynowo-monta-
żową i zatrudnieni kolejnych 
pracowników. Inwestycja 
zajmująca około 15 000 m2  
powierzchni użytkowej roz-
pocznie się na przełomie lata 
i jesieni 2018 roku, a finalizacja 
planowana jest na koniec 2019 
roku.  (mf)
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Dzięki prowadzonym w mieście inwestycjom wiele miejsc i budynków zyskuje nowoczesne oblicze. Zmiany możemy obserwo-
wać m.in. w ścisłym centrum Gliwic. W pobliżu modernizowanego budynku Starej Poczty powstaje kompleks biurowo-usługowy 
„Dworcowa 25” i wielopoziomowy parking.
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GliWicki BuDżet oByWatelSki 2019

uPeWnij SiĘ, że MożeSZ 
ZoStaĆ WnioSkoDaWcĄ 
Wnioski mogą składać gliwiczanie, których pomysły 
zyskały aprobatę co najmniej 15 osób, a także (już 
bez list poparcia) radni Rady Miasta Gliwice, kluby 
radnych, komisje stałe Rady Miasta, radni osiedlowi, 
Rady Osiedli, Młodzieżowa Rada Miasta oraz – po 
raz pierwszy! – organizacje pozarządowe z siedzibą 
w Gliwicach. uwaga! Zarówno osoby składające 
wnioski, jak i popierające je, muszą w 2018 roku 
ukończyć 16. rok życia. Każdy wnioskodawca może 
złożyć nie więcej niż 3 wnioski.

WyPeŁniaj WŁaściWe  
DokuMenty! 
Formularz wniosku do pobrania i wydruku do-
stępny jest na stronie www.gliwice.eu w dolnej 
zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. For-
mularz w wersji papierowej można natomiast 
otrzymać w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwy-
cięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów 
(stanowisko Informacji Głównej) oraz w Biurze 
Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A 
(w godzinach urzędowania: pn.–śr. w godz. 
8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Masz pomysł? Złóż wniosek!
W tym roku gliwiczanie kolejny raz będą mogli zdecydować, na co wydana zostanie część miejskiego  
budżetu. Warto zaproponować przedsięwzięcia, które miasto będzie mogło zrealizować w 2019 roku  
w ramach Gliwickiego Budżetu obywatelskiego! nabór wniosków na zadania jednoroczne na osiedlach ruszy  
15 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Przypominamy, na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentów.

2 31cHceSZ ZainicjoWaĆ 
ZMianĘ na SWoiM oSieDlu? 
W pierwszej kolejności sprawdź na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI, jaka kwota została przeznaczona na 
realizację zadań w 2019 roku w Twojej dzielnicy. To 
bardzo ważne! Aby Twój pomysł został dopuszczony 
do etapu głosowania, musi zmieścić się w limicie 
finansowania dla osiedla, a realizacja wniosku musi 
być możliwa w ciągu jednego roku. Przypominamy, 
że decyzją prezydenta miasta pomiędzy 21 osiedli 
zostanie rozdysponowana kwota 6 mln zł.

DoPilnuj, By DokuMenty 
ByŁy koMPletne
Wypełnij we wniosku wszystkie wyma-
gane pola, a na formularzu listy poparcia 
zbierz (gdy to niezbędne) co najmniej 15 
podpisów od osób, które uważają, że Twój 
pomysł jest ciekawy. We wniosku podaj 
również swój numer telefonu i/lub e-mail, 
gdyby osoby odpowiedzialne za weryfika-
cję chciały się z Tobą skontaktować. 

Podpisz wniosek. Masz też możliwość 
wyrażenia zgody na przekazanie swoich 
danych Radzie Osiedla lub publikację imie-
nia i nazwiska na stronie internetowej, 
ale zgoda na publikację takich danych ma 
charakter dobrowolny. 

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu 
skrzynki e-mailowej. Jeśli wniosek do-
tyczy terenu wspólnoty lub spółdzielni 
mieszkaniowej, pamiętaj o dostarczeniu 
oświadczenia uwzględnionego w formula-
rzu wraz z kopią dokumentu potwierdza-
jącego uprawnienie osób podpisujących 
oświadczenie do reprezentacji.

nie ZaPoMnij 
O uzasadnieniu 

W kilku zdaniach opisz swoją propozycję, jej 
znaczenie dla Twojego osiedla lub lokalnej spo-
łeczności. Pamiętaj, że pozytywna zmiana wy-
chodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców 
to istota dobrego pomysłu. Dla niej z łatwością 
znajdziesz poparcie.

ZŁÓż WnioSek 
Do uRZĘDu 
Wypełniony formularz złóż w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 
lub w Biurze Podawczym w filii UM przy ul. Jasnej 31A (osobiście lub listownie, 
z dopiskiem na kopercie BUDŻET OBYWATELSKI) bądź za pośrednictwem plat-
formy ePuap/SEKAP. Osoba, której rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 
złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza, może wypełnić wniosek za 
okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem 
konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów 
UM przy ul. Zwycięstwa 21 (pn.–śr. w godz. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, 
pt. 8.00–15.00).

nie PoMyl DanycH  
tWojeGo oSieDla!

Wskazując dzielnicę, w której ma być realizowane 
Twoje zadanie, skorzystaj z interaktywnej mapy 
Rad Osiedli, dostępnej na stronie www.gliwice.eu  
w dolnej zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATEL-
SKI. Wybierając konkretne osiedle, dotrzesz do 
szczegółowych informacji, w tym spisu ulic.

oSZacuj WStĘPnie 
WaRtośĆ

By mieć pewność, że Twoja propozycja ma 
szanse na realizację, skorzystaj z szacunkowych 
kosztów dotyczących zadań z poprzednich 
edycji budżetu obywatelskiego (dokumen-
ty „Przykładowe koszty zadań” na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI). Możesz też przeanalizować 
wydatki miasta wykazane w budżecie Miasta 
Gliwice na dany rok kalendarzowy lub wysłać 
zapytanie cenowe do firmy, która zajmuje się 
realizacją podobnego przedsięwzięcia.

