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Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz po raz czternasty przyznał Gliwickiego Lwa.  
W tym roku prestiżową nagrodę odebrał Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego  
Towarzystwa Lotniczego SA. Od 2005 r. wyróżnienie przyznawane jest efektywnym  
liderom firm lub instytucji. Laureaci tej wyjątkowej nagrody są wybierani przez  
prezydenta osobiście. 

https://gliwice.eu
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Według najnowszego zastawienia miesięcznika „Perspektywy” najlepszymi szkołami 
w Gliwicach są I LO im. Edwarda Dembowskiego oraz Technikum nr 1 w ZS Technicz-
no-Informatycznych.  Wśród 500 najlepszych liceów w Polsce znalazły się jeszcze:  
V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga i Liceum Ogólnokształcące FILOMATA. 
Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym uplasowało się wśród 300 
najlepszych szkół tego rodzaju. (fot. materiały Filomaty)

Te szkoły są w czołówce

DRuGA STRONA W ObIekTyWIe

25 stycznia w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) odbędzie się pierwsze w no-
wym roku spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej. Odczyt wygłosi prof. 
Iwona Nowakowska-Kempna. Tematem wykładu będzie „Filozofia spotkania 
w cyberczasach”. Prof. Nowakowska-Kempna jest filololożką i slawistką. 
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się językoznawstwo ogólne. 
Prelekcja w Willi Caro rozpocznie się o godz. 16.00. Wstęp wolny. (fot. Pixabay)

Spotkajmy się w cyberczasach

W ramach kampanii Pozytywni.Gliwice.pl przedszkolaki z PM nr 20, wchodzą-
cego w skład ZS-P nr 3 wzięły udział w zbiórce artykułów spożywczych, odzieży 
i środków czystości dla mieszkańców Schroniska Św. Brata Alberta w Bojkowie. 
Grupa Niedźwiadków podarowała potrzebującym upieczone i własnoręcznie 
udekorowane bożonarodzeniowe ciasteczka, kartkę świąteczną i wielkie serce. 
(fot. A. Lewanderska)

Z okazji 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego, gliwiccy działkowcy nagrodzili 
prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów 
działkowych. W poniedziałek pamiątkowy dyplom i jubileuszowy medal wręczyli 
mu delegaci PZD: Jan Pękala i Stanisław Kalisz. Wyróżnienie to jest efektem dobrej, 
wieloletniej współpracy prezydenta z właścicielami gliwickich ogrodów działkowych, 
opartej na rozmowach i otwartości. (fot. M. Tarnowska)

312 579,27 zł – taką kwotą gliwiczanie wsparli 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To najlepszy wynik w historii naszego miasta – o prawie 40 tys. zł więcej niż w 2017 
roku. 14 stycznia na Rynku były koncerty (między innymi zespołów Jamal i Lombard), pokazy, licytacje, a wieczorem – Światełko do Nieba. W całych Gliwicach odbywały się 
także inne wydarzenia, podczas których kwestowano na rzecz podopiecznych Fundacji WOŚP. Działało pięć sztabów. Koordynowali je: Stowarzyszenie GTW (odpowiedzialne 
również za organizację imprezy na Rynku, wynik finansowy: 154 762,50 zł),  Biegamy z Sercem (100 000,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9  
(10 128,68 zł), Szkoły Filomata (4 855,30 zł) i Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (42 832,79 zł). Finałową imprezę WOŚP na Rynku wspierało Miasto Gliwice. (fot. UM Gliwice)

Przedszkolaki mają wielkie serce

Medal za dobrą współpracę

Wielka Orkiestra zagrała rekordowo

312 579,27

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwicki Lew – miniaturowa, brązowa kopia dzieła Theodora kalidego – to wyjątkowe wyróżnienie. Trafia 
do osób, które dzięki swej pasji, wiedzy i zaangażowaniu – częstokroć niezależnie od aktualnej koniunktury 
ekonomicznej – potrafią osiągnąć sukces. 

Nagroda nie ma kategorii, specjalnej ka-
pituły ani komisji konkursowej. Laureaci 
są wybierani przez prezydenta Gliwic 
osobiście, a jej przyznanie ma charak-
ter wyłącznie prestiżowy i nie wiąże się 
z gratyfikacją finansową.

Podczas gali w Teatrze Miejskim prezydent 
Zygmunt Frankiewicz wręczył prestiżową 
nagrodę Arturowi Tomasikowi, prezesowi 
Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lot-
niczego SA. – Górnośląskie Towarzystwo 
Lotnicze SA szczególnie mocno przyczynia 
się do rozwoju regionu. Artur Tomasik za-
rządza GTL-em oraz portem lotniczym od 
ponad 10 lat, a efekty tej pracy są oceniane 
bardzo dobrze, myślę, że także przez gliwi-
czan. Jest to z pewnością dobry przykład do 
naśladowania i stąd ten wybór – uzasadniał 
prezydent Gliwic.

Tegoroczny laureat jest absolwentem Poli-
techniki Śląskiej. Posiada dyplom MBA oraz 
Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirt-
schaft w Bad Harzburg. Ukończył też studia 
podyplomowe na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz w Międzynarodowej 
Szkole Bankowości i Finansów w Katowi-
cach. Jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród. Ma również znaczący udział 
w powstaniu i funkcjonowaniu Centrum 
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

 – Jestem gliwiczaninem. Urodziłem się 
w Gliwicach, chodziłem do szkoły, tutaj 
mieszkam. To dla mnie ogromny zaszczyt, 
że mogę w swoim mieście odebrać tak 
ważną nagrodę. To wielkie wyróżnienie, 
za lata ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale 
całej mojej załogi. Port lotniczy to waż-
ny element rozwoju gospodarki całego 
Śląska, w tym także Gliwic – mówił Artur 
Tomasik po odebraniu nagrody.

Statuetka Gliwickiego Lwa to nie jedyna 
nagroda, jaką otrzymał tegoroczny laureat. 
Odebrał również obraz przekazany przez 
Okręg Gliwicko-Zabrzański Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Autorem obrazu 
pt. „Fragment ul. Zwycięstwa” jest Irena 
Komplikowicz-Szczepaniak, wielokrotna 
uczestniczka plenerów gliwickich, dwu-
krotna laureatka nagrody Prezydenta Mia-
sta Gliwice za najlepszy obraz plenerowy.

Wieczór uświetnił wyjątkowy koncert 
Marcina Wyrostka, artysty nietuzinko-
wego, który zmienił obraz akordeonu 

w Polsce. Projekt Marcin Wyrostek & 
CORAZON powstał w wyniku fascynacji 
muzyką argentyńską i latynoamerykań-

ską, która zainspirowała muzyków do 
tworzenia tang we własnych jazzowych 
i musicalowych aranżacjach.  (ap)

Laureaci Gliwickiego Lwa w poprzednich latach:
• 2017 r.: Andrzej kORPAk, dyrektor generalny zakładu 

General Motors Manufacturing Poland
• 2016 r.:  prof. dr hab. inż. Andrzej kARbOWNIk, 

rektor Politechniki Śląskiej
• 2015 r.: Marek ŚLIbODA, prezes gliwickiej firmy Marco
• 2014 r.: Aleksander CZAJkA, dyrektor krajowy Grupy 

Plastik Omnium w Polsce
• 2013 r.: Jacek JĘDRZeJOWSkI, prezes zarządu i Arka-

diusz PATRJAS, wiceprezes zarządu spółki Grupa i3d
• 2012 r.: Grzegorz kRuPA, prezes zarządu – Piotr PO-

STAwKA, wiceprezes zarządu oraz Wojciech SZuMIŃ-
SKi, główny inżynier firmy Flytronic

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

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

• 2009 r.: Iwona GuZICkA i elżbieta WIĘCŁAW, zało-
życielki, a następnie prezes i dyrektor Prywatnego 
Centrum Edukacyjnego FILOMATA

• 2008 r.: Andrzej MeDeR, dyrektor Centrum Mechani-
zacji Górnictwa KOMAG

• 2007 r.: Marian ADAMek, szef gliwickiego PROFARBU
• 2006 r.: elwira DZIeWA, prezes spółki AUTOROBOT 

STREFA

• 2005 r.: płk Marian JAROSZ, dyrektor 106. Szpitala 
Wojskowego

GLIWICkI LeW 2018

Podczas gali w Teatrze Miejskim prezydent Zygmunt Frankiewicz wręczył prestiżową nagrodę Arturowi 
Tomasikowi, prezesowi Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA
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Lew dla Artura Tomasika
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Rok 2017 był rekordowy dla Podstrefy Gliwickiej kSSe. Pozyskano 26 nowych 
projektów o wartości blisko 2 mld zł. To zdecydowanie najlepszy wynik w hi-
storii podstrefy!

W całej Katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej (KSSE) 
pozyskano 58 nowych inwesty-
cji o rekordowej dla KSSE war-
tości ponad 3,4 mld zł. Dzięki 
nowym przedsięwzięciom  
powstanie ponad 2 tys. nowych 
miejsc pracy, a przedsiębiorcy 
utrzymają prawie 14 tys. już 
istniejących. Był to rekordowy 
rok również dla Podstrefy Gli-
wickiej, która w 2017 r. bardzo 
intensywnie się rozwijała i cie-

szyła się dużym zainteresowa-
niem przedsiębiorców. 

