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

DruGa strONa W ObiektyWie

W najbliższy piątek o godz. 18.00 gliwickich harcerzy będzie można oglądać na 
antenie TVP Katowice. Kolejny odcinek programu „Dojrzalsi” poświęcony będzie 
m.in. rozwojowi harcerstwa na ziemi gliwickiej i wychowywaniu młodych ludzi  
w dzisiejszych czasach. W programie „wystąpią” również gliwickie zakątki,  
m.in. park Chopina. (fot. W. Olejko)

Martyna Ciechanowska i Jan Kroszka otrzymali powołanie do kadry narodowej we 
wspinaczce sportowej. Zawodnicy trenują w Akademii Wspinania GTW. Wielkie 
gratulacje dla wspinaczy i trenerów, Tymona Walińskiego i Andrzeja Kajdana. Miasto 
Gliwice wspiera finansowo sekcję wspinaczkową GTW. (fot. materiały GTW)

Prace przy budowie pierwszego na Śląsku woonerfu trwają. Siemińskiego już 
niedługo zmieni się w tzw. meandrującą ulicę. Droga jest zamknięta dla ruchu, 
trwa ustawianie  specjalnie zaprojektowanych donic. W kilku miejscach powstaną 
podesty z siedziskami, które poszerzą strefę chodników. (fot. M. Foltyn/ UM Gliwice)

Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry w dwóch gliwickich placówkach można 
bezpłatnie zbadać wzrok pod kątem jaskry. Badania będą wykonywane do  
17 marca w NZOZ Pryzmat-Okulistyka Gliwice (ul. Tarnogórska 70/1) oraz  
24 marca w Augmed Centrum Okulistyczne (ul. Łabędzka 20). (fot. Pixabay)

Woonerf już blisko

Pokonaj złodzieja wzroku

Harcerze na małym ekranie

Gliwiczanie w kadrze narodowej

Kolejny WRAK-RACE Silesia już w niedzielę, 18 marca, przy giełdzie samochodowej  
w Gliwicach (ul. Kujawska 112). Tradycyjnie na linii startu staną zdezelowane 
samochody, które „lata świetności” mają już za sobą. Szczegóły dotyczące imprezy 
można znaleźć na stronie www.wrak-race.pl. (fot. materiały organizatora)

Wraki też mogą się ścigać

Od 16 marca w Europie Centralnej (ul. Pszczyńska 315) będzie prezentowane 
niezwykłe połączenie sztuki i recyklingu. Na wystawie zobaczymy 85 rzeźb wy-
konanych ze starych części samochodowych. Pomysłodawcą ekspozycji Galerii 
Figur Stalowych jest Mariusz „Jose” Olejnik, właściciel Skupu Złomu przy Czołgu 
w Pruszkowie. (fot. materiały organizatora)

Jedyna taka wystawa

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

Przyszłość szpitala Vito-Med przy ul. radiowej wisi na włosku. 31 marca skończą się dwie z pięciu umów placów-
ki z NFz-em, a Fundusz nie ogłosił nowych konkursów. katastrofalny w skutkach dla Vito-Medu może okazać się 
zwłaszcza efekt domina wywołany nieprzedłużeniem kontraktu na oddział wewnętrzny. zarząd szpitala apeluje do 
ministra zdrowia o podjęcie pilnych działań. starania o uratowanie „udarówki” wspiera gliwicki samorząd.

W sieci szpitali funkcjonują 
obecnie trzy gliwickie placówki: 
Szpital Miejski nr 4, Szpital Wie-
lospecjalistyczny oraz Instytut 
Onkologii. Mają one zagwaran-
towane kontrakty i zapewnione 
finansowanie z NFZ. Poza siecią 
znalazł się jedynie Vito-Med, 
choć zarząd tej szpitalnej spółki 
pracowniczej oraz samorząd 
miasta robili w ubiegłym roku 
wszystko, by szpital przy Radio-
wej ujęto w systemie.

Niestety, ta prywatna placówka 
– druga na Śląsku pod wzglę-
dem liczby przyjęć osób z uda-
rem niedokrwiennym mózgu 
i czwarta w województwie pod 
względem liczby pacjentów 
z chorobami neurologicznymi – 
nie zmieściła się w ustawowych 
kryteriach. Brak stabilnego fi-
nansowania od 1 października 
2017 r. zrobił swoje. Szpital 
przy Radiowej jest w bardzo 
trudnej sytuacji.

Na obietnicach 
się skończyło

Wojewoda śląski, odpowiadając 
na ubiegłoroczny apel gliwic-
kiego samorządu w sprawie 
włączenia Vito-Medu do sieci, 
wskazywał na możliwość finan-
sowania szpitala ze środków pu-
blicznych w trybie konkursu lub 
rokowań. Również resort zdro-
wia zaznaczał, że na placówki, 
które nie zakwalifikowały się do 
sieci szpitali, przeznaczonych 
będzie ok. 7% środków, z któ-
rych finansowane było leczenie 
szpitalne w 2017 r.

Minister zdrowia podkre-
ślał, że niezakwalifikowanie 
szpitala do sieci nie oznacza 
pozbawienia go możliwości 
udzielania świadczeń w ra-
mach kontraktu z NFz.

Co z realizacją tych obietnic? 
Obecnie w strukturze szpitala 
Vito-Med znajdują się oddziały 
wewnętrzny, neurologii i udaro-
wy. Funkcjonują również porad-
nie specjalistyczne, pracownie 
diagnostyczne i Zakład Opiekuń-
czo-Leczniczy. 

Na newralgicznym oddziale we-
wnętrznym realizowany jest m.in. 
program leczenia bardzo rzadkiej 
choroby genetycznej – zespołu 
Hurlera. Gliwicki szpital jest w tej 
chwili jedyną placówką w wo-
jewództwie zajmującą się tym 
schorzeniem. 

Szpital realizuje pięć umów z NFZ, 
z których dwie skończą się już 31 
marca. – W zakresie oddziałów 
neurologicznego i udarowego zo-
stał już ogłoszony konkurs ofert, 
jednakże w przypadku oddziału 
internistycznego – nie. Śląski Od-
dział Wojewódzki NFZ nie ogłasza 
konkursu, tłumacząc się brakiem 

środków w planie finansowym – 
zwraca uwagę Joanna Krukowska, 
prezes Vito-Medu. To bardzo zła 
wiadomość dla tej spółki szpitalnej.

system naczyń  
połączonych

Brak finansowania z NFZ na od-
dziale wewnętrznym może dopro-
wadzić Vito-Med do upadłości. 
– 40-łóżkowy oddział wewnętrzny 
jest niezbędny do prawidłowego 
działania oddziału neurologicz-
nego i stanowi istotne wsparcie 
dla pacjentów przebywających na 
oddziale udarowym. Tam przyję-
cia pacjentów w przeważającej 
większości odbywają się w trybie 
nagłym, w stanach zagrożenia 
życia i zdrowia – podkreśla Joanna 
Krukowska. To nie wszystko. Część 
pacjentów w celu kontynuacji le-
czenia i pielęgnacji przekazywana 
jest do funkcjonującego w struk-
turach spółki Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego. Z oddziałami szpital-

nymi Vito-Medu powiązana jest 
również całodobowa izba przyjęć 
i poradnie specjalistyczne.

to jedyny w Gliwicach 
i powiecie gliwickim szpital 
leczący choroby neurolo-
giczne i udary mózgu.

– W skali roku obłożenie łóżek na 
oddziale neurologii sięga średnio 
90%, a na oddziale wewnętrznym 
70%. Corocznie w szpitalu leczo-
nych jest około czterech tysięcy pa-
cjentów, a tylko z pomocy na izbie 
przyjęć skorzystało w ubiegłym 
roku prawie sześć tysięcy chorych 
– wylicza prezes Vito-Medu.

Władze placówki poprosiły 
o wsparcie prezydenta Gliwic. 
Wciąż liczą na zawarcie kontraktu 
z NFZ i nie wypowiedziały jeszcze 
umów doświadczonej kadrze me-
dycznej.   (kik)

krystian tomala
zastępca prezydenta Gliwic
Spółka Vito-Med powstała na bazie SPZOZ 
Zespołu Szpitali Nr 2 w Gliwicach w odpo-
wiedzi na rządowe zachęty do likwidacji 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej i tworzenia spółek. Jako samo-
rząd podejmowaliśmy racjonalne i prze-

myślane działania z nadzieją na poprawę sytuacji w ochronie 
zdrowia w Gliwicach. 

Samorząd przeprowadził działania restrukturyzacyjne i przejął 
całość zobowiązań pozostałych po szpitalu, przeznaczając na ten 
cel blisko 1,6 mln zł, zapewniając spółce rozpoczęcie działalności 
bez obciążenia długami. Władze samorządowe przeznaczyły 
również znaczne środki finansowe na modernizację budynków 
oraz wyposażenie szpitala w kwocie ponad 10 mln zł, tworząc 
tym samym infrastrukturę szpitala w pełni dostosowanego 
do wymogów. Szpital uzyskał certyfikat ISO9001:2008 oraz 
certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. 