BĄDŹ 
PRecyZyjny!
Jeden wniosek powinien dotyczyć jednego – spój-
nego merytorycznie – zadania. We wnioskach 
dotyczących zagospodarowania konkretnego te-
renu mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale 
też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
Przypominamy, że szczegółowe instrukcje, jak 
uzyskać informację o właścicielu interesującej nas 
nieruchomości oraz jak sprawdzić, co na danym te-
renie może być zbudowane, można znaleźć w bro-
szurach zamieszczonych na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

5

7

6 4

8

9
Więcej  informacji na  www.gliwice.eu  w zakładce   GliWicki BuDżet  OBywatelski

(kik)
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aktualności

Gliwiccy policjanci mają teraz do dyspozycji nowoczesny, laserowy 
miernik prędkości. urządzenie sprawdza się jako zwykła kamera 
oraz fotoradar.

Miernik prędkości TrueCAM nie pozosta-
wia żadnych wątpliwości, kto jest spraw-
cą wykroczenia. Dzięki wyświetlaczowi 
i wbudowanej kamerze możliwe jest 
wykonanie dokładnego zdjęcia tablicy 
rejestracyjnej. Policjant nie musi już za-
trzymywać kierowcy pojazdu, który prze-
kroczył dozwoloną prędkość. Wystarczy, 
że wyśle mu wezwanie na komendę. 

– Część kierowców poddawała pod 
wątpliwość to czy mierzono prędkość 
im czy kierowcy sąsiedniego pojazdu. To 
urządzenie eliminuje ten problem, po-

nieważ każdorazowy pomiar prędkości 
konkretnego pojazdu jest odnotowany 
również przez kamerę – mówi kom. Marek 
Słomski, rzecznik gliwickiej policji. 

TrueCAM nie reaguje na żadne zakłóce-
nia. Można go używać nawet przy inten-
sywnych opadach śniegu czy deszczu, 
w temperaturze do –300C. Zakres pracy 
urządzenia sięga od 15 m do 1200 m. 
Nowy miernik prędkości kosztował 49 
tys. zł. Jego zakup został dofinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.  (mt)

aleksander tarnawski, ostatni żyjący cichociemny, świętował swoje 97. urodziny. Podczas uroczystości, która odbyła się w poniedziałek  
8 stycznia, w kultywującej tradycje cichociemnych jednostce Wojsk Specjalnych aGat, list gratulacyjny oraz serdeczne życzenia w imieniu 
prezydenta Gliwic złożył solenizantowi sekretarz miasta andrzej karasiński. 

– Za każdym razem dzieli się Pan z nami 
wielką życiową mądrością. Jest Pan wzorem 
człowieka skromnego, który wiele przeżył, 
należał do elitarnej jednostki i przyczynił się 
do tego, że Polska walcząca przetrwała. Jest 
nam Pan potrzebny. Szczególnie młodym 
ludziom, którym trzeba przekazywać życiowe 
mądrości. Życzymy Panu wielu lat życia, sił 
i zdrowia, pogody ducha i chęci dzielenia 

się swoimi doświadczeniami – w imieniu 
prezydenta Gliwic mówił sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński, wręczając solenizantowi 
kwiaty i list gratulacyjny. 

Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycz-
nia 1921 r. w Słocinie. Służył w 1. Dywizji 
Grenadierów, a następnie w 16. Brygadzie 
Pancernej w Wielkiej Brytanii, w której 

szkolono go do zadań specjalnych, i w 1. 
Dywizji Pancernej. Przeszedł intensywne 
szkolenie dla cichociemnych – żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych. Ich zadaniem była 
walka partyzancka z Wehrmachtem i jed-
nostkami specjalnymi Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy. Cichociemni zaj-
mowali się też organizacją i szkoleniem 
ruchu oporu w kraju. Po zakończeniu 
ćwiczeń w Wielkiej Brytanii i po desancie 
do Polski dostał przydział do okręgu AK 
Nowogródek. Należał do komandosów 
polskiego podziemia, był oficerem Armii 

Krajowej, kapitanem broni pancernej, 
wykonywał trudne misje konspiracyjne. 
Podczas działań wojennych nosił pseu-
donim  „Upłaz”. Po zakończeniu wojny 
zamieszkał w Gliwicach. Jest ostatnim 
z 316 cichociemnych. 

– Zostałem cichociemnym, ponieważ mia-
łem dość siedzenia i czekania, bezczynnego 
patrzenia na wojenną zawieruchę. Cieszę 
się, że teraz możemy żyć w pokoju – mówił 
podczas uroczystości Aleksander Tarnawski. 
 (mf)

Dużo zdrowia, Panie kapitanie!

Solenizantowi serdeczne życzenia złożył sekretarz miasta Andrzej Karasiński
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drogowych

Oglądaj na
gliwice.eu
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 Po pierwsze:   
 dOBra   
 konDycja 

Do aktywnego trybu życia 
zachęcą w tym roku m.in. za-
jęcia sportowe organizowane 
w różnych dzielnicach miasta 
w ramach Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego. W ofercie 
będzie można znaleźć np. 
treningi fitness i aerobik dla 
kobiet w wieku dojrzałym oraz 
cykliczne rajdy rowerowe. 
W kwietniu ruszy cykl aqua aero- 
biku dla seniorów na basenach 
„Mewa” i „Delfin” oraz w krytej 
pływalni w SP nr 28 przy ul. M. 
Strzody. Zajęcia mają trwać do 
końca roku. 

W okresie od czerwca do 
września w parku Chopina będą 
natomiast prowadzone treningi 
tai-chi na trawie, do skorzystania 
z których organizatorzy zachęcają 
również seniorów. Nie zapominaj- 
my o siłowniach pod chmurką, 
których nie brakuje na gliwickich 
osiedlach i w parkach!

 zdrOwie   
 też jest ważne! 

Bezpłatne badania i konsultac-
je lekarskie, a także całoroczne 
wykłady fachowców w ramach 
miejskiej akcji Zdrowe Gliwice 
w CH Forum przy ul. Lipowej 
i w Centrum Kulturalno-Spor-
towym „Łabędź” przy ul. Par-
tyzantów to już gliwicka tradycja. 

Dla nieobecnych przygotowano 
„wirtualne spotkania” ze specja- 
listami na stronie www.gliwice.eu  
(zakładka Zdrowie i pomoc 
społeczna, odnośnik Ochrona 
i promocja zdrowia). 

Miasto promuje też ideę zakłada-
nia i prowadzenia czerwonych 
„Segregatorów Życia” zawiera-
jących najważniejsze informacje 
o stanie zdrowia ich właścicieli. 
Można je bezpłatnie odbierać 
na stanowisku Konsultanta Osób 
Niepełnosprawnych w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego przy  
ul. Zwycięstwa. 

