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DRuGa STROna w ObiekTywie

11 listopada 2018 roku w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie zaśpiewa Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Podczas koncertu pod nazwą „Sto Lat” 
zorganizowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie można usłyszeć między innymi utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Henryka 
Góreckiego, piosenki z czasów Legionów Polskich i II wojny światowej. W koncercie w Royal Albert Hall swój udział zapowiedziały takie gwiazdy, jak: Edyta Górniak, Anna Maria 
Jopek, Anna Wyszkoni, Stanisław Sojka, Sebastian Karpiel-Bułecka, Kuba Badach i Leszek Możdżer. (fot. A. Weber)

Najpierw turniejowe zwycięstwo w Pawłowicach, a następnie – wygrana w ramach 
Polskiej Ligi Curlingu w Bełchatowie! Curlerzy z AZS Gliwice OGIEŃ, czyli Tomasz 
Pluta, Paweł Hertman, Piotr Świeszek i Tomasz Bosek, triumfowali tam 7:1 nad POS 
Monkey Man Łódź – Curling Team. Gratulacje, panowie! (fot. AZS Gliwice OGIEŃ)

Wystąpią w Royal Albert Hall w Londynie

W piątek, 9 lutego, na ul. Przy Raciborskiej Bramie (łączącej ul. Raciborską z ul. Kaczy-
niec) zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. W związku ze zmianą organizacji 
ruchu nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu w rejonie skrzyżowania ulic Racibor-
ska–Przy Raciborskiej Bramie. Pierwszeństwo przejazdu posiadać będą uczestnicy 
ruchu wyjeżdżający z ul. Przy Raciborskiej Bramie. (fot. archiwum UM)

Uwaga na Starówce!

OGIEŃ idzie jak burza

W tym tygodniu TŁUSTY CZWARTEK, czyli ostatni czwartek karnawału, przybliżający 
nas nieubłaganie do Wielkiego Postu. Zgodnie z ludową tradycją objadanie się w TC 
jest nie tylko dozwolone, ale nawet wskazane. Według przesądów, jeśli tego dnia 
nie zjemy ani jednego pączka, nie będzie nam się wiodło w życiu. (fot. Pixabay)

Po wysokim zwycięstwie nad liderem rozgrywek piłki ręcznej kobiet w Olkuszu (24:34), 
szczypiornistki Sośnicy Gliwice zmierzyły się z AZS AWF Warszawa. Po znakomitym 
meczu gliwiczanki nie dały rywalowi szans i zwyciężyły w stosunku 28:15 (13:5). Triumf 
zapewnił im prowadzenie w ligowej tabeli. Dwa następne mecze ligowe Sośnica rozegra 
na wyjeździe, w Jarosławiu i Lublinie. (fot. SPR Sośnica Gliwice)

Na nie nie ma mocnych!

Szczypiornistki Sośnicy liderem rozgrywek 

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 6/2018 (886), 8 lutego 2018 3

8 159 mieszkańców Bojkowa, ostropy i Dolnej Wsi 
podłączyło się do kanalizacji w 2017 r. Powstały 74 km 
nowej sieci kanalizacji sanitarnej w trzech ostatnich, 
nieskanalizowanych do tej pory dzielnicach Gliwic.

W ten sposób zakończył się pro-
jekt porządkujący gospodarkę 
ściekową Miasta Gliwice zgodnie 
z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Korzyści tych podłączeń 
odczują nie tylko mieszkańcy, ale 
też i środowisko naturalne.

W poprzednich etapach inwestycji 
skanalizowano Brzezinkę, Żerniki, 
Łabędy, Sośnicę, Ligotę Zabrską, 
ul. Tarnogórską, ul. Kozielską, 
Stare Miasto i Czechowice. Po-
wstało wówczas 112 km kanali-
zacji sanitarnej i 54 km kanalizacji 
deszczowej. Przeprowadzono 
też renowację 8 km kanalizacji 
ogólnospławnej i zbudowano 7 

przepompowni ścieków. Nowa 
kanalizacja sanitarna została 
włączona poprzez istniejący sys-
tem do Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków, którą oddano do użytku 
w 2002 roku. W kolejnych latach 
zmodernizowano Stację Uzdat-
niania Wody, wybudowano Stację 
Zrzutu Osadów, zmodernizowano 
2,3 km wodociągu, w tym oddane 
do użytku 2,1 km kanalizacji desz-
czowej, i 74 km sieci kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicach Bojków, 
Ostropa i Dolna Wieś.

 – Osiągnięty efekt ekologiczny 
to wspólny sukces przedsiębior-
stwa i mieszkańców Gliwic w dą-

żeniu do ochrony środowiska 
naturalnego, odpowiedzialności 
za jakość życia przyszłych poko-
leń. To również sukces spółki 
w realizacji stawianych celów 
strategicznych, porządkujący 
gospodarkę ściekową Miasta 
Gliwice zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, dla 
zapewnienia stopniowego wy-
pełniania krajowych i unijnych 
regulacji w zakresie oczyszczania 
ścieków komunalnych i ochrony 
wód przed zanieczyszczeniami. 
Inwestycja, jaką spółka wykona-
ła w ramach kontraktu budowy 
kanalizacji sanitarnej w  Boj-
kowie, Ostropie i Dolnej Wsi, 
kosztowała 179 mln zł, z czego 
44% (78 mln zł) stanowiła bez-
zwrotna pomoc ze środków 
Unii  Europejskiej – podkreśla 
Iwona Lukowicz-Fojt, wiceprezes 

zarządu Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Gliwicach.

 – Zrealizowana inwestycja, która 
była kontynuacją przedsięwzięć 
podejmowanych w latach ubie-
głych przez PWiK, kończy cały 
proces unowocześniania gliwickiej 
infrastruktury w zakresie poprawy 

i wyposażenia miasta w sferze 
wodno-ściekowej. Cieszę się, że 
problemy ochrony środowiska 
traktowane są przez mieszkań-
ców z należytą troską. Nie szczę-
dzimy wysiłków, by zapobiegać 
degradacji środowiska – dodaje 
dr Katarzyna Jachymska, członek 
zarządu PWiK. (mf)

W miejscu skrzyżowania ulic kozielskiej, Wyczółkowskie-
go i kresowej powstaje rondo. Przejeżdżający tamtędy 
kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Na niebezpiecznym skrzyżowa-
niu często dochodziło do wy-
padków, których przyczyny nie 
wynikały z winy zarządcy drogi.  
Koncepcja wybudowania w tym 
miejscu czterowylotowego ron-
da pojawiła się 2 lata temu.

– W 2017 roku opracowano 
dokumentację projektową, wy-
dano decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, 
a także rozpisano przetarg na 
wykonawstwo robót – przypomi-
na Iwona Prokopiak, kierownik 
Referatu Planowania i Inwestycji 
Drogowych oraz Ewidencji Dróg 
w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Inwestycja, którą od 29 stycznia 
realizuje PRUiM, obejmuje też 
wykonanie nowej nawierzchni, 
przebudowę i budowę chodni-
ków oraz budowę zatoki auto-
busowej. 

W I etapie przebudowy skrzyżo-
wania został zamknięty wlot ul. 
Kozielskiej od strony centrum 
miasta. Objazd poprowadzono 
ulicami Wyczółkowskiego i Gau-
diego. Kierowcy, podróżujący 
od strony Brzezinki, skręcając 
w ul. Wyczółkowskiego znajdują 
się teraz na drodze z pierwszeń-
stwem przejazdu. Pierwszeństwo 
przejazdu wyznaczono także dla 
samochodów włączających się 
z ul. Gaudiego w ul. Kozielską.

W związku z budową ronda 
wprowadzono również zmiany 
w funkcjonowaniu linii auto-
busowych nr 57, 93, 692 i 924. 
Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie  
www.kzkgop.com.pl.

Koszt wszystkich prac to ok. 
5,3 mln zł. ZDM zapowiada, 
że powinny się one zakończyć 
w drugiej połowie roku. (mt)

Gliwice są jednym z polskich miast, które w ciągu ostatnich lat najbardziej się 
rozwinęły i mają najlepsze perspektywy na przyszłość. Potwierdzają to wyniki 
badań, przeprowadzonych przez kantar Millward Brown na zlecenie Górnośląsko- 
-Zagłębiowskiej Metropolii.

Respondenci uznali Gliwice za 
jedno z miast, które najbardziej 
rozwinęły się w ciągu ostatnich 
10 lat. W tym zestawieniu na-
sze miasto znalazło się na wy-
sokiej, 17 pozycji. Warto dodać, 
że spośród miast województwa 
śląskiego wyprzedzają nas tylko 
Katowice.

Gliwice zajmują również wysoką 
pozycję wśród miast, które mają 
najlepsze perspektywy. I tym 
razem wśród miast Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii 
lepsze od nas okazały się jedynie 
Katowice. Ponadto duża część 
badanych wskazuje Gliwice jako... 
najładniejsze miasto w Polsce!

Badanie „Przystanek Miasto 
2017” zostało zrealizowane 
w dniach 17–21 listopada 2017 r.  
w 18 miastach oraz na terenie  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej  
Metropolii. Mieszkańców pytano 
telefonicznie m.in. o ocenę mia-
sta, jego infrastrukturę i perspek-
tywy. (mt)
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Gliwice z powodzeniem realizują swój własny program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa zarówno 
mieszkań komunalnych, dla rodzin o niskich dochodach, jak i tBS-owskich – dla osób średnio sytuowanych.

kosztowne remonty
Miasto systematycznie inwestuje w bieżące 
utrzymanie, remonty i modernizacje ok. 13 
tys. mieszkań, które wchodzą w skład zasobu 
komunalnego. Przeznacza na ten cel średnio 
20–30 mln zł rocznie. Środki w zdecydowa-
nej mierze pochodzą z budżetu miejskiego, 
a uzupełnieniem są pieniądze z programów 
unijnych, rządowych i wojewódzkich.

W zeszłym roku, dzięki zakwalifikowaniu 
do unijnego projektu „Mieszkania na 
start”, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
wyremontował od podstaw 21 mieszkań 
na cele socjalne. Są one przeznaczone dla 
rodzin z dziećmi w trudnej sytuacji życio-
wej oraz osób bezdomnych. Adaptacja 
„mieszkań na start” kosztowała miasto 
około pół miliona zł. Unijne dofinansowa-
nie pozwoliło odzyskać 85% poniesionych 
kosztów (około 400 tys. zł).

Z innej puli – rządowego programu „Po-
prawa warunków mieszkaniowych” – Gli-
wice pozyskały blisko 250 tys. zł dotacji 
na remonty i modernizacje 20 mieszkań 
zajmowanych przez rodziny romskie.

inne dotacje, które przyznał 
Gliwicom bank Gospodarstwa 
krajowego, pozwalają realizować 
miastu kolejne duże inwestycje 
poszerzające zasób mieszkań 
komunalnych. 