„udarówka” 
na krawędzi
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Przekazanie 1% nic nie kosztuje, a pozwala każdemu zdecydować, jak spożytkować 
tę część podatku. Do tego, żeby przekazać go lokalnym organizacjom pozarządo-
wym, zachęca Gliwickie centrum Organizacji Pozarządowych.
Lista działających w Gliwicach 
organizacji pożytku publicznego 
obejmuje 47 podmiotów. Można 
ją znaleźć (wraz z opisem ich dzia-
łań) na stronie www.1procent.
gcop.gliwice.pl. Tam znajduje się 
również program do wypełniania 
zeznań podatkowych online, któ-
ry w jednym z ostatnich kroków 
pozwala na łatwe wybranie jed-
nej z gliwickich organizacji. 

Żeby ułatwić rozliczenie z fiskusem, 
GCOP zaprasza też na bezpłatne 
„dyżury PIT-owe”, podczas których 
wolontariusze nieodpłatnie pomo-
gą w wypełnieniu zeznań podatko-
wych, w zamian za przekazanie 1% 
podatku na dowolną organizację 
działającą w Gliwicach.

Najbliższe dyżury odbędą się:  
20 marca w godz.11.00–13.00 
oraz 23 marca w godz. 13.00–
15.00 w Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka” przy  
ul. Studziennej 6. 

 – Do  przekazywania  1%  po-
datku zachęcamy również eme-
rytów i rencistów, którzy dzięki 
nowelizacji  przepisów,  mogą 
zrobić  to  w  jeszcze  prostszy 
sposób: wystarczy, że wypełnią 
oświadczenie PIT-OP – dodają 
pracownicy GCOP, którzy chęt-
nie pomogą w wypełnianiu 
takiego druku. Wystarczy skon-
taktować się z nimi telefonicznie  
(32/775-20-53) lub przyjść do 
COK „Perełka” w dowolny dzień 

powszedni między godz. 10.00 
a 18.00. 

Na złożenie zeznań podatko-
wych i decyzję, na jaki cel prze-
kazać swój 1% mamy czas do  
30 kwietnia. 

W zeszłym roku w ramach kam-
panii 1 procent do działających 
w Gliwicach organizacji pożytku 
publicznego wpłynęły ponad  
2 mln złotych. (mt)

rusza kolejny sezon zbiórek elektrośmieci. stare, zepsute sprzęty elektroniczne, 
pralki, telewizory, urządzenia elektroniczne, komputery, telefony, baterie i niedzia-
łający sprzęt oświetleniowy będzie można oddać w 24 punktach miasta. zbiórki 
potrwają od połowy marca do końca października.

Elektrośmieci to odpady niebez-
pieczne, których kategorycznie 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 
Szkodliwe substancje, takie jak 
rtęć, freon czy kadm, mogą wy-
dostać się na zewnątrz i przenik-
nąć do gleby i wód gruntowych, 
stwarzając zagrożenie. 

Aby tego uniknąć, przez cały rok 
elektrośmieci można oddawać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy 

ul. Rybnickiej (od poniedziałku 
do piątku między godz. 7.00 
a 17.00 oraz w soboty między 
godz. 7.00 a 13.00) lub, od 
wiosny do jesieni, w oznako-
wanych samochodach, które 
w wyznaczone soboty parkują 
na którymś z gliwickich osiedli. 

Zebrane odpady są ponownie 
przetwarzane, a część surow-
ców odzyskiwana. Ze środków, 
które samorząd pozyskuje 
sprzedając odpady, kupowany 

jest sprzęt sportowy dla gliwic-
kich szkół i przedszkoli.

Najbliższa zbiórka  
elektrośmieci odbędzie 
się w sośnicy 17 marca 
w godz. od 10.00 do 13.00.

Gdzie kolejne? Szczegółowy 
harmonogram można znaleźć 
na www.gliwice.eu w zakładce 
Ekologia. (mf)
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czas na porządki 27 marca w Gliwicach po raz siódmy odbędzie się 
konferencja „logistyka. inwestycje. Przyszłość”. tym 
razem liderzy dynamicznie zmieniającego się rynku 
podejmą dyskusję o kierunkach rozwoju branży w per-
spektywie najbliższych 5 lat.

Tegoroczna edycja konfe-
rencji w autorskiej formule 
Future 2to5 to przestrzeń, 
w której zaproszeni prelegen-
ci i goście będą dyskutować 
o konkretnych kierunkach 
rozwoju, istniejących możli-
wościach technologicznych 
i zmianach, które czekają 
branżę w perspektywie naj-
bliższych 2 do 5 lat. Dzięki 
szerokiemu spojrzeniu przez 
pryzmat nie tylko technolo-
gii, ale także kreatywności, 
edukacji, komunikacji i etyki, 
uczestnicy będą mieli szansę 

zajrzeć w realną przyszłość 
sektora.

Wydarzenie w hotelu Silvia Gold 
przy ul. Studziennej 8 rozpocznie 
się o godzinie 14.00. W progra-
mie znajdą się prezentacje gości 
związanych z przemysłem, inno-
wacjami i technologią. Konferen-
cję otworzy zastępca prezydenta 
Gliwic, Adam Neumann.

Szczegółowy program oraz 
formularz zgłoszeniowy są do-
stępne na stronie www.gliwice.
eu/konferencja.  (mt)

teraz zarówno firmy, jak i klienci indywidualni będą 
mogli zarejestrować samochód nieco szybciej. W biurze 
Obsługi interesantów urzędu Miejskiego wyodręb-
niono dwa stanowiska tylko dla klientów zbiorowych.

 – Rozdzielenie obsługi klienta 
indywidualnego i zbiorowego 
znacznie  usprawni  obsługę 
i skróci czas oczekiwania na re-
jestrację pojazdów – mówi Lidia 
Uniszewska, zastępca naczelnika 
Wydziału Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Przedstawiciele firm, którzy 
chcą zarejestrować 3 lub 

więcej samochodów, powin-
ni z elektronicznego systemu 
kolejkowego wybierać bilet 
oznaczony literą C. 

Nowe rozwiązanie gwarantu-
je krótszy czas oczekiwania 
w kolejkach nie tylko firmom, 
ale przede wszystkim klientom 
indywidualnym. 
 (mt)
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http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/konferencja
https://gliwice.eu/konferencja
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
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inwestycje

32 nowe mieszkania przy ul. Opolskiej zostały oddane do użytku. inwestycję o wartości 6,6 mln zł zrealizował zbM 
i tbs. to tylko jeden z wielu miejskich projektów mieszkaniowych. Miasto od lat konsekwentnie realizuje własny 
program, w ramach którego wybudowano już niemal 2 tys. komfortowych lokali i zaspokojono potrzeby mieszka-
niowe kilku tysięcy gliwiczan. a to nie koniec. W realizacji i planach są już kolejne inwestycje. 

Przy ul. Opolskiej zamieszkają 
32 rodziny. Pierwszym czterem 
klucze do własnego „M” wręczył 
w ubiegłym tygodniu prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.  
Realizacja inwestycji pochłonęła 
6,6 mln zł ze środków TBS-ów 
i miasta. Mieszkania są prze-
znaczane pod wynajem z moż-
liwością wykupu na własność 
w przyszłości.

– To bardzo potrzebna inwesty-
cja, ponieważ dostępne są tutaj 
również mieszkania  na wyna-
jem. Wskutek wadliwej ustawy 
o najmie lokali, w Polsce obecnie 
praktycznie takich mieszkań się 
nie buduje. A są one potrzebne, bo 
nie wszyscy mogą kupić mieszka-
nie na wolnym rynku. Budynki te 
spełniają również ważną funkcję 
– wypełniają lukę w zabudowie 
miasta – mówi Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic.

32 mieszkania przy Opolskiej mają 
standard TBS – są wykończone 
i gotowe do wprowadzenia. Mają 
od 33,40 do 86,70 m2 i od 1 do 3 
pokoi. Ściany pomalowane są na 
biało, na podłogach znajdują się 
panele, w łazienkach sanitariaty, 
a w kuchniach kuchenki. 

W każdym mieszkaniu jest bal-
kon, a na parterze przydomowe 
ogródki. Choć przepisy tego nie 
wymagają, w czteropiętrowych 
blokach zamontowano windy. To 
nie wszystko – budynki są ener-
gooszczędne, wyposażone w ko-
lektory słoneczne wspomagające 
instalacje ciepłej wody i hybrydo-
wą wentylację.

–  Podnosimy  poprzeczkę w bu-
downictwie  mieszkaniowym, 
montujemy m.in. solary  i windy 
w czterokondygnacyjnych budyn-

kach. Wszystko po to, by lokatorom 
lepiej się mieszkało – mówił podczas 
przekazania kluczy Andrzej Tomal, 
prezes ZBM I TBS w Gliwicach.

