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Będzie nowe światło  
na Zwycięstwa...
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Nowi w składzie  
Piasta

Do drużyny dołączyli kolejni zawod-
nicy. Maciej Jankowski, Kristijan Ipša  
i Artūrs Karašausks pracują teraz na obo-
zie treningowym w Hiszpanii, by zgrać się 
z pozostałymi Niebiesko-Czerwonymi.

Kulturalne  
propozycje

Twórcze książkowe wyzwanie, spo-
tkanie dotyczące kresów, czy wernisaż 
niezwykłego artysty – w tym numerze 
„MSI” przedstawiamy sporo różnorod-
nych, kulturalnych propozycji.

Bezpieczniejsze 
przejścia

By zwiększyć bezpieczeństwo pie-
szych ZDM przebudowuje skrzyżowania, 
wzmacnia oświetlenie i widoczność zna-
ków. Nowością są także specjalne, aktyw-
ne znaki, które stanęły w newralgicznych 
punktach miasta. 

Będzie  
co podziwiać!

31 stycznia odbędzie się inauguracyjne 
zwiedzanie nowego, piątego oddziału Mu-
zeum w Gliwicach – Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich. Od lutego ten odrestaurowany 
z miejskich środków zabytek będzie można 
odwiedzać indywidualnie.
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https://gliwice.eu/samorzad


Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, 
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
Redaktor naczelny: Adam Sosnowski, tel. 32/239-11-35, e-mail: sosnowski_a@um.gliwice.pl
Sekretarz redakcji: Joanna Lenczowska, tel. 32/239-11-35, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl
Informacje prasowe: Katarzyna Magiera, Monika Foltyn, Adam Sosnowski, tel. 32/238-54-80, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/231-30-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Ogłoszenia/dystrybucja: Ewelina Kałużna, tel. 32/231-30-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Tychy
Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów. Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 4/2016 (780), 28 stycznia 20162

druga strona w obiektywie

Pierwszy w tym roku Dziecięcy Salonik Filmowy w kinie Amok zgromadził sporą 
publiczność. Wszystko za sprawą niezwykłego gościa – Witolda Giersza – i wy-
reżyserowanego przez niego filmu „Proszę Słonia”. Dla dzieci była to okazja do 
spotkania z polską animacją i bohaterami, którzy bawili ich rodziców, a dla doro-
słych – powrót do dzieciństwa. Specjalne, filmowe propozycje dla najmłodszych 
widzów kino Amok szykuje też na czas ferii. Uczestnicy Filmowego Zimowiska 
będą nie tylko oglądać filmy, ale też tworzyć własne animacje. 

Zespół Snow Art Poland, którego liderem jest gliwiczanin Tomasz Koclęga, 
zdobył nagrodę The Best Creativity Award w Międzynarodowym Konkursie 
Rzeźby w Śniegu w chińskim Harbinie. To już trzecia nagroda, którą w kolejnych 
edycjach tych zmagań wywalczyli Polacy. W tym roku w szranki stanęło 28 
zespołów z 15 krajów. Polskę, oprócz Tomasza Koclęgi, reprezentowali: Piotr 
Muschalik, Piotr Proba oraz Bartłomiej Bala. Ich zadaniem było wykonanie 
rzeźby ze śnieżnego bloku o wymiarach 3x3x4m. Gratulujemy! 

23 stycznia zmarła Elżbieta Tomaszewska, 
pierwszy dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Pogrzeb odbył się 27 stycznia 
w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach. 
Przez ostatnie 11 lat Elżbieta Tomaszewska, 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, była 
odpowiedzialna za zarządzanie siecią ponad 
400 km dróg publicznych. Z gliwickim samo-
rządem związała się 7 lutego 1995 r. Dziesięć 
lat później zaczęła pełnić obowiązki dyrektora 
rozpoczynającego wówczas działalność gli-
wickiego Zarządu Dróg Miejskich. 
Była zawsze otwarta na sugestie mieszkańców, do swoich obowiązków podcho-
dziła z najwyższym profesjonalizmem. Z jednakowym zaangażowaniem podcho-
dziła do realizacji dużych inwestycji, jak i najmniejszych remontów – wspominają 
współpracownicy.

Piątkowy wieczór (22 stycznia) w COK „Perełka” był pełen wzruszeń. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka odbył się wernisaż prac nadesłanych na konkurs pt. „Mam to po Babci/
Dziadku, Mom to Omie/Opie”, zorganizowany przez Śląskie Laboratorium Idei&Akcji 
GOŚcinność przy pomocy GCOP. Nagrodzono trzy fotografie i międzypokoleniowe 
opowieści. O oprawę muzyczną, pełną piosenek ludowych ze Śląska i nie tylko, zadbali:  
Zespół Śpiewu Tradycyjnego Kuczeryki, Kapela Bałamutki i gliwicka Kapela Szwedów. 
Wystawę można oglądać w „Perełce” przy ul. Studziennej do 5 lutego. 