– Aktualnie realizowany jest remont bu-
dynku przy ul. Nowy Świat 59. Powstanie 
tam 8 mieszkań o powierzchni od 39 m2  
do 69 m2 – mówi Bożena Kus, 
dyrektor gliwickiego ZGM-u. Re-
mont przy Nowym Świecie bę-
dzie kosztował ponad 1,1 mln zł.  

Dofinansowanie wynosi 45%. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na 
czerwiec tego roku.

komunalne „M”  
od podstaw
Oprócz modernizacji istniejących budynków, 
miasto od podstaw buduje nowe mieszkania 
komunalne. 

w ostatnich latach  
w Gliwicach powstały komu-
nalne kompleksy mieszkaniowe 
przy Jana Pawła ii, Żeromskiego, 
Jasnej, targowej, przy kocha-
nowskiego i Staromiejskiej. a to 
jeszcze nie koniec, bo cały czas 
wznoszone są kolejne. 

Wśród inwestycji realizowanych jest m.in. 
wielorodzinny budynek przy ul. Zawadzkie-
go w Łabędach. Aktualnie jest tam przygo-
towany teren pod budowę, a w 2019 roku 
w tym miejscu powstaną 33 mieszkania. Przy  
ul. Górnej, Samotnej, Kujawskiej i Św. Jac-
ka budowane są dwa budynki mieszkalne 
(docelowo powstanie tam sześć), w których 
wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, 
wybuduje 48 mieszkań. Koszt inwestycji 
dofinansowanej w 35% to ok. 10 mln zł.

Równocześnie ZGM planuje kolejne 
inwestycje, np. wzniesienie budynku 
przy ul. Harcerskiej, który na razie 
znajduje się w fazie projektowej. Wnio-
sek o dofinansowanie tej inwestycji 
zostanie złożony we wrześniu. Oprócz 
tego powstać ma czterokondygnacyjny 
budynek przy ul. Wrocławskiej za ok. 
9 mln zł. Docelowo znajdą się w nim 
22 mieszkania, podziemny parking z 26 
miejscami postojowymi i zielone tarasy 
dla mieszkańców parteru. Aktualnie in-
westycja jest na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej i wniosku do 
BGK o dofinansowanie.

inwestycje pod klucz
Zajmujące się mieszkaniówką dwie miej-
skie spółki – ZBM I TBS i ZBM II TBS – przez 
wiele lat wykorzystywały możliwości, 
jakie dawał krajowy system budownic-
twa społecznego. W Gliwicach powstało 
w rezultacie prawie 1600 komfortowych 
mieszkań na wynajem, dostępnych dla 
ludzi średnio zarabiających. Udało się 
w ten sposób zaspokoić potrzeby kilku 
tysięcy osób, a przy okazji zagospoda-
rowano niewykorzystane dotąd obszary 
w różnych częściach miasta – m.in. przy 
ulicach Witkiewicza, Żabińskiego, Lipo-

inweSTycje
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Wielorodzinny budynek przy ul. Zawadzkiego
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wej, Dworskiej, Bernardyńskiej, Uszczy-
ka, Strzelniczej i Granicznej, Strzelców 
Bytomskich czy Mikołowskiej. Z czasem 
państwo wycofało się ze wspierania bu-
downictwa społecznego.

Miejskie spółki odnalazły się 
jednak w nowej sytuacji i przy-
jęły model finansowania, dzięki 
któremu nadal z powodzeniem 
współtworzą ofertę mieszkaniową 
na gliwickim rynku nieruchomości.

– W Polsce wiele osób krytykuje tzw. roz-
lewanie się miast. W Gliwicach działamy 
planowo, wypełniamy luki w zabudowie 
centrum i budujemy „plomby” na wolnych 
terenach śródmiejskich. Tam jest uzbroje-
nie, dojazd, bliskie sąsiedztwo przedszkoli 
i szkół. Posiadamy plany zagospodarowania 
przestrzennego na terenie całego miasta. 
Działający na wolnym rynku deweloperzy 
wykorzystują to i stwarzają atrakcyjne ofer-
ty mieszkaniowe – mówi Adam Neumann, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Mieszkania na sprzedaż lub na 
wynajem cieszą się dużą po-
pularnością, zwłaszcza wśród 
młodych rodzin. 

Najnowsze efekty działalności miejskich 
spółek widać w obrębie ulic Wiązowej 
i Granicznej. ZBM II TBS wybudował tam 
ostatnio 12 budynków z 323 mieszkania-
mi, 6 lokalami usługowymi i 62 miejscami 
postojowymi w garażach pod budyn-
kami, a także zapewnił infrastrukturę 

towarzyszącą – parkingi, 3 place zabaw 
dla dzieci, tereny zielone. W 2019 roku 
zakończy się kolejna budowa „dwójki” 
i do użytku zostanie oddane przyja-
zne dla seniorów CENTRUM 50+ przy  
ul. Warszawskiej 35. „Jedynka”, czyli 
ZBM I TBS, intensywnie wznosi cztero-

kondygnacyjne budynki mieszkalne przy 
ul. Opolskiej z mieszkaniami z opcją 
„dojścia do własności”. Powstają tam 32 
mieszkania o powierzchni od 34,86 m2  
do 85,60 m2 oraz co najmniej 20 lokali 
użytkowych. Mieszkania zostaną oddane 
do zasiedlenia jeszcze w tym roku. (mt)
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Pierwszy kwartał to czas 
rozliczeń podatkowych. 
od najbliższego weeken-
du mieszkańcy płacący po-
datek od nieruchomości, 
podatek rolny lub leśny 
zaczną otrzymywać decy-
zje o wysokości podatku 
na ten rok.

Wszystkie decyzje ustalające wy-
sokość należności na 2018 rok 
są już przygotowane i gotowe 
do rozniesienia. Ich doręczanie 
mieszkańcom rozpocznie się  
9 lutego. Termin zapłaty pierwszej 
raty ww. podatków przypada na 
15 marca, jednak dla wielu miesz-
kańców będzie to jedyny termin 
zapłaty, bowiem jeżeli kwota 
podatku nie przekracza 100 zł, 
podatek płaci się jednorazowo 
właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje są doręczane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w dni robocze w godzinach 
popołudniowych oraz w soboty 
od godzin porannych – zawsze 
najpóźniej do godz. 20.00.

– Otrzymają je wszystkie osoby 
fizyczne będące podatnikami. Gdy 
nieruchomość objęta jest współ-
własnością, każdy ze współwła-
ścicieli dostaje swój egzemplarz 
decyzji. Wskazany w niej podatek 
jest ustalony łącznie dla wszyst-
kich współwłaścicieli, a nie odręb-
nie dla każdego z nich – wyjaśnia 

Alicja Knyps, naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat UM.

Decyzje zawierają indywidualny 
numer rachunku bankowego, na 
który można dokonać wpłaty. 
Aby uniknąć kolejek w kasach 
urzędu, warto zapłacić podatek 
za pośrednictwem banków. 
Od wpłat gotówkowych doko-
nywanych na rachunki Urzędu 
Miejskiego, realizowanych we 
wszystkich placówkach ING 
Banku Śląskiego S.A., nie są 
pobierane dodatkowe prowizje.

W tym roku wraz z decyzjami 
pracownicy będą także doręczać 
zawiadomienia o zmianie od 
1 kwietnia 2018 r. wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych. 

Zawiadomienia będą doręczane 
tym właścicielom nierucho-
mości zamieszkałych, którzy 
są zobowiązani do ponoszenia 
opłaty; w przypadku nieru-
chomości w budynkach wie-
lolokalowych zawiadomienia 
są wysyłane wspólnocie lub 
spółdzielni mieszkaniowej.

Termin płatności tej opłaty 
w zmienionej wysokości za II 
kwartał b.r. upływa 15 lipca.

Nowa wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
wynika z uchwały Rady Miasta 
Gliwice z 14 grudnia 2017 r. 
(nr XXXIII/745/2017 w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty).  (mt/po)

aktualności

o porządek i bezpieczeństwo w mieście może zadbać 
każdy jego mieszkaniec. Wystarczy obserwować naj-
bliższe otoczenie i w razie potrzeby skontaktować się 
m.in. ze Strażą Miejską. 

Zaobserwowane nieprawidłowo-
ści, wykroczenia czy niepokojące 
zdarzenia można zgłaszać pod bez-
płatny numer alarmowy 986 lub 
numer stacjonarny: 32/231-69-55. 
Dobrym rozwiązaniem jest zgło-
szenie problemu dzielnicowemu, 
który działa w terenie i znajduje się 
najbliżej mieszkańców. Jak go zna-
leźć? Należy wejść na stronę www.
smgliwice.pl i wybrać zakładkę Twój 
dzielnicowy. Na ekranie pojawi się 
interaktywna mapa. Po kliknięciu 
na konkretną dzielnicę  wyświetlą 
się informacje o przydzielonych do 
niej strażnikach, a także  niezbędne 
numery kontaktowe. 

Potrzebę interwencji można też 
zgłosić, wysyłając e-mail pod 
zbiorczy adres sekretariat@
smgliwice.pl. 

 – Każdego dnia mieszkańcy 
naszego miasta mogą liczyć na 
fachowe wsparcie oraz radę na-
szych funkcjonariuszy. Zaufanie 
gliwiczan zdają się potwierdzać 
liczne zgłoszenia kierowane do 
naszej jednostki poprzez dyżur-
nego oraz strażników w terenie 
– mówi Aleksandra Damulewicz 
z Wydziału Profilaktyki i Komu-
nikacji Społecznej w gliwickiej 
Straży Miejskiej. 

Warto przypomnieć, że przyjęcia 
obywateli przez komendanta Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach w zakresie 
skarg, wniosków i petycji odbywają 
się w każdy poniedziałek w godz. 
od 14.00 do 16.00, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu i go-
dziny spotkania z pracownikiem 
sekretariatu.   (mt)

Decyzje z dostawą 
do domu

Powstanie centrum Zakupu Pojazdów

na straży
porządku

na terenie Giełdy Samo-
chodowej może powstać 
centrum Zakupu Pojaz-
dów. Według planów 
Miejskiego Zarządu usług 
komunalnych, zarządcy 
terenu, centrum miało-
by funkcjonować przez 
siedem dni w tygodniu, 
tradycyjna giełda pozo-
stałaby jednak czynna 
w niedziele. 

Centrum Zakupu Pojazdów mia-
łyby tworzyć m.in. komisy, wy-
pożyczalnie pojazdów, maszyn 
i przyczep, usługi motoryzacyjne 
oraz pawilony pod wynajem. 
Według wstępnych założeń 
miałoby ono powstać na części 
działek położonych wzdłuż ulic: 
Błonie i Kujawskiej oraz DTŚ. 

