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DRuGa StRona W obieKtyWie

Jakub Fochtman, student Politechniki Śląskiej, zajął pierwsze miejsce w kon-
kursie RENAULT. PASSION FOR DESIGN & INNOVATION. W nagrodę za autorski 
projekt wnętrza SUV-a Renault klasy wyższej – następnej generacji Koleosa, 
odwiedził Dyrekcję Designu Renault w Guyancourt we Francji i zwiedził Paryż. 
(fot. Renault Polska)

Projektuje samochody przyszłości

Budynek dawnej poczty przy ul. Dolnych Wałów prezentuje się coraz lepiej. Po zdjęciu 
części rusztowań przechodnie mogą podziwiać odnowioną elewację. Przypominamy, 
że w modernizowanym budynku ulokuje się nowoczesny biznes – swoją siedzibę 
będzie tam miała m.in. The Software House, gliwicka firma z branży IT. Stara Poczta 
stanie się obiektem łączącym zabytkowy charakter z nowoczesnością – XIX-wieczne 
wnętrze zyska nowoczesny design i innowacyjne rozwiązania. (fot. M. Tarnowska)

Ruszyła narodowa zimowa wyprawa na K2. Kierownikiem sportowym ekspedycji jest 
Janusz Gołąb, wybitny himalaista z Gliwic. 29 grudnia 2017 roku polscy wspinacze 
polecieli do Pakistanu. 2 stycznia wyjechali terenowymi samochodami do Askole 
(miasteczka w dolinie rzeki Shigar, znanego jako brama do Karakorum), a stamtąd 
czeka ich jeszcze około 100 km z karawaną do lodowca Baltoro. Aktualne informacje są 
publikowane na fanpage'u Polskiego Himalaizmu Zimowego. (fot. PHZ #K2DlaPolaków)

Lodowisko „Tafla”, będące jedną z najpopularniejszych atrakcji zimowych w mieście, 
jest zamknięte. Powód? Uszkodzenie systemu chłodzącego. Na mocy podpisanego 
przez Politechnikę Śląską i Miasto Gliwice porozumienia naprawa uszkodzonej 
chłodnicy zostanie sfinansowana z budżetu miejskiego. Koszt prac, które powinny 
się zakończyć do 26 stycznia, to 62 tys. zł. (fot. A. Ziaja)

Zabytkowy budynek zachwyca

Sylwester 2017. Tak bawiły się Gliwice

Gliwiczanin w drodze na K2

Łyżwy na „Tafli” jeszcze przed feriami?
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Realizacja największej miejskiej 
inwestycji ostatnich lat – budowa 
wielofunkcyjnej hali widowi- 
skowo-sportowej Gliwice – do-
biega końca. W październiku 
2017 r. obiekt uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie. W listopadzie 
hala została przekazana w dzier-
żawę PWiK w Gliwicach, które 
wcześniej – jako menadżer kon-
traktu – odpowiadało za budowę 
obiektu. Obecnie prowadzone 
są prace nad wyposażeniem 
areny. Rozstrzygnięto przetarg na 
dostarczenie i montaż zaawan-
sowanych systemów prezentacji 

treści. Do rozstrzygnięcia pozo-
stały kolejne trzy postępowania 
– na urządzenia akustyczne, 
umeblowanie oraz wyposażenie 
punktów gastronomicznych. Za-
kończenie tych prac planowane 
jest z końcem kwietnia 2018 r. 

PWiK odpowiadać będzie za 
administracyjne zarządzanie 
obiektem. Na mocy zawartej 
z miastem umowy, firma zmie-
rza do nawiązania współpracy 
z Fundacją Radan, której zada-
niem będzie pozyskiwanie wy-
darzeń mających odbywać się 

w hali. Planowane jest zawarcie 
3-letniej umowy współpracy. 

Fundacja Radan to instytucja, 
która podejmuje szereg działań 
społecznych. W swojej działal-
ności zajmuje się wspieraniem 
rozwoju kultury fizycznej i re-
kreacji. Przekazuje dofinanso-
wanie wielu gliwickim sekcjom 
sportowym. Fundacja dostrzega 
potencjał, jaki stwarza otwarcie 
gliwickiej areny dla rozwoju go-
spodarczego miasta, z którym 
wiąże się wiele jej dotychcza-
sowych przedsięwzięć. W celu 

skutecznego poszerzenia profilu 
swojej działalności o zarządzanie 
najnowocześniejszym w Polsce 
obiektem widowiskowo-spor-
towym, fundacja nawiązała 
współpracę z zespołem osób 
posiadających doświadczenie 
w zarządzaniu dużymi wyda-
rzeniami i obiektami. 

Po trzech nierozstrzygniętych 
przetargach na wyłonienie 
operatora hali, fundacja zwró-
ciła się do miasta z propozycją 
współpracy. Potencjał organi-
zacyjny oraz zespół doświad-

czonych ekspertów działają-
cych na rzecz fundacji, a także 
wieloletnie doświadczenia we 
współpracy oraz silne związki 
z Gliwicami są w ocenie mia-
sta niezaprzeczalnymi atutami 
Fundacji Radan. 

Prace nad programem działalno-
ści hali – prowadzone równole-
gle z kompletowaniem wyposa-
żenia – potrwają do końca marca 
2018 r. Wtedy zaprezentowany 
zostanie kalendarz imprez oraz 
zespół odpowiedzialny za ich 
realizację.  (lor)

Kompletowane jest wyposażenie areny Gliwice. trwają prace nad udostępnieniem obiektu organizatorom 
imprez. Równolegle przygotowywany jest kalendarz wydarzeń na 2018 rok i kolejne lata. We współpracy 
z dzierżawcą obiektu, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, będzie się tym zajmować  
gliwicka Fundacja Radan.

na ostatniej prostej
aRena GliWice

Dzięki oświetleniu LED na krawędzi dachu hali głównej gliwicka arena jest widoczna 
z daleka. Linia świetlna podkreśla ciekawy, eliptyczny kształt bryły. Zamontowano 
także oświetlenie krawędzi „żyletki”, czyli ściany, która znajduje się przy wejściu 
do Hali Głównej.

Całkowite obciążenie konstrukcji podwieszenia 
scenicznego gliwickiej hali wynosi 62 tony. System 
wciągarek elektrycznych i kratownic aluminiowych 
pozwala na szybką instalację sprzętu nagłośnie-
niowego, oświetleniowego i multimedialnego.  
To wyjątkowe rozwiązanie.
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Gliwicka hala jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Pomieści ponad 
17 tys. widzów. oprócz areny głównej dysponuje halą treningową oraz budynkiem 
fitness. całkowity koszt budowy obiektu wynosi ok. 350 mln zł.
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Finansowy scenariusz rozwoju Gliwic na 12 kolejnych miesięcy jest pozytywny. Stabilna, dobra kondycja ekonomiczno-gospodarcza 
miasta – potwierdzana cyklicznie badaniami światowej agencji Fitch Ratings – pozwala na bezpieczne i płynne zarządzanie, zaspoka-
janie kluczowych potrzeb mieszkańców, realizację ważnych zadań lokalnego samorządu oraz prowadzenie wielu istotnych inwestycji. 

W 2018 roku prognozowane dochody 
budżetowe miasta wyniosą prawie  
1,178 mld zł. To prawie o 65 mln złotych 
więcej niż w ubiegłym roku. O kilkadzie-
siąt mln zł zwiększą się także wydatki 
miasta (m.in. o 25 mln zł w związku 
z przeprowadzaną reformą szkolnictwa). 
Oszacowano je na 1,361 mld zł. Różnica 
między wydatkami a dochodami, czyli 
deficyt budżetowy, wyniesie w 2018 roku 
ponad 182 mln zł – o 3,6 mln zł więcej niż 
w roku ubiegłym.

Podczas grudniowej, budżetowej sesji 
Rady Miasta wielokrotnie podkreślano 
charakter finansowego scenariusza 
rozwoju Gliwic na 2018 rok. Przeważały 
określenia: „zrównoważony”, „pozy-
tywny”, „odpowiedzialny”. Potwierdza 
to opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i analizy niezależnych ekspertów 
agencji Fitch Ratings, jednej z trzech 
najbardziej rozpoznawalnych instytucji 
wystawiających oceny wiarygodności 
kredytowej. W ich świetle kondycja 
ekonomiczno-finansowa Gliwic jest 
niezmiennie stabilna i dużo lepsza niż 

w innych polskich miastach o porów-
nywalnej liczbie mieszkańców. 

Od lat Gliwice odnotowują m.in. sys-
tematyczny spadek stopy bezrobocia, 
która według aktualnych danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
obrazujących stan na koniec listopada 
2017 r., wynosi w Gliwicach 3,7%. Dla 
porównania – w świetle tych samych 
danych bezrobocie w województwie 

śląskim utrzymuje się na poziomie 
5,1%, a w kraju – na poziomie 6,5%.

Pieniądze w budżecie  
miasta. Skąd pochodzą?  
Na co zostaną wydane?
Ponad 60% przewidywanych dochodów 
budżetowych miasta mają stanowić 
w tym roku dochody własne (703 652 

081 zł) bieżące i majątkowe. Ich źró-
dłem będą przede wszystkim udziały 
w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i firm, a także wpływy z opłat 
i podatków lokalnych. Uzupełnią je 
także dochody z majątku (w głównej 
mierze z tytułu czynszów za najem 
lokali komunalnych, przekazywanych 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przez ZBM-y).