Z myślą o komforcie mieszkańców, 
od strony CH Forum przestrzeń 
zamknięto ekranem akustycznym. 
Zadbano również o infrastrukturę 
– na działkę prowadzą dwa wjazdy 
(z ulic Opolskiej i Witkiewicza), 
a do dyspozycji nowych lokato-
rów są 93 miejsca parkingowe. 
Dla najmłodszych przygotowano 
mały plac zabaw. 

a to nie koniec…
W realizacji i planach są już 
kolejne inwestycje gliwickich 
ZBM-ów.  – Budujemy obiekt 
mieszkalno-usługowy przy ul. 
Opolskiej 12. Powstaje tam 40 
mieszkań z garażem podziem-
nym. Ta inwestycja ma być go-

towa w 2020 r. Kolejny projekt to 
budynek mieszkalno-usługowy 
przy ul. Górnej. Do 2020 r. w tej 
lokalizacji  oddamy do użytku 
12 mieszkań – wylicza Krzysztof 
Semik z ZBM I TBS. 

ZBM II TBS buduje z kolei przy 
ul. Warszawskiej osiedle dla 
seniorów, na którym powstanie 

97 mieszkań na sprzedaż i na 
wynajem o powierzchni od 40 
do 66 m2. Budynki będą przy-
stosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W pobliżu powstaną gabinety re-
habilitacyjne i fizjoterapeutyczne 
oraz gabinety opieki dziennej, ga-
stronomia, siłownia pod chmurką 

i amfiteatr. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, mieszkania 
przeznaczone na sprzedaż zosta-
ną oddane do użytku na początku 
2019 r., natomiast mieszkania na 
wynajem będą gotowe w drugiej 
połowie 2019 r. 

Nie tylko tbs-y
Miasto inwestuje również w utrzy-
manie, remonty i modernizacje 
ponad 12 tys. mieszkań komunal-
nych. Rocznie to około 20–30 mln 
zł z miejskiego portfela. Środki na 
ten cel Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej (zarządzający z ramienia 
miasta komunalną „mieszkaniów-
ką”) pozyskuje m.in. z programów 
unijnych i wojewódzkich oraz 
z dotacji Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

W ostatnim czasie miastu udało 
się pozyskać znaczącą 6-miliono-
wą, bezzwrotną dotację z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. To 
istotne wsparcie dla inwesty-
cji, które zamierza zrealizować 
ZGM: wzniesienie budynku z 33 
mieszkaniami przy ul. Zawadz-
kiego i dwóch z 48 mieszkaniami 
w obrębie ulic Górnej, Samotnej 
i Kujawskiej. Część dotacji wspar-
ła już zrealizowaną budowę przy 
ul. Metalowców (3 mieszkania) 
i modernizację budynku przy ul. 
Nowy Świat (8 mieszkań). Całko-
wity koszt inwestycji przy ul. Za-
wadzkiego, Górnej, Metalowców 
i Nowy Świat wyniesie 20 mln zł.

Na etapie przygotowywania 
dokumentacji projektowej jest 
jeszcze budynek przy ul. Wro-
cławskiej, w którym powstaną 
22 mieszkania i podziemny 
parking na 26 samochodów. 
Ta realizacja będzie kosztować  
9 mln zł.   (mf)

Własne „M” od miasta

Pierwszym lokatorom klucze do własnego „M” przy ul. Opol-
skiej 8 wręczył prezydent Gliwic zygmunt Frankiewicz.  

tak będą wyglądały budynki przy ul. zawadzkiego, które wybuduje zGM. zamieszkają tam  
33 rodziny.

Projekt inwestycji przy ul. Wrocławskiej. budowa 22 miesz-
kań i podziemnego parkingu będzie kosztować 9 mln. zł.
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aktualNOści

 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....

Przyjmij  
„Pomocną dłoń”
Opiekujesz się starszymi, chorymi rodzicami? Przyjdź 
na warsztaty 17 marca i dowiedz się, jak mądrze ich 
wspierać w codziennych czynnościach.

– Starość to po prostu kolejny 
etap życia – mówią organizato-
rzy szkolenia z Domu Pomocy 
Społecznej „Opoka” w Gliwicach. 
Podczas warsztatów uczestnicy 
nabędą praktyczną wiedzę 
i umiejętności potrzebne pod-
czas sprawowania opieki nad 
osobami starszymi i niesamo-
dzielnymi. Prowadzący warsztaty 
skupią się na technikach wspar-
cia przydatnych dla osób, które 
muszą pogodzić opiekę nad 
rodzicami z innymi obowiązkami. 
Będzie mowa o rodzajach wspar-
cia dla osób niesamodzielnych 
i ich opiekunów, zarówno w wa-
runkach instytucjonalnych, jak 
i domowych. Zaplanowano także 

pokaz instruktażowy sprzętu uła-
twiającego pielęgnację chorego.

Warsztaty odbędą się 17 mar-
ca między godz. 9.00 a 12.00 
w Domu Pomocy Społecznej 
„Opoka” (ul. Pszczyńska 100). 
Będzie to pilotażowa edycja 
projektu „Pomocna dłoń” reali-
zowanego na zlecenie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny, obo-
wiązują wcześniejsze zapisy pod 
nr. tel. 663-589-610 (poniedzia-
łek–piątek: godz. 8.00–12.00). 
W przypadku dużej liczby chęt-
nych organizatorzy nie wyklucza-
ją ogłoszenia kolejnych terminów 
warsztatów.  (mm)
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aqua aerobik  
dla seniorów

Gimnastyka w wodzie pomaga utrzymać sprawność fizyczną i nie 
wymaga wcześniejszego przygotowania. Właśnie dlatego to jed-
na z ulubionych form aktywności gliwickich seniorów. zapisy do 
kolejnej edycji ruszą już 22 marca.  

Jak ważna jest aktywność fizycz-
na w każdym wieku, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Zajęcia 
z aqua aerobiku dla osób 65+ 
od 6 lat cieszą się w Gliwicach 
dużym powodzeniem. 

W tym roku zapisy ruszą 22 
marca, o 12.00, za pośrednic-
twem aplikacji znajdującej  

się na stronie aquaaerobik.
gliwice.eu. 

Przy braku możliwości skorzysta-
nia z elektronicznej rejestracji, 
rezerwacji można dokonać oso-
biście lub przez pełnomocnika 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w Informacji Głów-
nej (parter budynku). 

uwaga! Do zapisu niezbędny 
będzie adres zamieszkania, 
nr Pesel oraz nr telefonu 
uczestnika zajęć. W przypadku 
zapisów przez pełnomocnika 
należy przygotować pełnomoc-
nictwo. 

Wstęp na trening jest wolny, 
liczba miejsc ograniczona!  (mt)
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http://www.aquaaerobik.gliwice.eu/
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z Miasta

Nie będziemy tolerować kibolstwa!

zobacz „ukośne” Gliwice
W Miejskim systemie informacji Przestrzennej można 
oglądać Gliwice z całkiem innej perspektywy. W aplikacji 
udostępnionej w Geoportalach MsiP połączono standar-
dowe zdjęcia lotnicze ze zdjęciami ukośnymi, wykonanymi 
pod kątem 45 stopni. Pozwala to na oglądanie jednego 
miejsca z czterech kierunków geograficznych oraz z góry.

Aplikacja jest bardzo prosta 
w obsłudze. Jak z niej korzy-
stać? Po wejściu na stronę msip
-mapa.um.gliwice.pl/geopor-
tale należy wybrać odnośnik 
„zdjęcia ukośne”. Na ekranie 
pojawi się widok miasta. W le-
wym górnym rogu znajduje się 
wyszukiwarka ulic i obiektów. 
Można w nią wpisać dowolną 
lokalizację. Po kliknięciu apli-
kacja „przenosi” nas w wybrane 
miejsce. 

Dzięki zdjęciom ukośnym zoba-
czymy np. elewacje budynków, 
których nie widać w ortofotomapie 
pionowej. Ale nie tylko. Aplikacja 
mierzy odległości między obiek-
tami, a także ich wysokość. Służą 
temu znajdujące się u góry ekranu 
ikony z linijką. Wystarczy kliknąć 
w jedną z dwóch ikon, a po poja-
wieniu się krzyżyka, wybrać punkt 
na mapie. Po kliknięciu pojawi się 
czerwona lub niebieska linia, która 
wskaże wyliczoną wartość. 

Dodatkową atrakcją map jest 
tzw. „suwak czasu”, umożliwia-
jący porównanie ortofotomap 
zrealizowanych w różnych 
okresach. Za pomocą tej funk-
cjonalności możemy zobaczyć 
jak zmieniło się miasto na 
przełomie kilku lat. Po lewej 
stronie ekranu widoczne są 
zdjęcia z 2013 roku, po prawej 
natomiast aktualniejszy obraz 
z roku 2017.

Zdjęcia do mapy zostały zrealizo-
wane w marcu 2017 roku w ra-
mach projektu unijnego: „Wsparcie 
rozwoju cyfrowych usług publicz-
nych w zakresie dostępu do danych 
i procedur planistycznych w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach”.