– Budowa Drogowej Trasy Śred-
nicowej i modernizacja giełdy 
sprawiły, że handel w tym miejscu 
kwitnie. Na przełomie ostatnich 
lat na terenie giełdy powstałej 

w latach 80. XX wieku przepro-
wadzono wiele inwestycji, które 
znacznie poprawiły komfort za-
kupów i sprzedaży. W tygodniu 
działają tam sklepy z częściami 

samochodowymi i wyposażeniem 
dla warsztatów oraz komisy ofe-
rujące w ciągłej sprzedaży kilkaset 
samochodów, natomiast w każdy 
poniedziałek w hali znajdującej 

się tuż przy budynku biura giełdy 
działa giełda akwarystyczno- 
-zoologiczna. Gdy powstanie 
Centrum Zakupu Pojazdów, oferta 
będzie jeszcze bardziej atrakcyjna 

– tłumaczy Iwona Janik, rzecznik 
prasowy MZUK.

MZUK czeka na oferty najem-
ców.  (mf)
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W Gliwicach wciąż przybywa czytelników. W siedemdziesięcioletniej historii istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej miniony rok był rekordowy. 
Z usług biblioteki skorzystało prawie 30% mieszkańców naszego miasta. MBP w Gliwicach odnotowała ponad 100 000 wizyt więcej niż w roku 2016.

Kto korzysta z biblioteki? Czy, 
zgodnie ze stereotypami, naj-
częściej są to emeryci? Ubie-
głoroczne statystyki pokazują, 
że najliczniejszą grupę wśród 
gliwickich czytelników stanowią 
osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem 
życia. Jest ich ponad 15 tysięcy. 
Zwiększyło się również czytel-
nictwo wśród osób w wieku 
45–60 lat, jak i powyżej 60 
roku życia. Ponad połowa dzieci 
i młodzieży jest zapisana do bi-
blioteki. Z wypożyczalni najczę-
ściej korzystają osoby uczące się 
(35,47%), pracownicy umysłowi 
(31,39%) oraz emeryci i renciści 
(11,90%).

Co najchętniej czytają gliwicza-
nie? Niezmienną popularnością 
cieszy się literatura piękna pol-
ska i obca, rośnie poczytność 
powieści historyczno-przygodo-
wych, fantastycznych, reportaży, 
biografii. Fenomenem czytel-
niczym okazało się „Duchowe 
życie zwierząt” i „Sekretne życie 
drzew” P. Wohllebena. Najdłuż-
sze kolejki czytelników ustawiały 
się po książkę „Chata” W. Younga 
oraz cykl powieści o Kornwalii 
W. Grahama.

kalendarz pękał 
w szwach
Dla gliwickich osiedli filie sta-
nowią lokalne centra kultury. 
W minionym roku 46 515 osób 
skorzystało z bibliotecznych 
propozycji kulturalnych i edu-
kacyjnych. To także rekordowa 
frekwencja w historii MBP. 
W ubiegłym roku na jeden dzień 
kalendarzowy przypadało śred-
nio 6,2 wydarzenia.

Bibliotekarze zaproponowali 
gliwiczanom m.in. warsztaty 
psychologiczne, cykl spotkań 
literacko-kulinarnych współor-
ganizowany z Zespołem Szkół 
Zawodowych Specjalnych im. 

J. Korczaka i Gliwickim Zakła-
dem Aktywności Zawodowej, 
a także warsztaty dla rodziców 
prowadzone przez specjalistów 
z Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej.

Ogromną popularnością cieszy-
ły się spotkania ze znakomitymi 
autorami. Gościliśmy w Gli-
wicach m.in. Ewę Błaszczyk, 
Wojciecha Dutkę, Sławomira 
Kopra, Remigiusza Rączkę, Ma-
riusza Szczygła, Zofię Stanecką, 
Michała Rusinka i Szczepana 
Twardocha.

Nie mogło zabraknąć kolejnych 
edycji wydarzeń cyklicznych: 
Tygodnia Bibliotek, Nocy Bi-
bliotek, Narodowego Czytania, 
International Games Day @ Your 
Library, Śląskiego Tygodnia.

Ofertę z pewnością uatrakcyjniło 
15 długofalowych projektów. Na 
sześć z nich biblioteka pozyskała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, dwa zrealizowano z Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego, 
kolejny – dzięki współpracy 
z Centrum Handlowym Forum. 

Wśród partnerów biblioteki zna-
lazły się m.in. uczelnie wyższe, 
szkoły i przedszkola, instytucje 
kultury, stowarzyszenia, artyści, 
kolekcjonerzy, wolontariusze.

Biblioteka wychodzi 
w miasto
Z inicjatywy MBP w przedszko-
lach miejskich, żłobkach i szkołach 
pojawiły się literackie miarki wzro-
stu, a rekomendowane na nich 
książki były tematem warsztatów, 
w których w bibliotekach wzięło 
udział 1 206 młodych czytelników.

W czerwcu gliwicką bibliotekę 
odwiedziła grupa bibliotekarzy 
z Ukrainy. Realizacja projektu 
poświęconego Stanisławowi Wy-
spiańskiemu stworzyła okazję do 
wymiany doświadczeń pomiędzy 
polskimi i ukraińskim instytucja-
mi podczas wizyt studyjnych we 
Lwowie i Gliwicach.

Czy rok 2018 przyniesie kolejne 
rekordy? Przyjazne, jasne wnę-
trza dziewiętnastu wypożyczalni, 
półki pełne książek, czasopism, 
audiobooków, gier planszowych, 
sprawiają, że w gliwickich bi-

bliotekach przyjemnie spędza 
się czas. Korzystanie ze zbiorów 
ułatwia jedna karta uprawnia-
jąca do wypożyczeń i zwrotów 
w całej sieci. Ponadto filie ofe-
rują stanowiska komputerowe 
z dostępem do Internetu, czyt-
niki e-booków, warsztaty z ob-
sługi urządzeń multimedialnych. 
Bibliotekarze zapraszają i liczą 
na jeszcze większą frekwencję! 
 (MBP)

bibLiOTeka

Rekord za rekordem

Michał Rusinek

international Games Day @ Your library
Literacka Miarka

wzrostu

Mariusz Szczygieł
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LuDZie i PaSje

W tym roku, nakładem narodowego centrum kultury, ukazało się nowe wydanie „Wierszy z Sybiru” anny Rudawcowej. Gliwicka poetka 
pozostawiła bogatą spuściznę literacką – jej utwory można wypożyczyć w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.

W lutym minie 78 lat od rozpoczę-
cia sowieckich deportacji, w wyni-
ku których wielu Polaków trafiło 
na Syberię. Wśród zesłanych do 
ZSRR była poetka Anna Rudaw-
cowa, która po zakończeniu II 
wojny światowej zamieszkała 
w Gliwicach.

Anna Rudawiec (z domu Okuszko-
-Boska, herbu Leliwa), została 
przesiedlona do Kraju Ałtajskiego 
w południowej Syberii 13 kwietnia 
1940 roku, po aresztowaniu męża, 
podczas tzw. drugiej deportacji. 
W trakcie wojennej zawieruchy tu-
łała się z dwójką dzieci po Związku 
Radzieckim aż do 1946 roku, kiedy 
wróciła do Polski i wraz z rodziną 
przyjechała do Gliwic. Nasze mia-
sto było jej domem aż do śmierci 
w 1981 roku. Pośmiertnie została 

odznaczona Krzyżem Zesłańców 
Sybiru, w hołdzie dla jej męczeń-

stwa oraz wierności ideałom wol-
ności i niepodległości.

Anna Rudawcowa pisała przez 
wszystkie lata zesłania, w wier-

szach dając wyraz tęsknoty za 
Polską i nigdy nie porzucając 
nadziei na powrót do Ojczyzny. 
– Wiersze mojej mamy były 
pisane na gorąco, na miejscu 
– mówi Bohdan Rudawiec, syn 
poetki, który wraz z nią trafił na 
wygnanie do ZSRR. W swoich 
utworach udokumentowała 
los polskich przesiedleńców, 
dla których codziennością była 
ciężka fizyczna praca i nostalgia. 

Poetka pisała także utwory re-
ligijne oraz wierszyki dla dzieci. 
Jej twórczość była prezentowana 
między innymi przez aktorkę Annę 
Polony podczas XCIV Krakowskiego 
Salonu Poezji w Gliwicach. Więcej 
informacji o Annie Rudawcowej 
można znaleźć na stronie www.
poezjasybirska.republika.pl. (mm)

wiersze gliwickiej poetki wznowione przez nck

2 marca w Gliwicach rozpocznie się wielkie święto ludzi gór, czyli festiwal Wondół 
challenge. W centrum Edukacyjno-kongresowym Politechniki śląskiej (ul. konar-
skiego 18b) spotkamy się między innymi z Januszem Majerem, szefem Polskiego 
Himalaizmu Zimowego 2016–2020, i aleksandrem Dobą, kajakarzem i podróżnikiem.

Podczas pełnego atrakcji 
piątkowego popołudnia nie 
zabraknie spotkań z ciekawymi 
ludźmi, filmów i warsztatów. 
Trekking na Wielkim Szlaku 
Himalajskim? To może być coś 
więcej niż tylko szalony pomysł. 
bartosz Malinowski podpowie 
wam, co i jak trzeba zorgani-
zować, żeby marzenia stały się 
rzeczywistością. O bieganiu 
w wersji ultra opowie Piotr 
Hercog, a angelika chrapkie-
wicz-Gądek zdradzi, jak połą-
czyć macierzyństwo z pasją do 
wspinaczki.

Obecnie w Karakorum polska 
wyprawa próbuje dokonać 
niemożliwego – zdobyć zimą 
K2, drugi co do wysokości 
szczyt Ziemi. Kierownikiem 

sportowym ekspedycji jest 
gliwiczanin Janusz Gołąb, a go-
ściem festiwalu Wondół będzie 
janusz Majer, szef programu 
Polski Himalaizm Zimowy, któ-
ry zdradzi kulisy tego wielkiego 
sportowego przedsięwzięcia.

aleksander Doba 
trzy razy prze-
płynął Atlantyk, 
ostatn i  raz 
w 2017 roku – 
wielka wypra-
wa zakończyła 
się na kilka dni 
przed jego 71. 
urodzinami. Dwa 
razy dokonał tego 
w pojedynkę, jako pierwszy 
człowiek na Ziemi. Był także 
pierwszym kajakarzem, który 

przepłynął całą Wisłę. Wśród 
jego osiągnięć jest również 
pokonanie prawie 2 tys. kilo-
metrów linii brzegowej jeziora 
Bajkał i opłynięcie Bałtyku.  
2 marca będzie o czym po-

słuchać!

Festiwal rozpocz-
nie się o godz. 

15.00. na 
wszystkie 
spotkania 
i warsztaty 
wstęp jest 

wolny. Or-
ganizatorem 

Festiwalu Gór-
skiego Wondół Chal-

lenge jest Fundacja Radan. 
Miasto Gliwice dofinansowuje 
imprezę. (mm)

komendant Rempała 
w finale. Głosujemy! Gotuj się do 

drogi!