– W 2017 roku wydaliśmy 26 
zezwoleń na nowe projekty 
o wartości blisko 2 mld zł, z cze-
go aż 21 to nowe inwestycje, 
a pozostałe 5 – reinwestycje. 
W samych tylko Gliwicach za-
prosiliśmy do współpracy takie 
firmy jak: JAC Products Poland, 
KalPol, Johnson Matthey Poland, 
SestLuve czy Microplasticos. In-

westycje pozyskane w ubiegłym 
roku w Podstrefie Gliwickiej 
dadzą 1,2 tys. nowych miejsc 
pracy i utrzymają ponad 4,7 tys. 
już istniejących – wylicza Jacek 
Bialik, wiceprezes KSSE, kierujący 
Podstrefą Gliwicką KSSE. 

W całej Podstrefie Gliwickiej 
KSSE pozostało jeszcze 476,5 ha 
terenów inwestycyjnych do udo-
stępnienia, natomiast w samych 
Gliwicach – 8 ha. (mf)

AkTuALNOŚCI

W 2018 roku Śląskie Centrum Logistyki SA i OT Logistics 
planują dostarczyć 250 tys. ton węgla z gliwickiego portu 
do elektrociepłowni we Wrocławiu. To dwa razy więcej 
niż w ubiegłym roku. 

W 2017 r. w Porcie Gliwice prze-
ładowano 126,9 tys. ton miału 
węglowego z gliwickiej kopalni 
Sośnica dla wrocławskiej elek-
trociepłowni. Dzięki współpracy 
Śląskiego Centrum Logistyki SA 
i OT Logistics, od lipca do końca 
roku z Gliwic wypłynęły 293 barki, 
każda o ładowności do 500 ton. 

– OT Logistics dowiózł do portu 
63 pociągi z 2 434 wagonami 
kubłowymi typu FAS, których roz-
ładunek dokonywany jest poprzez 

przeniesienie kubła żurawiem por-
towym nad barkę i rozchylenie obu 
jego części. W 2018 r. planowany  
jest przeładunek ok. 250 tys. ton 
węgla – informuje Robert Goc, 
dyrektor ds. rozwoju ŚCL. 

Po pięciu latach przerwy, w lipcu 
2017 r., ruch barek z gliwickiego 
portu został wznowiony. Obecnie 
żegluga śródlądowa na Kanale Gli-
wickim jest zawieszona. Przerwa 
zimowa trwa od połowy grudnia 
do połowy marca. (mf)

rekordowy rok  
dla gliwickiej strefy

Więcej węgla
popłynie z portu
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TV

11 stycznia uczniowie SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich spotkali się z historykami i gliwickimi kombatantami 
by wspólnie uczcić pamięć politycznych więźniów kL Auschwitz birkenau, pomordowanych w „Marszu Śmierci”.

– Od 2012 r. nasza szkoła we 
współpracy ze Związkiem Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych co 
roku w kwietniu organizuje na 
Cmentarzu Centralnym Spotkanie 
Pokoleń, uroczystość upamięt-
niającą tragiczne wydarzenia 
ze stycznia 1945 r. Czwartkowe 
spotkanie na terenie szkoły to dla 

uczniów niezapomniana, niepo-
wtarzalna lekcja historii, której 
mogą uczyć się od jej świadków 
– mówi Agata Cira, dyrektor  
SP z Oddziałami Dwujęzycznymi 
nr 6 im. Noblistów Polskich.

Młodzież na wyjątkową okoliczność 
przygotowała przejmujący występ 
artystyczny, zaprezentowany pod-

czas spotkania. Po części artystycz-
nej przyszedł czas na oddanie głosu 
gościom. O „Marszu Śmierci” opo-
wiedział zgromadzonym uczniom 
popularyzator historii Jan Delowicz, 
autor książki „Śladem krwi”. Kilka 
słów wygłosiła również Barbara 
Adamczyk – prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Towarzystwa Opieki 
Nad Oświęcimiem w Katowicach.

Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele Komitetu Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 
przy Oddziale IPN w Katowicach 
i przedstawiciele Gliwickiego 
Związku Kombatantów RP z pre-
zesem Bogusławem Saliwką na 
czele.

17 stycznia 1945 r., na krótko 
przed wkroczeniem Armii Czer-
wonej, Niemcy wyprowadzili 
z KL Auschwitz i podobozów 

około 56 tys. więźniów, któ-
rzy ruszyli z Oświęcimia przez 
Pszczynę do Wodzisławia 
Śląskiego i przez Mikołów do 
Gliwic. W morderczym marszu 
pomagali im zwykli ludzie, ze 
śląskich miast i miasteczek, tak-
że gliwiczanie. Wielu więźniów 
zginęło po drodze, ale pamięć 
o nich wciąż żyje. Także wśród 
młodego pokolenia, którego 
reprezentantami są uczniowie 
gliwickiej „szóstki”.  (mt)

W ubiegłym roku w gliwickiej strefie nową 
fabrykę otworzył producent baterii BMZ 
Poland
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Wyjątkowa lekcja historii
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Masterplan Oświetlenia Obszaru Miej-
skiego Miasta Gliwice ma na celu upo-
rządkowanie miejskiego oświetlenia 
i wykorzystanie w przestrzeni miejskiej 
energooszczędnych, ledowych i sodo-
wych źródeł światła. Zgodnie z przyjętą 
koncepcją, na obrzeżach miasta oraz 
wzdłuż głównych szlaków komunikacyj-
nych latarnie powinny emitować jasne, 
zimne światło. W ścisłym centrum 
oświetlenie ma być cieplejsze, niemal 
pomarańczowe. Masterplan jest w Gli-
wicach konsekwentnie wdrażany już od 
5 lat. Teraz przyszedł czas na kolejny etap 
– modernizację oświetlenia na tzw. Osi 
Politechniki (ul. Strzody i Wyszyńskiego 
oraz pl. Piłsudskiego). Chłodne światło 
pojawi się na ul. Strzody i Wyszyńskie-
go, a ciepłe emitować będą latarnie na  
pl. Piłsudskiego.

W przetargu ogłoszonym przez miasto 
wzięło udział sześć firm. Wykonawcę oraz 
harmonogram prac poznamy do połowy 
lutego. Na realizację tego etapu zaplano-
wano w budżecie miejskim 217 009,38 
zł. Cały projekt pochłonie 14 mln zł –  
10 mln z kasy miasta oraz 4 mln ze środków 
Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że prace zmierzające do 
uporządkowania miejskiego oświetlania 
rozpoczęły się w 2013 r., gdy 165 no-
woczesnych latarni zamontowano przy 
ul. Pszczyńskiej.

W 2016 r. klimatyczną iluminację zy-
skała ul. Zwycięstwa, wzdłuż której sta-
nęło 57 latarni LED oraz 8 z sodowymi 
źródłami światła. Pojawiło się także 
46 naświetlaczy, podkreślających urok 
okolicznych kamienic.

W ubiegłym roku ekologiczne oświetle-
nie pojawiło się też na fragmencie ulicy 
Akademickiej, ul. Bolesława Krzywo-
ustego, części ul. Marii Skłodowskiej-
Curie, przy DTŚ, ul. św. Barbary, Dol-
nych Wałów, na rondzie Pańczyka przy  

ul. Kosów. Nowe światło pojawiło się 
również na ul. Kujawskiej i ul. Panew-
nickiej, ul. Wrocławskiej i Częstochow-
skiej.

W kolejnym etapie wdrażania masterpla-
nu, po modernizacji oświetlenia na Osi 
Politechniki, nowoczesne latarnie pojawią 
się wzdłuż ulic: Kopalnianej, Bojkowskiej, 
Rybnickiej, Tarnogórskiej i Dworcowej. 
Na wybranych ulicach zostanie wymie-
nionych 1 787 opraw oświetleniowych 
na nowe, ze źródłami LED. W tym roku 

planowane jest też oddanie do użytku 
oświetlenia w parku Chrobrego. Cały pro-
jekt ma być zrealizowany do końca 2019 r.

– Masterplan to nie tylko estetyczne, ale 
też ekonomiczne rozwiązanie. Na ulicach, 
na których wymienimy oprawy sodowe na 
LED uzyskamy zmniejszenie kosztów za 
energię elektryczną i konserwację o ponad 
50 procent – tłumaczy Mariola Pendziałek, 
naczelnik Wydziału Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. (mf)

iNwESTyCJE

Priorytety przejazdu i co jeszcze?

W nowym świetle
kolejne ulice w Gliwicach zyskają wkrótce nowoczesne, energooszczędne oświetlenie. Miasto wdraża następny 
etap tzw. masterplanu. Nowe latarnie pojawią się na ulicach: Strzody i Wyszyńskiego oraz na pl. Piłsudskiego.
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Gliwicki system zarządzania ruchem działa od 2013 roku i był pierwszym tego typu rozwiązaniem w kraju. 
Wkrótce zostanie rozbudowany. W mieście pojawią się m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych 
oraz kolejne elektroniczne tablice informujące o aktualnej sytuacji na drogach. 

Główną innowacją ITS-u (ang. Intelligent 
Transportation Systems) będzie nada-
nie około 160 autobusom komunikacji 
publicznej priorytetu przejazdu przez 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 
Od trzech lat takie rozwiązanie działa 
w 18 autobusach linii A4. – Bazując na 
tych samych urządzeniach, powstanie 
też system, którego zadaniem będzie 
nadawanie bezwzględnego priorytetu 
przejazdu przez skrzyżowania pojazdom 
uprzywilejowanym (policji, pogotowiu, 
straży pożarnej). Dzięki temu reakcja 
służb ratowniczych na zdarzenia będzie 
jeszcze szybsza i skuteczniejsza – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

W ramach modernizacji powstaną też 
kolejne tablice zmiennej treści, dyna-
micznie informujące o aktualnej sytuacji 
drogowej oraz punkty pomiaru dostar-
czające danych na temat natężeń ruchu 
w mieście. Uzupełnieniem informacji 
wyświetlanych na znakach będzie serwis 

internetowy, w którym oznaczone zosta-
ną aktualne utrudnienia występujące 
na gliwickich drogach. Nową funkcją 
w zakresie monitoringu ulic będzie 
automatyzacja rozpoznawania zdarzeń 
drogowych. 