Większość pieniędzy przeznaczonych 
w budżecie na wydatki (ok. 68%) po-
służy miastu do sfinansowania zadań 
bieżących, obsługę zadań zleconych 
bądź powierzonych przez administrację 
rządową. Przewidziano rezerwę ogólną 
w wysokości 4 mln zł oraz rezerwy ce-
lowe w łącznej kwocie ok. 27,3 mln zł, 
w tym 20 mln zł na inwestycje oraz 2 mln 
zł na remonty. Z tej puli będą pochodziły 
środki własne na realizację projektów, 
które uzyskają dofinansowanie ze źró-
deł zewnętrznych, m.in. programów 
unijnych. Z tego samego zasobu będą 
też finansowane (w całości lub w czę-
ści) przedsięwzięcia, których wartość 
zostanie dopiero ustalona w przetargach. 
Niezbędne wydatki na potrzebne miastu 
inwestycje będą mogły dzięki temu być 
zwiększane w proporcjach wynikających 
z bieżących potrzeb.

budżet miaSta

Dla stabilności finansowej miasta kluczowe znaczenie ma jednak nie różnica między wydatkami 
i dochodami liczonymi ogółem, ale między dochodami i wydatkami bieżącymi. W tym wypadku 
Gliwice są ponad 117 mln zł na plusie.

Różnica między wydatkami a dochodami, czyli deficyt budżetowy, wyniesie w 2018 roku 
182 820 202,28 zł. Ma być pokryty głównie wolnymi środkami i kredytami.
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Budowa nowego pawilonu Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki Rozbudowa lotniska

Prawie 400 milionów
na inwestycje
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W 2018 r. miasto będzie nadal 
inwestować. Pula zaplanowa-
nych wydatków majątkowych 
sięga prawie 440 mln zł, z czego 
na inwestycje zostanie przezna-
czonych około 397 mln zł. 

Blisko połowę wydatków na inwestycje 
pochłoną te związane z transportem 
(ponad 165 mln zł). Wśród nich znalazły 
się zarówno szeroko zakrojone inwestycje 
drogowe, umieszczane w tej i poprzed-
nich uchwałach budżetowych (np. bu-
dowa Miejskiego Autobusu Szynowego 
na trasie Sośnica – Łabędy – Pyskowice, 
zagospodarowanie terenu w rejonie ulic 
Dworcowej – Dolnych Wałów – Jana 
Pawła II – Mikołowskiej – X. Dunikow-
skiego), jak i inwestycje już rozpoczęte, 
przewidziane do realizacji w tym roku 
bądź w latach następnych.

Mowa o... 
W tegorocznym budżecie uwzględniono 
m.in. budowę Centrum Przesiadkowego, 
realizację tzw. woonerfów na ul. J. Wie-
czorka i Zwycięstwa, zagospodarowanie 
terenu po nieczynnym torowisku tram-
wajowym w pasie drogowym ul. Cho-
rzowskiej, przebudowę ulic Jagiellońskiej 
i Zabrskiej, budowę południowej części 
obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do 
ul. Pszczyńskiej oraz zachodniej części 
obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowiń-
skiego do ul. I. Daszyńskiego.

Zaplanowano również budowę mostów 
nad Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej 
oraz ul. gen. W. Sikorskiego, przebudo-
wę skrzyżowania ulic Toszeckiej, My-
śliwskiej i Pionierów oraz  Kozielskiej 
z L. Wyczółkowskiego, budowę obiektu 
mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej, 
budowę drogi rowerowej wzdłuż  
ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice 
do granicy z osiedlem Brzezinka, a także 
trasy rowerowej na odcinku Centrum  
– Sośnica i w śladzie kolejki wąskotoro-
wej na odcinku od stacji Trynek do gra-
nic miasta, rozbudowę systemu detekcji 
pieszych i rowerzystów oraz systemu 
videodetekcji w ciągu DTŚ, przebudo-
wę ul. Akademickiej, czy też budowę 

połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Ko-
zielską wraz z przebudową skrzyżowania 
ulic gen. W. Andersa i Mieszka I.

Wśród inwestycji związanych z gospo-
darką komunalną i ochroną środowiska  
(68,8 mln zł) na uwagę zasługuje szereg 

działań związanych z ochroną przeciwpo-
wodziową, a w sferze oświaty i wychowa-
nia (47,9 mln zł) – dalsze modernizacje 
boisk szkolnych i obiektów placówek 
oświatowych. 

Z pozostałych zaplanowanych działań 
warto wymienić m.in. budowę nowego 
pawilonu Szpitala Miejskiego (ok. 3 mln 
zł), rozbudowę gliwickiego lotniska (ok. 
9 mln zł) oraz wyposażanie hali wido-
wiskowo-sportowej (na kwotę ponad  
23 mln zł). 

Przewidziano również realizację 71 za-
dań w ramach budżetu obywatelskie-
go. Do dyspozycji mieszkańców było  
4,5 mln zł, które rozdysponowano   
w całości. Dodatkowo prezydent miasta  
zwiększył  kwotę  przeznaczoną  na  pulę 
dla aktywnych o 660 760 zł. Łącznie na 
zadania tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego przeznaczono 5 160 760 zł.

Uchwała budżetowa jest dostępna na 
stronie internetowej www.gliwice.eu 
w dolnej zakładce Samorząd (odnośnik 
Budżet miasta). 
 (kik)
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Woonerf na ul. J. Wieczorka

Remonty w oświacie

Budowa Centrum Przesiadkowego

http://www.gliwice.eu
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Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci 
i młodzieży do 16 lat. to dwie najważniejsze zmiany integrujące ta-
ryfy KZK GoP, MZK tychy i MZKP tarnowskie Góry, i pierwszy krok 
ułatwiający mieszkańcom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
podróżowanie po jej obszarze.

od 1 stycznia na terenie metropolii 
mieszkańcy mogą w końcu podróżować 
swobodnie, posiadając jeden, wspól-
ny bilet jednorazowy. Uprawnia on do 
przejazdów wszystkimi liniami autobuso-
wymi, tramwajowymi i trolejbusowymi, 
obsługiwanymi przez KZK GOP, MZK Tychy 
i MZKP Tarnowskie Góry. Wprowadzenie 
do obrotu wspólnych metropolitalnych bi-
letów jednorazowych jest możliwe dzięki 
porozumieniu, które zostało zawarte 19 
grudnia ub.r. pomiędzy KZK GOP, MZKP 
i MZK. to duże ułatwienie dla pasażerów 
i pierwszy ważny przykład zmian w re-
gionie po utworzeniu metropolii.

Organizatorzy zadeklarowali, że po zawar-
ciu porozumienia z taryf KZK GOP, MZKP 
czy MZK nie znikną rozwiązania, które 
dotychczas się sprawdziły. Chodzi o bilety 
w taryfie odległościowej, kupowane za 
pomocą karty ŚKUP oraz bilet ulgowy, 
który kupowany u kierowcy w MZK Tychy 
uprawniał alternatywnie wszystkich do 
podróżowania przez 5 minut od mo-
mentu skasowania. Ten ostatni kosztuje 
od Nowego Roku 1,6 zł (było 1,5 zł). 
Ponadto utrzymany został również Bilet 
Śląski w KZK GOP i Taryfa Pomarańczowa 
w MZK.

Ustalony cennik nie wprowadza żadnych 
zmian w kosztach dla osób korzystających 
z usług KZK GOP czy MZKP. Zyskały one 
natomiast wydłużony czas przejazdu na 
określonym bilecie: do 20 minut (było do 
15), do 40 minut (było do  30 minut) oraz 
do 90 minut (było do godziny).

Kolejną nowością jest wprowadzenie 
darmowych przejazdów dla dzieci i mło-
dzieży do 16 lat, mieszkających na tere-

nie metropolii. Początkowo planowano, 
że uprawnienie to zostanie wprowadzo-
ne dopiero po feriach zimowych, które 
w województwie śląskim zakończą się 
12 lutego. Ostatecznie jednak zgroma-
dzenie metropolii zdecydowało, by dłużej 
nie zwlekać i ulgę tę wprowadzić już od 
początku Nowego Roku.

Dzięki wypracowanemu porozumieniu 
udało się zawrzeć korzystne zapisy dla 
młodzieży, która w danym roku ka-
lendarzowym będzie kończyć 16 lat. 
Chodzi o zapis mówiący o tym, że mło-
dzież, która urodziła się w okresie od  
1 stycznia do 30 września, z bezpłatnych 
przejazdów będzie mogła korzystać do 
końca ważności ich legitymacji szkolnej, 
czyli do 30 września. Oznacza to, że jeśli 
ktoś urodził się np. 15 lutego, za darmo 
będzie mógł jeździć do 30 września. 
Z kolei 16-latkowie, którzy urodzili się 
po 30 września również będą mogli dłu-
żej korzystać z bezpłatnych przejazdów 
niż jedynie do końca roku szkolnego, 
w którym rocznikowo osiągną wiek 
graniczny dla tego uprawnienia. W ich 
przypadku będzie to możliwe do dnia 
ich szesnastych urodzin. Jeśli zatem ktoś 
urodził się 15 listopada, będzie mógł 
jeździć bezpłatnie do 15 listopada, a nie 
tylko do 30 września.

uprawnienie to obowiązuje przez cały 
rok, a co za tym idzie – również w week-
endy, w wakacje i ferie zimowe. ulga 
obejmie ok. 150 tys. dzieci i będzie 
zapisana na spersonalizowanej karcie 
śKuP. Jednak brak tej karty wcale nie 
oznacza, że dzieci i młodzież nie mogą 
skorzystać z tego uprawnienia już od 
Nowego Roku. Przez trzy miesiące, czyli 

do końca marca, trwa okres przejściowy, 
podczas którego najmłodsi mieszkańcy 
będą mogli swobodnie podróżować na 
podstawie posiadanej przy sobie ważnej 
legitymacji szkolnej. Dzieci i rodzice będą 
mieć czas, by na spokojnie złożyć wniosek 
o wyrobienie karty ŚKUP.