Wondół challenge 2018

Patryk Rempała, komendant Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, 
znalazł się w finale ogólnopolskiego plebiscytu Związku 
Harcerstwa Polskiego „niezwyczajni 2017”. Jest nomi-
nowany w kategorii „Efektywne Zarządzanie”. to, czy 
wygra, zależy od naszych głosów. 

Plebiscyt ZHP wyłania instruk-
torów Związku Harcerstwa 
Polskiego, którzy codzienną 
pracą udowadniają swoją nie-
zwyczajność. Taką osobą jest 
nominowany za efektywne 
zarządzanie Patryk Rempała, 
komendant Hufca ZHP Ziemi 
Gliwickiej Śląskiej Chorągwi 
ZHP, który mimo młodego wie-
ku potrafi efektywnie zarządzać 
ponad 600-osobowym hufcem. 

– Dzięki jego pracy i zaangażo-
waniu ruch harcerski stał się nie-
odłączną częścią Gliwic i powiatu 
gliwickiego. (…) Jednym z jego 

największych osiągnięć jest znacz-
ny wzrost liczebny hufca. Jest to 
niewątpliwie wynik efektywnego 
zarządzania – czytamy w uzasad-
nieniu na stronie internetowej ZHP.

Za swoją pracę na rzecz gliwic-
kiego harcerstwa Patryk Rem-
pała w czerwcu 2017 r. został 
nagrodzony tytułem „Lidera 
Społecznego Roku”, przyznawa-
nym przez Prezydenta Miasta 
Gliwice.

Głosy na kandydatów można 
oddawać do 18 lutego na stronie 
www.zhp.pl/niezwyczajni. (mf)
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SPORT

W ostatnim sparingu rozegranym podczas zgrupowania w Hiszpanii Piast Gliwice – po raz drugi – zmierzył się 
z changchun Yatai. niebiesko-czerwoni wygrali z drużyną z chińskiej ekstraklasy 2:1 po bramkach Badíi i Vassiljeva.

tak padły bramki!

1:0 – Bardzo dobrą piłkę w pole 
karne posłał Joel Valencia. Fi-
ligranowy pomocnik odnalazł 
swoim podaniem zupełnie nie-
krytego Konstantina Vassiljeva, 
a ten oddał precyzyjny strzał 
głową.

2:0 – Sędzia odgwizdał rzut kar-
ny po zagraniu piłki ręką w polu 
karnym przez jednego z obroń-
ców Yatai. Do piłki podszedł 
Gerard Badía, który pewnym 
strzałem nie dał szans bramka-
rzowi z Chin.

2:1 – Drużyna z Changchun zdo-
była gola kontaktowego, wyko-
rzystując nieporozumienie w polu 
karnym Piasta, gdzie o piłkę wal-
czyło kilku zawodników. Jakub 
Szmatuła zderzył się z dwoma 
piłkarzami i upadł na murawę. 
Piłka trafiła pod nogi napastnika 
Yatai, który wpakował ją do siatki 
z najbliższej odległości.

W skrócie…
Pierwsze minuty drugiego sparingu 
z Changchunem różniły się od tego, 
który został rozegrany w miniony 
piątek. Gra nie była tak otwarta, 
a mecz obfitował w wiele ostrych 
wejść. Gliwiczanie próbowali 
zaskoczyć swoich rywali atakami 
skrzydłami, ale to drużyna z Chang-
chun oddała pierwszy groźny strzał 
w tym meczu. Sytuacyjne uderze-

nie z obrębu szesnastki obronił 
jednak świetnie Szmatuła.

Piast odpowiedział uderzeniem 
Jodłowca zza pola karnego, ale 
strzał zmierzający na bramkę Yatai 
został w ostatniej chwili zabloko-
wany i piłka wyszła na rzut rożny. 
Chwilę później Jodłowiec poprawił 
z bliższej odległości, ale tym razem 
na korner wybił bramkarz. W dal-
szej części drugiej połowy stroną 
dominującą był Piast, który strzelił 
dwie bramki i rozprowadzał groźne 
ataki. Sfrustrowani rywale grali 
natomiast coraz ostrzej i często 
faulowali piłkarzy z Gliwic.

W jednej z ostatnich akcji pierw-
szej połowy meczu Yatai trafiło do 
siatki Piasta, ale sędzia bramki 
nie uznał. Arbiter wskazał pozycję 

spaloną napastnika, który dobił 
strzał z dystansu swojego kolegi. 
Chwilę później sędzia zakończył 
pierwszą część gry.

Na początku drugiej połowy Yatai 
zdołało zdobyć bramkę kontak-
tową, a Piast mógł natychmiast 
odpowiedzieć kolejnym golem. 
Konstantin Vassiljev dojrzał, że 
bramkarz rywali jest źle ustawiony 
i oddał potężny strzał z połowy 
boiska. Piłka przelobowała chiń-
skiego golkipera, ale… minimalnie 
minęła bramkę.

W 62. minucie groźny strzał gło-
wą oddał Szczepaniak. Bramkarz 
Yatai popisał się jednak fanta-
stycznym refleksem i końców-
kami palców wybił piłkę zmie-
rzającą do siatki. Chwilę później 

ładną kombinacyjną akcję Piasta 
wykończył strzałem Saša Živec. 
Słoweniec trafił jednak w słupek.

Siedem minut przed końcem 
meczu świetną crossową piłkę do 
Konczkowskiego zagrał Dziczek. 
Obrońca Piasta zacentrował w pole 

karne, tam pojedynek główkowy 
wygrał Szczepaniak, ale nowy 
napastnik Niebiesko-Czerwonych 
przeniósł piłkę nad poprzeczką. 
Zabrakło naprawdę niewiele!

W ostatnich minutach dwa groźne 
ataki przeprowadzili zawodnicy 
chińskiego zespołu. Najpierw jed-
nak groźne dośrodkowanie prze-
ciął Plach, a następnie bramkarz 
Piasta wybronił uderzenie z kilku 
metrów. Chwilę później sędzia 
zakończył spotkanie.

Z perspektywy kibica…
Spotkanie zostało rozegrane na 
stadionie miejskim w Benidormie. 
Mecz z wysokości trybun obserwo-
wało około 50 widzów. W pierwszej 
połowie mecz rozgrywany był ofi-
cjalnymi piłkami Lotto Ekstraklasy 
(Adidasem Telstar), a w następnych 
45 minutach grano piłkami, których 
używa się w lidze chińskiej.

Biuro Prasowe GKS Piast SA

Ostatni sparing na plus

Piast czeka na pierwszy ligowy mecz
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– Jestem zadowolony z przebiegu przygotowań i z tego, co zawodnicy zaprezentowali 
na boisku oraz podczas sparingów. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy mecz – 
powiedział trener Waldemar Fornalik po ostatnim zimowym sparingu.

Za drużyną ostatni sparing 
i zwycięstwo 2:1... Pańskie 
refleksje na temat tego me-
czu?

Uważam, że był to pożyteczny 
sprawdzian. W wielu momen-
tach było widać naprawdę do-
brą grę. Dobrze konstruowaliśmy 
akcje i kontrolowaliśmy tempo 
gry. Niestety nie ustrzegliśmy się 
straty bramki. Padła ona po indy-
widualnym błędzie, ale jednak... 
My mogliśmy strzelić ich więcej, 
bo trafiliśmy w słupek, a przy 
jednej sytuacji kapitalną inter-
wencją popisał się chiński bram-
karz. To był pozytywny test, który 
dobrze rokuje na przyszłość.

w zimowym okresie przygo-
towawczym Piast rozegrał 
sześć sparingów. W trzech 

z nich odniósł zwycięstwa, 
a trzy zremisował. Jak oce-
nia Pan te spotkania?

Wyniki nie zawsze są najistot-
niejsze, ale na pewno cieszą i bu-
dują atmosferę. Wzrastają chęci 
zawodników do dalszej, jeszcze 
bardziej wytężonej pracy. Grali-
śmy sparingi z mocnymi zespo-
łami, więc cel został osiągnięty, 
bo chcieliśmy potrenować i kon-
solidować drużynę.

Jak oceni Pan cały zimowy 
okres przygotowawczy? 
Wszystkie cele, które były 
postawione przed drużyną, 
zostały zrealizowane?

W takich momentach trenerzy 
zawsze mówią, że w stu pro-
centach zrealizowało się plany 

z okresu przygotowawczego... 
Nie było żadnych zakłóceń, pro-
blemów. Nie wypadła nam rów-
nież żadna jednostka treningowa 
i nie ma większych problemów 
zdrowotnych. Jestem zadowo-
lony z przebiegu przygotowań 
i z tego, co zawodnicy zaprezen-
towali na boisku oraz podczas 
sparingów. Z niecierpliwością 
czekamy na pierwszy mecz.

W obecnym okienku trans-
ferowym do Piasta przyszło 
sześciu nowych zawodni-
ków. czy ci piłkarze zdążyli 
się już wkomponować w 
zespół? Jak Pan ich ocenia?

Zawodnik, który potrafi grać 
w piłkę, zawsze znajdzie wspól-
ny język z drużyną. Na pewno 
nie jest to już okres zakończony. 

Będzie on trwał jeszcze w trak-
cie ligi. Podczas sparingów było 
jednak widać, że nowi piłkarze 
potrafili się „zrozumieć” z ze-
społem.

niewiele już zostało do li-
gowego meczu z Jagiellonią 
Białystok. W jakim nastro-
ju zespół przystąpi do tego 
spotkania i nad czym jeszcze 
musi pracować?

Są elementy, nad któ-
rymi chcemy popra-
cować, ale pozostaje 
kwestia, czy będzie-
my mieli ku temu 
warunki, bo nie wiadomo, 
jaka aura przywita nas w Pol-
sce. Przejście z boisk trawiastych 
na nasze boiska jest szalenie 
istotne. Mamy nadzieję, że ten 
proces będzie płynny i bezbo-
lesny.

Biuro Prasowe 
GKS Piast SA

https://www.piast-gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 6/2018 (886), 8 lutego 201810

koMunikatY / 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....

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

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją  

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

budowę sieci cieplnych na terenie miasta 
Gliwice – 5 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 14 lutego 2018 r. o godz.  11.30

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

Zarząd Przedsiębiorstwa 
Remontów ulic i Mostów S.a., 

44-100 Gliwice, ul. nad Bytomką 
1, rozważa możliwość zakupu: 

DOcZePneGO STabiLiZaTORa GRunTu
Podstawowe dane:
• stabilizator przewidziany jest do współpracy z ciągni-

kiem rolniczym FENDT 936 Vario,
• szerokość robocza: 2200 – 2550 mm,
• głębokość robocza: 500 mm.

W związku z powyższym zapraszamy do składania 
ofert: e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

kontakt telefoniczny: 32/270-40-03, wew. 140.