Przy urzędzie doładujesz  
samochód
Kolejną innowacją będzie wprowadzenie 
systemu wagowej preselekcji pojazdów. 
– Wszystkie samochody przejeżdżające 

przez punkty preselekcji zostaną zwa-
żone, a szczegółowe dane zapisane 
w systemie, który wskaże pojazdy o prze-
kroczonej masie dopuszczalnej. W pla-
nach jest również rozbudowa systemu 
identyfikacji wolnych miejsc parkingo-
wych oraz budowa stacji do ładowania 
samochodów z napędem elektrycznym. 
Ogólnodostępne stacje będą zlokalizo-
wane przy Urzędzie Miejskim oraz przy 
siedzibie Zarządu Dróg Miejskich – wy-
licza Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Inwestycja ma kosztować ok. 30 mln zł, 
z czego 85% będzie dofinansowane ze 
środków unijnych. Wyłoniony w ramach 
przetargu wykonawca (konsorcjum firm: 
PRUiM z Gliwic, Alto Computers M. Bo-
rowiak, R. Wróbel z Zabrza oraz Zakład 
Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i Spółka 
z Bytomia) rozpoczyna już realizację za-
dania. Ma dwa miesiące na opracowanie 
projektów. Całość prac ma zamknąć się 
w okresie 12 miesięcy. Jak deklaruje ZDM, 
nie spowodują one poważnych utrudnień 
w ruchu.  (kik)
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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 ruszył 
15 stycznia. Potrwa do 26 stycznia. Przypominamy, na co należy zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentów.

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

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

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

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

NIe ZAPOMNIJ 
O uZASADNIeNIu 

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

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

NIe POMyL DANyCH  
TWOJeGO OSIeDLA!

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

OSZACuJ WSTĘPNIe 
WARTOŚĆ

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

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

5

7

6 4

8

9
Więcej  informacji na  www.gliwice.eu  w zakładce   GLIWICkI buDŻeT  ObyWATeLSkI

(kik)
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KONSULTACJE

Wszystkie osiedla w Gliwicach będą miały nowe statuty. Od 18 stycznia do 28 lutego mieszkańcy Gliwic mogą 
zgłaszać uwagi do tych dokumentów w ramach konsultacji społecznych. 
Cały teren Gliwic podzielony jest na  
21 osiedli i każde z nich posiada swój sta-
tut. To ważny dokument zawierający m.in. 
spis kompetencji, praw i obowiązków rad 
osiedli, które reprezentują mieszkańców 
i mogą podejmować różne działania istot-
ne dla lokalnej społeczności. 

Takie rady posiada obecnie 19 gliwickich 
osiedli: Baildona, Bojków, Czechowice, 
Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obroń-
ców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, 
Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, 
Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskie-
go, Wójtowa Wieś, Zatorze, Żerniki.  
W 2 pozostałych – Brzezince i Politech-
nice – w aktualnej kadencji rady osiedli 
niestety nie funkcjonują, bo w ostatnich 
wyborach zgłosiło się tam za mało kandy-
datów na osiedlowych radnych.  

Osiedlowi radni – zgodnie ze statuta-
mi – pełnią w imieniu mieszkańców 
rolę doradczą podczas podejmowania 
przez władze miasta istotnych decyzji 
dotyczących osiedla. Mogą m.in. opi-
niować projekty uchwał Rady Miasta, 
zmiany w sieci szkół i komunikacji, pla-
ny inwestycji i remontów, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego. Inicjują i realizują różnorodne 
przedsięwzięcia służące mieszkańcom 
i ich integracji. Organizują zebrania, 
otwarte imprezy, zajęcia sportowe czy 
warsztaty, pomagają w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów, prowadzą własne 
strony internetowe i wydają biuletyny 
informacyjne. 

Miasto systematycznie wspie-
ra aktywność na osiedlach
Przedstawiciele władz samorzą-
dowych cyklicznie spotykają się 
z osiedlowymi radnymi, co pozwala 
na bieżące przekazywanie ważnych 
wiadomości. Rady osiedli na swoje 

działania otrzymują pieniądze z miej-
skiego budżetu – w 2018 roku ma to 
być łącznie ponad 520 tys. zł. Nie-
zależnie od tego mogą pozyskiwać 
również środki finansowe na imprezy 
kulturalne lub sportowe o charakte-
rze międzyosiedlowym – w ramach 
specjalnie dla nich przygotowanych 
konkursów. W tym przypadku w 2018 
roku do podziału jest 38 tys. zł. 

Wyraźnie zauważalne jest zaangażowa-
nie rad osiedli w budżet obywatelski, 

który umożliwia realizowanie w osie-
dlach inwestycji czy zajęć oczekiwanych 
przez mieszkańców. W 2017 roku, 
spośród 340 pomysłów zgłoszonych 
w Gliwicach, aż 191 pochodziło od rad 
osiedli lub ich członków. 

Z tego względu warto zainteresować się 
działaniami rad osiedli, a może samemu 
podjąć decyzję o kandydowaniu w przy-
szłości na radnego. Rozpoczynające się 
konsultacje społeczne dotyczące zmiany 
w statutach osiedli to dobra okazja, aby 

przyjrzeć się dokumentom regulującym 
kwestie reprezentowania osiedlowej 
wspólnoty.

Z czego wynika zmiana?

Obecne statuty obowiązują od czerwca 
2014 roku. Ich zmiana jest przygotowy-
wana w związku z decyzją Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, który 
zaakceptował zastrzeżenia wojewody 
śląskiego do zapisów, uchwalonych po-
nad trzy lata temu przez Radę Miasta 
Gliwice. Władze miasta nie zgadzają 
się z decyzją WSA i złożyły odwołanie 
w Naczelnym Sadzie Administracyjnym. 
Pomimo toczącej się procedury sądo-
wej, rady osiedli będą przez cały czas 
funkcjonować bez przeszkód. 

– To zastrzeżenia o charakterze głównie 
formalnym, dotyczące doprecyzowania 
sformułowań związanych z zakresem 
zadań przekazywanych radom osiedli, 
nadzoru nad ich działalnością, prze-
kazywania mienia. Poprawki zostały 
wprowadzone do projektów statutów, 
które są teraz poddawane konsulta-
cjom społecznym – informuje Andrzej 
Karasiński, sekretarz miasta Gliwice. 
Przy tej okazji miasto zaproponowało 
też korekty, wynikające z doświadczeń 
zdobytych w trakcie funkcjonowania rad 
osiedli w obecnej kadencji. 

Informacje o konsultacjach społecznych 
znajdują się w ogłoszeniu Prezydenta  
Gliwic (poniżej). Wszystkie zgłoszone 
przez mieszkańców uwagi zostaną szcze-
gółowo przeanalizowane, a wyniki kon-
sultacji będą opublikowane w tygodniku 
„Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”, 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego (bip.gliwice.eu). Nowe 
statuty muszą zostać zatwierdzone przez 
Radę Miasta.  (al)

Poznaj statut swojego osiedla

Na podstawie uchwały nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gliwice ogłasza konsultacje 
z mieszkańcami Gliwic w sprawie projektów nowych statutów osiedli w Gliwicach.

Na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego www.gliwice.eu w zakładce „Sa-
morząd / Rady Osiedli” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej bip.gliwice.eu 
w zakładkach: „Samorząd / Rady Osiedli” 
oraz „Informacje publiczne / Konsultacje 
społeczne” dostępne są:
• jednobrzmiąca treść projektów no-

wych statutów osiedli w Gliwicach 
– zawarta w załączniku nr 1 do uchwa-
ły nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta 
Gliwice z 14 grudnia 2017 r.

• niejednobrzmiąca treść projektów 
statutów poszczególnych osiedli – 
zawarta w załączniku nr 2 do ww. 
uchwały

• treść załącznika mapowego do pro-
jektów statutów wszystkich osie-
dli, przedstawiającego terytorium 
poszczególnych osiedli – zawarta 
w załączniku nr 3 do ww. uchwały.

Dokumenty te dostępne są także do 
wglądu w Biurze Prezydenta i Rady 
Miasta, pok. 136 na I piętrze Urzędu 
Miejskiego, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy Gliwic 
mogą złożyć swoje opinie i uwagi 
dotyczące treści projektów statutów 
w terminie do 28 lutego 2018 r., w for-
mie pisemnej:

• listownie – na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Biuro Prezydenta i Rady 
Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice

• pocztą elektroniczną – na adres: 
bpr@um.gliwice.pl

• bezpośrednio w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz w Biurze Po-
dawczym w filii Urzędu Miejskiego 
przy ul. Jasnej 31A w godzinach 
urzędowania.

O dacie złożenia opinii i uwag w ter-
minie decyduje data ich doręczenia do 
siedziby Urzędu Miejskiego lub jego filii.

Mieszkańcy Gliwic, którzy zgłoszą swoje 
opinie i uwagi, zobowiązani są podać 
swoje imię i nazwisko oraz adres za-
mieszkania.

Administratorem danych osobowych, 
zebranych podczas konsultacji, jest 
Prezydent Miasta Gliwice. Dane te 
będą przetwarzane wyłącznie w celu 
realizacji konsultacji i nie będą prze-
kazywane osobom trzecim. Każdemu 
przysługuje prawo wglądu w jego dane 
osobowe, a podanie ich jest dobro-
wolne, jednak niezbędne w procesie 
weryfikacji uprawnienia do udziału 
w konsultacjach.