Ukośne zdjęcia gliwickiej starów-
ki i jej najbliższych okolic obej-
mują swoim zasięgiem około  
4,5 km².   (mt)

Nie milkną echa bulwersujących wydarzeń podczas derbowego meczu Piasta z Górnikiem. kluby zostały ukarane przez komi-
sję ligi ekstraklasy sa. W dalszym ciągu identyfikowani są sprawcy zajść na stadionie. Prezydent  Gliwic zygmunt Frankiewicz 
oczekuje trwałego rozwiązania sprawy stadionowych chuliganów.
Policja prowadzi intensywne pra-
ce nad wyjaśnieniem okoliczności 
wydarzeń, które miały miejsce  
3 marca podczas meczu gliwic-
kiej drużyny z Górnikiem Zabrze. 
Prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz spotkał się z prezesem 
klubu Pawłem Żelemem oraz 
Mariuszem Luszawskim, zastępcą 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Gliwicach, który dowodził 
zabezpieczeniem derbowego 
meczu.

W ostatnich dniach zebrano sporą 
ilość materiału dowodowego oraz 
zabezpieczono monitoring stadio-
nowy, który przyczynił się do iden-
tyfikacji sprawców zajść. Prokura-
tura do tej pory postawiła zarzuty 
kilkunastu zatrzymanym osobom. 
Wyjaśniane są też wszelkie oko-
liczności, które doprowadziły do 
zajść, w tym bardzo dokładnie 
analizowana jest postawa firmy 
ochroniarskiej odpowiedzialnej 
za bezpieczeństwo na stadionie.

Prezes GKS Piast SA poinformo-
wał również, że zgodnie z oczeki-
waniem prezydenta Gliwic klub 
wystosował do stowarzyszenia 

kibiców pismo w celu złożenia 
wyjaśnień oraz potępienia ka-
rygodnego zachowania osób 
odpowiedzialnych za przerwanie 
meczu. W związku z brakiem ja-
kiejkolwiek odpowiedzi ze strony 
stowarzyszenia, wszelka współ-
praca i wsparcie klubu zostały 
zawieszone.

Komendant Luszawski przed-
stawił szczegóły akcji policyjnej  
z 3 marca oraz informację o dzia-
łaniach podjętych wobec spraw-

ców. Prezydent Frankiewicz zobo-
wiązał wszystkie strony do ścisłej 
współpracy w celu sprawnego 
i surowego ukarania winnych oraz 
trwałej eliminacji patologicznych 
zjawisk występujących w niektó-
rych grupach kibicowskich.

 – Gliwice zainwestowały wiele sił 
i środków we wsparcie i budowę 
silnego klubu piłkarskiego. Ten 
proces ciągle  trwa  i tego  typu 
wydarzenia,  jak  na  ostatnich 
derbach, bardzo mu szkodzą. Nie 

możemy dopuścić, żeby stosun-
kowo mała grupa, nazwijmy to 
po imieniu – przestępców – bez-
karnie działała na szkodę klubu, 
wszystkich normalnych kibiców 
i miasta. Mam nadzieję, że dobra 
współpraca wszystkich stron do-
prowadzi do trwałego rozwiąza-
nia tego problemu, tym bardziej 
że w Gliwicach nie  jest on  tak 
naprawdę wielki i tym bardziej nie 
powinien psuć nam opinii w kraju 
– mówił prezydent Frankiewicz, 
podsumowując spotkanie.

Rozgrywany 3 marca derbowy 
mecz między Piastem Gliwice 
a Górnikiem Zabrze został prze-
rwany w 80. minucie w związku 
z zachowaniem grupy kibiców 
Piasta, która rozerwała część 
ogrodzenia miedzy sektorem  
S a boiskiem. Kilka osób wtargnę-
ło na murawę, a niektórzy demo-
lowali wyposażenie stadionu. 

Złamania prawa dopuścili się 
również kibice gości, którzy wy-
wiesili i spalili skradzione flagi 
Piasta, używali środków pirotech-
nicznych i usiłowali przewrócić 
ogrodzenie swojego sektora. 
Mecz nie został rozegrany do 
końca. 

W związku z zajściami Komisja Ligi 
zweryfikowała mecz jako walko-
wer na niekorzyść Piasta Gliwice, 
nałożyła na klub karę finansową 
w wysokości 80 tys. złotych oraz 
zamknęła część trybun stadionu. 
W związku z prowokacyjną po-
stawą kibiców Górnika ukarano 
również zabrzański Klub; odjęciem 
3 punktów karą finansową w wy-
sokości 40 tys. zł oraz zakazami 
wyjazdowymi.  (lor)

msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportale
msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportale
msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportale
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sport

W sobotnim spotkaniu 27. kolejki lotto ekstraklasy Piast Gliwice 
wygrał na wyjeździe z sandecją Nowy sącz 3:0 (2:0). bramki dla Nie-
biesko-czerwonych zdobyli Mateusz szczepaniak, karol angielski 
i Joel Valencia.

Od pierwszej minuty sytuację na bo-
isku kontrolowali Niebiesko-Czerwoni. 
Piłkarze Piasta udokumentowali swoją 
przewagę już w 15. minucie, gdy po 
dośrodkowaniu Gerarda Badíi do siat-
ki trafił Mateusz Szczepaniak. W 32. 
minucie było już 2:0, a Michała Gliwę 
pokonał Karol Angielski. Chwilę później 

dobrą okazję mieli zawodnicy Sandecji, 
ale Jakub Szmatuła popisał się świet-
ną interwencją po strzale Aleksandyra 
Kolewa.

W drugiej połowie zawodnicy Piasta 
lekko się cofnęli. Niebiesko-Czerwoni 
grali dobrze i nie dopuszczali rywali do 

strzałów. W 65. minucie sami stworzy-
li sobie dobrą okazję, ale Saša Živec 
niestety przestrzelił. Prowadzenie pod-
wyższyć mógł również Gerard Badía, ale 
Hiszpan też nie trafił w światło bramki. 
W doliczonym czasie gry wynik ustalił 
Joel Valencia, który po dograniu Sašy 
Živeca trafił do siatki uderzeniem z dy-
stansu.

 – Co tu dużo mówić... Jesteśmy zado-
woleni z trzech punktów. Zespół dobrze 
zareagował po ostatnich wydarzeniach 
i decyzjach. To napawa optymizmem, bo 
pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną – przy-
znał Waldemar Fornalik, opiekun Nie-

biesko-Czerwonych. – Wbrew pozorom 
to nie jest łatwy teren. Może wynik tak 
wygląda, ale zwycięstwo takie nie było. 
Bramki ustawiły ten mecz... Pokazaliśmy 
też koncentrację przez całe spotkanie. 
Grając w przewadze, potrafiliśmy utrzy-
mywać się przy piłce i zniwelować atuty 
rywala – dodał.

 – W kolejnych  również  chcemy  grać 
dobrze i skutecznie. Cieszy też fakt, że 
to nasz piąty mecz bez straty bramki – 
zakończył Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe  
GKS Piast SA

Pewne zwycięstwo

Przerwana seria

Gtk na fali

Po trzech dobrych meczach, w których futsalowcy Piasta zdobywali 
punkty, przyszedł słabszy dzień i w konsekwencji porażka. W der-
bowym starciu z clearexem chorzów lepsi okazali się chorzowianie, 
wygrywając 4:1.

Pierwsza połowa przespana, w drugiej 
– trochę jakości. Tak można w skrócie 
opisać śląskie derby w futsalu. Goście 
od początku spotkania próbowali na 
połowie Piasta przejmować piłkę, ale 
pierwszą bramkową sytuację stworzyli 
sobie gospodarze. Od 3. minuty gra to-
czyła się głównie w okolicy środkowej 
linii, co jakby uśpiło gliwiczan. W 5. mi-
nucie goście objęli prowadzenie. Po zdo-
byciu gola inicjatywa dalej należała do 
Piasta, ale gliwiczanie długo nie potrafili 
sobie stworzyć okazji na wyrównanie.

 – Jak na derby przystało, był to dość 
zacięty mecz, w którym nikt nogi nie 
odstawiał – uważa Grzegorz Muzia, 
rzecznik prasowy futsalistów Piasta. 
Gdy w 16. minucie gliwiczanie próbo-

wali zaskoczyć rywali szybką akcją, cho-
rzowianie wyprowadzili błyskawiczną 
kontrę, którą na drugą bramkę dla nich 
zamienił Zastawnik. Zaraz potem trener 
Piasta wziął czas. Potem żadna ze stron 
nie potrafiła wypracować sobie sytuacji 
na zmianę wyniku.

Po przerwie gospodarze organizowali 
kolejne ataki na bramkę przeciwnika, ale 
to chorzowianie zdołali po raz kolejny 
podwyższyć wynik, ustalając go na 3:0. 
Po czwartym golu dla Clearexu Piast za-
czął grę w przewadze, co przyniosłu mu 
w końcu honorowe trafienie. Niestety, 
porażka z bezpośrednim rywalem w ta-
beli sprawiła, że gliwicki zespół stracił 
czwarte miejsce w ligowej tabeli.  (kik)

kolejnym zespołem, który musiał uznać wyższość gliwickich koszy-
karzy był tbV start lublin, który przegrał 90:73. sporą rolę w zwy-
cięstwie Gtk odegrał Marcin salamonik, który w trzeciej kwarcie 
zdobył 17 punktów.