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 

Gliwice, ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie  

zapytania ofertowego, zgodnie z „Regulaminem udzielania  
zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie:

 Mycie i sprzątanie pojazdów  
w PkM Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy Zo/tP/2/2018
termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 lutego 2018 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

KOMUNIKATY

turystyka.gliwice.eu

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
miasta Gliwice na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej.

4. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia niektórych dróg (ulic) 
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice do kategorii dróg 
publicznych – gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat 
za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych 
na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od żądania zwrotu części udzielonej bonifikaty.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152, 
obręb Bojkowskie Pola, o powierzchni 1,6141 ha, położonej 
w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, przy autostradzie A4.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych i kolejnych 
umów dzierżawy z wnioskodawcami, nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach 
przy ulicy Sikorskiego i ulicy Sztygarskiej, na czas nieoznaczony.

9. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieozna-
czony umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 
nieruchomości położonych w Gliwicach.

10. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
na okres nie dłuższy niż 3 lata kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości położonych w Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 
terenie miasta Gliwice przez inne niż Miasto Gliwice osoby 
prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

12. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum w Gli-
wicach.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Dobry wzrok, lepszy start”.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019”.

15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wyna-
grodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, 
rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcje pogoto-
wia opiekuńczego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom 
dziecka.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opieku-
nami dziennymi.

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegó-
łowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również 
trybu ich pobierania.

18. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działania 
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady 
Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informa-
cji Publicznej 8 lutego br. oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże się 15 lutego br.

PlanoWanY PoRZĄDEk SESJi RaDY MiaSta
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 15 lutego 2018 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

https://turystyka.gliwice.eu/
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Wpłaty dokonane we wszystkich oddzia-
łach inG Banku śląskiego przyjmowane są 
bez dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można 
uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami (parter budynku po lewej 
stronie od wejścia głównego) oraz w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami,  
ul. Jasna 31A, pokój 10, tel. 32/338-64-18, 
32/338-64-19 lub pod nr komunikatora 
GG: 33868630, 33869399, 33871238, 
33865836, 33871315.
Ponadto Prezydent Miasta Gliwice infor-
muje, że przedmiotowa opłata należna 
jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 
z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieru-

chomości oddanych w użytkowanie 
wieczyste na cele szczególne, wymie-
nione w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

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

• 1% ceny nieruchomości – dla nierucho-
mości przeznaczonych na cele miesz-
kalne (art. 72, ust. 3, pkt 4 ww. ustawy),

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

Wartość nieruchomości określana jest 
w akcie notarialnym (lub decyzji admini-

stracyjnej), którym dana nieruchomość 
została oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić 
w przypadku zmiany wartości rynkowej 
nieruchomości, w formie aktualizacji 
opłaty rocznej. Wysokość opłaty rocznej 
może ulec zmianie nie częściej niż raz na 
trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim 
przypadku użytkownik wieczysty powi-
nien, do końca roku kalendarzowego, 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem 
opłaty rocznej i propozycją nowej, zaktu-
alizowanej opłaty, która będzie obowią-
zywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fi-
zycznym, którym oddano nieruchomość 
na cele mieszkalne, a których dochód na 
jednego członka gospodarstwa domo-
wego nie przekracza 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej za rok poprzedzający 
ten, za który opłata ma być wnoszona, 
ogłaszanego przez prezesa GuS, może 
zostać na ich wniosek przyznana bonifi-
kata od opłaty rocznej. Bonifikata wynosi 
50% kwoty opłaty i jest przyznawana na 
okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnio-
ski o udzielenie bonifikaty należy składać 
do 1 marca roku, za który bonifikata jest 
udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifi-
katy od opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 poda-
ne do publicznej wiadomości nw. wyka-
zy zawierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia, sta- 
nowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 23/2018 do 20 lutego 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 28–31, 50 do 13 lutego 2018 r.,
•	 nr 26, 46–49 do 15 lutego 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 25, 27 do 15 lutego 2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 33–45 do 19 lutego 2018 r.

Zarząd Budynków 
Miejskich ii Towarzystwo 

budownictwa 
Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na 

wysokość stawki czynszu za najem  
następującego lokalu użytkowego:

• ul. Graniczna 49 – pow. 53,35 m2

termin składania ofert: 9 lutego 2018 r.
Miejsce składania ofert:  

siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.
Pełna treść dostępna na www.zbm2.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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. 

NIERUCHOMOŚCIINFORMACJE / KOMUNIKATY

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach 

przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Mias- 
ta Gliwice (tekst jednolity: uchwała 
XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice 
z 7 września 2017 r.), w dniach od 1 lute-
go do 28 lutego 2018 r. zostanie przepro-
wadzona aktualizacja wniosków osób 
ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które zło-
żyły wnioski o wynajęcie mieszkania do 
remontu do 31 grudnia 2005 r., do do-
konania obowiązku aktualizacyjnego, 
potwierdzającego chęć dalszego ubie-
gania się o jego wynajęcie.
Druki oświadczeń dostępne będą:
• w Biurze Podawczym – parter Zakła-

du Gospodarki Mieszkaniowej, plac 
Inwalidów Wojennych 12, 

• w Dziale Lokali Komunalnych Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej,

• na stronie internetowej Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej – www.zgm-
gliwice.pl.

Wypełnione i podpisane oświadczenie 
proszę składać w Biurze Podawczym Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach z siedzibą przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 lub przesłać pocztą (de-
cyduje data stempla pocztowego).

osoby, które nie dokonają  
aktualizacji złożonego wniosku,  
zostaną wykreślone z rejestru.

urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, 

które chcą wykonać prace w ramach edycji 
pilotażowej Programu ograniczania niskiej 

emisji na terenie Miasta Gliwice  
w 2018 roku

Oferta wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów 
grzewczych: kotłów gazowych kondensacyjnych, kotłów  
retortowych spełniających wymogi 5 klasy zgodnie z normą  
PN-EN-303-5:2012, pomp ciepła, elektrycznych pieców aku-
mulacyjnych, termoizolacji (docieplenia ścian, stropów lub 
dachów) oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wy-
magania w zakresie ofert określone zostały w załączniku  
nr 3 do zarządzenia nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta Gliwice  
z 11 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu termomo-
dernizacji budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych 
w budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach edycji 
pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta 
Gliwice”. Zainteresowane firmy prosimy o składanie komplet-
nych ofert w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
z zaznaczeniem na kopercie – ,,oferta na PonE 2018” z dopi-
skiem ,,nie otwierać”.

ogłoszenie uzupełniającego naboru 
wniosków do udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu ograniczania niskiej Emisji  
dla Miasta Gliwice”

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu uzupełniającego 
naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków 
jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), 
chcących uzyskać w 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań 
termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Progra-
mu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Gliwice”, polegających 
na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym i jego zamianie na:
• ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
• ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
• ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymaga-

nia 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012),
• pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach 

oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).
nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych 
miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwalifi-
kowanego na realizację zadań związanych z wymianą systemów 
grzewczych, ale nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła 
można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizolacji 
budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub da-
chów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli wyni-
ka to z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycz-
nego). Na ww. zadania inwestor może otrzymać dofinansowanie 
do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
• 14 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające 
wszystkie kryteria zawarte w regulaminie – zarządzenie Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-4772/17 z 11 lipca 2017 r. Nabór 
jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwesty-
cji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali dota-
cji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego na 
system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii typu 
pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku możli-
wości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. Wnioski 
będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz w zależności 
od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych wariantów. 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-

-12-78,
• u operatora Programu (firma Ekoscan innowacja i Rozwój 

Sp. z o.o.), tel. 504-218-836, Gliwickie centrum organizacji 
Pozarządowych, sala nr 42, czwartki od 8.00 do 17.00. 

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

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że biuro Miejskiego Rzecznika 
konsumentów będzie nieczynne 16 lutego (piątek).

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w pokoju 007 (sekretariat Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów) mogą Państwo uzyskać informację o innych instytucjach konsumenc-
kich, a także otrzymać poradniki konsumenckie.

Do Państwa dyspozycji pozostaje:
INFOLINIA KONSUMENCKA

tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16,
czynna w godzinach 8.00–18.00, od poniedziałku do piątku.

W celu uzyskania porady konsumenckiej mogą Państwo skontaktować się z Woje-
wódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4,  
40-951 Katowice, tel. 32/356-81-00.

Zarząd Budynków 
Miejskich  

i Towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów 
nieograniczonych na:

Wykonanie robót polegających na 
kompleksowej termomodernizacji 
budynku przy ul. Pszczyńskiej 126-
-128 w Gliwicach, wprowadzeniu 
c.o. z sieci ciepłowniczej miejskiej 
wraz z wykonaniem łazienek, 
dobudową i uporządkowaniem 
przewodów kominowych oraz re-
montem klatki schodowej.

termin składania ofert:  
12 lutego 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
12 lutego 2018 r. o godz. 10.00

Wykonanie robót polegających na 
kompleksowej termomodernizacji 
budynku przy ul. Góry chełmskiej 
2 w Gliwicach, wprowadzeniu c.o. 
z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz 
z wykonaniem łazienek, dobudo-
wą i uporządkowaniem przewo-
dów kominowych oraz remontem 
klatki schodowej.

termin składania ofert:  
13 lutego 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
13 lutego 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na  
https://zbmgliwice.pl/

http://bip.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
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oGłoSZEnia
NIERUCHOMOŚCI