PROJekTy NOWyCH STATuTÓW OSIeDLI W GLIWICACH – kONSuLTACJe

https://bip.gliwice.eu/strona=11121
https://bip.gliwice.eu/strona=11121
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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Już wkrótce ferie!
Książka jest dobra na wszystko – również na zimę. miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przy-

gotowała na szkolne ferie mnóstwo atrakcji dla młodych czytelników. wszystkie są bezpłatne!

Warsztaty, spektakle, karnawałowe bale 

– w całym mieście za sprawą prężnie 

działających filii MBP nikomu nuda nie 

grozi. W paru oddziałach będzie można 

najpierw zobaczyć, a później stworzyć 

przedstawienie japońskiego teatrzyku 

kamishibai. Również Studio Teatralne 

Krak-Art pokaże dwa ciekawe spektak-

le – „Koziołka Niematołka” i „Kozuchę 

Kłamczuchę”. 

Dzieci będą także bawić się na 

wspaniałych balach przebierańców. 

Swoje kostiumy zaczną kompletować 

już wcześniej – między innymi podczas 

warsztatów plastycznych, na których 

stworzą papierowe maski i piękne 

ozdoby z filcu.

W planach są także zajęcia na temat 

bezpiecznego zachowania się w górach 

– temat na czasie nie tylko w sezonie 

narciarskim. Będzie też dekorowanie 

lampionów ze słoików, tworzenie  

figurek z masy solnej i wiele, wiele 

więcej! Wybierać można spośród ponad 

100 różnych wydarzeń.     (mm)    

Skarby Gotów, żeliwne ogrody i 100. rocznica odzyska-
nia niepodległości – wokół tych trzech tematów będą 
zorganizowane tegoroczne ferie w muzeum w Gliwi-
cach. w programie znajdzie się zarówno coś dla przed-
szkolaków, jak i starszych dzieci.

Między 30 stycznia a 9 lutego młodzi miłośnicy archeologii, sztuki 
i historii nie będą się nudzić. Razem z gliwickimi muzealnikami odkryją 
gocką biżuterię na wystawie archeologicznej, a także wyruszą szlakiem 
bursztynowym. Chętni zmierzą się z trudną sztuką tworzenia roślinnych 
ornamentów. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości nie 
zabraknie również zajęć na temat historii polskiej państwowości.

• willa caro (ul. Dolnych Wałów 8a) zaprasza na zajęcia towarzyszące 
bardzo ciekawej ekspozycji „Goci. Barbarzyńscy zdobywcy Euro-
py”. Uczestnicy poznają trasę ich wędrówki po Europie, spróbują 
rozszyfrować gocki alfabet i poznają ich wierzenia. 

• W Oddziale Odlewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37) dzieci 
zwrócą uwagę na ornamenty roślinne w sztuce i odkryją ich bogatą 
symbolikę. 

• Gliwicka radiostacja (ul. Tarnogórska 129) zaproponuje natomiast 
lekcje muzealne na temat marszałka Józefa Piłsudskiego, bohatera 
polskiej niepodległości, oraz symboli narodowych. Dzieci dowiedzą 
się, dlaczego biały orzeł ma złotą koronę i głowę zwróconą w prawo, 
a także co oznaczają kolory flagi.

 (mm)

Zwłaszcza w towarzystwie Bolka i Lolka oraz innych bajkowych bohaterów! Kino Amok (ul. Dol-

nych wałów 3) zaprasza na filmowe Zimowisko, podczas którego najmłodsi miłośnicy X muzy  

nie tylko zobaczą fantastyczne filmy, ale wezmą też udział w ciekawych warsztatach.

W programie zimowych seansów jest między innymi legendarna bajka o najsympatyczniejszych trollach na świecie. Tym razem Muminki nie za-padną w zimowy sen. Jaka będzie ich pierwsza zima w Finlandii? O tym będzie film „Zima Muminków”. Najmłodsi spotkają się także z niedźwiadkiem Paddingtonem w drugiej części jego kinowych przygód. Polskie filmy będą reprezentowały „Tarapaty” w reżyserii Marty Karwowskiej. Jeżeli kino dla małych widzów, to nie może zabraknąć filmów animowanych – Amok wyświetli „Coco” oraz „Ernesta i Celestynę”.
W części warsztatowej pod okiem fil-moznawcy dzieci przyjrzą się swoim ulubionym filmowym bohaterom. Czy można brać z nich przykład 

w codziennym życiu? Zaplanowano także trzydniowe warsztaty filmowe z tworzenia prostych animacji poklat-kowych, przygotowywania mate-riałów telewizyjnych w tak zwanym 

greenboksie, a na deser uczestnicy nakręcą własny film fabularny! To tylko kilka wybranych atrakcji Fil-mowego Zimowiska, warto sprawdzić wszystkie. 
(mm)
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w krainie baśni
wśród 
skarbów

w filmowym kadrze

Podczas zbliżających się ferii warto zobaczyć kapitalne przedstawienie dla dzieci „Ach, jak cudow-na jest Panama” i wziąć udział w warsztatach. Teatr miejski w Gliwicach (ul. Nowy świat 55–57) zaprasza najmłodszych widzów 30 i 31 stycznia oraz 6 i 7 lutego.Przedstawienie jest adaptacją opowia- 
dania Janoscha (właściwie Horsta Ecker-
ta), popularnego niemieckiego pisarza. 
Autor książek o Misiu i Tygrysku urodził 
się na Górnym Śląsku – jego pseudonim 
powstał zresztą na bazie imienia Janusz, 
które – jak głosi anegdota – niemiecki 
zecer przerobił na „Janosch”. I tak już 
zostało.

Oprócz spektaklu dla młodych 
widzów, zespół TM-u przygotował 
także warsztaty teatralne „Są dzieci 
skórzane, są dzieci wełniane”. Tym 
razem punktem wyjścia była bajka 
„Babcia robi na drutach” izraelskie-
go autora pochodzącego z Polski, 
Uriego Orleva (właściwie Jerzego 
Orłowskiego). Głos przeciw dyskrymi- 
nacji i wykluczeniu dzieci usłyszą 

w trakcie zajęć z tworzenia kos-
tiumów i improwizacji teatralnej. 
Warsztaty zaplanowane na 6 i 7 lutego  

rozpoczną się o godz. 9.00 na Scenie 
Mikro, dopasowanej do potrzeb naj-
młodszych teatromanów. (mm)
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Na scenie
Stacja Artystyczna rynek (rynek 4–5) przygotowała na ferie bardzo zróżnicowaną ofertę 

warsztatów dla najmłodszych. Będzie można spróbować swoich sił w ceramice, projekto-

waniu, a nawet gotowaniu.

Podczas zimowej przerwy w szkole 

dzieci będą miały okazję rozwinąć 

swoje uzdolnienia albo nauczyć 

się zupełnie nowych rzeczy pod-

czas warsztatów w Stacji. Origami 

i dzierganie, ceramika i dizajn – na 

zajęciach będzie okazja, by poznać 

różne techniki plastyczne. Z myślą 

o młodych smakoszach przygot-

owano także warsztaty kulinarne 

– dzieci samodzielnie ulepią pierogi, 

odkryją tajniki śląskiej kuchni albo 

własnoręcznie wykonają słodkie 

lizaki. (mm)
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Więcej: www.biblioteka.gliwice.pl

Więcej: www.teatr.gliwice.pl

Więcej: www.muzeum.gliwice.pl.

Więcej: 
www.amok.gliwice.pl.

Więcej: 
fb.com/StacjaArtystycznaRynekZe sztuką
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12 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych, Diamentowych i Kamiennych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie, 
nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się: Halina i Wit Belscy, 
Barbara i Romuald Bońkowscy, Anna i Marian Bzdokowie, Barbara i Piotr Drabikowie, Eugenia i Jerzy Gabrysiowie, Jadwiga i Ludwik Jaworscy, Stanisława i Marian 
Kowaszowie, Alicja i Józef Lisowie, Cecylia i Jerzy Melsonowie, Teodora i Bernard Mizgajscy, Kazimiera i Stanisław Prażuchowie, Jadwiga i Zdzisław Przybylscy, 
Maria i Edward Puchowie, Krystyna i Edward Rydzowie, Urszula i Eugeniusz Stanieccy, Alina i Jan Szczodry, Edyta i Arnold Szepe, Henryka i Edward Śliwakowie, 
Elfryda i Jan Śliwkowie, Zofia i Stanisław Kotlarscy. 60. rocznicę pożycia małżeńskiego świętowali: Inga i Jan Badurowie, Taisa Turczyna i Albin Jureko, Barbara 
i Hubert Lasakowie, Janina i Józef Terkowie. 70-lecie ślubu obchodzili Janina i Kazimierz Widerowie.   (mt)
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AkTuALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2018 r. upływa termin ważności dowodów osobistych miliona osób w ca-
łym kraju – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym gronie 
znalazło się blisko 3,5 tysiąca gliwiczan, którzy w najbliższych tygodniach powinni złożyć wnioski 
o wydanie nowych dokumentów. 

W tym roku tracą ważność dowo-
dy osobiste wydane w 2008 roku. 
– Data ważności umieszczona jest 
w prawym dolnym rogu, na stronie 
ze zdjęciem – przypomina Mariusz 
Magierski, główny specjalista z Wy-
działu Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. – Wyjątek 
stanowią dokumenty, które w tym 
miejscu mają słowo „NIEOZNACZO-
NY”. Takich dowodów wymieniać nie 
trzeba. Ich posiadacze mogą się nimi 
posługiwać do końca życia.