Przed tygodniem obydwa zespoły koń-
czyły swoje spotkania w diametralnie 
różnych nastrojach. GTK po bardzo do-
brym meczu pokonało Asseco Gdynię 
różnicą aż 20 punktów, natomiast TBV 
Start na własnym parkiecie uległ BM 
Slam Stali Ostrów Wielkopolski 57:70. 
Dla lublinian porażka w tym spotkaniu 
była niezwykle bolesna, gdyż zespół cały 
czas walczy o udział w play off. Dlatego 
też podopieczni Davida Dedka jechali 
na Górny Śląsk z zamiarem zdobycia 
kompletu punktów i pokonania teamu 
z Gliwic po raz drugi w tym sezonie. Go-
spodarze także mieli coś do udowodnie-
nia – w I rundzie rozgrywek doznali we 
wschodniej części Polski bolesnej porażki 

różnicą 25 „oczek”. To zapowiadało spore 
emocje.

GTK rozpoczęło mecz z TBV Startem do-
kładnie jak przed tygodniem z Asseco. To 
goście zdobyli pierwszych siedem punktów. 
Niemoc gliwiczan zakończyła przerwa na 
żądanie, ale dwie pierwsze odsłony prze-
biegały ze zmiennym szczęściem. W trzeciej 
kwarcie gospodarze rozpędzili się i kontynu-
owali dobrą passę do samego końca. Wśród 
zniechęconych przyjezdnych nie poddał 
się tylko Washington, który w pojedynkę 
walczył o to, by zniwelować rozmiary po-
rażki. Ostatnie słowo należało jednak do 
gliwiczan, którzy odnieśli kolejne przeko-
nywujące zwycięstwo.  (kik)
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W życiu jak w filmie
kOlOry Miasta

W życiu jak w filmie
„Pani ewo, pani ewo! Gdzie kręcili to »ultimatum«?” 
– usłyszałam ostatnio na korytarzu. kilka innych 
osób zastanawiało się czy Gliwice mogą być atrak-
cyjnym tłem dla filmów sensacyjnych. Przywołana 
do tablicy, kontynuuję więc temat z poprzedniego 
felietonu. Przy okazji przedstawiam kolejne zabyt-
ki, których rola w obrazach filmowych okazała się 
równie ważna jak gra aktorów.

Ponad 30 lat temu Gliwice wcieliły 
się w szwajcarskie Berno. To tam 
w 1982 roku zajęto polską placów-
kę dyplomatyczną, żądając m.in. 
odwołania stanu wojennego. 
W filmie Janusza Kidawy nasza 
ulica Kościuszki „zagrała” bogatą 
zachodnią aleję, dlatego na czas 
dni zdjęciowych pojawiły się za-
graniczne reklamy, znaki drogowe, 
budka telefoniczna i oczywiście 
auta. Niektórzy jeszcze dziś pamię-
tają, że na potrzeby filmu poży-
czono od jednego z mieszkańców 

zielone BMW. Ambasadą polską 
została willa przy ul. Kościuszki 25, 
która obecnie, po kompleksowym 
remoncie elewacji, przypomina 
czasy swojej świetności z początku 
XX wieku (fot. 1). Od dłuższego 
czasu działa w niej przedszkole. 

Jeśli nie ambasada,  
to może…hotel?

Akcji „Grand Budapest Hotel” 
Wesa Andersona omawiać ra-
czej nie muszę. W ekskluzywny 

hotel wcielił się w tym filmie 
zabytkowy, ponadstuletni budy-
nek w przygranicznym Görlitz. 
Secesyjna budowla była jednym 
z najbardziej jak na owe czasy 
nowoczesnym, okazałym do-
mem handlowym w Niemczech. 
Oddana do użytkowania w 1913 
roku, nosiła wdzięczną nazwę 
„Dom Handlowy pod Strusiem” 
(„Kauhaus zum Strauß”). Auto-
rem obiektu był architekt Carl 
Schmann z Poczdamu. 

W dekoracjach elewacji bu-
dynku (fot. 2), m.in. rzeźbach, 
a także we wnętrzach widoczna 
jest Jugendstiel – niemiecka od-
miana secesji. Zachwyt wzbudza 
przekrycie holu (dziedzińca), 
wypełnione witrażowym szkle-
niem, które wpuszcza światło 
przefiltrowane przez kolorowe 
szybki. 

Podobnie rozwiązano doświe-
tlenie części komunikacyjnej 
domów towarowych Galerii 
Lafayette oraz Printemps w Pa-
ryżu.

Nawet reżyser chciał 
go zakupić! 

Czas II wojny światowej, a póź-
niej zmieniający się właściciele 
byli przyczyną upadku Kauhau-
su. Wykorzystanie budynku 
w filmie zwróciło mu dawny 
splendor i należną uwagę. Na 
potrzeby filmu i życzenie Wesa 
Andersona (zainteresowanego 
nawet kupnem zabytku!) przy-
stosowano wnętrza i dodano… 
kolejne piętra. W rzeczywistości 
czterokondygnacyjny, dawny 
Kauhaus jest bowiem w filmie 
sześciopiętrowym obiektem. Być 
może była to wizja prorocza, bo-
wiem obecny właściciel zabytku, 
remontujący go zresztą, planuje 
dodać mu jeszcze jeden poziom. 

Gdy miasto gra siebie 
i… bratysławę
Uwielbiam Wiedeń i jego zabyt-
ki, często przywoływane w świa-
towej kinematografii. Nieczęsto 
jednak duma Austriaków wciela 
się w dwie stolice jednocześnie! 

Tak stało się w bondowskim 
„W obliczu smierci” z Timothym 
Daltonem, w którym miasto 
zagrało siebie i… Bratysławę. 
Słowacką stolicę udawały m.in. 
okolice wiedeńskiej Volkso-
pery, a ona sama odtwarzała 
bratysławskie Konserwatorium 
Muzyczne. W wiedeńskim Bon-
dzie można też podziwiać Prater 
i Schönbrunn, Pałac Schwarzen-
berg czy mój ulubiony kompleks 
poprzemysłowy – Gasometer 
(fot. 3). 

Wiedeńskie Gazometry wykorzy-
stano, co prawda, w epizodycznej 
scenie, ale jakże spektakularnej! 
Nawiązano w ten sposób do hi-
storii obiektów, które pierwotnie 
były czterema zbiornikami na 
metan. Stanowiły swego czasu 
część największego kompleksu 
elektrowni gazowej w Europie. 
Przebudowane w latach 1999- 
-2001, mieszczą dziś m.in. cen-
trum handlowe, mieszkania oraz 
biura. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Wiedeńskie
Gazometry

Gliwice, ul. kościuszki 25 przed remontem... ...i po remoncie

1

2

3

Dawny Kauhaus w Görlitz
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„samuraj” zostanie na stałe

zatańczyć 
shakespeare'a

Wiosna jest poezją
21 marca rozpocznie się kalendarzowa wiosna. tego samego dnia, z inicja-
tywy uNescO, będziemy też obchodzić światowy Dzień Poezji. z tej okazji 
Miejska biblioteka Publiczna w Gliwicach organizuje spotkanie z poetami 
związanymi z naszym miastem. Początek o godz. 18.00.

Z Gliwicami było i jest związanych 
wielu wybitnych poetów, którzy na 
stałe zapisali się w historii polskiej 
i światowej literatury. Za przykłady 
niech posłużą Tadeusz Różewicz 
(mieszkał i tworzył w Gliwicach 
od 1949 do 1968 roku) oraz Adam 
Zagajewski (dzieciństwo spędził 
w mieszkaniu przy ul. Arkońskiej). 
Także obecnie w naszym mieście 
nie brakuje twórców liryki –  
21 marca w Bibliotece Centralnej 
(ul. Kościuszki 17) będzie okazja, by 
poznać sześciu gliwickich autorów. 
Spotkanie poprowadzi Andrzej 
Walter, poeta, grafik i publicysta. 
Wstęp wolny.

Piotr borowiak – pisarz, fotograf 
i aktywista społeczny, który działa 
na rzecz ochrony zabytków i dzie-

dzictwa kulturowego w Polsce. 
Zainicjował i koordynuje Śląskie 
Forum Kolei Ruchu Regionalnego. 
Jako poeta debiutował w 2015 
roku tomikiem „Modlitewnik”. 
Obecnie promuje swoje kolejne 
wydawnictwo „Sza”.