17 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta 
nr Gl1G/00033327/5, oznaczonej jako działki nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha i nr 60 o pow. 
0,1693 ha, obręb nowe Gliwice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny przemysłowe 
(Ba), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
I ustny przetarg nieograniczony, wyznaczony 
na dzień 11 września 2017 r., z ceną wywoław-
czą brutto w wysokości 3 490 000,00 zł oraz  
II przetarg nieograniczony, wyznaczony na dzień  
27 listopada 2017 r. z ceną wywoławczą w wyso-
kości 1 742 401 zł, w związku z brakiem wniesienia 
wadium zakończyły się wynikiem negatywnym.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgło-
szone żadne roszczenia.
W dziale I księgi wieczystej GL1G/00033327/5 
ujawnione jest uprawnienie z tytułu nieodpłatnej 
i nieograniczonej w czasie służebności drogi – 
przechodu i przejazdu po działce nr 58/7, objętej 
KW GL1G/00041545/8, w pasie o szerokości ok. 
5 m, biegnącym od ulicy Dojazdowej do granicy 
działki nr 58/7 z działką nr 59, w miejscu leżącym 
jak najbliżej granicy działki nr 58/7 z działkami 
nr 58/6 i 57, zgodnie z załącznikiem mapowym 
do aktu notarialnego z 29 kwietnia 2013 r.  
Rep. A nr 1741/2013, na rzecz każdoczesnych wła-
ścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości 
gruntowej składającej się z działek oznaczonych 
numerami 51, 59 i 60, o łącznej powierzchni 
6,8162 ha, objętych niniejszą księgą wieczystą. 
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej 
nr GL1G/00033327/5 nieruchomość nie jest 
przedmiotem żadnych obciążeń.
Nieruchomość nie jest również przedmiotem 
żadnych zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 1 742 401 zł
Wadium: 174 240 zł
Minimalne postąpienie: 17 430 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 
23% podatkiem VAT, który został uwzględniony w cenie 
wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość została przezna-
czona do zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 135/2017 z 9 maja  
2017 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice wykonującego zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej nr PM-4517/17 z 11 maja 
2017 r. i wykazu nr 10/SP/2017, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 
opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona przy ul. Płażyńskie-
go, obejmująca działki nr 51, 59 i 60, o łącznej 
pow. 6,8162 ha, to teren dawnych Gliwickich 
Zakładów Chemicznych „Carbochem”. Z uwagi 
na charakter prowadzonej wcześniej na nieru-
chomości działalności, wykonana została analiza 
geologiczno-przyrodniczo-środowiskowa terenu. 
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzo-
no, iż wierzchnie warstwy gruntu są skażone 
substancjami niebezpiecznymi. Niemniej jednak 
z przeprowadzonych badań, zarówno przez In-
stytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
z Katowic, jaki i Politechnikę Śląską w Gliwicach 
wynika, iż dopuszczona została realizacja nowych 
inwestycji pod warunkiem zabezpieczenia ska-
żonych warstw gruntu.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 
ustawy prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 
2001 r. (DzU z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), jeżeli 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi ma charakter 
historyczny, co do zasady podmiotem odpowie-
dzialnym za oczyszczenie jest podmiot władający 
danym gruntem. Przez historyczne zanieczysz-
czenie ziemi rozumie się m.in. zanieczyszczenie, 
które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub 
wynika z działalności, która została zakończona 
przed 30 kwietnia 2007 r. W chwili sprzedaży 
takiego gruntu obowiązek ten przechodzi na no-
wego nabywcę. Dyrektor ochrony środowiska 
może w takich sytuacjach w drodze decyzji 
nałożyć na właściciela/władającego gruntem 
obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia 
gleby i ziemi oraz wyznaczyć termin przedłożenia 
wyników tych badań. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń, wymagane jest podjęcie dzia-
łań oczyszczających, czyli tzw. remediacji (art. 3  
ust. 31b ustawy Prawo ochrony środowiska). 
Przez remediację rozumie się poddanie gleby, 
ziemi i wód gruntowych działaniom mającym 
na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości sub-
stancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie 
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się.
Przedmiotowa nieruchomość porośnięta jest 
dziko rosnącą roślinnością, ze znacznym zadrze-
wieniem i zakrzewieniem. Usytuowane są na 
niej ruiny budynków przemysłowych. Ponadto 
przez działkę nr 59 przebiegają sieci gazowe 
oraz nieczynne instalacje wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwo.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego działka nr 51 oraz 

część działki nr 59 i 60 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 2PU, co oznacza tereny 
przemysłowo-usługowe, natomiast pozostałe 
części działek nr 59 i 60 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 03KDG 2/2, co ozna-
cza tereny ulicy głównej, projektowanej. Nie-
mniej jednak planowana jest zmiana studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice, polegająca na 
zawężeniu ul. Płażyńskiego do jednej jezdni, 
co spowoduje, że rezerwa ww. terenów pod 
poszerzenie tej drogi będzie zbędna.
W obecnym układzie drogowym istnieją dwie 
możliwości skomunikowania ww. działek z drogą 
publiczną. Pierwsza polegająca na bezpośrednim 
połączeniu z ulicą Płażyńskiego z włączeniem 
nowo projektowanym zjazdem oddalonym od 
strefy oddziaływania skrzyżowania typu rondo 
ulicy Bojkowskiej z Płażyńskiego. Warunkiem 
niezbędnym jest w tym przypadku zniwelowanie 
wysokości skarpy, celem spełnienia wymaganych 
warunków technicznych dla zjazdu publicznego – 
pochylenia podłużnego. Druga to możliwość sko-
munikowania od strony ul. Dojazdowej poprzez 
działkę sąsiednią nr 58/7, stanowiącą własność 
Miasta Gliwice, również z włączeniem nowo 
projektowanym zjazdem. W tym celu została 
ustanowiona stosowna służebność, która ujaw-
niona jest w księdze wieczystej prowadzonej dla 
przedmiotowej nieruchomości oraz dla działki 
obciążonej.
Sposób i termin zagospodarowania nieru-
chomości: sposób zagospodarowania zgodny 
z przeznaczeniem w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy 
przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
ze stanem nieruchomości w terenie. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą określone w niniej-
szym ogłoszeniu wadium w formie pienięż-
nej do 11 kwietnia 2018 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z za-
znaczeniem „III przetarg ustny nieograniczony, 
działki nr 51, 59 i 60, obr. Nowe Gliwice, imię 
i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na której 
rzecz nieruchomość będzie nabywana”.
o możliwości uczestnictwa w przetargu de-
cyduje data uznania ww. rachunku urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w prze-

targu ceny nieruchomości przez oferenta, 
który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, 
którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-
targ, uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej w wyznaczonym terminie. 

osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawie-
nia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpo-
czętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wnie-
sienia wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, 
do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysoko-
ści potwierdzonego prawa do rekompensaty 
(art. 14 ust. 4 ustawy z  8 lipca 2005 r. o realizacji 
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097) 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa w przetargu 
i przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji 
potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości 
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi 
granicami państwa polskiego oraz złożą pisem-
ne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium w razie uchy-
lenia się od zawarcia umowy. Przedmiotowe 
dokumenty należy przedłożyć do 10 kwietnia 
2018 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnio-
ne w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, z określeniem wybranej formy 
realizacji prawa do rekompensaty i posiadać 
stosowną adnotację na decyzji lub zaświadczeniu 
o wybranej formie oraz wysokości rekompensaty 
(art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

w przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości, 
wydanego przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych – art. 1 ww. ustawy. 
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości 

i terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu oso-

bistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) 

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej.

• W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien być zawarty do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nieru-
chomości nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie rachunku 
bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana bę-
dzie do poniesienia kosztów notarialnych i są-
dowych związanych z zakupem nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest rów-
nież do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji po-
datkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice wy-
konującego zadania z zakresu administracji 
rządowej nr PM-4517/17 z 11 maja 2017 r., na 
podstawie podanego do publicznej wiadomości 
wykazu nr 10/SP/2017, stanowiącego załącznik 
do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 
r., poz. 121 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieru-
chomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia 
aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
– tel. 32/338-64-23.
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący zadania 
z zakresu administracji rządowej jako organ wła-
ściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) w zakładce: O Gliwicach/Ofer-
ta nieruchomości do zbycia oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w dziale: 
Informacje Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Ponadto informacja o przetargu podana zostaje 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
ogłoszenia w prasie codziennej („Miejski Serwis 
Internetowym – Gliwice”) oraz w prasie codzien-
nej ogólnokrajowej – „Dziennik Gazeta Prawna”.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

OGŁASZA

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. ZWYciĘStWa 39 – al. 
PRZYJaŹni 9, lokal nr iii, parter, 
i piętro (budynek oficyny), pow. 
70,45 m2 + piwnica: 2,75m2,  
4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
43 500,00 zł
wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
8.15 do 8.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. ZaWiSZY cZaRnEGo 12, 
lokal nr i, piwnica (wejście od 
podwórza), pow. 74,57 m2,  
6 pomieszczeń, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
62 900,00 zł
wadium: 3200,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.10, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. StYcZYŃSkiEGo 24, lokal  
nr ii, i piętro, pow. 23,72 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 300,00 zł
wadium: 1600,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 
2018 r. od godz. 9.55 do 10.10, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. DaSZYŃSkiEGo 10, lokal  
nr 15, parter, pow. 25,37 m2  
+ piwnica: 1,44 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu

Termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
38 400,00 zł
wadium: 2000,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
13.10 do 13.25 
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. Bł. cZESłaWa 4, garaż  
nr 2, parter, pow. 34,34 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
17 100,00 zł
wadium: 900,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od godz. 
11.10 do godz. 11.20
(dodatkowy termin oględzin: 27 lute-
go 2018 r. od godz. 8.15 do 8.30, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. ZWYciĘStWa 40, garaż  
nr 3, parter, pow. 14,85 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
23 400,00 zł
wadium: 1200,00 zł
termin oględzin: 14 lutego 2018 r. od godz. 
12.00 do godz. 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 
2018 r. od godz. 8.50 do 9.05, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• Pl. inWaliDÓW WoJEnnYcH 20, 
lokal nr ii, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
331 700,00 zł
wadium: 16 600,00 zł
termin oględzin: 15 lutego 2018 r. od godz. 
12.00 do godz. 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłod-
nickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. WitkiEWicZa 34, lokal nr 2, 
parter, pow. 34,00 m2 + piwnica: 
10,97 m2, 1 pokój, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
102 832,00 zł
wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 20 lutego 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ZGM przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 12 w Gliwicach, tel. 32/338-39-53
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. ŻÓłkiEWSkiEGo 2, lokal 
nr 5, ii piętro, pow. 56,45 m2 
+ piwnica: 10,26 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 100,00 zł
wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 16 lutego 2018 r. od godz. 
13.30 do godz. 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 
2018 r. od godz. 9.15 do 9.30, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzow-
skiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. RoGERa 1, lokal nr 4, pod-
dasze, pow. 49,43 m2, 2 pokoje, 

2 przedpokoje, kuchnia, Wc, ko-
mórka, pomieszczenie gospo-
darcze, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
123 200,00 zł
wadium: 6200,00 zł
termin oględzin: 16 lutego 2018 r. od godz. 
13.00 do godz. 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Cho-
rzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 2018 r.

• ul. MaRZanki 1, lokal nr 10,  
ii piętro, pow. 99,12 m2,  
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z Wc, pomieszczenie 
gospodarcze, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
229 100,00 zł
wadium: 11 500,00 zł
termin oględzin: 14 lutego 2018 r. od godz. 
13.00 do godz. 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 27 lutego 
2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 23 lutego 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.

http://www.zgm-gliwice.pl
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oGłoSZEnia
OFERTY PRACYNIERUCHOMOŚCI

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2018

Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów 
do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazy-
nowej,

• przeprowadzanie okresowych inwenta-
ryzacji powierzonego towaru,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

twój profil:
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 
roboczego,

• uprawnienia do obsługi wózków wi-
dłowych,

• doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku,

• wykształcenie min. zasadnicze zawo-
dowe,

• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, sumienność.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umo-

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

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

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 
i podanym nr referencyjnym Magazynier/
MSI/2018 na adres e-mail: rekrutacja@scl.
com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Cen-
trum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie in-
ternetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji proce-
su rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dzu 
z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych 

w przewozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków 

transportu w celu realizacji zleceń,
• współpraca z kierowcami, prze-

woźnikami i innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość 

dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.

twój profil:
• znajomość rynku transportowego, 

w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskie-

go lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stano-

wisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile 

widziane o profilu logistycznym),
• kultura osobista i wysokie umie-

jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
29 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadni-
cze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna 

Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budy-
nek K lub tel. 602-290-402 lub e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie interneto-
wej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych dla reali-
zacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

Oferta pracy na stanowisko kierowcy 
autobusu w Przedsiębiorstwie komunikacji 

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

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

miejskiej według ustalonego roz-
kładu jazdy i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz z wymianą 
pasażerską. 