Ponadto z wymianą dokumentów 
powinni pospieszyć się ci, którym 
ważność dowodu osobistego skoń-
czyła się w 2017 r. W Gliwicach to 
ponad 1,7 tysiąca mieszkańców. Dla 
porównania w województwie śląskim 
ważnego dowodu nie posiada blisko 
73 tys. osób, a w całym kraju – prawie 
870 tys.! Warto pamiętać, że aktualny 
dokument tożsamości jest niezbędny 
przy załatwianiu wielu spraw w urzę-
dach czy w bankach, a także podczas 
zagranicznych podróży. 

Wniosek o nowy dowód osobisty 
można złożyć w dowolnym urzędzie 
gminy na terenie kraju, a także przez 
internet. W Gliwicach dokumenty 

składa się osobi-
ście w sali obsługi 
Wydziału Spraw 
Obywatelskich na 
parterze budyn-
ku UM (wejście 
od strony ul. 
Prymasa Wy-
szyńskiego). Do 
wypełnionego 
formularza na-
leży dołączyć jedną kolorową foto-
grafię o wymiarach 35 mm x 45 mm, 
wykonaną na jednolitym, jasnym tle. 
Ma przedstawiać osobę w pozycji 
frontalnej tak, aby twarz zajmowała 
70% – 80% zdjęcia. Ponadto fotografia 
musi być aktualna – wykonana nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku. 

Formularze i szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie www.gliwi-
ce.eu (dolna zakładka JAK ZAŁATWIĆ 
SPRAWĘ? –> Karty Informacyjne (wg 
wydziałów) –> Wydział Spraw Obywa-
telskich –> Dowody osobiste – złożenie 
wniosku z powodu zmiany danych, 
wizerunku twarzy, upływu terminu 
ważności). Jeśli ktoś ze względu na 
niepełnosprawność lub zły stan zdro-
wia nie może złożyć wniosku osobiście 

w magistracie, 
to wówczas urzędnik przyjedzie do 
domu po wniosek, a potem przywiezie 
gotowy dokument. Taką wizytę należy 
zamówić telefonicznie pod numerami 
32/239-11-28 lub 32/238-54-36. 

Wniosek można także złożyć przez 
internet – w formie dokumentu elek-
tronicznego. Usługa jest dostępna na 
stronie obywatel.gov.pl. Aby z niej 
skorzystać, niezbędne jest posiada-
nie Profilu Zaufanego, który pozwala 
potwierdzić tożsamość. Instrukcja 
założenia profilu zaufanego również 
znajduje się na platformie Obywatel.

Wyrobienie dowodu osobistego jest 
darmowe, a wniosek trzeba złożyć 
najpóźniej 30 dni przed upływem 
terminu jego ważności. (so/kik)

Sprawdź ważność swojego 
dowodu osobistego!

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodzi-
ny w Gliwicach poszukuje małżeństw, rodzin 
z dziećmi lub osób samotnych zainteresowa-
nych tworzeniem rodzin zastępczych. 
Najbliższe spotkania dla 
osób zainteresowanych 
tworzeniem rodzin zastęp-
czych odbędą się we wtorki 
23 stycznia oraz 20 lutego, 
w godzinach od 17.00 do 
18.00, w dolnej sali konfe-
rencyjnej Centrum Organi-
zacji Kulturalnych „Perełka” 
przy ul. Studziennej 6. 

– Serdecznie zapraszamy 
zarówno tych, którzy roz-
ważają możliwość pozo-
stania rodziną zastępczą 
dla dzieci pozbawionych 
należytej opieki, jak i oso-
by chcące poszerzyć swoją 
wiedzę związaną z tema-

tyką rodzicielstwa za-
stępczego – zachęca Ewa 
Pruska z Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach.

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

Rodzice
potrzebni
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Przez około 2 lata w naszym mieście będzie jeszcze działała baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Decyzją Ministerstwa Zdrowia zostanie 
przeniesiona do katowic dopiero wtedy, gdy na Muchowcu powstanie baza docelowa. 

– Przeprowadzka z Gliwic do 
Katowic nastąpi dopiero po za-
kończeniu robót budowlanych 
– potwierdza doniesienia me-
dialne Justyna Sochacka, rzecznik 
prasowy warszawskiej centrali 
LPR. – Obecnie trwa przetarg na 
wyłonienie projektanta bazy. Jego 
otwarcie przesunięto na 22 stycz-
nia. Zwycięska firma będzie miała 
czas do połowy maja 2019 roku 
na wykonanie projektu. Kolejna 
kwestia to przetarg na roboty bu-
dowlane. Po jego rozstrzygnięciu 
wykonawca będzie miał około 10 
miesięcy na realizację. Jeśli prze-
targi i kwestie formalne pójdą 
zgodnie z planem, rozpoczęcie 
użytkowania bazy w Katowicach 
nastąpi w grudniu 2020 roku.

Przypomnijmy, że gliwicka stacja 
LPR-u działa na lotnisku Aero-
klubu Gliwickiego od września 
2007 roku. Decyzją ówczesnego 
ministra zdrowa prof. Zbigniewa 
Religi została tam przeniesiona 
z katowickiego Muchowca. Gli-

wicką lokalizację uznawano wtedy 
za celową i optymalną. – Za sta-
cjonowaniem w Gliwicach Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
przemawiają mocne argumenty 
– przypomina Marek Jarzębow-
ski, rzecznik prasowy prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza. – 
W naszym mieście zlokalizowany 
jest jeden z największych węzłów 

autostradowych w tej części 
Europy. Zagęszczenie przemysłu 
na naszym terenie wyróżnia nas 
znacznie od pozostałych obszarów 
regionu. Tylko w samej gliwickiej 
strefie ekonomicznej funkcjonuje 
ponad 70 zakładów przemysło-
wych, gdzie pracuje około 20 000 
osób – to największy pracodawca 
w regionie. Dodać do tego moż-

na przedsiębiorstwa chemiczne 
zlokalizowane na terenie miasta 
i jedną z największych w tej części 
kraju hal widowiskowo-sporto-
wych. W związku z tym ryzyko po-
tencjalnych zdarzeń jest znaczne 
– podkreśla Marek Jarzębowski.

W 2015 roku minister zdrowia 
prof. Marian Zembala posta-

nowił, że w Opolu zostanie 
utworzona całkiem nowa stacja 
LPR [uruchomiona oficjalnie 
w listopadzie 2017 roku – dop. 
red.], a gliwicka baza powróci 
do Katowic. Decyzja ta spotkała 
się z ostrym sprzeciwem władz 
Gliwic, ponieważ dotychczasowe 
działania ratowników Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego znaczą-
co wpłynęły na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 
miasta i całego regionu obsłu-
giwanego przez gliwicką stację. 
Minister zdrowia (prof. Zembala, 
a po zmianie rządów jego na-
stępca, Konstanty Radziwiłł) nie 
zmienił jednak zdania. 

W kolejnych miesiącach resort 
zdrowia nie konsultował już 
swojego stanowiska z gliwickim 
samorządem. Nie poinformował 
też o najnowszej decyzji dotyczą-
cej przyszłości gliwickiej bazy. 
Wyjaśnienia rzecznik LPR-u w tej 
sprawie pojawiły się dopiero po 
interwencji mediów.  (kik)

Żółte helikoptery nadal startują z Gliwic
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František Plach, Jakub Czerwiński i karol Dybowski trafili do Piasta 
Gliwice w zimowym oknie transferowym. Wzmocnią zespół prowa-
dzony przez Waldemara Fornalika. 
Plach i Dybowski to nowi bramkarze. 
Kontrakty związały ich z Piastem do 31 
grudnia 2020 roku. Jakub Czerwiński 
został wypożyczony do Piasta Gliwice 
z Legii Warszawa. 26-letni obrońca będzie 
występował w Niebiesko-Czerwonych do 
końca bieżącego sezonu.

František Plach trafił do Gliwic ze słowac-
kiego FK Senica. – Jestem zadowolony, 
że udało mi się podpisać umowę z takim 
klubem, jakim jest Piast Gliwice – po-
wiedział Plach. Nowy bramkarz Niebie-
sko-Czerwonych odniósł się również do 
tematu rywalizacji o miejsce między słup-
kami. – Wiem, że konkurencja o miejsce 
w składzie jest duża, ale najważniejsze, 
żebyśmy byli dobrymi kolegami i wspólnie 
pracowali na dobro drużyny. Wierzę, że 
wspólnie osiągniemy dobre rezultaty – 
powiedział  po złożeniu podpisu.

– To fantastyczne uczucie. Ciężko na to praco-
wałem i dążyłem, aby osiągnąć postawiony 
cel, jakim było trafienie do ekstraklasowego 
zespołu. Udało się i zostałem zakontrakto-
wany przez Piasta Gliwice – powiedział 
Karol Dybowski po złożeniu podpisu pod 
trzyletnią umową. – Temu transferowi to-

warzyszą same pozytywne emocje, mimo że 
dość długo się o nim mówiło. Cieszę się, że 
wszystko zostało pomyślnie zakończone i je-
stem już zawodnikiem Piasta – dodał nowy 
bramkarz Niebiesko-Czerwonych. Urodził się 
12 czerwca 1997 roku w Tarnowie. 20-latek 
swoje pierwsze kroki w profesjonalnej piłce 
stawiał w tamtejszej Unii. Po siedmiu latach 
zmienił barwy klubowe i przeszedł do Siarki 
Tarnobrzeg. Przez niespełna dwa sezony 
w barwach Siarkowców rozegrał łącznie 58 
spotkań.