Dzięki zawartemu porozumieniu, pra-
wo do bezpłatnych przejazdów dotyczy 
również dzieci do 7. roku życia (do dnia 

ich 7. urodzin). Maluchom uprawnienie 
to przysługuje na podstawie oświadcze-
nia osoby, opiekującej się nimi w czasie 
podróży. Do tej pory w KZK GOP, MZKP 
i MZK z tego prawa mogły korzystać dzieci 
do 4. roku życia. To z kolei oznacza, że 
ulgę pozwalającą korzystać z darmowych 
przejazdów dla uczniów trzeba będzie za-
pisać na karcie ŚKUP dopiero, gdy dziecko 
skończy 7 lat.  
 (materiały GZM/kik)

Zmiany w metropolitalnej komunikacji! 
o czym trzeba wiedzieć?

Prof. Jerzy Rutkowski, dr hab. inż. Sławomir żółkiewski i dr inż. Mariusz Stępień – wykładowcy Politechniki śląskiej w Gliwicach – zostali 
uhonorowani jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, nagrodą Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Za całokształt dorobku naukowego na-
grodzony został prof. Jerzy Rutkowski 
z Wydziału Automatyki, Elektroniki i In-
formatyki Politechniki Śl., twórca szkoły 
naukowej w obszarze słownikowych me-
tod diagnostycznych oraz pionierskich 
zastosowań różnych metod sztucznej 
inteligencji. Obecnie zajmuje się wy-
korzystaniem sztucznej inteligencji do 
projektowania i testowania analogowych 
układów elektronicznych oraz innowa-
cyjnym kształceniem wspomaganym 
technologiami informacyjno-komunika-
cyjnymi (ICT).

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia 
otrzymał dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski 

z Wydziału Mechanicznego Technolo-
gicznego Politechniki Śl., który zajmuje 
się analizą układów mechanicznych 
z uwzględnieniem wpływu ruchu uno-
szenia, materiałami kompozytowymi oraz 
rozwiązaniami sterowania w robotyce. 

Wyróżnienie za osiągnięcia organiza-
cyjne odebrał z rąk ministra dr inż. Ma-
riusz Stępień z Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śl., który specjalizuje się 
w zastosowaniach nadprzewodników 
wysokotemperaturowych w urządzeniach 
dużej mocy, modelowaniu numerycznym 
w energoelektronice, oraz innych proce-
sów elektromechanicznych i elektroter-
micznych.  (mt)

nagrodzeni za wybitne osiągnięcia 
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GliWicKi buDżet obyWatelSKi 2019

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

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

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

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

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

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

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

nie ZaPoMniJ 
o uZaSaDnieniu 

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

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

nie PoMyl DanycH  
tWoJeGo oSieDla!

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

oSZacuJ WStĘPnie 
WaRtośĆ

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

bĄDŹ 
PRecyZyJny!
Jeden wniosek powinien dotyczyć jednego – spój-
nego merytorycznie – zadania. We wnioskach 
dotyczących zagospodarowania konkretnego te-
renu mogą być ujęte nie tylko grunty miasta, ale 
też tereny spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 
Przypominamy, że szczegółowe instrukcje, jak 
uzyskać informację o właścicielu interesującej nas 
nieruchomości oraz jak sprawdzić, co na danym te-
renie może być zbudowane, można znaleźć w bro-
szurach zamieszczonych na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.
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kowo-Kulturalnej PAU, wykładów 
z cyklu „ARTEfakty” czy Podwie- 
czorków muzycznych w Willi Caro. 
Do maja dr Joanna Winnicka-Gbu-
rek będzie analizować przemiany 
sztuki i pełnionych przez nią funkcji 
na przestrzeni dziejów w ramach 
spotkań z cyklu „Sztuka współczesna 
poza dobrem i złem?”. Na styczeń 
planowane jest także otwarcie 
nowej wystawy w Czytelni Sztuki 
– „Wojciech Plewiński. Reporter”.

Muzeum w Gliwicach to szacow-
na instytucja, ale w jej progach 
dzieci i młodzież wcale się nie 
nudzą! Najmłodsi pasjonaci 
historii poznają tajniki pracy 
w muzeum (na zajęciach z cyklu 
„Mały muzealnik”) oraz historię 
i zwyczaje swojego regionu 
(dzięki warsztatom „Śląsk na co 
dzień, Śląsk od święta”). Podczas 
ferii zimowych zaplanowano za-
jęcia prezentujące fascynujący 
świat Gotów i biżuterię tworzoną 
z żeliwa. W stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości nie 
zabraknie także wydarzeń spec-
jalnych, upamiętniających tę 

ważną rocznicę. Dla młodzieży 
szkolnej przewidziano również 
wykłady na temat historii naj-
nowszej oraz wydarzenia spec-
jalne poświęcone losom tak 
zwanych żołnierzy wyklętych.

  więcej: 
  MUZEUM   
  W GLIWICACH 
   www.muzeum.gliwice.pl 

Pamięć,  
historia,  
dyskusja
W piątym oddziale Muzeum 
w Gliwicach praca wre – cyklicznie 
organizowane są Spotkania z Kre-
sami Rzeczpospolitej i zajęcia dla 
dzieci w ramach Bajtel klubu.  
11 lutego otwarta zostanie czaso-
wa wystawa „Życie przechowane. 
Mieszkańcy Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego z po-

mocą Żydom w czasie II wojny 
światowej”. Wkrótce poznamy 
także kolejnych gości redaktora 
Michała Nogasia z cyklu „Książki 
Pamięci”. Do Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich wróci 
dr hab. Jacek Surzyn, historyk 
filozofii i politolog, który zaprosi 
słuchaczy na spotkania prezen-
tujące wybitnych żydowskich 
myślicieli – począwszy od śred-

niowiecznego filozofa Mojżesza 
Majmonidesa, na XX-wiecznej 
amerykańskiej uczonej Hannah 
Arendt skończywszy.

Od stycznia miłośnicy żydowskiej 
historii będą mogli poznać dzieje 
nie tylko Gliwic, ale też innych 
górnośląskich miast – Prudni-
ka, Opola, Katowic i Bytomia 
(w ramach cyklu „Szlakiem ży-
dowskich światów na Górnym 
Śląsku”). Planowane są także 
dwie duże konferencje naukowe. 
W marcu upamiętnione zostaną 
wydarzenia z 1968 roku i fala 
żydowskiej emigracji. W drugiej 
połowie 2018 roku zorganizowa-
na zostanie konferencja na te-
mat żydowskich cmentarzy. Do 

sprzedaży trafią także nowe 
wydawnictwa – jako pierwsza 
monografia Bożeny Kubit pt. „Os-
toja pokoju dla tych, co odeszli. 
Historia żydowskiego cmentarza 
i domu przedpogrzebowego przy 
ul. ks. J. Poniatowskiego w Gli-
wicach”.

  więcej: 
  DOM PAMIęCI  
  ŻyDóW GóRNO-    
  ŚLąSKICH 
  www.dom.muzeum.gliwice.pl 

Wiedza, 
zabawa, 
integracja
W 2017 roku gliwickie biblioteki 
zorganizowały około 2 300 
bezpłatnych i różnorodnych wy-
darzeń. Pobicie ubiegłorocznego 
wyniku wydaje się trudne, ale 
bibliotekarze będą próbować! 
Niemal w każdej filii MBP 

będzie można trafić na wys-
tawy, wykłady, warsztaty, lekcje 
dla dzieci, spotkania autorskie, 
spektakle, koncerty albo imprezy 
plenerowe. Zbliżająca się zimowa 
przerwa w nauce odbędzie się 
pod hasłem „Ferie jak z bajki”. 
Marzec będzie dla czytelników 
miesiącem szczególnym – wtedy 
przypada Światowy Dzień Poezji, 
Międzynarodowy Dzień Książki 
dla Dzieci oraz Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Z tej 
okazji odbędą się spotkania z au-
torami książek dla dzieci i gliwicki- 
mi poetami.

W maju tradycyjnie będziemy 
obchodzić Ogólnopolski Tydzień 
Bibliotek – tym razem pod 

hasłem „(Do)wolność czytania”. 
Na listopad jest także planowana 
kolejna gliwicka odsłona Interna-
tional Games Day @ your library, 
międzynarodowej imprezy promu-
jącej różnego rodzaju gry. 

W kalendarzu imprez znajdą 
się także wydarzenia specjalne, 
związane z ustanowieniem 2018 
roku Rokiem Herberta. Zupełnie 
nowym przedsięwzięciem jest 
opracowanie „Literackiej mapy 
Gliwic”, czyli odszukanie i opisanie 
śladów naszego miasta w litera- 
turze oraz twórczości znanych 
i mniej znanych gliwickich pisarzy. 
Odbędzie się także 12. edycja 
Międzynarodowego Konkursu 
Graficznego na Ekslibris.

  więcej: 
  MIEJSKA 
  BIBLIOTEKA 
  PUBLICZNA   
  W GLIWICACH 
    www.biblioteka.gliwice.pl 
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Klasyka,  
improwizacja, 
gwiazdy
2017 rok był pierwszym sezonem 
dla nowego zespołu Teatru Miej- 
skiego w Gliwicach. Bilans wypa-
da imponująco – 10 premier w 10 
miesięcy, a kolejna już 6 stycznia 
(o spektaklu „Damy i huzary” 
czytaj więcej na str. 16). Zaraz 
po klasycznej komedii Fredry 
widzowie zobaczą współczesną 
sztukę Nikołaja Kolady – „Wszech- 
ogarniająco”. Premiera przedsta- 
wienia z gościnnym udziałem 
Marii Pakulnis i Ewy Dałkowskiej 
zaplanowana jest na 16 lutego.