Z kolei jesienią w Centrum 
Wolontariatu przy Gliwickim 

Centrum Organizacji Poza- 
rządowych (ul. Zwycięstwa 1)  
wystartują „Spotkania ze 
zdrowiem psychicznym”. Zapla- 
nowano cztery odczyty, raz na 
dwa miesiące.

 udzielaj się! 
  DySkutuj 
Okazją do wartościowych roz-
mów niech będą warsztaty 

i wykłady organizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną,  
17 oddziałów Klubów Seniora oraz 
Centrum Wolontariatu przy GCOP. 
W styczniu w Bibliotece Centralnej 
przy ul. Kościuszki odbywa się cykl 
spotkań z zakresu psychologii pod 
hasłem „Czego możemy nauczyć 
się od Małego Księcia?”. 

W filii MBP przy ul. Partyzantów 
przewidziano całoroczne „Czytel-
nisko” i Dyskusyjny Klub Książki 
(obecny także w oddziałach przy 
ulicach Syriusza i Przedwiośnie), 
a w filiach przy ul. Syriusza 
i Perkoza – „Klub brydżowy”. 

Cykliczne, zazwyczaj comiesięczne 
spotkania tematyczne seniorów 
będą organizować oddziały MBP 
przy pl. Jaśminu, ul. Perkoza i Ber-
nardyńskiej, a także (w swoich 
siedzibach) Kluby Seniorów i Cen-
trum Wolontariatu przy GCOP.

 Rozwijaj PaSje,   
 zacieśniaj WiĘZi 

Do kalendarza miejskich imprez na 
stałe wpisało się wrześniowe wy-
darzenie o rodzinnym charakterze – 
Rodzinny Piknik Seniora. Jest świet-
ną okazją do spotkań towarzyskich 
i wspólnej zabawy, bo w programie 
nie brakuje konkursów, zawodów 
sportowych, warsztatów, treningów, 
koncertów czy pokazów. 

Seniorów, którzy chcieliby w tym 
roku zrobić „coś więcej” i np. 
spróbować swoich sił na scenie, 
zaprasza Grupa Teatralna Seniorów 
przy Centrum Organizacji Kultu- 
ralnych „Perełka” (ul. Studzienna). 

Uzdolnionych muzycznie 
(zarówno grających na instru-
mentach, jak i śpiewających) 

GliWicki SenioR 2018

Bądź aktywny! Rozwijaj pasje! 
Gliwiccy seniorzy od lat korzystają z coraz bogatszej, miejskiej oferty zajęć i wsparcia 
dla starszych mieszkańców. co przyniesie im 2018 rok? Propozycji – w większości 
całorocznych – jest mnóstwo.
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skupia natomiast Zespół 
Muzyczny Seniorów „Młodzi 
duchem”. Społecznicy z powoła-
nia mogą dołączyć do Akademii 
Wolontariatu Seniora lub pań 
z grupy Baśniowych Babć, które 
odwiedzają gliwickie przed- 
szkola. 

informacji o działaniach dla i na 
rzecz seniorów warto szukać na 
stronie www.gcop.gliwice.pl 
w zakładce „Strefa Seniora”.

 Poszerzaj   
 horyzonty. ŁaM  
 SteReotyPy! 

Niebanalne cykle wykładów, za-
jęcia oraz wycieczki organizuje 
od lat m.in. gliwicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (www.utw.
gliwice.wordpress.com). „Se-
ans Seniora” w Kinie AMOK to 
z kolei cykl projekcji filmowych, 
przeznaczony specjalnie dla 
dojrzałych widzów, zaś „Ope-
ra nie gryzie” – nowy punkt 
w programie zajęć kulturalnych 
w COK „Perełka”. 

Dla tych, których niespecjalnie 
pociąga X Muza, a woleliby raczej 

sprawniej poruszać się w świecie 
wirtualnym, Biblioteka Centralna 
oraz filia MBP przy ul. Partyzantów 
szykują w tym roku bezpłatne 
warsztaty z zakresu edukacji me-
dialnej i cyfrowej. 

Wsparcie w cyfrowym świecie 
będzie również nieść Śląska 
Fundacja Wspierania Przed-
siębiorczości oraz GCOP w ra-
mach kontynuacji cotygodnio-
wego projektu „Facebook łączy 
pokolenia”.

 RaDŹ SiĘ   
 fachowców! 

W okresie rozliczeń podatkowych 
każdy gliwicki senior będzie mógł 
skorzystać z fachowego wsparcia 
w COK „Perełka”. W tym roku 
przewidziano 10 spotkań. 

Potrzebujesz nieodpłatnej 
pomocy prawnej? Zgłoś się do 
gliwickiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który na 12 naj-
bliższych miesięcy zaplanował 
co najmniej 200 porad 
prawnych, oraz do Biblioteki 
Centralnej i filii MBP przy uli-
cach Perkoza i Bernardyńskiej. 

Seniorzy powyżej 65. roku życia 
mogą korzystać z nieodpłat-
nej pomocy prawnej (adresy 
placówek na bip.gliwice.eu 
w bocznej zakładce NIEODPŁAT-
NA POMOC PRAWNA). 

Specjalistyczne poradnictwo 
dla osób starszych znajdują-
cych się w sytuacji kryzysowej 
to natomiast domena Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej przy  
ul. Sikorskiego. Pracownicy OIK 

udzielają wsparcia w swojej 
siedzibie oraz w miejscu zamie- 
szkania klienta.

 jeśli trzeba,   
 nie wahaj się –   
 koRZyStaj  
 Z PoMocy! 

Całoroczne usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania klien-
ta (a także gorące posiłki i za-
bezpieczenie przed zimnem) 

zapewnia od lat Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Gliwiccy seniorzy 
znajdą też wsparcie i ciekawą 
ofertę zajęć w Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Derkacza 
i w Dziennych Domach Pomocy 
Społecznej przy ulicach Koziel-
skiej i Pszczyńskiej. Ośrodki te 
łamią stereotypowe wyobraże-
nia o instytucji DPS. Pozwalają 
m.in. odkrywać i rozwijać indy-
widualne pasje, dając szansę 
rozpoczęcia nowego, satysfak-
cjonującego etapu w życiu. 
 (kik)

GliWicki SenioR 2018
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WaRto WieDZieĆ

 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 
jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

ośrodek interwencji kryzysowej w Gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....