Podobnie jak nowi bramkarze, z transferu 
zadowolony jest również Jakub Czerwiński. 
– Jestem szczęśliwy, że dopięliśmy wszyst-
kie formalności i dołączyłem do Piasta. To 
bardzo dobrze zorganizowany klub, więc 
wiem, czego się spodziewać. Zdaję sobie 
sprawę z obecnej sytuacji w tabeli, ale 
w ogóle się tego nie boję i jestem gotowy 
do walki – powiedział nowy obrońca Nie-
biesko-Czerwonych. Jesienią zagrał jedynie 
w czterech meczach Lotto Ekstraklasy, 
jednak większość rundy stracił z powodu 
kontuzji. – Potrzebuję regularnej gry, więc 
poprosiłem Legię o możliwość odejścia 
i dziękuję jej, że się do tego przychyliła. 
Chcę poczuć się ważną częścią zespołu 

i uważam, że mam na to szansę 
w Gliwicach – dodał Jakub Czerwiński.

– František Plach był u nas w grudniu 
na testach, więc razem z trenerem 
bramkarzy mieliśmy szansę mu się 
przyjrzeć. Wypadł pomyślnie, więc 
zdecydowaliśmy się podpisać z nim 
kontrakt. Karol Dybowski to młody 
i utalentowany zawodnik. Mamy 
ogromną nadzieję, że jego talent 
rozwinie się w naszym klubie – sko-
mentował transfery Jacek Bednarz, 
dyrektor sportowy Piasta Gliwice. – Kuba 
Czerwiński reprezentuje profil środkowe-
go obrońcy, którego poszukiwaliśmy. Jest 
szybki, skuteczny w grze defensywnej 

i bardzo dobrze rozpoczyna konstruowanie 
akcji ofensywnych. Wiążemy z nim duże 
nadzieje i liczymy, że zostanie w Piaście 
na dłużej – przyznał dyrektor Bednarz.

 Biuro Prasowe GKS Piast

SPORT

Gliwiczanie jadą  
na Mistrzostwa europy!Za nami mecz  GTk Gliwice z Miastem Szkła krosno. W niezwykle waż-

nym spotkaniu dla układu miejsc w dolnej części tabeli zwyciężyli rywale 
koszykarzy z Gliwic.
Mecz przebiegał ze zmiennym szczę-
ściem. Gliwiczanie wielokrotnie przej-
mowali piłkę, wychodząc na prowa-
dzenie. Po przerwie zaczęli jednak grać 
bardzo nerwowo. Takiego problemu nie 
mieli koszykarze z Podkarpacia, którzy 
systematycznie „dziurawili” kosz GTK, 
doprowadzając do remisu, a potem 
konsekwentnie podwyższanej przewa-
gi. Festiwal skutecznych rzutów z łuku 
w wykonaniu Miasta Szkła ostatecznie 
rozstrzygnął losy tego spotkania. W koń-
cówce GTK udało się trochę zniwelować 
rozmiary bolesnej porażki.

21 stycznia gliwiczanie zagrają u siebie 
z Rosą Radom. Początek meczu w Centrum 

Kulturalno-Sportowym „Łabędź”  
(ul. Partyzantów 25) – godz. 18.00.   (kik)

Najlepsi futsaliści Piasta Gliwice będą reprezentować nasze miasto i Polskę 
w finałach Mistrzostw europy w Futsalu, które odbędą się w na przełomie 
stycznia i lutego w Słowenii.

Powołanie otrzymał m.in. Przemysław 
Dewucki, czyli popularny „Pompon”. 
Jest wychowankiem gliwickich klubów, 
ale swoich sił próbował też w Pogoni 04 
Szczecin. Od początku istnienia Piasta 
związał się z klubem z Jasnej 31. Jest 
liderem zespołu i najlepszym strzelcem.  
Zbigniew Boniek – prezes PZPN – określił 
go mianem „Messiego polskiego futsalu”.

Powołania dostali także Tomasz Lutecki 
i Maciej Mizgajski. Lutecki przygodę z piłką 
zaczynał pod okiem Jerzego Wojewódzkiego 
w gliwickich „piątkach”. Potem grał w GAF 
Gliwice, Clearexie Chorzów, a obecnie broni 
barw pierwszoligowego GSF Gliwice. Maciej 
Mizgajski przygodę z piłką zaczynał na du-
żym boisku w Carbo Gliwice, potem trafił 
do pierwszej drużyny Piasta Gliwice, ale 
postawił na futsal. Bronił barw GAF Gliwice, 
a obecnie gra w Clearexie Chorzów.

Trenerem reprezentacji Polski jest Błażej 
Korczyński – także gliwiczanin, a asysten-
tem Sebastian Wiewióra, który trenerskie-
go fachu uczył się w Nbit Gliwice, a potem 
nabierał doświadczenia w Piaście Gliwice.

Duży udział w awansie na EURO miał też 
bramkarz Piasta Gliwice – Michał Widuch, 
który brał udział w eliminacjach na ten tur-

niej. Na Euro może pojechać jednak tylko 
dwóch bramkarzy. Trenerzy tym razem 
postawili na golkiperów z Rekordu Bielsko 
Biała i MKOS Słoneczny Stok Białystok.

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane 
w Arenie Stożice między 30 stycznia a 10 lu-
tego. Polacy rozpoczną zmagania już pierw-
szego dnia turnieju, gdy zmierzą się z Rosją. 
Dwa dni później naszym rywalem będą 
Kazachowie. Do ćwierćfinałów awansują 
po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup.

 (kik)/ Piast Gliwice Futsal Team

Piast się zbroi

Miasto Szkła wygrało 

Walczyły do końca
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 Jakub Czerwiński
obrońca

karol Dybowski
bramkarz

František Plach
bramkarz

Sobotnie starcie Akademiczek z Wisłą Warszawa zakończyło się prze-
graną gliwiczanek 0:3. kibice mogli jednak czuć się usatysfakcjonowani. 
Zobaczyli bowiem siatkówkę na dobrym poziomie.

– Była to porażka wkalkulowana w ligę, 
ale po cichu liczyliśmy, że uda się spra-
wić niespodziankę. Szkoda pierwszego 
seta, w którym tak naprawdę nic nie 
pokazaliśmy. W drugim i trzecim już 
podjęliśmy walkę, ale… Wisła ma bar-
dziej doświadczone dziewczyny – tak na 

gorąco ocenił występ swojego zespołu 
Wojciech Czapla.

W najbliższą sobotę (20 stycznia) gliwi-
czanki zagrają z Jokerem Mekro Świecie, 
czyli rywalkami będącymi w ich zasięgu. 
 (kik)/azs.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

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 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 komunikaty urzędowe / Wykazy nierucho-
mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, sta-
nowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 nr 1/2018 do 29 stycznia 2018 r.,
•	 nr 2/2018 do 29 stycznia 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 Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości: 

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 1 – 5 do 26 stycznia 2018 r.

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  
i kanalizacji  

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

sprzedaż nieruchomości, organizowanego  
wg procedur określonych „Regulaminem sprzedaży 

środków trwałych przez Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, pn. 

„Sprzedaż nieruchomości położonej  
w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego, 

obręb Niepaszyce Południe,  
działka gruntu nr 49”. 

Termin składania ofert: 2 lutego 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 lutego 2018 r. o godz. 11.15

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

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na najem:
lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności  

leczniczo-rehabilitacyjnej, będącym częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Centrum 50+” 
• ul. Warszawska 35 – powierzchnia lokalu ok. 445 m2 + pomieszczenia przyna-

leżne – piwnice o pow. ok. 180 m2

Termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.zbm2.pl

Zarząd 
budynków 
Miejskich  

II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego,

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu  
postępowań o udzielenie  
zamówienia publicznego  

– przetargi nieograniczone, pn.:

-----------------------------------------
Wykonanie instalacji central-
nego ogrzewania etażowego 
gazowego i instalacji ciepłej 
wody użytkowej oraz przebu-
dowa wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym położo-
nym przy ul. kasztanowej 1  
w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
22 stycznia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
22 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------
Wykonanie instalacji central-
nego ogrzewania etażowego 
gazowego i instalacji ciepłej 
wody użytkowej oraz przebu-
dowa wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym położo-
nym przy ul. kasztanowej 3  
w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
24 stycznia 2018 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
24 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 

www.zbm2.pl

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING 
banku Śląskiego przyjmowane są bez dodatkowych 
prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać 
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami (parter bu-
dynku 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 komunikatora 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 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 szcze-
gólne, 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 no-
tarialnym (lub decyzji administracyjnej), którym 
dana nieruchomość została oddana w użytkowanie 
wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przy-
padku zmiany wartości rynkowej nieruchomości, 
w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wysokość 
opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż 
raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przy-
padku użytkownik wieczysty powinien, do końca 
roku kalendarzowego, otrzymać pismo z wypowie-
dzeniem opłaty rocznej i propozycją nowej, zaktu-
alizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od 
następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, 
którym oddano nieruchomość na cele mieszkalne, 
a których dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej 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 na-
leży składać do 1 marca roku, za który bonifikata 
jest udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opła-
ty rocznej za użytkowanie wieczyste znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: 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. 