Wiosną na afisz wejdzie sztuka 
oparta na jednym z najsłynniej- 
szych tekstów dramaturgicznych 
w historii – „Tramwaju zwanym 
pożądaniem” Tennesseego Wil-
liamsa. Reżyserował będzie Jacek 
Jabrzyk. Nie zapomniano także 
o młodych widzach – z myślą 
o nich Teatr Miejski w Gliwicach 
przygotowuje inscenizację 
„Małej Syrenki” Jana Christiana 
Andersena. Premiera odbędzie 
się 10 marca.

  więcej: 
  TEATR MIEJSKI   
  W GLIWICACH 
   www.teatr.gliwice.pl 

Film, muzyka, 
akcja!
W gliwickim kinie studyjnym poza 
najlepszymi polskimi i zagraniczny-
mi filmami ostatnich miesięcy 
można trafić także na wydarzenia 
specjalne. W styczniu, marcu 
i kwietniu retransmitowane będą 
spektakle baletowe z londyńskie-
go The Royal Ballet. W kolejnej 
odsłonie cyklu „Sztuka na ekra-
nie” (21 stycznia) zobaczymy 
multimedialną wystawę Sandra 
Botticelliego. Przed nami także 
siedem przedstawień operowych 
prosto z Nowego Jorku – w cyklu 
„Met Opera” zobaczymy między 
innymi „Cyganerię” Giacoma Puc-
ciniego i „Semiramidę” Gioachina 
Rossiniego. To będą prawdzi-
we muzyczno-wizualne uczty!  

Na przełomie stycznia i lutego nad 
Gliwicami przeleci także Sputnik, 
czyli 11. Festiwal Filmów rosyj-
skich. W programie jest między 
innymi najnowszy film Andrieja 
Zwiagincewa – nagrodzona na 
festiwalu w Cannes „Niemiłość”.

Także młodzi kinomani będą mieli 
w czym wybierać. 13 stycznia 
zaplanowano seans w ramach 
nowego cyklu spotkań „Dobry 
czas z filmem i rodziną”. W styczniu 
i lutym odbędą się także dwa 
Kinowe Podwieczorki (dla całej 
rodziny!). Regularnie organizowane 
są również Dziecięce Saloniki 
Filmowe. Gościem najbliższego 
spotkania (21 stycznia) będzie 
Michał Nogaś. Popularny dzien-
nikarz i krytyk literacki podzieli się 
z młodymi widzami swoimi odkry-
ciami filmowymi. Podczas szkolnych 
ferii zaplanowano także Filmowe 
Zimowisko.

  więcej: 
  KINO AMOK 
   www.amok.gliwice.pl 

Sztuka,  
praktyka,
nauka
W nowym roku w gliwickim 
muzeum nie zabraknie cyklicznych 
spotkań w ramach Wszechnicy Nau-

Nowe spektakle, znane gwiazdy, spektakularne wydarzenia, ciekawe warsztaty… 
Gliwickie instytucje kultury ruszają z kopyta i już w styczniu uruchamiają nowe 
projekty. Miasto przeznaczy w tym roku na ich działalność przeszło 18,5 mln zł. 
Efekty będą – i to jakie!

Nie przegap!   Zapisz w kalendarzu!
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KoloRy MiaSta

Miasto tajemnic
niedawno wpadła mi w ręce publikacja poświęcona wystawie „Te, co skaczą i fruwają…”. Przedstawienia zwierząt w sztuce ze zbiorów Mu-
zeum Historycznego w Bielsku-Białej. Pięknie wydana książka przypomniała mi, jak często w sztuce czy w architekturze sylwetki zwierząt, 
owadów lub mitycznych stworów stanowią bardzo ważny element większych kompozycji. Poszukajmy takich przykładów w Gliwicach, a przy 
okazji… rozwiążmy zagadkę związaną z pewnym zabytkowym obiektem! 

Każdy gliwiczanin wskaże rzeźbę 
czuwającego króla zwierząt znaj-
dującą się przy Willi Caro, dwa 
inne okazy w parku Chopina oraz 
jeden na skwerze Valenciennes. 
Wszystkie mają odrębną historię 
i upamiętniają różne zdarzenia. 
Majestatyczny drapieżnik przed 
oddziałem Muzeum to klasycy-
styczny odlew wykonany około 
1825 roku według modelu Theo-
dora Erdmanna Kalidego, artysty 
uważanego za jednego z najwy-
bitniejszych rzeźbiarzy Górnego 
Śląska. Prawdopodobnie do wy-
korzystania sylwetki królewskiego 
zwierzęcia zainspirował go pokaz 
dzikich bestii zorganizowany 
w 1823 roku w Berlinie. 

Dwie rzeźby czuwających lwów 
ustawionych w parku Chopina 
przed wejściem do Palmiarni to 
już prace z 1830 roku według 
modeli Johanna Gottfrieda 
Schadowa z 1816 roku. Odlane 
według jego modeli imponują-
ce dzikie koty można nazwać… 
„wędrującymi”, bo kilkakrotnie 
zmieniały swoje miejsce. Pierw-
szą lokalizacją lwów Schadowa 
był teren obecnego GZUT-u, jed-
nak najokazalej prezentowały się 
one na Cmentarzu Hutniczym. 
W 1938 roku zostały przenie-
sione na zwieńczenie obecnej 
ul. Barlickiego (w bezpośrednie 
sąsiedztwo parku). Stanęły przed 
mauzoleum poświęconym żołnie-
rzom poległym w czasie I wojny 
światowej. Miejsce wybrał Hanns  
Breitenbach, uznany gliwicki 
rzeźbiarz. 60 lat później lwy 
zniknęły z pejzażu ul. Barlickiego, 
ustępując miejsca monumento-
wi „Ofiarom wojen i totalitary-
zmów” prof. Krzysztofa Nitscha. 
Czuwające bestie ustawiono za 
to przed Palmiarnią, gdzie pilnują 
wejścia do pawilonu wystawowe-
go. Zagadką jest, czy rzeźby te są 
oryginalne, czy też jedna z nich 
to odlew wykonany później. Na 
archiwalnych zdjęciach z Cmenta-
rza Hutniczego lwy mają bowiem 
ogony z dwóch różnych stron, 
a obecnie z tej samej (prawej) 
strony. Co ciekawe, GZUT nadal 
wykorzystuje ich formy i odlewa 

kolejne kopie jak za dawnych lat. 
Dwie repliki stoją nawet przed 
jego wejściem.

„Warszawa musi nam oddać 
lwa!”. „Czy lew wróci do nas?”. 
Takie rozpaczliwe tytuły uka-
zywały się na początku 2006 

roku w lokalnych mediach. Czy 
chodziło o oryginał gliwickiego 
„śpiącego lwa” (znów według 
odlewu T. E. Kalidego), który 
zaginął po II wojnie światowej? 
Nie, chociaż wielka szkoda. Zapi-
sał się on w historii jako gliwicki 
pomnik poświęcony żołnierzom 

zmarłym w pierwszych latach XIX 
wieku, lecz na początku nikomu 
nie zależało na szczególnym uho-
norowaniu ich pamięci... Płyta 
nagrobna z nazwiskami poległych 
wojskowych (i to nie wszystkimi) 
była jedyną dekoracją grobów 
żołnierzy. 

Pomysł ustawienia tam czegoś 
większego zrodził się dopiero 
po wizycie w Gliwicach w paź-
dzierniku w 1846 roku króla 
pruskiego Fryderyka Wilhelma 
IV. Szczęśliwie zbiegło się to 
z pracami w hucie przy trzech 
odlewach lwa śpiącego, z których 

jeden przeznaczono na cmentarz 
żołnierski. Po sprzedaży działki 
cmentarnej, w 1890 roku, szczątki 
zmarłych przeniesiono do parku 
miejskiego (obecny park Chopina) 
i ustawiono tam pomnik lwa. Tak 
było do 1945 roku, kiedy to teren 
zrównano, a lwa Kalidego przenie-

siono na składowisko przy 
ul. Sobieskiego, skąd 

później – jak podaje 
dr Jacek Schmidt – 
znikł. 

S zc zę ś l i w y m 
trafem śpiący 
lew „powrócił” 
w 2011 roku do 

Gliwic w formie 
współczesnego 

odlewu. Stolica mu-
siała bowiem wtedy 

zwrócić rzeźbę miastu 
Bytom. Aby nie stracić lwa 

zupełnie, Ewa Nekanda-Trepka, 
ówczesna stołeczna konserwator 
zabytków, zleciła GZUT-owi wy-
konanie kopii tej rzeźby i wyraziła 
również zgodę na wykonanie 
dwóch odlewów, dla Warszawy 
i dla Gliwic. I takim to sposobem 
śpiący drapieżnik znalazł się na 
skwerze Valenciennes.