Zespół Szkół ogólnokształcących Specjalnych nr 7 od 1 stycznia pełni 
funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 
Działa tam centrum wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. 

W powołanym przez Prezydenta Miasta 
ośrodku realną pomoc mogą otrzymać 
rodziny z dziećmi, które nie chodzą jeszcze 
do szkoły. Wśród jego podstawowych za-
dań jest udzielanie informacji dotyczących 
m.in. problemów rozwojowych dziecka 
czy specjalistów działających na obszarze 
całego powiatu, organizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju i wskazywanie wła-
ściwych dla dziecka oraz jego rodziny form 
specjalistycznej pomocy, w szczególności 
rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjotera-
peutycznej, psychologicznej, pedagogicz-
nej i logopedycznej. 

Więcej informacji można uzyskać pod  
nr. tel. 32/231-42-01. 

Ośrodek funkcjonuje na terenie szkoły 
w ramach kompleksowego programu 
rządowego „Za życiem”, który służy 
m.in. integracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz wsparciu 
ich rodzin. 

Działalność placówki jest realizowana 
ze środków pochodzących z budżetu 
państwa.   
 (mt)

ośrodek do zadań 
specjalnych
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nr
 7 Rodzicielstwo to bardzo odpowiedzialne zadanie dające ogromną 

radość i satysfakcję. nie każdy biologiczny rodzic jest w stanie mu 
sprostać, dlatego centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny 
w Gliwicach poszukuje małżeństw, rodzin z dziećmi lub osób samot-
nych zainteresowanych tworzeniem rodzin zastępczych. 

Najbliższe spotkania dla osób zaintereso-
wanych tworzeniem rodzin zastępczych 
odbędą się we wtorki 23 stycznia oraz 20 
lutego, w godzinach od 17.00 do 18.00, 
w dolnej sali konferencyjnej Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy 
ul. Studziennej 6. 

– Serdecznie zapraszamy zarówno tych, 
którzy rozważają możliwość pozostania 
rodziną zastępczą dla dzieci pozbawio-
nych należytej opieki, jak i osoby chcą-
ce poszerzyć swoją wiedzę związaną 

z tematyką rodzicielstwa zastępczego 
– zachęca Ewa Pruska z Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gli-
wicach.

Ponadto specjaliści pracy z rodziną są 
dostępni dla każdej osoby zainteresowa-
nej rodzinną pieczą zastępczą codziennie 
w godzinach od 8.00 do 10.30 w Cen-
trum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 
134 (III piętro, pokój 321) oraz pod nr. 
telefonu 32/331-46-23.  (mf)

Potrzebni
zawodowi rodzice
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kultura

Studenckie koło Przewodników Górskich Harnasie działa przy Politechnice śląskiej już od 
1967 roku. Z tej okazji 16 stycznia zaplanowano uroczyste rocznicowe obchody i koncert 
Marka andrzejewskiego. Wstęp wolny – dla włóczykijów i nie tylko.
Urodzinowe spotkanie będzie okazją 
do powspominania 50 lat pełnych 
górskich przygód. W imprezie wezmą 
udział obecni i dawni członkowie 
koła. Dokąd ich przez te lata nogi 
poniosły? Wysoko! Przemierzali 
bieszczadzkie połoniny i dzikie 
ostępy rumuńskich Karpatów. Spot- 
kanie górołazów uświetni występ 
Marka Andrzejewskiego, lubelskiego 
barda. Andrzejewski ma na koncie 
współpracę ze słynnym folkowym ze-
społem Orkiestra św. Mikołaja i wy-
stępy w Ośrodku Praktyk Teatralnych 
Gardzienice. Śpiewa poezję, między 
innymi Bolesława Leśmiana. 

50. urodziny SKPG Harnasie roz-
poczną się o godz. 17.00 w Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko  

(ul. Pszczyńska 85). Wstęp na pod-
stawie bezpłatnych wejściówek do-
stępnych przed imprezą w Mrowisku.

SKPG Harnasie organizuje kursy 
przewodnickie dla miłośników Be-
skidów. Kolejna edycja startuje już 
28 lutego. Kursanci po zaliczeniu 
wszystkich zajęć i wyjazdów w te-

ren mogą przystąpić do egzaminów 
państwowych, po których otrzymają 
uprawnienia i blachy przewodnic-
kie – ich znak rozpoznawczy na 
szlaku. Harnasie organizują także 
rajdy, zloty i obozy wędrowne. 
Szczegóły są dostępne na stronie 
internetowej www.skpg.gliwice.pl. 
 (mm)

londyński spektakl Petera Wrighta jest uważany za naj-
bardziej czarującą interpretację „Dziadka do orzechów”, 
słynnego baletu Piotra czajkowskiego. Będzie można go 
zobaczyć 14 stycznia w kinie amok (ul. Dolnych Wałów 3).
Retransmisja przedstawienia The 
Royal Ballet rozpocznie się o godz. 
16.00. Ruchoma scenografia, 
tańczące płatki śniegu, niesa-
mowite kostiumy – to wszystko 
składa się na barwną opowieść 
o małej Klarze i znalezionym pod 
choinką Dziadku do orzechów. 

W choreografii Lwa Iwanowa 
wystąpią gwiazdy brytyjskiego 
zespołu baletowego. „Dziadek do 
orzechów” jest jednym z najczęściej 
i najdłużej wystawianych spektakli 
w Covent Garden. Dla miłośników 
tańca – pozycja obowiązkowa! 
 (mm)

cZWaRtek 11 StycZnia
 ■ godz. 18.00: „Zülz/Biała i Neustadt/Prudnik” – wy-

kład Marcina Husaka z cyklu „Szlakiem żydowskich 
śladów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów 
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: koncert Grzegorza Turnaua, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

PiĄtek 12 StycZnia
 ■ godz. 16.00: Klub brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 16.00–17.30: warsztaty rękodzieła dla dzieci, 

Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3, sala  
nr 30)

 ■ godz. 16.00–18.30: Klub Gier Planszowych, Filia nr 
21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 21.00: koncert Erith, klub Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko, ul. Pszczyńska 85)