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

Gliwicki klub 
Sportowy „Piast” 
S.A., ul. Okrzei 20, 

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

– Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Przewóz zawodników, sztabu 
szkoleniowego oraz grup  

młodzieżowych Gliwickiego 
klubu Sportowego „Piast” 

S.A. w Gliwicach przy  
ul. Okrzei 20 – od 1 lutego 

2018 r. do 31 stycznia 2020 r.”
Termin składania ofert:  

19 stycznia 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

19 stycznia 2018 r. o godz. 11.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na www.piast-gliwice.eu

urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, 

które chcą wykonać prace w ramach edycji 
pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej 

emisji na terenie Miasta Gliwice  
w 2018 roku

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

Ogłoszenie uzupełniającego naboru 
wniosków do udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu Ograniczania Niskiej emisji  
dla Miasta Gliwice”

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

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

kach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem).
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych 
miejsc.
Dotacja może być udzielona w kwocie do 80% kosztu kwali-
fikowanego na realizację zadań związanych z wymianą syste-
mów grzewczych, ale nie więcej niż:
• 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny),
• 24 000 zł (pompa ciepła).
Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2018 r.
W przypadku zmiany starego źródła ciepła na pompę ciepła 
można się starać o uzyskanie dofinansowania do termoizola-
cji budynku (docieplenie ścian, docieplenie stropodachów lub 
dachów) oraz do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (jeśli 
wynika to z przeprowadzonego na własny koszt audytu ener-
getycznego). Na ww. zadania inwestor może otrzymać dofinan-
sowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
• 17 617 zł (docieplenie ścian),
• 10 570 zł (docieplenie stropodachów lub dachów),
• 4 094 zł (wymiana okien i drzwi zewnętrznych).
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające 
wszystkie kryteria zawarte w regulaminie – zarządzenie Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-4772/17 z 11 lipca 2017 r. Nabór 
jest skierowany do mieszkańców, którzy nie rozpoczęli inwesty-
cji wymiany nieekologicznego źródła ciepła, nie pozyskali do-
tacji z budżetu miasta do kosztów zmiany systemu grzewczego 
na system proekologiczny lub do odnawialnych źródeł energii 
typu pompa ciepła i kocioł na biomasę oraz w przypadku braku 
możliwości podpięcia do sieci ciepłowniczej lokalu/budynku. 
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia oraz 
w zależności od liczby wolnych miejsc w ramach posiadanych 
wariantów. 
Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
• w urzędzie Miejskim w Gliwicach, pokój 332, tel. 32/239-

12-78,
• u Operatora Programu (firma ekoscan Innowacja i Rozwój 

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

http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
http://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. GWIAZDy POLARNeJ 50 – 
54, lokal nr VIII, X piętro, pow.  
308,22 m2, 14 pomieszczeń, 8 po-
mieszczeń 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: 23 stycznia 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-
-22-89
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

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

• uL. OkRZeI 11, lokal nr III, parter 
(oficyna), pow. 71,38 m2, 4 pomiesz-
czenia, 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: 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. ZWyCIĘSTWA 1, lokal nr X, 
piwnica, parter, pow. 260,11 m2, 
4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa i toaleta na parterze oraz  
12 pomieszczeń, klatka schodowa  
i 4 korytarze w piwnicy, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
370 300,00 zł
Wadium: 18 600,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2018 r. 
od godz. 9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• uL. ZWyCIĘSTWA 33, lokal nr V, przy-
ziemie, pow. 51,27 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.30

Cena wywoławcza nieruchomości:  
58 300,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 24 stycznia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.10 
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od 
godz. 9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• uL. bŁ. CZeSŁAWA 4, lokal nr I, par-
ter, pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń 
w piwnicy (15,44 m2), 2 pomieszcze-
nia, magazyn, WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
125 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 26 stycznia 2018 r. od godz. 
13.20 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2018 r. 
od godz. 11.00 do 11.20, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• uL. WOLNOŚCI 40, lokal nr II, parter, 
piwnica, pow. 79,50 m2, 2 pomiesz-
czenia i WC w piwnicy, 2 pomieszcze-
nia z korytarzem na parterze połą-
czone wewnętrzną klatką schodową, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
113 400,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15 
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od 
godz. 13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 10 przy ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• uL. PRyMASA STeFANA WySZyŃ-
SkIeGO 14c. lokal nr III, parter, I pię-
tro, pow. 326,47 m2, 5 pomieszczeń, 
3 pomieszczenia WC, korytarz i hol 
na parterze oraz 9 pomieszczeń,  
2 pomieszczenia WC, pomieszczenie 
sanitarne, korytarz i 2 hole na I pię-
trze, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 marca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
557 500,00 zł
Wadium: 27 900,00 zł
Terminy oględzin: 31 stycznia 2018 r. od godz. 
14.30 do 14.45, 26 lutego 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 13 marca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 9 marca 2018 r.

• uL. kuRPIOWSkA 6, lokal nr 2, 
I piętro, pow. 70,82 m2 + piwnica:  
24,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 141 500,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 8.00 
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-
-02-71
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

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

• uL. bARLICkIeGO 11, lokal nr 2, 
I piętro, pow. 41,55 m2, 1 pokój, 
kuchnia, pomieszczenie gospodar-

cze, przedpokój, dostęp do WC* na 
klatce schodowej (*pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomo-
ści), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 25 stycznia 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 23 stycznia 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2018 r.

• uL. bŁ. CZeSŁAWA 4A, lokal nr 6, par-
ter, I piętro, pow. 72,09 m2 + 2 po- 
mieszczenia gospodarcze (29,3 m2), 
klatka schodowa, komórka na par-
terze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
i przedpokój na I piętrze, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 800,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 26 stycznia 2018 r. od godz. 
13.20 do 13.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 lutego 2017 r. 
od godz. 11.00 do 11.20, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na 
temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

OFERTY PRACY

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. bojkowska 35A, 

44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydata  

do pracy na stanowisku: 
 elektryk,  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków:
• nadzorowanie instalacji i urządzeń elektrycznych spółki 

(m.in. stacji transformatorowej, agregatów prądotwór-
czych, UPSów, rozdzielni SN i nN),

• prowadzenie kompleksowej obsługi technicznej urządzeń 
i obiektów,

• realizacja planów konserwacji i usuwania awarii instalacji 
i urządzeń elektrycznych,

• prowadzenie inspekcji podległych instalacji, urządzeń oraz 
prowadzenie dokumentacji z tych prac według protokołów,

• zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie usuwania 
awarii oraz bieżącej eksploatacji pozostałym pracownikom 
działu,

• sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie 
z obowiązującymi standardami,

• aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związa-
nych z wdrażaniem nowych instalacji,

• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i tech-
niczną,

• inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.

Wymagania:
• doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych 

i pomiarowych przy agregatach prądotwórczych, UPSach, 
stacjach transformatorowych SN/nN, akumulatorach,

• uprawnienia elektryczne SEP E1/D1 do 1kV i powyżej 
1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu 
i kontrolno-pomiarowym,

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejęt-

ność współpracy z zespołem,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz CAD/CAM,
• doskonała umiejętność czytania oraz tworzenia rysunków 

technicznych,
• prawo jazdy kat. B,
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzo-

nych zadań.

Dodatkowym atutem będzie: 
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym 

na czytanie dokumentacji technicznej,
• prawo jazdy kat. B+E, C, C+E,
• uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS,
• umiejętność współpracy z zespołem.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
• możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• dobrą atmosferę,
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na adres: 
kadry@ssm.silesia.pl lub w zamkniętej kopercie z dopi-
skiem: „Kandydat na stanowisko: elektryk” w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 
44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.

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

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. bojkowska 35A,  

44-100 Gliwice, 
ogłasza nabór kandydata  

do pracy na stanowisku:
specjalista ds. technik światłowodowych, 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków:
• realizowanie prac monterskich w ramach prowadzonych zadań, 

w szczególności prac z zakresu: instalacji światłowodowych, elek-
trycznych, teleinformatycznych, tj. budowa tras kablowych, tras 
światłowodowych, przyłączy, kanalizacji wtórnych, wciąganie 
kabli do kanalizacji,

• sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie 
z obowiązującymi standardami,

• aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych 
z wdrażaniem nowych instalacji,

• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną,
• diagnozowanie oraz rozwiązywanie bieżących zagadnień technicznych,
• dokumentowanie przebiegu prowadzonych napraw.

Wymagania:
• wiedza i doświadczenie przy pracach z instalacją światłowodową, 

niskoprądową, elektryczną,
• uprawnienia elektryczne SEP do 1kV w zakresie obsługi, konser-

wacji i remontów,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność swobodnego posługiwania się elektronarzędziami 

(wkrętarka, wiertarka itp.),
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań.

Dodatkowym atutem będzie: 
• doświadczenie w pracy z urządzeniami Mikrotik i Ubiquiti,
• znajomość zagadnień dotyczących sieci bezprzewodowych,
• znajomość zagadnień związanych z administracją i bezpieczeń-

stwem sieci LAN,
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na 

czytanie dokumentacji technicznej,
• prawo jazdy kat. B+E, C, C+E,
• uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS,
• umiejętność współpracy z zespołem.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
• możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• dobrą atmosferę,
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności, 
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czyn-

ności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarza-

nie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obo-
wiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać drogą e-mailową na adres: kadry@
ssm.silesia.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandy-
dat na stanowisko: specjalista ds. technik światłowodowych”  
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Boj-
kowska 35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu mie-
siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

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

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

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

• brak orzeczonego zakazu wykonywa-
nia zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadze-
niu autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

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

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

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

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

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic i Mostów 

S.A. w Gliwicach,  
ul. Nad bytomką 1, 

zatrudni:
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi koparki,
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi walca dro-
gowego,

• operatora z uprawnienia-
mi rozkładarki mas mine-
ralno-bitumicznych,

• operatora z uprawnienia-
mi do obsługi równiarki.