Monika czoik-Nowicka – pisze 
wiersze dla dzieci. Z najmłodszymi 
warto sięgnąć po tomiki „Na każdą 
porę roku” (2010), „W czarodziej-
skiej szufladzie” (2011) i „W po-
dróży do krainy fantazji” (2014). 
Zajmuje się także pisaniem scena-
riuszy do bajek i reżyserowaniem 
przedstawień dla dzieci.

anna kalamala – pisze wier-
sze, pasjonuje się fotografią 
artystyczną, filmem, muzyką 

klasyczną i jazzem. Swoje dzieła 
publikuje w Internecie. Jako po-
etka debiutowała w 2013 roku 
tomem „Sen”. Prezentowała 
także swoje wiersze na wystawie 
sztuki współczesnej „Zadośćuczy-
nienie”.

karolina kułakowska – poetka 
i malarka. Za swoje wiersze była 
nagradzana, między innymi Na-
grodą Kazimiery Iłłakowiczówny 
za „Puste Muzea”, najlepszy 
debiut poetycki w 2013 roku. 
W 2017 roku wydała tom „Dru-
gie Cesarstwo”. Publikuje również 
w internecie.

Paweł lekszycki – poeta, dzien-
nikarz i krytyk literacki. Pisał mię-
dzy innymi do „Frazy”, „Ha!ar-

tu” i „Toposu”. Był członkiem 
katowickiej grupy poetyckiej 
Estakada. Opublikował „Wiersze 
przygodowe i dokumentalne” 
(2001), „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie” (2005) 
i „Wiersze przebrane” (2010). 
Jego twórczość była tłumaczona 
na wiele języków obcych, w tym 
niemiecki, rosyjski i czeski.

katarzyna zwolska-Płusa – po-
etka i pedagog. Publikowała 
w „Dwutygodniku”, „sZAFie” 
i „Migotaniach”. Debiutowa-
ła tomikiem poetyckim „Cud 
i anomalia”. Pisze też opowiada-
nia – za zbiór „Magnolie” trafiła 
do finału projektu Pracownia po 
Debiucie, organizowanego przez 
Biuro Literackie. (mm)

18 marca w kinie amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaplanowa-
no retransmisję „Opowieści zimowej” z the royal ballet 
covent Garden. to będzie fascynujące taneczne widowisko!

Christopher Wheeldon prze-
niósł na scenę opowieść o mi-
łości i stracie pióra mistrza ze 
Stratfordu. Entuzjastycznie 
przyjęty przez publiczność 
i krytyków spektakl łączy to, co 
najlepsze w teatrze baletowym 
– inteligentną i emocjonującą 
fabułę oraz znakomitą choreo-
grafię. Historia wyniszczającej 

małżeńskiej zazdrości została 
ukazana na tle niezwykłej sce-
nografii Boba Crowleya. Muzykę 
do spektaklu skomponował 
Joby Talbot.

Retransmisja rozpocznie się 
o godz. 16.00. Bilety są do naby-
cia w kasie kina oraz na stronie 
amok.gliwice.pl. (mm)
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Nowa ekspozycja Muzeum w Gliwicach zaprezentuje niewielki, ale cenny zbiór za-
bytków japońskich. Od 16 marca w Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) będzie można 
zwiedzać nową wystawę stałą.
Wśród prawie setki eksponatów 
znajdują się głównie militaria, 
grafiki i fotografie, a także trochę 
ceramiki i przedmiotów codzien-
nego użytku z Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Do najcenniejszych zbiorów 
należą zbroje samurajskie z okresu 
Edo, datowane na XVIII-XIX wiek. 
Cztery z nich, typu okegawa-dō 
tōsei Rusoku (twarde), oraz kil-

ka włóczni japońskich zostanie 
wyeksponowanych w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a). 

W 2012 roku samurajskie zbroje 
zostały poddane pieczołowitej 
renowacji. – Konserwację 
przeprowadzono według  tra-
dycyjnych  zasad  japońskich, 
co  wymagało  sprowadzenia 
z Kraju  Kwitnącej Wiśni  spe-
cjalistycznych  materiałów, 
a także zakupienia brakujących 
elementów ich wyposażenia – 
mówi Damian Recław, kierownik 
Działu Historii Muzeum w Gliwi-
cach. Prace były wykonywane 
przez specjalistów zajmujących 
się zabytkami japońskimi pod 
nadzorem Muzeum w Gliwicach. 
Trudne i kosztowne zadanie do-
finansowało Miasto Gliwice oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Japonika trafiły do Gliwic na prze-
łomie XIX i XX wieku za sprawą 
kupców, podróżników i żołnierzy 
przemierzających Daleki Wschód. 

Szczegółową historię i opis tych 
niezwykłych eksponatów pre-
zentuje katalog „Zabytki sztuki 
japońskiej w zbiorach Muzeum 
w Gliwicach” autorstwa Damiana 
Recława i Anny Katarzyny Malesz-
ko. Otwarcie wystawy i promocję 
wydawnictwa zaplanowano na 
piątek 16 marca o godz. 17.00. 
Wstęp wolny. (mm)
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„Opowieść zimowa”
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http://amok.gliwice.pl/wydarzenia/zobacz/opowiesc-zimowa
https://kultura.gliwice.eu/
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czWartek 15 Marca
 ■ godz. 16.15: „Tajemnica Filomeny” – seans z audiode-

skrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.30: „Jak połączyć tradycyjne i nowoczesne 

metody postępowania z dziećmi?” – warsztaty peda-
gogiczne, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. 
Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Problematyka krzyża w sztuce” – wykład 
dr Joanny Winnickiej-Gburek z cyklu „Sztuka współ-
czesna poza dobrem i złem?”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „Jak czytać i opowiadać dzieciom baśnie 
bez hollywoodzkiego zakończenia?” – warsztaty inter-
pretacyjne, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 20.00: „Oscar Nominated Shorts 2018” – seans 
filmów krótkometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

Piątek 16 Marca
 ■ godz. 17.00: „Samuraj” – otwarcie wystawy, Willa 

Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „Ekstremalne Chiny” – spotkanie po-

dróżnicze z Sebastianem Hennigiem, Wojtkiem Mali-
chą i Mateuszem Matuszewskim, Filia nr 1 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej (pl. Inwalidów Wojennych 3)

sObOta 17 Marca
 ■ godz. 11.00: „Rabarbar” – seans z cyklu „Dobry czas 

z filmem i rodziną”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „O umiejętności tworzenia rze-

czy pięknych – Dział Sztuki i Rzemiosła Artystyczne-
go” – warsztaty z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 13.00–15.00: warsztaty ceramiczne, Pracownia 
Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)

 ■ godz. 16.00: „Walka o granice” – wykład Michała Mi-
wy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Sza” – spotkanie autorskie z Wojcie-
chem Borowiakiem, Biblioforum (Centrum Handlowie 
Forum, ul. Lipowa 1)

NieDziela 18 Marca
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Wielkanocne kraszanki zdobione 

metodą batikową” – warsztaty plastyczne, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Wielkanocne oklejanki zdobione 
sitowiem” – warsztaty plastyczne, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 13.00–15.00: warsztaty ceramiczne, Pracownia 
Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1)

 ■ godz. 16.00: „Skąd wziął się kostium Syreny?” – warsz-
taty kostiumograficzne, Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 16.00: „W salonie Nadieżdy von Meck” – reci-
tal Antoniego Brożka i Piotra Oczkowskiego z cyklu  
„Podwieczorki muzyczne”, Willa Caro (ul. Dolnych  
Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Opowieść zimowa” – retransmisja bale-
towa z cyklu „The Royal Ballet”, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PONieDziałek 19 Marca
 ■ godz. 17.00: „Palmy wielkanocne” – warsztaty pla-

styczne, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00–20.00: „Teatr Tańca” – warsztaty tanecz-
ne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

WtOrek 20 Marca
 ■ godz. 12.30: „Maria Callas” – projekcja w ramach  

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.00: warsztaty kaligrafii, Stacja Artystyczna 

Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 18.00: „Muzyka rodzaju żeńskiego – od Ewy 

Demarczyk do The Cranberries” – spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Płytowego, Biblioteka Centralna  
(ul. Kościuszki 17)

śrODa 21 Marca
 ■ godz. 16.00–18.30: „Spruj to!” – spotkanie grupy 

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

 ■ godz. 19.00: „Program z kobietą” – występ Kabaretu K2, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyń- 
ska 85)

 ■ godz. 20.00: „Nigdy cię tu nie było” – seans w ramach 
DKF-u „Wysokich Obcasów”, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

W tropikalnej scenerii

z Wszechnicą do gwiazd

zaprojektuj plakat...

CO? GDZIE? KIEDY?
Pięć pawilonów, tysiące roślin, egzotyczne zwierzęta i wielkie zbiorniki pełne ryb – koncerty 
chopinowskie w takim otoczeniu to niezapomniane wydarzenia. 18 marca w Palmiarni 
Miejskiej (park chopina, ul. Fredry 6) wystąpi alberto Nosé.

W trzecim koncercie tegorocz-
nej Wiosny z Fryderykiem pu-
bliczność wysłucha „Inspiracji 
śródziemnomorskich”, czyli 
kompozycji Fryderyka Chopina, 
Francesca Paola Frontiniego 
i Ferenca Liszta. Przy fortepianie 
zasiądzie Alberto Nosé, uznany 
włoski pianista. Zdobył V Nagro-
dę Konkursu Chopinowskiego 
w Warszawie w 2000 roku i wiele 
innych wyróżnień. Grywa na naj-
bardziej prestiżowych festiwa-
lach i w najlepszych salach kon-
certowych na świecie (Carnegie 
Hall, Mozarteum w Salzburgu, 
Konzerthaus w Berlinie).