SoBota 13 StycZnia
 ■ godz. 11.00: „Twardziele” – seans z cyklu „Dobry 

czas z filmem i rodziną”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Byfyj i spółka, czyli tradycyjne 
wyposażenie śląskiego domu” – zajęcia dla dzieci 
z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta”, Zamek 
Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 15.00: „Zadwórze – polskie Termopile” – wy-
kład prof. Stanisława Niciei z cyklu „Spotkania z Kre-
sami Rzeczpospolitej”, Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

nieDZiela 14 StycZnia
 ■ godz. 12.00: „Żydowscy malarze” – zajęcia dla dzie-

ci w ramach Bajtel klubu, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 12.30–22.00: finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, Rynek

 ■ godz. 16.00: „Dziadek do orzechów” – retransmi-
sja spektaklu z cyklu „The Royal Ballet”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.15: „Storm. Opowieść o odwadze” – seans 
z cyklu „Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: koncert Jana Kondraka z cyklu „Pa-
skudoFonia”, klub muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

PonieDZiaŁek 15 StycZnia
 ■ godz. 17.00: „Zbliżenia...” – wernisaż wystawy 

Barbary Wachowicz-Białowąs, Filia nr 1 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów Wojennych 3)

WtoRek 16 StycZnia
 ■ godz. 16.30: „Kryzys w rodzinie – czy to koniec 

świata?” – warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego życia 
– czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe 
Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: warsztaty kaligrafii, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.00–19.30: 50. urodziny Studenckiego Koła 
Przewodników Górskich Harnasie, Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00: warsztaty z cyklu „Czego możemy na-
uczyć się od Małego Księcia?”, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

śRoDa 17 StycZnia
 ■ godz. 16.00–18.30: „Spruj to!” – spotkanie grupy 

rękodzieła artystycznego, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

W krainie słodyczy

CO? GDZIE? KIEDY?

Wiewiórka na Drzewie, rockowa kapela z Gliwic, zagra na finale Wielkiej orkiestry świątecznej 
Pomocy w stolicy Belgii. Muzycy dadzą czadu na scenie z kultowym zespołem Strachy na lachy.
Hiszpańskie rytmy, mieszanka roc-
ka, reggae i ska – za te radosne 
dźwięki fani kochają Wiewiórkę 
na Drzewie. Gliwicka publiczność 
zna muzyków między innymi 
z występów na współorganizo-
wanej przez nich charytatywnej 
imprezie plenerowej Hałas Miasta 
i występów na Igrach (juwenaliach 
Politechniki Śląskiej).

14 stycznia Wiewiórka na Drzewie 
wesprze swoją muzyką charyta-
tywną akcję Jurka Owsiaka i spółki. 
Muzycy zagrają na wielkim finale 
WOŚP-u w Brukseli. – Wiewiórka 

na Drzewie i Strachy na Lachy 
zagrają w samym sercu dzielni-
cy europejskiej. Do naszej akcji 

dołączy też Parlament Europejski 
i europosłowie – zapowiada Jurek 
Owsiak. (mm)

Zagrają koncert w Brukseli

chodzą po górach od 50 lat

Wiewiórka na Drzewie
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aktualności / oGŁoSZenia

laboratoria dla 
studentów medycyny

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach inG Banku 
śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biu-
rze Obsługi Interesantów na stanowisku wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej 
stronie od wejścia głównego) oraz w wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A, pokój 10,  
tel. 32/338-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr komunika-
tora GG: 33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 
33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przed-
miotowa opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i wynosi 
odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości od-

danych w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, 
wymienione w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości prze-
znaczonych na cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4  
ww. ustawy),

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości prze-
znaczonych na cele mieszkalne (art. 72, ust. 3,  
pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości 
przeznaczonych na cele inne (art. 72, ust. 3, pkt 5  
ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarial-
nym (lub decyzji administracyjnej), którym dana nieru-
chomość została oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku 
zmiany wartości rynkowej nieruchomości, w formie ak-
tualizacji opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej może 
ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy lata (art. 77  
ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty 
powinien, do końca roku kalendarzowego, otrzymać 
pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązy-
wała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, któ-
rym oddano nieruchomość na cele mieszkalne, a któ-
rych dochód na jednego członka gospodarstwa domo-
wego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok po-
przedzający ten, za który opłata ma być wnoszona, 
ogłaszanego przez prezesa GuS, może zostać na ich 
wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. Boni-
fikata wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na 
okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udziele-
nie bonifikaty należy składać do 1 marca roku, za który 
bonifikata jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opła-
ty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowych w terminie  
do 31 marca każdego roku,  

z góry za dany rok, bez wezwania. 
Chcesz dowiedzieć się, w jakich 
okolicznościach zapadają uchwały 
Rady Miasta, które decyzje po-
piera wybrany przez Ciebie radny 
i o czym dyskutują samorządowcy 
podczas sesji RM? Nie musisz wy-
chodzić z domu, wystarczy dostęp 
do Internetu i komputer. Można 
śledzić tam bezpośredni przebieg 
obrad RM. W tym celu warto 
wejść na stronę www.gliwice.eu, 
zajrzeć do dolnej zakładki „Samo-
rząd” i kliknąć odsyłacz do plików 
wideo.

SeSja RaDy 
miasta

11 stycznia 2018 r.  
w sali obrad  

w Ratuszu Miejskim,  
o godz. 16.00  

rozpocznie się sesja 
Rady Miasta Gliwice  

z następującym  
porządkiem  
dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Komunikaty.
4. Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gli-
wice (druk nr 770).

5. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na rok 2018 (druk  
nr 771).

6. Sprawy różne i wolne wnioski 
zgłaszane przez radnych.

7. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBrady  
na żyWo

Wydział inżynierii Biomedycznej Politechniki śląskiej oraz firma 
Royal Philips utworzą centrum inżynierskiego Wspomagania 
Medycyny i Sportu. nowy kompleks ma stanowić zespół wysoko-
specjalistycznych laboratoriów, w których będą opracowywane 
nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne.

Badacze szukać będą odpowiedzi  na 
wyzwania współczesnej medycyny, 
zwłaszcza w obszarze starzejącego się 
społeczeństwa oraz medycyny sperso-
nalizowanej.