Osoby chętne do podjęcia pracy w sta-
bilnej firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku proszone są o przesyłanie 
dokumentów aplikacyjnych na adres 
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub 
dostarczyć je osobiście do siedziby  
PRUiM S.A. pod adresem: 44-100 Gli-
wice, ul. Nad Bytomką 1. 
kontakt: 32/270-40-03.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:kadry%40ssm.silesia.pl?subject=
mailto:kadry%40ssm.silesia.pl?subject=
mailto:kadry%40ssm.silesia.pl?subject=
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
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OGŁOSZeNIA
OFERTY PRACY

• pracownik magazynu 
wykształcenie: brak wymagań, doświad-
czenie: mile widziane na podobnym sta-
nowisku, uprawnienia na wózki widłowe 
mile widziane, dobra organizacja pracy, 
dyspozycyjność, zaangażowanie, za-
kres obowiązków: paczkowanie towaru 
zgodnie z dokumentacją magazynową, 
dbałość o prawidłowy obrót towarów 
w magazynie, utrzymanie ładu i porząd-
ku w magazynie, wykonywanie zadań 
zgodnie z dokumentacją i wytycznymi 
przełożonego, lekka praca, nieobciążają-
ca fizycznie, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice;

• pracownik restauracji 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
brak wymagań, książeczka sanitarna, pra-
ca w kuchni, przygotowywanie posiłków, 
obsługa gości, praca na kasie oraz prace 
porządkowe, równoważny system czasu 
pracy, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik   
   remontowo-budowlany 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe, uprawnienia elektryczne, zdol-
ność do pracy na wysokości, zakres obo-
wiązków: stawianie ścianek, tynkowanie, 
burzenie ścian, malowanie, kafelkowanie, 
cięcie na mokro, kładzenie gładzi i tynków 
na mokro, podstawowe prace w zakresie 
elektryki, dwie zmiany, miejsce pracy: Gli-
wice;

• pracownik   
   działu dekoracji szkła 

wykształcenie średnie, min. 3 miesiące do-
świadczenia, zdolności manualne, zdolności 
artystyczne przy zdobieniu szkła, umiejęt-
ność pracy w zespole, zakres obowiązków: 
kontrola jakości (AQL), wykładanie szkła na 
taśmę produkcyjną, wykładanie/wkładanie 
szkła do/z pieca, obsługa wózków paleto-
wych, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• mechanik 
wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, znajomość ślusarstwa i me-
chaniki samochodowej oraz innych maszyn 
roboczych, podstawowa znajomość rys. 
technicznego, prawo jazdy kat. B, napra-
wa sprzętu transportu bliskiego – wózki 
widłowe i podesty ruchome, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• kasjer 
wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań, książeczka zdrowia do celów sanitarno
-epidemiologicznych, zakres obowiązków: 
obsługa kasy fiskalnej, wykładanie towaru, 
pakowanie towarów ręczne lub przy użyciu 
ręcznego wózka transportowego, inwenta-
ryzacje, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz 
wykształcenie min. zawodowe, ważne 
uprawnienia spawalnicze, zakres obo-
wiązków: spawanie konstrukcji stalowych 
przyczep towarowych do 3,5 t dmc, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów.

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 11 stycznia 2018 r.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e w ruchu 
międzynarodowym

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

kierowcy,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

wę 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 Medi-

cover,
• 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 zakładce 
„Kariera” na naszej stronie internetowej: 
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. Dzu z 2016 r., poz. 922)”.

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 języka 
angielskiego lub niemiec-
kiego,

• 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 oparciu 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 ubezpie-

czenie grupowe;
• miła i przyjazna atmosfera 

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 Gli-
wice, 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 internetowej: 
www.scl.com.pl.

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.gapr.pl
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
http://www.scl.com.pl
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Podróż do podziemia przez 9 kręgów piekła? Tylko aby odkryć sekrety dzieła sztuki! W cyklu 
„Wystawa na ekranie” 21 stycznia przyjrzymy się „Mapie piekieł” Sandra botticellego.

Włoski malarz był znany raczej 
jako twórca „Narodzin Wenus” czy 
„Wiosny”, jednych z najpiękniej-
szych pochwał kobiecego wdzię-
ku w malarstwie renesansowym. 
Mało kto kojarzył go jako twórcę 
ilustracji do „Boskiej komedii”. 
A jednak – Botticelli stworzył 102 
drobiazgowe rysunki do poema-
tu Dantego oraz centralny punkt 
tego cyklu: „Mapę piekła”, rodzaj 
przewodnika po podziemiu i jego 
poziomach. Przez wieki „Mapa 
piekieł” była zamknięta na cztery 
spusty w watykańskim skarbcu. 

Grzech i zemsta, koszmar i kara – co 
w tajemniczym dziele Botticellego 
tak intryguje? O tym między inny-

mi traktuje film „Botticelli. Piekło” 
Ralpha Loopa. Podczas seansu 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3)  
zajrzymy do słynnej florenckiej 
galerii Uffizi i Biblioteki Watykań-

skiej. Trafimy też do Londynu, 
Berlina i... na szkockie niziny. Czego 
będziemy tam szukać? Przekona-
my się 21 stycznia o godz. 18.15. 
 (mm)

22 stycznia w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) odbędą 
się warsztaty taneczne z Dorotą komasą. To będzie spotka-
nie kobiet z emocjami i historiami, które są przekazywane 
w tańcach różnych kultur.
Podstawą autorskiego cyklu 
warsztatów jest taniec naturalny, 
czyli ruch wynikający z natury, tak 
zwana ekspresja taneczna. Obecny 
w różnych kulturach, pozwala uwol-
nić kobiecą energię i kreatywność.

Podczas spotkania w Stacji uczest-
niczki będą szukały własnego stylu 
tańca. Pod okiem Doroty Komasy 
tancerki odkryją indywidualne 
preferencje ruchowe. Warsztaty  
odbywają się cyklicznie. Zajęcia 
22 stycznia rozpoczną się o godz. 
18.00. Szczegółowe informacje są 
dostępne na stronie www.face- 
book.com/StacjaArtystycznaRynek.
 (mm)

Pierwszy w tym roku Pod-
wieczorek Muzyczny w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
odbędzie się 21 stycznia. Te-
matem zimowego spotkania 
będą kolędy.

W programie koncertu znajdą 
się radosne pieśni bożonarodze-
niowe w opracowaniu Zygmunta 
Noskowskiego, Stanisława Nie-
wiadomskiego i Feliksa Nowo-
wiejskiego. Wystąpią: Sabina 
Olbrich-Szafraniec (sopran), Jan 
Maria Dyga (baryton), Anatol 
Tchmel (flet) i Piotr Oczkowski 
(fortepian).

Koncert „Kolędy mistrzów” 
rozpocznie się o godz. 16.00. Or-
ganizatorem jest Klub Inicjatyw 
Kulturalnych. (mm)

CZWARTek 18 STyCZNIA
 ■ godz. 17.00: „Religia sztuki” – wykład dr Joanny 

Winnickiej-Gburek z cyklu „Sztuka współczesna 
poza dobrem i złem?”, Willa Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

 ■ godz. 18.30: „Śpiewanki meteorologiczne” – spo-
tkanie z piosenką turystyczną z cyklu „Paskuda za-
prasza”, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.00–19.00: „Improwizacja” – warsztaty  
teatralno-taneczne, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4–5)

 ■ godz. 19.00–20.00: zajęcia z relaksacji i rozciągania, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PIĄTek 19 STyCZNIA
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  

Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 18.00: „Pastorałki” – koncert wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, Biblio-
teka Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00–19.30: świąteczny koncert uczniów 
Państwowego Policealnego Studium Zawodowego 
Wokalno-Baletowego w Gliwicach, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

SObOTA 20 STyCZNIA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Etnografia” – zajęcia dla dzieci 

z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Spojrzenie na naturę” – wernisaż wy-
stawy grafiki Anny Świerkosz i fotografii Michała 
Krasonia, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: „Łagodna” – projekcja w ramach 11. 
Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIeLA 21 STyCZNIA
 ■ godz. 11.00: Dziecięcy Salonik Filmowy z Michałem 

Nogasiem, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 15.00: „Nie ruszaj!” – warsztaty dla dzieci 

z cyklu „Nie dokazuj!”, Teatr Miejski w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Kolędy mistrzów” – koncert z cyklu 
„Podwieczorki muzyczne”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Stary człowiek i może...” – projekcje 
filmów krótkometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Botticelli. Piekło” – seans z cyklu „Sztu-
ka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIAŁek 22 STyCZNIA
 ■ godz. 17.00: „Ranking sopranów” – spotkanie z cy-

klu „Opera Nie Gryzie”, Centrum Organizacji Kultu-
ralnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00–19.30: „Od nowiu do pełni. W kręgu 
tańca różnych kultur” – warsztaty, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

WTORek 23 STyCZNIA
 ■ godz. 20.00: „Łagodna” – projekcja w ramach 11. 

Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 24 STyCZNIA
 ■ godz. 18.00: „Prymitywny echosystem – twórczość 

legendarnych zespołów T.Love i Hey” – spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Płytowego, Wypożyczalnia Mu-
zyczna (Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 20.00: „Łagodna” – projekcja w ramach 11. 
Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

W języku tańca kolędujmy!

CO? GDZIE? KIEDY?

Popularny dziennikarz i krytyk literacki będzie gościem 
Dziecięcego Saloniku Filmowego w kinie Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3). 21 stycznia podzieli się swoimi ulubionymi 
zimowymi lekturami z uczestnikami spotkania.
Nie zabraknie też głośnego czy-
tania. Po spotkaniu z redaktorem 
Nogasiem zaplanowano projekcje 
filmów animowanych. Premiero-
wo zostaną wyświetlone bajki 
„O psach i kotach”, „Kopciuch” 

i „O wężowej wdzięczności”. 
Dziecięcy Salonik Filmowy roz-
pocznie się o godz. 11.00. Bilety 
są dostępne w kasie kina i za po-
średnictwem strony www.amok.
gliwice.pl. (mm)

Michał Nogaś czyta dzieciom

Ciemna strona renesansu
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