– Nasz  festiwal  znany  jest  za-
równo  wśród  wykonawców 

polskich,  jak  i  zagranicznych. 
Cieszy się dużą renomą. Opiekę 
artystyczną sprawuje redaktor 
Jan Popis, znakomity muzykolog 
i chopinolog, więc wszystko jest 
w dobrych rękach – mówi Tomasz 

Beler, dyrektor festiwalu. Bilety 
na recital są dostępne w kasie 
Palmiarni. Występ będzie także 
transmitowany na telebimie na 
gliwickim Rynku. Organizatorem 
cyklu jest Miasto Gliwice. (mm)

...i wygraj 2 tys. zł. Organizatorzy Międzynarodowego 
Festiwalu artystów ulicy „ulicznicy” ogłaszają konkurs 
dla grafików i projektantów. termin nadsyłania prac 
upływa 2 kwietnia.

22 marca o godz. 16.00 w kosmiczną, naukową podróż wyruszymy z prof. Januszem ziółkow-
skim. W Willi caro (ul. Dolnych Wałów 8a) odbędzie się kolejne spotkanie Wszechnicy Pau.

Prof. Janusz Ziółkowski jest astro-
nomem. Od przeszło 50 lat pra-
cuje w Centrum Astronomicznym 
im. Mikołaja Kopernika Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, był 
także przewodniczącym Grupy 
Ekspertów Astronomii przy Komisji 
Europejskiej w Brukseli. 

Wieloletnie doświadczenie i pasja 
badawcza są gwarancją ciekawe-
go wykładu na temat budowy 
i ewolucji gwiazd. Zainteresowania 
naukowe prof. Ziółkowskiego obej-
mują między innymi ciasne układy 
podwójnych gwiazd, czyli dwóch 
gwiazd leżących optycznie lub fi-
zycznie bardzo blisko siebie.

Wstęp wolny, liczba miejsc ogra-
niczona. Organizatorami cyklu są 
Muzeum w Gliwicach, Polska Aka-

demia Umiejętności i Stowarzysze-
nie Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży. (mm)
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Droga mleczna

Ciekawy plakat potrafi zdziałać 
cuda – wpaść w oko, wyróż-
niając się w gąszczu innych 
afiszów, a przede wszystkim 
podbić frekwencję na impre-
zie. A chodzi o nie byle jaką 
imprezę – zwycięska praca 
będzie promować festiwal 
„Ulicznicy” 2018.

–  Impreza  jest  doceniana 
jako  liczące  się wydarzenie 
teatralne. Festiwal był wielo-
krotnie nagradzany i wymie-
niany jako przykład dobrych 

praktyk. Poza tymi cechami 
„Ulicznicy” są trochę jak ty-
powy nastolatek – niepokorni, 
twórczy i przesyceni energią 
wytwarzaną podczas miesiąca 
pełnego teatru, kuglarstwa, 
Nowego Cyrku i kabaretu – 
mówi Piotr Chlipalski, dyrek-
tor festiwalu.

Miasto Gliwice jest głównym 
sponsorem imprezy. Regula-
min i szczegóły konkursu są 
dostępne na stronie ulicznicy.
pl/konkurs. (mm)

Plakat „Uliczników” 2017 autorstwa 
Izabeli Dudzik

http://ulicznicy.pl/konkurs/
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ObwIEszCzENIa / INfORMaCjE

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

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

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

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

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

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub 
decyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została od-
dana 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 czę-
ściej niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przy-
padku użytkownik wieczysty powinien, do końca roku kalenda-
rzowego, otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej 
i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obo-
wiązywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma 
być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Gus – może zo-
stać na ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. 
bonifikata wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na 
okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnioski o udzielenie bo-
nifikaty należy składać do 1 marca roku, za który bonifikata 
jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 
za użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

PREzYDENT MIasTa GLIwICE
PRzYPOMINa

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości  

gruntowych w terminie do 31 marca każdego 
roku, z góry za dany rok, bez wezwania. 

zawiadamiam mieszkańców miasta,  
że zgodnie z uchwałą rady Miasta Gliwice  

nr Xiii/323/2016 z 4 lutego 2016 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbędzie się w dniach

od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym 
wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów 
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach ko-
lejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać tak-
że objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W terminie do 15 marca 2018 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga uży-
cia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gryzoni 
i dostępnych obecnie w handlu.
Do 15 marca 2018 r. właściciele, administratorzy budynków i innych 
pomieszczeń użytkowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w od-
powiedni zapas trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg 

trutki,
• w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 marca 2018 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodar-
czych, itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2018 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2018 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gry-
zonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie 
zatrucia  i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas 
akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umie-
ścić wyraźne ostrzeżenie: „uWaGa trutka”. Na wypadek ewen-
tualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, 
należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do 
najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ra-
tunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawi-
ciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W sto-
sunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających 
z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wyni-
kające z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

ObwIEszCzENIE
PREzYDENTa MIasTa GLIwICE

zarząd budynków Miejskich 
i towarzystwo budownictwa 

społecznego spółka z o.o. w Gliwicach 
przy ulicy Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość 

stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicy:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

i PrzetarG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ul. reymonta 14 /u-1, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
79,32 m2, składający się z 9 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną 
(instalacja elektryczna wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1904,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. pl. Piastów 9/u-2, front, parter, lokal użytkowy o powierzchni  
12,40 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną (odpływ od umywalki), WC – brak, ogrzewanie 
– brak, w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 
stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice

cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 15,00 zł
Wadium: 558,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w samoistnym 
posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową 
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, i piętro w siedzibie zbM i tbs sp. z o.o. w Gliwi-
cach przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.15 w pokoju 
121 – sala narad, i piętro w siedzibie zbM i tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisem-

ną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie mogło zostać 
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed upływem 
terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie 
tak, by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się 
na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji);

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu 
między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki cywil-
nej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą okre-
ślone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz 
oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświad-
czone, upoważniającej ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden 
lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia 

umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze 

umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in 
blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową najmu. 

Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 23 marca 2018 r. 
(piątek):
1. ul. Reymonta 14, parter – godz. 10.00 – 10.15;
2. Plac Piastów 9, parter – godz. 10.30 – 10.45.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budże-
tu Miasta Gliwice na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targo-
wej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty 
targowej.

4. Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Gliwice na 
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu zapo-
biegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego dla Miasta Gliwice 
w latach 2018–2021 pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Miasta 
Gliwice upoważniających do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/1078/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 
2010 r. zmieniającej uchwałę nr XXXII/728/2001 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 25 października 2001 r. w sprawie 
utworzenia jednostki - powiatowego centrum ratownic-
twa i reagowania kryzysowego.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas 
nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości położo-
nej w Gliwicach przy ul. Mikołaja Kopernika z dotychcza-
sowym dzierżawcą.

9. Projekt uchwały w sprawie objęcia wszystkich najbardziej 
zanieczyszczonych polskich miast rządowym programem 
termomodernizacji.

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „dzielnicy Bojków”,  położoną po-
między ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową 
granicą miasta.

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłow-
skiej.

12. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Gliwickiego Ośrod-
ka Metodycznego.

13. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35 a,  poprzez zmianę siedziby.

14. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2018 roku.

15. Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika 
przyrody powołanego rozporządzeniem nr 42/2005 
Wojewody Śląskiego z 26 sierpnia 2005 r. 

16. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich 
realizację w 2018 r. 

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

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego 
Rady Miasta porządek sesji zostanie zamieszczony w Biule-
tynie Informacji Publicznej 15 marca br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” w kolejnym numerze, 
który ukaże się 22 marca br.

PlaNOWaNy POrząDek sesJi raDy Miasta
Do porządku sesji rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 22 marca  2018 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

http://www.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl/
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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

MIEszKaLNE

UŻYTKOwE

LOKaLE Na sPRzEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. barlickieGO 19, lokal nr 9, 
iV piętro, pow. 36,31 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
59 900,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• ul. barlickieGO 19, lokal  
nr 10, iV piętro, pow. 36,65 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
60 400,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• ul. NOWy śWiat 14, garaż  
nr 2, parter, pow. 60,72 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• ul. kOrczOka 45-47, garaż  
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• ul. DaszyŃskieGO 17, lokal 
nr iii, parter, pow. 102,06 m2, 
4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenia sanitarne, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
220 800,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 23 marca 2018 r.