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

dectwem kwalifikacji zawodowej, po-
twierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywa-
nia zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu 
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 poznawczych 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 sekreta-
riacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi 
jedynie na wybrane aplikacje. Informu-
jemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

Zespół Szkół łączności w Gliwicach,  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35,
zatrudni pracownika na stanowisko  

specjalista ds. administracyjno-kadrowych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
• prowadzenia dokumentacji w spra-

wach związanych ze stosunkiem pracy,
• sporządzanie umów o pracę oraz 

oświadczeń o ich rozwiązaniu,
• wystawianie świadectw pracy,
• obliczanie wymiaru urlopu,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy 

pracowników,
• prowadzenie akt osobowych pracow-

ników, w których powinny znaleźć się 
wszystkie dokumenty niezbędne do 
ustalenia uprawnień pracowniczych, 
uzależnionych od ogólnego lub za-
kładowego stażu pracy, uprawnień 
związanych z rodzicielstwemitp.,

•  sporządzanie pism w sprawie zmian 
wynagrodzeń, przeszeregowań, pre-
mii, nagród uznaniowych i jubile-
uszowych, do księgowości oraz dla 
pracownika i do akt,

• wystawianie zaświadczeń kadrowych 
dla pracowników według potrzeb,

• przyjmowanie wniosków urlopowych 
i ewidencjonowanie wykorzystania 
urlopów, sporządzanie planów urlopów,

• sporządzanie sprawozdań z zakresu 
zatrudnienia wg obowiązujących ter-
minów i przepisów,

• sporządzanie obowiązującej doku-
mentacji kadrowej do ZUS w progra-
mie Płatnik,

• sporządzanie obowiązującej doku-
mentacji i obsługa programu kadro-
wego SQola,

• sprawowanie merytorycznego nad-
zoru nad dokumentami kadrowymi,

• pilnowanie terminów szkoleń wstęp-
nych BHP,

• pilnowanie terminu szkoleń kierow-
niczych BHP,

• pilnowanie terminu szkoleń okreso-
wych BHP,

• skierowania na badania wstępne pra-
cowników,

• skierowania na badania okresowe 
pracowników,

• skierowania na badania kontrolne 
pracowników,

• kompletowanie i przekazywanie do-
kumentacji kadrowej do archiwum 
szkolnego,

• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• wprowadzanie na bieżąco faktur,

• przygotowywanie poczty, korespon-
dencji w programie SOD,

• prowadzenie dokumentacji Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• pełnienie zastępstwa w sekretariacie 
szkoły,

• wyjścia służbowe związane z załatwia-
niem bieżących spraw szkolnych,

• znajomość obowiązujących przepisów 
związanych z prawem pracy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem znajomości przepi-
sów Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 12 miesięcy doświadcze-

nia zawodowego związanego z prowa-
dzeniem spraw kadrowych,

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

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

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

• umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe:
• znajomość systemu FK SQOLA,
• znajomość  systemu SOD,
• znajomość programu Płatnik,
• znajomość obowiązujących przepisów 

ze szczególnym uwzględnieniem Ko-
deks Pracy, Karta Nauczyciela – ustawa 
z 26 stycznia 1982 r. 

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• komunikatywność, umiejętność współ-

pracy, wysoka kultura osobista.
informacja o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca przy komputerze.

informacja w sprawie wymaganych do-
kumentów:
• list motywacyjny,
• CV,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających wymagane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje.

informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów
Termin składania ofert – do 15 lutego 
2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół 
Łączności w Gliwicach, 44-100 Gliwice, 
ul. Warszawska 35, do godz. 12.00.

nabór nr kD.210.3.2018.in-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informa-
cje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 20 lutego 
2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

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-bitumicznych,
• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na ryn-
ku 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.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice, obejmującej niezabudowaną:

• dz. nr 67, obręb Stare łabędy, zapisaną 
w księdze wieczystej nr Gl1G/00064379/0. 
Powierzchnia działki wynosi 0,1923 ha.

Termin przetargu: 5 marca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 346 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
wadium: 34 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 lutego 2018 r.
---------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 
3703 m2, obejmującej:

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

Termin przetargu: 6 marca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto; 21% ceny obejmującej działkę 
niezabudowaną zawiera podatek VAT w wysokości 23%, a 79% ce-
ny dotyczy działki zabudowanej 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.
---------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści zabudowanej części nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 224/1 i 234/1, obręb Sikor-
nik, o łącznej powierzchni 0,0472 ha, 
zapisanej w księdze wieczystej nr 
Gl1G/00033240/1, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na 
wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 6 marca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości*: 330 000,00 zł*
*Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 
1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
wadium: 33 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki 

nieruchomościami urzędu  
Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 

pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów 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. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
oraz na stronie podmiotowej wojewody 
śląskiego w Biuletynie informacji Publicznej 
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 zbycia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
•	 nr 6/SP/2017, nr 7/SP/2017, nr 8/SP/2017  

do 20 lutego 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

mailto:rekrutacja@scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
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oGłoSZEnia
OFERTY PRACY

• magazynier 
wykształcenie: brak wymagań, mile wi-
dziane doświadczenie w pracy na po-
dobnym stanowisku, gotowość do pracy 
w systemie zmianowym, zaangażowanie 
w powierzone obowiązki, zakres obo-
wiązków: kompletowanie towaru wg za-
mówień przy pomocy skanera, przyjęcie 
towaru, rozładunek samochodów i rozlo-
kowanie towaru, załadunki samochodów, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Pyskowice; 

• magazynier – operator  
   wózka jezdniowego 

wykształcenie: brak wymagań, załadunek 
towarów/nośników składowanych w ma-
gazynie na skrzynie oraz palet zgodnie 
z listą zamówień generowaną przez sys-
tem, szkolenie i demonstracja czynności 
magazynowych oraz innych usług maga-
zynowych i/lub załadunkowych innym 
zleceniobiorcom, miejsce pracy: Gliwice;

• pomoc stolarza 
wykształcenie podstawowe, pomoc przy 
budowie domków drewnianych, wiat, 
saun, jedna zmiana, miejsce pracy: Trachy;

• ślusarz – mechanik 
wykształcenie średnie techniczne, de-
montaż urządzeń, naprawa prostych 
urządzeń mechanicznych, czyszczenie 
elementów, montaż podzespołów, miej-
sce pracy: Pyskowice;

• prace porządkowe   
   i pielęgnacyjne w szklarni oraz 
   zbiór pomidorów i ogórków 

wykształcenie: brak wymagań, prace 
porządkowe i pielęgnacyjne w szklarni 
oraz zbiór pomidorów i ogórków, miejsce 
pracy: Paczyna;

• magazynier – oferta dla  
   osób z orzeczonym   
   st. niepełnosprawności 

wykształcenie zawodowe, mile widzia-
ne roczne doświadczenie w pracy na 
podobnym stanowisku, obsługa kom-
putera na poziomie min. dobrym, mile 
widziane uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych, zakres obowiązków: prace 
załadunkowe i rozładunkowe, pakowanie 
towaru, prawidłowe oznakowanie prze-
syłek, prace porządkowe, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant urządzeń ppoż.   
   – przyuczenie do zawodu 

wykształcenie zawodowe/średnie, pra-
wo jazdy kat. B, uczciwość, sumienność, 
komunikatywność, dyspozycyjność, go-
towość do częstych wyjazdów, chęć do 
szkolenia i nabycia wiedzy, kwalifikacji 
i doświadczenia zawodowego, praca przy 
serwisie urządzeń przeciwpożarowych 
w zakładach przemysłowych na obszarze 
kraju i poza granicami RP, praca w dele-
gacjach, siedziba firmy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 1 lutego 2018 r.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+E w ruchu 
międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018

twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w opar-

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

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna Medicover,
• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

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

nia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek K, II piętro lub pod numerem 
602-290-402 lub na adres e-mail: katarzyna.
figura@scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znaj-
dziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.

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

numer naboru 1/2018
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, Pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WolnE StanoWiSko uRZĘDnicZE  

– REFEREnt W DZialE kSiĘGoWości,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem nieruchomościami 
lokalowymi Skarbu Państwa,

• księgowanie zaangażowanych wy-
datków,

• księgowanie wydatków struktural-
nych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 1 rok doświadczenia 

zawodowego,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• znajomość przepisów: ustawy o ra-

chunkowości (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2342), ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2343), ustawy o finansach pu-
blicznych (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2077),

• pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

wymagania dodatkowe: 
• umiejętność obsługi komputera 

w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych,
• umiejętność pracy w zespole.

 cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.

informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach nie posiadają-

cych windy, praca na I, II lub III piętrze 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

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

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

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

blikowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje (kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastą-
pić zatrudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo;

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenia z klauzulą:
• „wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji, zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 922)”,

• „przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich da-
nych osobowych zgodnie z wymo-
gami ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. 
zm.).

oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim, w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych nr naboru 1/2018, w sekre-
tariacie Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej (I piętro), plac Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 9 lutego 2018 r. do 
godz. 13.00.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 

Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 15 lutego 2018 r. 
godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.

inne informacje.
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostęp-
ny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca.

Zastrzega się informowanie o zakwalifi-
kowaniu do testów merytorycznych wy-
łącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne zostanie zamieszczony na BIP 
oraz na stronie internetowej ZGM.

Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby 
zainteresowane zwrotem dokumentów 
mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając się 
osobiście. Nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru pod-
legają zniszczeniu.

W przypadku zmiany terminu przepro-
wadzenia testów merytorycznych, od-
powiednia informacja zostanie umiesz-
czona w BIP oraz na stronie internetowej 
ZGM, zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

Publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej podlegają dane osobowe kan-
dydata zatrudnionego w wyniku prze-
prowadzonego naboru. 

ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejsze-
go ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej 
jest mniejszy niż 6%, kandydat chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa wraz z wymaga-
nymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

ZnaJDZiESZ naS tEŻ na:

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.scl.com.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 6/2018 (886), 8 lutego 2018 15

oGłoSZEnia

StałE PunktY DYStRYBucJi „MiEJSkiEGo SERWiSu inFoRMacYJnEGo – GliWicE” na tEREniE MiaSta GliWicE

lP. naZwa PunkTu aDReS OSieDLe

1 centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień 
„FaMilia”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład opieki Zdrowotnej MEDEn Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. ii urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep abc ul. Rolników 194 Bojków

10. Mini Market – sklep abc ul. Rolników 358 Bojków

11. kiRcHHoFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. nZoZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep juLia ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Sklep oDiDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. nZoZ centrum Medyczne kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. kryta pływalnia oliMPiJcZYk ul. Oriona 120 Kopernika

18. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. Supermarket STOkROTka ul. Kopernika 16 Kopernika

20. centrum Handlowe europa centralna ul. Pszczyńska 315 Ligota Zabrska

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia unia bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne BuMaR-łaBĘDY Sa ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy alDo ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy cHatka PucHatka ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta łabędy Sa ul. Zawadzkiego 45 Łabędy

27. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy aDEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep BoGna (oDiDo) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep jeGO ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep Maja ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep RoMEX (oDiDo) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. śląskie centrum logistyki Sa ul. Portowa 28 Łabędy

37. nZoZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. nZOZ Przychodnia aLMa-MeD ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

39. kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. Biblioteka Główna Politechniki śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park naukowo-Technologiczny  
tEcHnoPaRk GliWicE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. cafe & kids Bistro o rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

48. kryta pływalnia MEWa ul. Mewy 36 Sikornik

49. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej naSZ DoM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. nZoZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. Biuro obsługi klienta uM w filii oPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. kryta pływalnia nEPtun ul. Dzionkarzy Sośnica

55. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

56. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica

57. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

58. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

59 nZOZ euROMeDicaL ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice

60. TeScO extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

61. kryta pływalnia DElFin ul. Warszawska 35 Szobiszowice

62. Przychodnia toszecka Sp. z o.o. nZoZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

lP. naZwa PunkTu aDReS OSieDLe

63. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice

64. Sklep ogólnospożywczy PiotRuś ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

65. Stacja paliw PkS (obok SElGRoS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

66. centrum informacji kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

67. centrum Onkologii instytut  
im. Marii Skłodowskiej-curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

68. Punkt obsługi Pasażera kZk GoP pl. Piastów 2 Śródmieście

69. Gliwickie centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

70. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – cW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

71. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – iSP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

72. komenda Miejska Policji – RecePcja ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

73. MBP – Biblioteka centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

74. MBP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – willa caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

76. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

77. nZoZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

78. ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

79. PaLMiaRnia MiejSka w parku chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

80. Powiatowy urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

81. nZoZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

82. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

83. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZoZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

84. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

85. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

86. Filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

87. noWE GliWicE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek

88. Hala jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

89. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

90. okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

91. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

92. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

93. allergo – Med Sp. z o.o ul. Kilińskiego 15 Trynek

94. Przychodnia unia bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

95. Zakład lecznictwa Podstawowego  
i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 14 Trynek

96. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

97. Park Handlowy aRena al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska  
Polskiego

98. centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska  
Polskiego

99. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

100. ośrodek Zdrowia MEDYk Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

101. nZoZ Vito-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

102. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

103. i urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

104. Jednostka Wojskowa (Wku) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

105. nZoZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

106. Sklep DeLikaTeSy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

107. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

108. animed Sp. z o.o. nZoZ ul. Lipowa 36 Zatorze

109. Drogeria aLSTO ul. Lipowa 57 Zatorze

110. Sklep MÓJ oGRÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

111. FoRuM ul. Lipowa 1 Zatorze

112. Górnośląskie centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

113. internat przy Zespole Szkół techniczno-informa-
tycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

114. obwód lecznictwa kolejowego SPZoZ ul. Opolska 18 Zatorze

115. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

116. Sklep neTTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

117. Sklep SPołEM ul. Elsnera 50 Żerniki

118 Sklep GROnO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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Michał Bajor, mistrz ballady poetyckiej i piosenki aktorskiej, 
25 lutego zaśpiewa w Gliwicach. Wystąpi z koncertem „od 
kofty... do korcza” w teatrze Miejskim (ul. nowy świat 55–57). 
Bilety są już w sprzedaży.

Charyzmatyczny aktor i pieśniarz 
świętuje w tym roku 45-lecie swojej 
aktywności na polskiej scenie. Fani 
i krytycy doceniają go za własny, 
niepowtarzalny styl wykonawczy 
i ambitny repertuar. Śpiewa utwory 
Jacquesa Brela, Wojciecha Młynar-
skiego, Jonasza Kofty i Włodzimie-
rza Korcza. To będzie wieczór pełen 

dramatyzmu, liryki, wspomnień 
i żartów – podsumowanie całej 
kariery artystycznej Bajora.

Koncert „Od Kofty... do Korcza” 
rozpocznie się o godz. 19.00. Bi-
lety są dostępne w kasach Teatru 
Miejskiego i na stronie www.teatr.
gliwice.pl. (mm)

W Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 18 lutego wystąpi Joanna ławrynowicz z recitalem 
chopinowskim. to będzie świetny wstęp do zaplanowanej na marzec Wiosny z Frydery-
kiem, cyklu czterech koncertów muzyki fortepianowej.

Joanna Ławrynowicz to ceniona 
pianistka, laureatka wielu presti-
żowych konkursów muzycznych, 
między innymi Konkursu Chopi-
nowskiego w Darmstadt. Chopin 

to jeden z jej ulubionych kompo-
zytorów – jako jedyna polska ar-
tystka nagrała komplet jego dzieł 
solowych i kameralnych. Koncert 
z cyklu „Podwieczorki muzyczne” 
rozpocznie się w niedzielę 18 
lutego o godz. 16.00. Bilety będą 
do nabycia w Centrum Informa-
cji Kulturalnej i Turystycznej (ul. 
Dolnych Wałów 3, wtorek–piątek: 
godz. 10.00–18.00) od 14 lutego 
oraz przed koncertem w Willi Caro.

Już wkrótce rozpocznie się Wio-
sna z Fryderykiem. We wszystkie 
marcowe niedzielne wieczory Pal-
miarnia w parku Chopina będzie 
rozbrzmiewać muzyką poważną 
w znakomitym wykonaniu. W pro-
gramie są recitale między innymi 

François  Dumonta i Walentiny 
Igoszyny. Harmonogram koncer-
tów jest dostępny w kalendarium 
na stronie kultura.gliwice.eu.
 (mm)

cZwaRTek 8 LuTeGO
 ■ godz. 9.00: „Nakręcone ferie” – warsztaty telewizyjne 

i filmowe w ramach Filmowego zimowiska, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 9.30: „Maski karnawałowe” – warsztaty pla-
styczne w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 11 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. bł. Czesława 24)

 ■ godz. 10.00: „Poranki z bajką” – głośne czytanie książ-
ki „Pompon w rodzinie Fisiów” w ramach Ferii jak 
z bajki, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. 
Syriusza 21)

 ■ godz. 11.00: „Ernest i Celestyna” – seans w ramach 
Filmowego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 12.00: „Na balu” – bal karnawałowy w ramach 
Ferii jak z bajki, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 16.00: „Zimowy krajobraz” – głośne czytanie 
książki „Zima Muminków” w ramach Ferii jak z bajki, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Oppeln/Opole” – spotkanie z dr. Macie-
jem Borkowskim z cyklu „Śladem żydowskich światów 
na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: „Najlepsze polskie 30” – projekcje fil-
mów krótkometrażowych w ramach DKF-u Trans, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PiĄtEk 9 lutEGo
 ■ godz. 11.00: „Jill i Joy” – seans w ramach Filmowego 

zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 12.30: „Cudowny chłopak” – projekcja w ra-

mach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 16.00–18.30: Klub gier planszowych, Filia nr 21 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Syriusza 21)

 ■ godz. 18.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: 2. urodziny Teatru Komedii Improwizo-
wanej Á propos, klub Spirala (Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

SoBota 10 lutEGo
 ■ godz. 10.00: „Opowiem wam film” – warsztaty w ra-

mach Filmowego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 10.00–12.00: „Mozaika szklana” – warsztaty 
plastyczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 15.00: „Dzielnice Lwowa” – wykład Przemysła-
wa Włodka z cyklu „Spotkania z Kresami Rzeczpospoli-
tej”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatow-
skiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Napój miłosny” – transmisja z cyklu 
„MET Opera”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

nieDZieLa 11 LuTeGO
 ■ godz. 16.00–19.00: Magiczny bal w krainie czarów, 

Centrum Handlowe Forum (ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 18.00: Wiedeński Koncert Karnawałowy w wy-

konaniu Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza, Scena 
Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PoniEDZiałEk 12 lutEGo
 ■ godz. 16.30: „Walentynkowe girlandy” – warsztaty 

plastyczne, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Junaków 4)

wTORek 13 LuTeGO
 ■ godz. 17.00: „Robótki na paluszkach” – warsztaty, Bi-

blioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 18.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

śRoDa 14 lutEGo
 ■ godz. 18.00: „Niemiłość” – seans w ramach 11. Festi-

walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

chopin na horyzoncie

Teatr piosenki

CO? GDZIE? KIEDY?

kuLTuRa

kultura.gliwice.eu

10 lutego Przemysław Włodek, autor przewodników po lwowie, zabierze nas w podróż po 
wszystkich dzielnicach perły dawnych kresów. Bo – jak śpiewał przed laty Eugeniusz Bodo – 
„możliwe, że więcej ładniejszych jest miast, ale lwów jest jedyny na świecie”.

Prelekcja z cyklu „Spotkania z Kre-
sami Rzeczpospolitej” w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. 
Poniatowskiego 14) tym razem 
będzie dotyczyć stolicy Galicji, 
jednego z sześciu wielkich miast II 
Rzeczpospolitej. Razem z Przemy-
sławem Włodkiem, lekarzem i mi-
łośnikiem Kresów, wybierzemy się 
do Lwowa i posłuchamy historii 

o jego wszystkich dzielnicach, od 
przepięknej zabytkowej starówki 
po peryferyjne osiedla.

To będzie podróż w przestrzeni 
i czasie. Przemysław Włodek od 
lat gromadzi materiały związane 
z dawnym i współczesnym Lwo-
wem. Dzięki jego pasji dowiemy 
się, jak miasto wyglądało przed 

wojną, poznamy historie jego 
mieszkańców, ważnych wydarzeń 
i miejsc. Lwów był niegdyś wie-
lokulturowym tyglem, w którym 
współistnieli ze sobą Polacy, Żydzi, 
Ukraińcy, Ormianie, Niemcy, Czesi, 
Rosjanie i inni. Jak jest obecnie? 
Tego dowiemy się w sobotę 10 
lutego o godz. 15.00. Wstęp na 
wykład jest wolny. (mm)
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„Tylko we Lwowie”

Michał Bajor

Fryderyk chopin Joanna ławrynowicz fo
t. 
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https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/