Teraz czas na interesujące od-
krycie, o którym wspomniałam 
na początku. Kiedyś, rozmawia-
jąc z lokalnym historykiem dr. 
Jackiem Szmidtem na temat 
dawnych fontann znajdujących 
się na cmentarzu Centralnym, 
nie mogliśmy rozstrzygnąć, czy 
jedną z nich wieńczy rzeźba 
przedstawiająca św. Antoniego, 
a może jest to św. Franciszek? Do 
tej nierozwiązanej kwestii wró-
ciłam niedawno przy okazji prac 
konserwatorskich prowadzonych 
przez MZUK. Zdjęcia odnowio-
nych wodotrysków pełniących 
obecnie funkcje kwietników 
zrobiłam późnym popołudniem. 
Mojej uwadze umknął, niestety, 
fragment podstawy, na której 
stał tajemniczy święty. Na ten 
szczegół zwróciła uwagę dopiero 
Ewa Caban, fachowiec od symboli 
zoomorficznych. Skupiła się na… 
głowach „zasłuchanych” ryb, wy-
stawionych ponad fale morskie. 
Definitywnie obrazują kazanie 
św. Antoniego! „Ryby morskie 
i rzeczne, słuchajcie słowa Pana, 
którego słuchaniem niewierni he-
retycy pogardzili. I oto zaraz przy-
płynęło do św. Antoniego takie 
mnóstwo małych i wielkich ryb, że 
czegoś podobnego nigdy w tych 
stronach nie widziano; a wszyst-
kie trzymały głowy nieco ponad 
wodą” (źródło: „Dzieje świętego 
Franciszka i towarzyszy”).

I tak zagadka została rozwiąza-
na. Powiedzenie „Tyle widzimy, 
ile wiemy” znowu znalazło po-
twierdzenie!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Ważne Dla MieSZKańcÓW

na grudniowej sesji Rady Miasta przyjęto nowe mie-
sięczne stawki za wywóz śmieci w mieście, pozostawia-
jąc dotychczasową metodę ustalenia tej opłaty (od m2 

powierzchni mieszkalnej).

Powierzchnia 
mieszkania 
(przedział)

Aktualna stawka 
przy segregacji 

śmieci  
(zł)

nowa stawka 
(zł)

Wzrost 
(%)

aktualna stawka 
przy braku  

segregacji śmieci 
(zł)

nowa stawka 
(zł)

Wzrost  
(%)

0–60 m² 0,38 0,45 18,5 0,76 2 163

60–90 m² 0,30 0,36 20 0,60 1,5 150

90–120 m² 0,20 0,24 20 0,40 1 149

+120 m² 0,10 0,12 20 0,20 0,5 149

Radni za nowymi stawkami 

Zmienił się statut żłobków Miejskich. tak zdecydowali 
podczas ostatniej sesji miejscy radni. na co mogą liczyć 
rodzice najmłodszych gliwiczan? 

Jedna z ważniejszych zmian to 
możliwość przyjęcia dziecka do 
żłobka na okres krótszy niż do 
tej pory, w związku z trwającą 
ponad dwa tygodnie nieobec-
nością innego żłobkowicza. 
Pierwszeństwo w takim wy-
padku będą miały dzieci z listy 
oczekujących. 

– Ponadto ustawa określa 
preferencyjne warunki przyj-
mowania dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością oraz dzieci 
z rodzin wielodzietnych, dlatego 
w statucie wprowadzono zapis 
o przyjmowaniu tych dzieci 
w pierwszej kolejności. Dodat-
kowo w przypadku przyjęć dzieci 
niepełnosprawnych konieczne 
jest każdorazowe, indywidualne 
rozeznanie sytuacji – to lekarz 

prowadzący zdecyduje, czy 
dziecko z określonym rodzajem 
niepełnosprawności może funk-
cjonować w grupie żłobkowej, 
wydając stosowne zaświadcze-
nie – mówiła podczas sesji Rady 
Miasta Hanna Kołodziejczyk, 
dyrektor Żłobków Miejskich 
w Gliwicach. 

Rodzice będą mieli również 
możliwość aktywnego uczest-
nictwa w działalności placówki, 
np. składania propozycji zajęć, 
współorganizowania okazjonal-
nych uroczystości i innych wyda-
rzeń integracyjnych. W oddziale 
będzie mogła zostać powołana 
Rada Rodziców, podobnie jak 
w szkołach i przedszkolach będą 
również organizowane okresowe 
zebrania.

Nowy statut określa też zasady 
opieki nad dziećmi niepełno-
sprawnymi z uwzględnieniem 
rodzaju niepełnosprawności, 
wspomaganiu indywidualne-
go rozwoju oraz wychowania 

dziecka przy aktywnym udziale 
rodziny.

W Gliwicach działają 4 oddziały 
żłobków miejskich. W sumie 
korzysta z nich 230 maluszków. 

Wprowadzane zmiany w statucie 
Żłobków Miejskich są wyma-
gane ustawą z 7 lipca 2017 r.  
o zmianie niektórych ustaw 
związanych z systemami wspar-
cia rodzin. (mf)

udogodnienia dla rodziców
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Uchwała Rady Miasta Gliwice 
w tej sprawie podlega ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego 
i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia 
z mocą obowiązywania od  
1 kwietnia 2018 roku.

Po wejściu w życie zmian 
mieszkańcy segregujący odpady 
zapłacą za ich wywóz średnio 
20% więcej. Podwyżka opłat 
w przypadku osób nie stosują-
cych segregacji śmieci będzie 
dużo bardziej odczuwalna, bo 
sięgnie 150%. „Zaproponowane 
znacznie wyższe stawki opłaty 
w przypadku, gdy odpady nie są 
zbierane w sposób selektywny, 
powinny stać się skutecznym 
impulsem do segregowania 
odpadów” – czytamy w uza-
sadnieniu uchwały. 

uchwalone na grudnio-
wej sesji RM miesięczne 
stawki za wywóz śmieci 
w Gliwicach, będą obo-
wiązywać od 1 kwietnia 
2018 r. i wyniosą:

 W przypadku segregowania 
odpadów:
• 0,45 zł za 1 m2 dla lokali miesz-

kalnych o powierzchni mniejszej 
lub równej 60 m2

• 0,36 zł za każdy kolejny m2 
dla lokali mieszkalnych o po-
wierzchni 60,01 – 90,01 m2

• 0,24 zł za każdy kolejny m2 
dla lokali mieszkalnych o po-
wierzchni 90,01 – 120 m2

• 0,12 zł za każdy kolejny m2 
dla lokali mieszkalnych o po-
wierzchni powyżej 120 m2

 Dla osób, które nie segregują 
śmieci:
• 2 zł za 1 m2 dla lokali mieszkal-

nych o powierzchni mniejszej 
lub równej 60 m2

• 1,50 zł za każdy kolejny m2 
dla lokali mieszkalnych o po-
wierzchni 60,01 – 90,01 m2

• 1 zł za każdy kolejny m2 dla lo-
kali mieszkalnych o powierzchni 
90,01 – 120 m2

• 0,5 zł za każdy kolejny m2 
dla lokali mieszkalnych o po-
wierzchni powyżej 120 m2

Zaproponowane stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zostały skalkulo-
wane tak, aby koszty systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi zostały pokryte 
w całości z pobranych opłat, tak 
jak wynika to z obowiązujących 
przepisów.
 (kik)
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aKtualności / oGŁoSZenia

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 przypadku 
użytkownik wieczysty powinien, do końca roku kalendarzowego, 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała 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 gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa GuS, może zostać 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 bonifikaty 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. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą  
i montażem ustrojów akustycznych w ramach  

inwestycji pn. „budowa nowoczesnej hali  
widowiskowo-sportowej PoDiuM w Gliwicach”. 
termin składania ofert: 25 stycznia 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 25 stycznia 2018 r. o godz. 12.00

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

KOMUNIKATY

INFORMACJE

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

ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych  
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

usługi remontowe w Pec-Gliwice Sp. z o.o. – teren 
Zakładu cieplnego nr 1.

termin składania ofert: 11 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 11 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Pec – Gliwice 
Sp. z o.o. przy ul. Królewskiej tamy 135 i 44 w Gliwicach.

termin składania ofert: 16 stycznia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.30

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

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. 

Mieszkańcy brzezinki zyska-
li kolejne miejsce relaksu – 
w okolicach ul. Gnieźnieńskiej, 
Rzeszowskiej, Łódzkiej i olsztyń-
skiej powstał nowy teren re-
kreacyjno-wypoczynkowy. 
inwestycja z pewnością zmo-
bilizuje mieszkańców dzielnicy 
do jeszcze większej aktywności 
fizycznej.

Do dyspozycji mieszkańców są dwa 
stoły do gry w szachy oraz chińczy-
ka, tyrolka, stół do ping-ponga i stół 
do gry w piłkarzyki, ciągi komunika-
cyjne wraz z oświetleniem oraz 10 
ławek parkowych, stojaki na rowery 
i niezbędna mała architektura (np. 
kosze na śmieci). Całość kosztowała 
niemal 356 tys. zł.  (mf)

Gliwickie Przedsiębiorstwo Składowania i utylizacji odpadów zostało uhonorowane presti-
żową nagrodą  eKoSyMbol 2017. nagrodę za szczególną dbałość o środowisko i zrównowa-
żony rozwój przyznała redakcja Monitora biznesu w Rzeczpospolitej i Monitora Rynkowego 
w Dzienniku Gazecie Prawnej.

– Cieszymy się, że kapituła dostrze-
gła wieloletnią pracę dla środowi-
ska, jaką od lat wykonuje Przedsię-
biorstwo Składowania i Utylizacji 
Odpadów – mówi Edward Mazur, 
prezes PSiUO. 