• ul. Derkacza 2, lokal nr 4, 
parter, pow. 37,45 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2018 r.,  
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
101 100,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 27 marca 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 23 marca 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.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności zabudowanej nieruchomo-
ści oznaczonej jako:

• dz. nr 206, obręb kłodnica, 
położonej w Gliwicach przy 
ul. Góry chełmskiej 3, o pow. 
gruntu 0,0818 ha, kW nr 
Gl1G/00124067/9, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 26 marca 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
396 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podat-
kiem 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: 39 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 marca 2018 r.
--------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obejmującej:

• zabudowaną dz. nr 236/2, obręb 
łabędy, zapisaną w księdze wie-
czystej nr Gl1G/00032921/2, 
położoną przy ul. Głównej 24. 
Powierzchnia użytkowa budyn-
ku – 162,40 m2.

termin przetargu: 9 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
149 000,00 zł
Na podstawie art. 43 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.) nieruchomość zabudowana 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Wadium: 14 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 kwietnia 2018 r.
--------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 34, obręb Nowe Miasto, 
położonej w Gliwicach przy  
ul. karolinki/andersa, stano-
wiącej własność Miasta Gliwi-
ce, o pow. gruntu 0,0300 ha,  
z kW nr Gl1G/00034274/5.

Przetarg ograniczony jest do wła-
ścicieli/użytkowników wieczy-
stych nieruchomości przyległych 
oznaczonych jako działki nr: 35, 36 
i 38, obręb Nowe Miasto. 
termin przetargu: 9 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto: 59 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 5 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 kwietnia 2018 r.
--------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:

• zabudowanych dz. nr 1084  
i 1085, obręb sośnica, zapisanych 
w kW nr Gl1G/00012450/3,  
o łącznej powierzchni 0,1645 ha, 
położonych w Gliwicach przy 
ul. Młodego Górnika 13, sta-
nowiących własność Miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 18 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości:  
211 700,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 21 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 kwietnia 2018 r.
--------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanych działek:

• nr 426, obręb bojków, o po-
wierzchni 0,3850 ha, zapisanej 
w kW Gl1G/00037303/9 oraz 
nr 427, obręb bojków, o po-
wierzchni 0,0296 ha, zapisanej 
w kW nr Gl1G/00037302/2, 
położonych w Gliwicach między 
ul. brata alberta i ul. Miodową, 
stanowiących własność Miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 24 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
866 800,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 86 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2018 r.
--------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nierucho-
mości oznaczonej jako:

• dz. nr 529, obręb bojków,  
o powierzchni 0,1381 ha, 
położonej w Gliwicach przy  
ul. Miodowej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, zapisanej  
w kW nr Gl1G/00037452/8.

termin przetargu: 24 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
267 700,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 26 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2018 r.

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

urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI Na sPRzEDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. zwycięstwa 21 oraz 
na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 52/2018 do 22 marca 2018 r.,
•	 nr 53/2018 do 26 marca 2018 r.

PREzYDENT  
MIasTa GLIwICE

INfORMUjE,

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 Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody śląskiego 
w biuletynie informacji Publicz-
nej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość:

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

nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do wydzierżawie-
nia, stanowiącą własność skar-
bu Państwa:
•	 nr 10/SP/2017 do 26 marca 2018 r.

PREzYDENT  
MIasTa GLIwICE

INfORMUjE,

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 Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody śląskiego 
w biuletynie informacji Publicz-
nej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość:

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

nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do zbycia, stano-
wiącą własność skarbu Państwa:
•	 nr 11/SP/2017 do 28 marca 

2018 r.

PREzYDENT  
MIasTa GLIwICE

INfORMUjE,

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

że w budynku zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów Wojennych 
12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 92 – 95 do 20 marca 2018 r.,
•	 nr 127 – 131 do 26 marca 2018 r.,
•	 nr 132 – 135 do 27 marca 2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 121 – 126 do 22 marca 2018 r.

PREzYDENT  
MIasTa GLIwICE

INfORMUjE,

http://www.scl.com.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGłOszeNia
OfERTY PRaCY KOMUNIKaTY

OfERTY PRaCY

OfERTY PRaCY

• szwaczka 
wykształcenie: brak wymagań, szycie go-
towych elementów z tkanin tekstylnych, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

• pracownik produkcyjny 
wykształcenie zawodowe, 2 lata do-
świadczenia, praca przy produkcji okien, 
zdolności manualne, rzetelność przy wy-
konywanych pracach, obowiązkowość 
w pracy, umiejętność pracy w zespole, 
zakres obowiązków: organizowanie sta-
nowiska pracy zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., 
ergonomii i ochrony środowiska, wszelkie 
prace przy produkcji stolarki aluminiowej 
i PCV na różnych etapach procesu, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Pyskowice; 

• operator maszyn 
wykształcenie: brak wymagań, zapew-
nienie ciągłości produkcji pod względem 
ilościowym i jakościowym, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• sprzedawca narzędzi   
   pomiarowych i skrawających 

wykształcenie zawodowe, obsługa kompu-
tera i internetu, prawo jazdy kat. B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• sprzedawca urządzeń  
   ogrodniczych 

wykształcenie: brak wymagań, sprzedaż 
urządzeń ogrodniczych firmy: Stihl, Viking, 
Mtd, Wolf-Garten oraz urządzeń spawal-
niczych, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Pyskowice;

• ślusarz/wiertacz 
wykształcenie zawodowe, 3 lata doświad-
czenia zawodowego, umiejętność wierce-
nia i rozwiercania, prace z wiertarką, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant urządzeń   
   przeciwpożarowych   
   – przyuczenie do zawodu 

wykształcenie średnie/zawodowe, pra-
wo jazdy kat. B, uczciwość, sumienność, 
komunikatywność, dyspozycyjność, 
gotowość do wyjazdów służbowych:  
10 – 12 delegacji w miesiącu w okresach 
wzmożonych serwisów, chęć do szkolenia 
i nabycia wiedzy, kwalifikacji i doświad-
czenia zawodowego, praca przy serwisie 
urządzeń przeciwpożarowych w zakładach 
przemysłowych na obszarze kraju i poza 
granicami RP, praca w delegacjach, siedzi-
ba 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 8 marca 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach  

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

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-635.

Oferta pracy na stanowisku:  
,,Mechanik 1’’

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
pracy w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Gliwice,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

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

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

Oferta pracy na stanowisku:  
,,elektromechanik 1’’  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. serwisowanie i naprawa auto-

busów,
2. wymiana części,
3. przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
1. min. 2 lata pracy w PKM Gliwice 

w zakresie zadań lub min. 3 lata 
pracy w zakresie zadań,

2. wykształcenie zawodowe kierun-
kowe, specjalistyczne szkolenia 
z zakresu napraw i obsługi taboru 
posiadanego przez PKM Gliwice,

3. podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

4. wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizowa-
nymi zadaniami).

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

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
04-662.

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 fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone 
są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub do-
starczyć je osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod 
adresem 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
kontakt: 32/270-40-03.

szukaj nas na:

Gliwice
Miasto

iNFOrMacJa  
DOtycząca OPłat za zMNieJszeNie  
NaturalNeJ reteNcJi tereNOWeJ

1 marca 2018 r.

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz., 1566) na-
kładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 
powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, ma-
jących wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy 
kanalizacji otwartej lub zamkniętej. 

Oznacza to, że opłacie będzie podlegać powierzchnia nieruchomości większa niż  
35 arów, która została zabudowana trwale (w sposób uniemożliwiający naturalną re-
tencję wód opadowych lub inaczej – poprzez wyłączenie tej powierzchni z powierzchni 
biologicznie czynnej) na co najmniej 70% powierzchni. Dla poboru opłaty przewidziano 
w ustawie maksymalne stawki w granicach od 0,10 zł/m2/rok do 1 zł/m2/rok. 

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają informację 
o wysokości opłaty, sposobie jej naliczenia, terminach płatności i możliwości złożenia 
reklamacji. Okresem rozliczeniowym jest kwartał.

Wpływy z opłat w 90% stanowią dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie a w 10% – budżetu gminy. 

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

roboty remontowe w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Przemysłowej 3a – 3b  

w Gliwicach.
część nr 1. Wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania z jed-
noczesną przebudową mieszkań 
w celu wydzielenia pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych w budyn-
ku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Przemysłowej 3a – 3b  
w Gliwicach.
część nr 2. Docieplenie stropu 
ostatniej kondygnacji mieszkal-
nej, docieplenie stropu piwnic 
oraz wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy  
ul. Przemysłowej 3a – 3b w Gli-
wicach.

termin składania ofert:  
16 marca 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
16 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

remont elewacji wraz z docieple-
niem i zmianą kolorystyki, izolacją 

przeciwwilgociową ścian funda-
mentowych, wykonanie zbiorczej 
instalacji antenowej oraz domofo-
nowej wraz z rurarzem oraz zago-
spodarowanie terenu w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy 
ul. skowrońskiego 14 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
21 marca 2018 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
21 marca 2018 r. o godz. 10.00.

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

remont elewacji wraz z docieple-
niem i zmianą kolorystyki budyn-

ku, izolacją przeciwwilgociową 
ścian fundamentowych, zagospo-
darowanie terenu oraz budowa 
przyłącza kanalizacji deszczowej 

w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym przy ul. tarnogórskiej 90 

w Gliwicach.

termin składania ofert:  
19 marca 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
19 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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PuNkty DystrybucJi

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 147 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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