Centrum powstaje jako część projektu 
„Assist Med Sport Silesia”, realizowane-
go w zakresie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014–2020. Projekt o wartości 
92 mln zł wystartował w grudniu, wraz 
z podpisaniem umowy pomiędzy Urzę-
dem Marszałkowskim a Politechniką Ślą-
ską. – Realizacja projektu z pewnością 
wzmocni potencjał badawczy w zakresie 
inżynierii biomedycznej, a także zwięk-
szy atrakcyjność śląskich firm i całego 
regionu – mówi Paweł Doś, rzecznik 
Politechniki Śląskiej.  (mt)
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Hanna i Zuzanna oraz jakub i Szymon – według raportu urzędu 
Stanu cywilnego te imiona cieszą się największą popularnością 
i były najczęściej nadawane dzieciom w Gliwicach w 2017 roku. 
W minionym roku w naszym mieście przyszło na świat 2 322 dzieci 
(o 149 więcej niż w zeszłym roku) – 1 125 chłopców oraz 1 197 
dziewczynek.

Gliwiczanie, podobnie jak przed rokiem, 
chętnie wybierali imiona tradycyjne. Po-
nownie najwięcej urodzonych chłopców 
dostało imię jakub (48). Wśród imion dla 
dziewczynek znów najpopularniejsza była 
Hanna (to imię otrzymały 44 maluchy).

W pierwszej piątce imion męskich zna-
lazły się również: Szymon (44 ), Woj-
ciech i Filip (tymi imionami obdarzono 
ex aequo 40 szkrabów), jan (36) oraz 
Michał i Franciszek (po 28). W gronie 

dziewczynek, poza Hanną, królowały 
imiona popularne w kraju od kilku lat, 
takie jak Zuzanna (43), Maja (40), julia 
(37), alicja (37), Zofia (36).

W zestawieniu nie zabrakło również 
imion rzadkich czy obco brzmiących. 
noemi, Michelle, ines, aron, Majkel, 
jonathan, kayla, Zlata, Selena, Ryan, 
Roni czy assad to tylko niektóre z ory-
ginalnych imion wybranych w zeszłym 
roku przez rodziców z Gliwic.  (mt)

te wybieramy 
najczęściej

fo
t. 

Pi
xa

ba
y 

CC
0

http://www.gliwice.eu
http://www.psf.gapr.pl
http://www.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 2/2018 (882), 11 stycznia 2018 13

W ostatniej kolejce i rundy rozgrywek Gtk Gliwice po raz pierwszy 
wygrało na własnym parkiecie. Zespół Pawła turkiewicza ograł w pre-
stiżowym pojedynku MkS Dąbrowa Górnicza 83:77. o końcowym 
sukcesie zadecydowała postawa w defensywie. 

Przez 17 lat kibice koszykówki w woje-
wództwie śląskim nie mogli pasjonować 
się spotkaniami derbowymi. Gdy do eks-
traklasy trafiło GTK Gliwice, nadarzyła się 
okazja do emocjonującego pojedynku. 
Faworytem był MKS Dąbrowa Górnicza, 
który w czwartym sezonie, na poziomie 
najwyższej klasy rozgrywkowej, zajmował 
2. miejsce w ligowej tabeli. Jak to jednak 
zwykle bywa w meczach drużyn z tego 
samego regionu, dotychczasowe osia-
gnięcia nie mają znaczenia i gospodarze 
postawili trudne warunki rywalowi.

Trener MKS-u, Jacek Winnicki, chcąc za-
skoczyć rywala i wykorzystać przewagę 
wzrostu i siły, wyznaczył do gry od pierw-
szych minut dwóch swoich najlepszych 
podkoszowych. To posunięcie przynio-
sło oczekiwany skutek, bo dąbrowianie 
odskoczyli na 11 punktów przewagi 
(6:17). Szkoleniowiec gospodarzy, Paweł 
Turkiewicz, dokonał wtedy pierwszych 
zmian i to właśnie zawodnicy z ławki 
rozpoczęli pogoń, minimalizując różnicę 
w punktach do kilku „oczek”. 

Po wznowieniu gry GTK nadal starało się 
odrobić straty, ale wkrótce oba zespoły 

dzieliło już 14 punktów (22:36). Gliwi-
czan do walki poderwał celną „trójką” 
Lukas Palyza, a następnie piłka zaczęła 
wędrować w strefę podkoszową do 
Mavericka Morgana. To dzięki niemu 
oraz Quintonowi Hookerowi zespół 
Pawła Turkiewicza zdołał się zbliżyć na 
trzy punkty różnicy (41:44). Gliwiczanie 
popełnili jednak błędy, dzięki czemu 
dąbrowianie schodzili na przerwę pro-
wadząc siedmioma „oczkami”.

Po przerwie do dobrze dysponowane-
go Morgana dołączył Paweł Zmarlak. 
Kiedy ponownie uaktywnił się Hooker, 
wejściem pod kosz doprowadził do re-
misu (58:58), a chwilę później, po akcji 
Morgana, GTK wyszło po raz pierwszy 
na prowadzenie. Ostatecznie jednak 
po trzech kwartach to znów MKS był 
o dwa punkty bliżej zwycięstwa. GTK nie 
zamierzało się jednak poddać. W końcu 
gliwiczanie objęli prowadzenie i odnieśli 
historyczne zwycięstwo na własnym 
parkiecie w Polskiej Lidze Koszykówki.

W kolejnym meczu u siebie GTK Gliwice 
zagra z Miastem Szkła Krosno.

.  (kik)/GTK Gliwice

SPoRt

Bajeczny gol Dewuckiego

nie udało się siatkarkom aZS-u Politechniki śląskiej Gliwice podtrzymać 
świetnej passy z poprzedniego roku i zaliczyć piątego zwycięstwa z rzędu. 
akademiczki uległy na wyjeździe 1:3 e.leclercowi Radomce Radom.

Oba zespoły spisywały się ostatnio bar-
dzo dobrze, notując serię zwycięstw. 
Trudno więc było wskazać, która z dru-
żyn ma więcej szans na zwycięstwo. 
Niewątpliwie atutem Radomki był 
fakt, że pojedynek ten był rozgrywany 
w jej hali. Gliwiczanki jednak w końców-
ce roku złapały właściwy rytm i zgranie, 
co zaowocowało serią czterech zwy-
cięstw z rzędu. Z nadzieją, że uda się 
kontynuować tę serię, podopieczne 
Wojciecha Czapli otworzyły starcie z ra-

domiankami i zdobyły pierwszy punkt. 
Triumf nie był im jednak pisany. 