Gliwickie składowisko odpadów 
należy do najnowocześniejszych 
w kraju. Często proekologiczne 
rozwiązania technologiczne i sys-
temowe zastosowane w PSiUO są 
podpatrywane przez inne miasta. 
Przypomnijmy, że w ostatnich 
latach uruchomiono przy ul. Ryb-
nickiej nowoczesną kompostow-
nię i Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, a także 
rozbudowano biogazownię. Trwa 
budowa czwartej już ekologicz-
nej kwatery składowania śmieci.  

Będzie ona 7 metrów głębsza od 
swoich poprzedniczek, dzięki cze-
mu pomieści niemal dwukrotnie 
więcej odpadów – na powierzchni 

4 ha znajdzie się miejsce dla mniej 
więcej 650 tysięcy m3 śmieci. Za-
kończenie prac planowane jest na 
czerwiec przyszłego roku.  (mf)

co nowego w brzezince? 

nowoczesny akademik przy ul. Pszczyńskiej 89 działa od początku roku akademickiego. 
Wyremontowany Sezam dysponuje 89 miejscami.
Studenci mają do wyboru 53 pokoje 
1-osobowe oraz 18 pokoi 2-osobo-
wych. W każdym z nich są nowe 
meble, łazienka i dostęp do Inter-
netu. – Nowoczesny budynek jest 
też dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Właśnie z myślą 
o nich powstał specjalny pokój na 
parterze – mówi Paweł Doś, rzecznik 
Politechniki Śląskiej.

Gruntowna przebudowa domu go-
ścinnego trwała 12 miesięcy i kosz-
towała 4,6 mln zł. Jej wykonawcą 
była firma Mostostal Zabrze Gliwic-
kie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego S.A.

Obecnie w Gliwicach działa 11 
akademików Politechniki Śląskiej. 
Objęty monitoringiem Sezam to 
jeden z tych o najwyższym standar-

dzie. Oprócz komfortowych pokoi, 
znajdują się w nim dwie sale kon-
ferencyjne, sala bilardowa, siłownia 
i dwie pralnie.   (mt)

Sezam otwarty
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nie ma jeszcze 30 lat, a jest jednym z najbardziej utytułowanych reprezentantów Polski w jiu-jitsu sportowym i jego brazylijskiej odmianie. 
Pod koniec minionego roku Paweł bańczyk, wicemistrz świata i mistrz europy trenujący siebie i innych w gliwickim klubie bJJ Factory, wy-
walczył w Kolumbii podwójne mistrzostwo świata w kategorii do 85 kg. Swój sukces zadedykował Gliwicom: miastu, w którym od wielu lat 
mieszka i rozwija sportową pasję.

– Jiu-jitsu to sztuka walki, w której za-
wodnicy rywalizują w kimonach. Walka 
trwa maksymalnie 6 minut, ale najlepiej 
skończyć ją dużo wcześniej. Ne-waza to 
ostatnia faza rywalizacji – parter. Walka 
jest bezpośrednia, w ciągłym zwarciu. Mo-
żemy ją skończyć poddaniem przeciwnika, 
stosując skuteczne duszenie lub dźwignie. 
Uderzenia są zabronione, a używanie ki-
mona – wręcz wskazane. Ten sport, mą-
drze trenowany, jest wolny od kontuzji, 
ponieważ zawsze w momencie zagrożenia 
odklepujesz koniec starcia – opisuje swoją 
dyscyplinę Paweł. 

2017 rok zamknął podwójnym mi-
strzostwem świata w kolumbijskiej 
bogocie. Jak wspomina, niektórych walk 
prowadzących do finału nie pamięta, 
ale najbardziej stresowało go i zarazem 
mobilizowało pierwsze starcie w zma-
ganiach indywidualnych – z reprezen-
tantem Kazachstanu. W drugim dniu 
zawodów potwierdził doskonałą formę 
i zdobył mistrzowski złoty medal w zma-
ganiach drużyn narodowych, wygrywając 
w finale z drużyną Rosji 5:3. 

– To był wyjątkowo trudny sprawdzian 
dla wydolności naszych organizmów. 
Wysokogórski klimat mocno dawał się 
wszystkim we znaki. Ośrodek, w którym 
walczyliśmy, jest położony na wysokości 
ok. 2600 m n.p.m. Łatwo było stracić od-
dech... i siły na wygraną – ocenia złoty 
medalista z Bogoty.

Jako zawodnik i jednocześnie trener 
Paweł bańczyk jest bardzo skromnym 
człowiekiem z ogromną wiedzą, liczny-
mi umiejętnościami, wielkim sercem 
i charyzmą przyciągającą młodych 
adeptów sztuk walki. Ma fantastyczne 
podejście zarówno do dzieci, jak i mło-
dzieży z trudną przeszłością i bagażem 
doświadczeń.

– Od kilku lat prowadzę zajęcia na tere-
nie pływalni Neptun przy ul. Dzionkarzy. 
Założyłem Stowarzyszenie BJJ Factory 
Gliwice. Śmiało mogę stwierdzić, że 
jesteśmy „fabryką maszyn” – zawod-
ników trenujących brazylijskie jiu-jitsu 
w naszym mieście – mówi złoty „brazy-
lijczyk” z Gliwic. 

Jego specjalizacją i pasją jest jiu-jitsu 
ne-waza, ale wielokrotnie podkreśla, że 
treningi w bJJ Factory są adresowane 
właściwie do wszystkich, którzy chcieliby 
spróbować swoich możliwości w sportach 
kontaktowych. 

– Prowadzę zajęcia z maluchami w wieku 
od 3 do 6 lat – to najmłodsza grupa, z którą 
już 7 stycznia jadę na zawody do Katowic. 
Jest też grupa zawodnicza w przedziale 
7–15 lat i grupy dla dorosłych. Uczymy 
jiu-jitsu, kickboxingu i judo, i zawsze jeste-
śmy otwarci na ludzi, którym sport może 
pomóc, dodać wiary we własne siły, a na-
wet zmienić życie. Nigdy nie odmawiamy 
wsparcia, fundujemy też bezpłatne zajęcia 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej – pod-
kreśla Paweł Bańczyk. 

W jego opinii pierwsze efekty treningów 
zauważalne są po mniej więcej trzech 
miesiącach. Zmienia się nie tylko ciało 
zawodnika, ale i psychika. Sporty walki 
uczą bowiem samodyscypliny, koncentra-
cji, pokory i wytrwałości w dążeniu do celu. 
A pierwszy medal zdobyty na zawodach 
pociąga za sobą kolejne. 

– Moja droga do sukcesów była bardzo 
długa. Zainteresowałem się tą dyscy-
pliną na początku moich studiów na 
Uniwersytecie Śląskim, kiedy uprawia-
łem sportowe jiu-jitsu. Po dwóch latach 
trenowania zdobyłem brązowy medal na 
regionalnych zawodach. Uczestniczyłem 
w nich wielokrotnie, nabierając doświad-

czenia i pewności 
siebie. Pierwszy 
medal mi-
strzostw Pol-
ski zdobyłem 
w 2009 roku 
i to od razu 
złoty. Potem 
p r z y s z ł o 
p o w o ł a n i e 
do kadry na-
rodowej i udział 
w zawodach między-
narodowych. Ale laury 
na takich imprezach, 
choć bardzo ważne 
i satysfakcjonujące, to 
nie wszystko. Najważ-
niejsza jest praca szko-
leniowa, praca trener-
ska – podsumowuje  
Bańczyk.  (kik)

SPoRt

2 stycznia sukcesów Mistrzowi gratulował prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz

Złoto na szyi, złoto w sercu
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oGŁoSZenia

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, położonych na płn. od ul. Cmentarnej / przy  
ul. Cmentarnej / przy ul. Knurowskiej w Gliwicach:

• dz. nr 722, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5, 
• dz. nr 738, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obręb Kolej, z KW nr Gl1G/00032654/9. 
Łączna powierzchnia działek 0,7938 ha. 
termin przetargu: 9 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31a, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z  usta-
wą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 ze zm.).
Wadium: 117 900,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej:

• dz. nr 951, obręb Kłodnica, ul. toszec-
ka 25b w Gliwicach, pow. gruntu 0,3655 ha,  
KW nr Gl1G/00037824/7, pow. użytkowa bu-
dynków: 2163 m².

termin przetargu: 10 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 813 000,00 zł 
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem 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 2016 r., poz. 710 ze zm.
Wadium: 181 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 stycznia 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej działki nr 91, obręb bojkow-
skie Pola (KW nr Gl1G/00017378/9), 

• niezabudowanej działki nr 94, obręb bojkow-
skie Pola (KW nr Gl1G/00017628/7), 

• niezabudowanej działki nr 98, obręb bojkow-
skie Pola (KW nr Gl1G/00017800/7), 

stanowiących własność Miasta Gliwice, położo-
nych w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, 
o łącznej powierzchni 3,0867 ha. 
termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 530 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 653 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 stycznia 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Snopowej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako

• dz. 700/2, obręb bojków Wschód, pow. 
0,0386 ha, KW nr Gl1G/00018729/2

termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
33 905,00 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia 
podlega opodatkowaniu 23% podatkiem VAT, który został uwzględniony 
w cenie wywoławczej.
Wadium: 3 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2018 r.
--------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanych

• dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych 
w KW nr Gl1G/00012450/3, o łącznej po-
wierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach 
przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiących włas- 
ność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 24 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości: 254 000,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 25 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2018 r.

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.

OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

oferta pracy  
na stanowisku  

kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według 

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifi-

kacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, 

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

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie zleceń 

transportowych w prze-
wozach samochodowych,

• zapewnienie odpowied-
nich środków transportu 
w celu realizacji zleceń,

• współpraca z kierowcami, 
przewoźnikami i innymi 
działami spółki,

• dbanie o jakość i termi-
nowość dostaw,

• optymalizacja kosztów 
transportu.

twój profil:
• znajomość rynku trans-

portowego, w tym firm 
przewozowych,

• biegła znajomość j. angiel-
skiego lub niemieckiego,

• doświadczenie w pracy 
na stanowisku spedytora,

• wykształcenie min. śred-
nie (mile widziane o pro-
filu logistycznym),

• kultura osobista i wysokie 
umiejętności interperso-
nalne i komunikacyjne.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie roz-

wijającej się firmie, istnie-
jącej na rynku od 29 lat;

• stabilne zatrudnienie w opar- 
ciu o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodze-
nie zasadnicze + system 
premiowania;

• liczne dodatki do wyna-
grodzenia:
• świadczenia z Zakła-

dowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka me-
dyczna Medicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpiecze-

nie grupowe;
• miła i przyjazna atmos-

fera pracy w zgranym 
zespole;

• możliwość rozwoju i pod-
noszenia kwalifikacji;

• możliwość zdobycia 
cennego doświadczenia 
zawodowego.

Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt: Śląskie 
Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice, budynek K lub nr  
tel. 602-290-402, lub e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znaj-
dziesz w zakładce „Kariera” 
na naszej stronie interneto-
wej: www.scl.com.pl.

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca c+e w ruchu 
międzynarodowym

nr ref.: TS/MSI/2018
twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenie o niekaralności.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie, istniejącej na rynku od 29 lat;
• stabilne zatrudnienie w oparciu 

o umowę o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania 

w oparciu o płacę zasadniczą, diety, 
ryczałty za nocleg MILOG, premie;

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych;

• liczne benefity:
• prywatna opieka medyczna Me-

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

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

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek K, II piętro lub 
pod nr tel. 602-290-402, lub na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w za-
kładce „Kariera” na naszej stronie inter-
netowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
– t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. bojkowska 35a, 

44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydatów  

do pracy na stanowisku  
konserwatora urządzeń wielofunkcyjnych 

PiaP, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co naj-

mniej średnie techniczne 
kierunkowe (elektronika, 
mechatronika),

• doświadczenie w pracy 
w zawodzie,

• umiejętność diagnozowa-
nia usterek,

• umiejętność analityczne-
go rozwiązywania proble-
mów,

• umiejętności z zakresu 
mechaniki precyzyjnej, 
elektroniki, informatyki,

• umiejętność pracy z kom-
puterem i znajomość bu-
dowy komputera,

• znajomość j. angielskiego 
w stopniu umożliwiającym 
czytanie dokumentacji 
technicznej,

• zaawansowana znajomość 
arkusza kalkulacyjnego,  
np. MS Excel,

• wymagane prawo jazdy 
kat. B,

• uprawnienia SEP G1,
• posiadanie pełnej zdolno-

ści do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,

• posiadanie kwalifikacji za-
wodowych wymaganych 
do wykonywania pracy 
na określonym stanowi- 
sku.

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w ze-

spole, komunikatywność, 
kultura osobista,

• odporność na stres,
• odpowiedzialność oraz 

dokładność,
• chęć samodoskonalenia,
• samodzielność i efektyw-

ność w działaniu.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w serwiso-

waniu automatów sprze-

dających, biletowych lub 
parkomatów.

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

o niekaralności,
• oświadczenie kandydata 

o posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata, 
od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenie kandyda-
ta o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych oso-
bowych do celów rekruta-
cji (zgodnie z ustawą z 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych),

• oświadczenie kandydata 
o przyjęciu do wiadomości 
faktu obowiązku publikacji 
w BIP danych osobowych.

termin i miejsce składania 
dokumentów
Dokumenty, w zamkniętej ko-
percie z dopiskiem: „Kandydat 
na stanowisko konserwatora 
urządzeń wielofunkcyjnych 
PIAP”, należy składać w ter-
minie do 31 stycznia 2018 r. 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 35A, 44-100  
Gliwice lub e-mailowo na 
adres: kadry@ssm.silesia.pl, 
w temacie: Kandydat na sta-
nowisko konserwatora urzą-
dzeń wielofunkcyjnych PIAP.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

• pracownik warsztatowy 
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie: min. 1 rok, znajomość rysunku 
technicznego, zakres obowiązków: wy-
konywanie prac warsztatowych, umo-
wa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• technik utrzymania ruchu 
wykształcenie średnie techniczne, do-
świadczenie w produkcji w branży auto-
motive min. 1 rok, zdolności manualne, 
umiejętność pracy pod presją czasu, ko-
munikatywność, zorientowanie na jakość, 
umiejętność podejmowania szybkich 
decyzji, znajomość zagadnień z zakresu 
pneumatyki i hydrauliki, zakres obowiąz-
ków: usuwanie zgłoszonych awarii ma-
szyn i urządzeń, dokonywanie przeglądów 
okresowych i konserwacji, wykonywanie 
remontów kapitalnych maszyn i urządzeń, 
wprowadzanie modyfikacji i usprawnień 
do zainstalowanego parku maszynowe-
go, udział w instalacji i rozruchu nowych 
lub przychodzących maszyn, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kucharz 
wykształcenie średnie, doświadczenie: 
1 rok, jedna zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice;

• sprzedawca 
wykształcenie średnie, doświadczenie 
w zawodzie i obsłudze klienta, komuni-
katywność, obsługa kasy fiskalnej oraz 
terminala, wysoka kultura osobista, 
zakres obowiązków: przygotowanie 
towaru do sprzedaży, organizowanie 
stanowiska pracy, obsługa kasy fi-
skalnej, doradzanie klientom, dbanie 

o porządek w miejscu pracy, miejsce 
pracy: Gliwice; równoważny system 
czasu pracy;

• kontroler uboju zwierząt 
wykształcenie zawodowe lub średnie,  
2 lata doświadczenia zawodowego, zna-
jomość j. angielskiego, francuskiego 
oraz arabskiego, rozmowa z klientami 
w różnych krajach, jedna zmiana, praca 
na terenie całego kraju;

• fizjoterapeuta – specjalista 
   ds. DaFo 

wykształcenie wyższe kierunkowe, min. 
rok doświadczenia, prawo jazdy kat. 
B, klasyfikacja dzieci, miejsce pracy: 
Szałsza, możliwe delegacje;

• inżynier produkcji 
wykształcenie wyższe techniczne, mile 
widziane doświadczenie, znajomość  
j. angielskiego na poziomie B1–B2, 
znajomość procesów APQP i PPAP oraz 
podstawowych narzędzi inżynierskich 
IT (Auto Cad, Inventor, Catia), zakres 
obowiązków: projektowanie i nadzo-
rowanie procesu w zakresie technicz-
nym i organizacyjnym, czynne i aktywne 
uczestnictwo w pracy zespołów zada-
niowych, raportowanie postępu prac, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• elektryk 
wykształcenie zawodowe lub średnie, 
doświadczenie zawodowe na ww. sta-
nowisku, uprawnienia Sep do 1 kV mile 
widziane, samodzielność, praca pod 
nadzorem, brak nałogów, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren Śląska.

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 27 grudnia 2017 r.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl/
http://www.scl.com.pl
mailto:kadry@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach, przy placu inwa-
lidów Wojennych 12, zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy za-
wierające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

oGŁoSZenia

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

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

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 257/2017 do 11 stycznia 2018 r., 
•	 nr 266/2017 – nr 273/2017  

do 10 stycznia 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI

nabÓR  
na MieSZKania tbS

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

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

lp. adres czynsz
bez mediów

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja

1. andersena 46/2
parter

498,74 zł
bez mediów

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

2. żabińskiego 41/12
ii piętro 

420,42 zł
bez mediów

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

3. żabińskiego 37/12
ii piętro

420,42 zł
bez mediów

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

4. żabińskiego 29/2
parter

671,85 zł
bez mediów

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

5. Mikołowska 21/13
iV piętro

406,31 zł
bez mediów

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

6. Mikołowska 25/15
ii piętro

515,21 zł
bez mediów

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

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

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 590 – 592 do 10 stycznia 2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 580, 575, 582, 585 do 11 stycznia 

2018 r.,
•	 nr 593 do 9 stycznia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 588 do 8 stycznia 2018 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. DaSZyńSKieGo 10, lokal nr 15, parter, 
pow. 25,37 m2 + piwnica: 1,44 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 48 800,00 zł
Wadium: 2500,00 zł

• ul. ZaWiSZy cZaRneGo 12, lokal nr i, 
piwnica (wejście od podwórza), pow.  
74,57 m2, 6 pomieszczeń, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 75 100,00 zł
Wadium: 3800,00 zł

• ul. StycZyńSKieGo 24, lokal nr ii, i piętro, 
pow. 23,72 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 41 500,00 zł
Wadium: 2100,00 zł

• ul. ZWyciĘStWa 39 – al. PRZyJaŹni 9, 
lokal nr iii, parter, i piętro (budynek ofi-
cyny), pow. 70,45 m2 + piwnica: 2,75 m2,  
4 pomieszczenia, klatka schodowa, lokal  
do generalnego remontu
termin przetargu: 4 stycznia 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 49 300,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 grudnia 2017 r.

• ul. cZaJKi 3, lokal nr Xii, i piętro, pow. 
226,70 m2, 11 pomieszczeń, 3 korytarze,  
4 pomieszczenia Wc, pomieszczenie sanitar-
ne, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 291 000,00 zł
Wadium:  14 600,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 8.40 do 8.55, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• Pl. inWaliDÓW WoJennycH 20, lokal nr ii, 
parter, pow. 92,93 m2, 5 pomieszczeń, Wc, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 372 600,00 zł
Wadium: 18 700,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• ul. WRocŁaWSKa 7D, lokal nr i, parter, 
pow. 96,84 m2, 9 pomieszczeń, Wc, piw-
nica – 57,92 m2 (6 pomieszczeń, korytarz), 
lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 55 650,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 5 stycznia 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 stycznia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

• ul. DaSZyńSKieGo 17, lokal nr iii, parter, 
pow. 102,06 m2, 4 pomieszczenia, 2 kory-
tarze, 2 pomieszczenia sanitarne, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 18 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 244 700,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
termin oględzin: 5 stycznia 2018 r. od godz. 13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 16 stycznia 2018 r. od godz. 
10.45 do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1  
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 12 stycznia 2018 r.

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

• ul. DaSZyńSKieGo 7, lokal nr ii, parter 
(oficyna), pow. 37,21 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 54 200,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1  
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

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

• ul. MaRZanKi 1, lokal nr 10, ii piętro, pow. 
99,12 m2, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z Wc, pomieszczenie gospodarcze, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 254 200,00 zł
Wadium: 12 800,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 8.15 do 8.30, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• ul. RÓży luKSeMbuRG 11, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 53,80 m2 + piwnica: 6,10 m2,  
3 pokoje, kuchnia, spiżarka, przedpokój, ła-
zienka z Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 115 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 10.15, do 
10.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• ul. WieniaWSKieGo 28, lokal nr 1, parter, 
pow. 47,30 m2 + piwnica: 7,70 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z Wc, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 11 stycznia 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 100 200,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 9 stycznia 2018 r. od godz. 10.40, do 
10.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2018 r.

• ul. KuRPioWSKa 6, lokal nr 2, i piętro, pow. 
70,82 m2 + piwnica: 24,55 m2, 3 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 141 500,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
termin oględzin: 12 stycznia 2018 r. od godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6  
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. DWoRcoWa 40D, lokal nr 13, i piętro, 
pow. 50,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 10 stycznia 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1  
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• ul. baRlicKieGo 11, lokal nr 2, i piętro, 
pow. 41,55 m2, 1 pokój, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze, przedpokój, dostęp do 
Wc* na klatce schodowej (*pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości), lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 101 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 8 stycznia 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1  
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali  

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

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych  

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe  

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

ochraniany przez profesjonalną 
firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie  
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej  

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• Magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od 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

Zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

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

zawiadamia 

o pisemnym składaniu ofert na 
wysokość stawki czynszu za najem 
następującego lokalu użytkowego:
• ul. Graniczna 49, pow. 53,35 m2

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

siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o. , pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 
stronie internetowej www.zbm2.pl

Zarząd budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
budownictwa 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. ustnego nieograniczonego  
na wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego  
przy ul. opolskiej 21 (suterena),  

pow. 47,17 m2

termin przetargu: 9 stycznia 2018 r.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1000,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na  
stronie internetowej www.zbm2.pl

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://marketing@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
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Jest taka niedziela w styczniu, kiedy chłód na dworze jest trochę mniej dokuczliwy, a ludzie są dla siebie o wiele 
życzliwsi. nieoficjalny dzień serdeczności, czyli finał Wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy, wypada w tym 
roku 14 stycznia. W Gliwicach wystąpią z tej okazji zespoły Jamal i lombard. oj, się będzie działo!

W 2018 roku zagramy, żeby 
wyrównać szanse w leczeniu 
noworodków. Rejestracja wo-
lontariuszy, którzy chcą włączyć 
się w charytatywne dzieło Jurka 
Owsiaka i wyruszyć na ulice 
z puszkami kwestarskimi, jest 
prowadzona za pośrednictwem 
strony internetowej: www.wo-
lontariusze.wosp.org.pl/login. 
Informacji na temat prowadzenia 
zbiórki na terenie Gliwic udziela 

także Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej 
(www.gliwice.zhp.pl).

Serce miasta zabije na 
Rynku
Finałowa impreza WOŚP-u roz-
pocznie się już o godz. 12.30. Na 
Rynku będą obecni członkowie 
organizacji pozarządowych, 
studenci Politechniki Śląskiej, 
sportowcy, a nawet... Wikingo-
wie! Skandynawscy wojownicy 

zaprezentują swoje uzbrojenie, 
nie zabraknie też widowiskowych 
pokazów walk. Przez cały czas 
trwania imprezy prowadzone 
będą licytacje, a wolontariusze 
będą kwestować na rzecz pod-
opiecznych Fundacji WOŚP-u.

Jeżeli zagra Wielka Orkiestra, to nie 
obędzie się bez znanych nazwisk. 
Na gliwickiej scenie wystąpią 
formacje Jamal i Lombard. Jamal 
to zespół wykonujący muzykę 
z pogranicza reggae i dancehallu. 
Obecnie artyści promują swoją 
nową płytę – „1944”. Lombard to 
weterani polskiej sceny rockowej. 
„Przeżyj to sam”, „Szklana pogoda”, 
„Nasz ostatni taniec” – podczas 
koncertu w Gliwicach usłyszymy 
najpopularniejsze przeboje grupy. 
Zagrają także gliwickie formacje 
Canis Latrans i Fyl Gut.

Moc atrakcji
Finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na gliwic-

kim Rynku będą towarzyszyć 
także dodatkowe wydarze-
nia. 6 stycznia 
w hali przy ul. 
S i korsk iego 
między godz. 
8.00 a 15.00 
zostanie roze-
grany specjalny 
futsalowy tur-
niej, a 13 i 14 
stycznia w ob-
chody włączą się 
fani motoryzacji. Na 
terenie Gliwickiej 
Giełdy Samochodo-
wej zaplanowano dwa 
emocjonujące wyścigi: 
Gliwicki Rally Sprint 
(13.01) i Wrak Race Silesia 
(14.01).

Organizatorem gliwickiego 
finału WOŚP-u jest Stowarzy-
szenie GTW. Miasto Gliwice 
jest partnerem imprezy.
 (mm)

„Dobrze wystawić Fredrę – to zdać egzamin reżyserski”, powiedziała kiedyś olga 
lipińska. W Gliwicach termin tego sprawdzianu wyznaczono na 6 stycznia. Wtedy od-
będzie się uroczysta premiera spektaklu „Damy i huzary”.

Klasyczny tekst Fredry to miłosne 
potyczki, w których bronią są 
gesty, uśmiechy i słowa. Po ten 
oręż sięgną aktorzy Teatru Miej-
skiego w Gliwicach: Izabela Baran, 
Karolina Burek, Alina Czyżewska, 
Mariusz Galilejczyk, Łukasz Kucha-
rzewski, Grzegorz Kliś, Aleksan-
dra Maj, Maciej Piasny i Michał 
Wolny. W sztuce wystąpią także 
gościnnie artyści z innych scen, 
między innymi nagrodzona Złotą 
Maską Anna Kadulska, ozdoba 
Teatru Śląskiego w Katowicach.

– Wydaje mi się, że gdyby Alek-
sander Fredro żył współcześnie, 
pracowałby jako scenarzysta 
w Hollywood i zarabiał miliony 
na scenariuszach romantycz-
nych komedii. W jego dziełach 
drzemią pokłady śmieszności 
i liryzmu, jakie towarzyszą temu 
gatunkowi filmowemu. „Damy 
i huzary” to fenomenalny tekst. 

Typy ludzkie, których cała plejada 
przewija się przez scenę, są jak 
wzięte z dzisiejszych programów 
telewizyjnych. A konflikt płci 
czy, jak by to dzisiaj nazwać, 
problem gender, jest jeszcze 
bardziej aktualny, zawikłany 
i nieoczywisty – mówi Gabriel 
Gietzky, reżyser spektaklu.

Premiera „Dam i huza-
rów” rozpocznie się 6 
stycznia o godz. 19.00 
w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57). Sztuka 
była wystawiana 
przedpremierowo 
podczas sylwestra. 
Bilety i szczegóło-
wy repertuar są 
dostępne na stro-
nie www.teatr.
gliwice.pl.
 (mm)

Pierwsza premiera w nowym roku

letnia zadyma w środku zimy
kultura

lombard

tomek Mioduszewski
(Jamal)
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Radosny korowód, znany jako orszak trzech Króli, 
przejdzie ulicami Gliwic 6 stycznia. trzy kolorowe grupy 
wyruszą o godz. 14.00 i spotkają się na Rynku.

Każdy uczestnik orszaku powinien 
założyć jakiś element ubioru w ko-
lorze grupy, z którą będzie masze-
rował. Grupa żółta wyruszy spod 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (ul. Daszyńskiego 2),  
czerwona – kościoła pw. św. 
Alberta Wielkiego (parafia św. 
Michała Archanioła, ul. Krzywo-
ustego 1), a grupa niebieska zbie-
rze się przy dworcu kolejowym  
(ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego 12). Kierowcy powinni 
liczyć się z czasowymi utrudnie-
niami w ruchu.

Przy stajence na Rynku wszyscy 
członkowie orszaku pokłonią się 
Dzieciątku i Świętej Rodzinie. 
Na scenie zaplanowano także 
wspólne kolędowanie, a o godz. 
15.00 – występ zespołu GID – 
Gaudete in Domino. W Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 
4–5) o godz. 16.00 rozpocznie 
się spotkaniem z Dobromirem 
„Makiem” Makowskim – RapPe-
dagogiem. Uroczyste obchody 
Objawienia Pańskiego zakończy 
pokaz filmów o tematyce chrze-
ścijańskiej. (mm)

W hołdzie tradycji
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