Pierwszy mecz w nowym roku nie 
poszedł po myśli Akademiczek, choć 
w trzech pierwszych setach prowadziły 
wyrównany pojedynek. Zabrakło kon-
sekwencji. 13 stycznia w sobotę gliwi-
czanki podejmować będą, zajmującą 
drugie miejsce w tabeli, Wisłę Warsza-
wa. Początek meczu – godzina 17.00.  
 (kik)

W meczu inaugurującym rundę rewanżową w Futsal ekstraklasie Piast 
Gliwice pokonał aZS uG Gdańsk 3:2. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył 
Przemysław Dewucki, jedną Michał Grecz. 

Pierwsza połowa z golami Dewuckiego 
i Grecza mogła podobać się kibicom, 
którzy szczelnie wypełnili halę przy 
Jasnej 31, ale wynik do przerwy (2:2) 
na pewno nie satysfakcjonował gospo-
darzy. Goście widząc, że gliwiczanie nie 
radzą sobie w akcjach ofensywnych, 
sami próbowali atakować. Wreszcie 
w 27. minucie swoje nieprzeciętne 
umiejętności po raz kolejny pokazał 
Dewucki. Z półobrotu huknął pod po-
przeczkę nie do obrony, wyprowadza-
jąc Piasta ponownie na prowadzenie.

Gdańszczanie po raz trzeci musieli 
gonić wynik i zaciekle atakowali. Osta-
tecznie to Piast utrzymał prowadzenie 
i zainkasował trzy punkty.

Kolejny mecz futsalistów dopiero 10 lute-
go (na wyjeździe, ze Słonecznym Stokiem 
Białystok). Tak długa przerwa spowodo-
wana jest przygotowaniami i występem 
reprezentacji Polski w futsalu na Mistrzo-
stwach Europy w Słowenii, które odbędą 
się na przełomie stycznia i lutego.

.  (kik)/piast.gliwice.pl/futsal

udany finisz

Wróciły bez punktów
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oGŁoSZenia

Przedsiębiorstwa Remontów 
ulic i Mostów S.a.,  
ul. nad Bytomką 1,
sprzeda wycofany  

z eksploatacji samochód 9-osobowy 
Renault trafic 2.0 dci  

wersja l1H1P2 Pack clim (uszkodzony)
Dane pojazdu: 
Rok produkcji: 2007; przebieg: 361 887 km;
silnik: Diesel 2.0 dCi; pojemność/moc: 1995 cm3 / 116 KM

Wszelkich informacji udziela Główny Inżynier ds. Logistyki 
pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega 
sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanych

• dz. nr 1084 i 1085, obręb So-
śnica, zapisanych w kW nr 
Gl1G/00012450/3, o łącznej 
powierzchni 0,1645 ha, położo-
nych w Gliwicach przy ul. Mło-
dego Górnika 13, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 24 stycznia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości: 254 000,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 25 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2018 r.
--------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej o łącznej powierzchni 3703 m2, obej-
mującej:

• dz. nr 464 i 466, obręb Przyszów-
ka, kW Gl1G/00120060/2, przy 
ul. Pułaskiego.

termin przetargu: 6 marca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto; 21% ceny obej-
mującej działkę niezabudowaną zawiera podatek VAT 
w wysokości 23%, a 79% ceny dotyczy działki zabudo-
wanej i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.). 
Wadium: 50 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2018 r.

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki 

nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komu-
nikaty 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.

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

przeznaczone  
do wydzierżawienia:
•	 nr 594 do 18 stycznia 2018 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. WRocŁaWSka 7D, lokal nr i, parter, pow. 96,84 
m2, 9 pomieszczeń, Wc, piwnica – 57,92 m2 (6 po-
mieszczeń, korytarz), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 55 650,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 16 stycznia 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

• ul. DaSZyŃSkieGo 17, lokal nr iii, parter, pow. 
102,06 m2, 4 pomieszczenia, 2 korytarze, 2 pomiesz-
czenia sanitarne, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 244 700,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
termin oględzin: 16 stycznia 2018 r. od godz. 10.45 do 11.00, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

• ul. GWiaZDy PolaRnej 50 – 54, lokal nr Viii,  
X piętro, pow. 308,22 m2, 14 pomieszczeń, 8 po-
mieszczeń sanitarnych, korytarz, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 169 400,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
termin oględzin: 12 stycznia 2018 r. od godz. 13.20 do 13.35
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 9.30 do 
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. DaSZyŃSkieGo 7, lokal nr ii, parter (oficyna), 
pow. 37,21 m2, 2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 54 200,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 11.15 do 11.30, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. okRZei 11, lokal nr iii, parter (oficyna), pow. 
71,38 m2, 4 pomieszczenia, Wc, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 79 100,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
termin oględzin: 15 stycznia 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 8.30 do 
8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 
14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. kuRPioWSka 6, lokal nr 2, i piętro, pow.  
70,82 m2 + piwnica: 24,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 141 500,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
termin oględzin: 12 stycznia 2018 r. od godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 8.00 do 
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. DWoRcoWa 40D, lokal nr 13, i piętro, pow. 
50,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, Wc, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. BaRlickieGo 11, lokal nr 2, i piętro, pow.  
41,55 m2, 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie go-
spodarcze, przedpokój, dostęp do Wc* na klatce 
schodowej (*pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 101 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali  

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

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych 

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe 

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 

ochraniany przez 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

naBÓR na  
mieszkania tBs

Zarząd Budynków Miejskich i tBS Sp. z o.o. ogłasza 
otwarty nabór na mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe. nabór 

trwa do 15 stycznia 2018 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie 
wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) 
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie 
internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie ZBM I TBS.

lp. adres
czynsz

bez mediów
Rodzaj 

mieszkania Partycypacja kaucja

1. andersena 46/2
parter

498,74 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2 43 744,00 zł 5985,00 zł

2. żabińskiego 41/12
ii piętro 

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 18 914,00 zł 5045,00 zł

3. żabińskiego 37/12
ii piętro

420,42 zł
bez mediów

1 pokój
35,75 m2 12 609,00 zł 5045,00 zł

4. żabińskiego 29/2
parter

671,85 zł
bez mediów

2 pokoje
57,13 m2 20 150,00 zł 8062,00 zł

5. Mikołowska 21/13
iV piętro

406,31 zł
bez mediów

1 pokój
34,55 m2 36 557,00 zł 4876,00 zł

6. Mikołowska 25/15
ii piętro

515,21 zł
bez mediów

2 pokoje
43,81 m2 38 629,00 zł 6182,00 zł

uwaGa
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkal-
nego z przedmiotowego naboru.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 

w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż wyposażenia  
meblowego w ramach inwestycji pn. 

„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo
-sportowej PoDiuM w Gliwicach”.

termin składania ofert: 1 lutego 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 1 lutego 2018 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i kanalizacji  

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych  

organizowanych wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice pn.:

„Regeneracja wodomierzy oraz dostawa 
fabrycznie nowych wodomierzy wraz ze 
skonfigurowanymi modułami radiowymi”.
termin składania ofert: 16 stycznia 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

„Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów 
eksploatowanych w PWik Gliwice”.
termin składania ofert: 16 stycznia 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.10

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Wywóz odpadów komunalnych z terenu 
Pec – Gliwice Sp. z o.o. przy ul. królewskiej 
tamy 135 i 44 w Gliwicach.
termin składania ofert: 16 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

Zabudowę systemu pomiaru jakości węgla 
na taśmociągach kotłowni WP-70 i WR-25.
termin składania ofert: 17 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych 
i remontowych realizowanych w latach 
2018 – 2019.
termin składania ofert: 18 stycznia 2018 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 18 stycznia 2018 r. o godz. 12.30

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

Miejski Zarząd usług 
komunalnych,  

ul. Strzelców Bytomskich 
25c, 44-109 Gliwice,

informuje o możliwości umieszczenia 
nośników reklam, służących komercyjnej 

działalności firm reklamowych,  
na zarządzanym przez MZuk terenie 

przy ul. kujawskiej i Błonie, obręb ligota 
Zabrska (teren giełdy samochodowej).
termin składania ofert: do 28 lutego 2018 r.
Więcej informacji – warunki, szkic sytuacyjny 

oraz wzór umowy dostępne są na naszej stronie 
internetowej www.mzuk.pl.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
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oGŁoSZenia
OFERTY PRACY

oferta pracy na stanowisku kierowcy  
autobusu w Przedsiębiorstwie  

komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji 

miejskiej według ustalonego rozkła-
du jazdy i harmonogramu pracy, ob-
sługa przystanków wraz z wymianą 
pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świa-

dectwem kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzającej ukończenie szko-
lenia okresowego lub uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywa-
nia zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadze-
niu autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecznych i po-
znawczych menedżerskich.

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

dzających staż pracy oraz kwalifikacje 
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretaria-
cie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miej-
skiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi 
jedynie na wybrane aplikacje. Informu-
jemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 35a, 44-100 Gliwice, 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na  
stanowisku konserwatora urządzeń wielofunk-

cyjnych PiaP, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie 

techniczne kierunkowe (elektronika, 
mechatronika),

• doświadczenie w pracy w zawodzie,
• umiejętność diagnozowania usterek,
• umiejętność analitycznego rozwiązy-

wania problemów,
• umiejętności z zakresu mechaniki 

precyzyjnej, elektroniki, informatyki,
• umiejętność pracy z komputerem 

i znajomość budowy komputera,
• znajomość j. angielskiego w stopniu 

umożliwiającym czytanie dokumen-
tacji technicznej,

• zaawansowana znajomość arkusza 
kalkulacyjnego, np. MS Excel,

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

ności prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych,

• posiadanie kwalifikacji zawodowych 
wymaganych do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole, komuni-

katywność, kultura osobista,
• odporność na stres,
• odpowiedzialność oraz dokładność,
• chęć samodoskonalenia,
• samodzielność i efektywność w dzia-

łaniu.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w serwisowaniu au-

tomatów sprzedających, biletowych 
lub parkomatów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaral-

ności,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu 

pełnej zdolności do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

• oświadczenie kandydata, od kiedy 
może nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych do celów rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu 
do wiadomości faktu obowiązku publi-
kacji w BIP danych osobowych.

termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty, w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko 
konserwatora urządzeń wielofunkcyj-
nych PIAP”, należy składać w terminie 
do 31 stycznia 2018 r. w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub 
e-mailowo na adres: kadry@ssm.silesia.
pl, w temacie: Kandydat na stanowisko 
konserwatora urządzeń wielofunkcyj-
nych PIAP.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

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

• pracownik sklepu internetowego 
wykształcenie: brak wymagań, wymagana biegła znajomość 
języka niemieckiego –  współpraca z klientem niemieckojęzycz-
nym, biegła obsługa komputera, sprzedaż art. samochodowych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

• specjalista do spraw kluczowych klientów                                                                                                                                         
   (key account manager) 

wykształcenie wyższe ekonomiczne, doświadczenie zawodowe: 
5 lat, znajomość jęz. angielskiego (Native Speaker), negocjacje, 
zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów (sprzedaż), 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant okien – pomiarowiec 
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: pomiary i serwis stolarki 
okiennej i drzwiowej, jedna zmiana, miejsce pracy: woj. śląskie;

• operator ładowarki jednonaczyniowej 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie, uprawnienia 
na ładowarkę jednonaczyniową, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice; 

• kierowca autobusu 
wykształcenie zawodowe lub średnie, prawo jazdy kat. D, 
świadectwo kwalifikacji zawodowej, prowadzenie autobusu, 
sprzedaż oraz kontrola biletów, miejsce pracy: Gliwice oraz 
linie komunikacyjne obsługiwane przez PKM na terenie woj. 
śląskiego, baza: Gliwice, ul. Chorzowska;

• elektryk 
wykształcenie zawodowe, min. rok doświadczenia, prawo jazdy 
kat. B oraz orzeczenie o niepełnosprawności – mile widziane, 
uprawnienia SEP do 1 kV, zakres obowiązków: wykonywanie 
prac elektrycznych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• tynkarz 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, prace tynkarskie 
na terenie powiatu gliwickiego, umowa-zlecenie;

• kierowca samochodu dostawczego do 3,5 tony
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe, komuni-
katywna znajomość jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, prawo 
jazdy kat. B, miejsce pracy: kraje UE.

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 4 stycznia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów 
S.a. w Gliwicach, ul. nad Bytomką 1, 

zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bi-

tumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod adresem: 
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
kontakt: 32/270-40-03.

ZnajDZieSZ naS też na:

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.gapr.pl
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