20 stycznia w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” odbył się spektakl 
„Przygody Krzysia w kosmosie” – sztuka niezwykła, bo niemal w całości stwo-
rzona przez dzieci z teatru DOiDO. – Każdy występ to duże emocje. Był taniec, 
piosenki… w sumie 35 minut świetnej zabawy na scenie – relacjonował Wojciech 
Kotylak, reżyser przedstawienia – w przyszłości planujemy zaprezentować nasz 
spektakl w gliwickich szkołach i przedszkolach. „Przygody Krzysia w kosmosie” 
to trzecie przedstawienie przygotowane przez teatr DOiDO.

W poprzednim numerze „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” szero-
ko pisaliśmy o rodzicielstwie zastępczym. Wszystkim osobom zainteresowanym 
pełnieniem funkcji rodziny zastępczej przypominamy o spotkaniu informacyj-
nym, które odbędzie się 9 lutego 2016 roku o godz. 17.30 w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6 (Centrum Organizacji Kultu-
ralnych „Perełka”) w Gliwicach. Dodatkowe informacje można również uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach – tel. 32/335 41 37. 

„Proszę Słonia”

Sukces wyrzeźbiony w śniegu…

Ostatnie pożegnanie Elżbiety Tomaszewskiej

Dla Babci, Dziadka… i tradycji 

Młodzi aktorzy w kosmosie

Daj dziecku dom. Miasto pomoże!

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
                        Ks. J. Twardowski
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Ponad 18 tys. osób pracuje obecnie w kilkudziesięciu firmach działają-
cych na terenie Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Gliwicach. Rekordowo wysokie zatrudnienie ujęto w corocz-
nym raporcie prezentującym stan zagospodarowania gliwickiej strefy. 

 Gliwice to przede wszystkim idealna 
lokalizacja dla firm z różnych branż. Dzię-
ki odpowiedniej infrastrukturze i dogod-
nym warunkom stwarzanym przez miasto 
w gliwickiej strefie systematycznie lokują 
się nowi inwestorzy, a działające w niej 
od kilku lub kilkunastu lat przedsiębior-
stwa modernizują swoje fabryki zwięk-
szając zatrudnienie. W 2012 roku na 
terenie strefy w Gliwicach zatrudnionych 
było 13,6 tys. osób. W kolejnych latach 
zatrudnienie systematycznie wzrastało 
– w 2013 roku było to 14,5 tys. osób, 
a w 2014 roku już 16,4 tys. pracowników. 

 Podstrefa Gliwicka jest największa 
spośród czterech podstref wchodzących 

w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Zajmuje obszar 1036,8 ha. W sa-
mych Gliwicach to aż 389 ha. Na terenie 
całej podstrefy działają w sumie 92 firmy 
oraz 6 deweloperów, w samych Gliwicach 
to 67 przedsiębiorstw i 5 deweloperów. 

 Łączne nakłady inwestycyjne dla ca-
łej gliwickiej podstrefy poniesione do tej 
pory oscylują na poziomie ok. 9,7 mld zł. 
Zdecydowana większość tej kwoty, bo aż 
8,3 mld zł, dotyczy nakładów poniesio-
nych na terenie Gliwic.

 Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna obejmuje cztery podstrefy: 
gliwicką, jastrzębsko-żorską, tyską i so-
snowiecko-dąbrowską.  (as)

Zwycięstwa w nowym świetle

aKTualNOścI

Powiatowy urząd Pracy w Gliwicach posiada nowe formy aktywi-
zacji. Do dyspozycji jest aż 15 mln zł dla osób poniżej 30 roku życia. 
PuP nie zapomina też o seniorach.

Na aktywizację osób do 30 roku życia 
w latach 2016-2018 przeznaczono 15 
mln zł. Środki te pomogą stworzyć 670 
stanowisk pracy. 

– Jest to nowa forma współpracy. 
Polega na dofinansowaniu pracodawcy 
kosztów wynagrodzenia pracownika do 
30 roku życia. Pracodawca może starać się 
o refundację – maksymalnie do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia oraz składek 
ZUS. Pracodawca zobowiązany jest zatrud-
nić pracownika na minimum 24 miesiące, 
a refundacja obejmuje pierwsze 12 miesię-
cy – tłumaczy Irena Matysiak, kierownik 
działu ds. szkoleń, instrumentów rynku 
pracy i programowania PUP w Gliwicach.

Na pomoc mogą liczyć również oso-
by starsze. Na dofinansowanie miejsc 
pracy seniorów przeznaczono 200 tys. 
zł z programu „Aktywni 50+”.

– Program realizuje Wojewódzki 
Urząd Pracy i 5 powiatowych urzędów 
pracy, w tym Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach. Obejmie wsparciem 25 
osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
w Gliwicach, którym zostaną zaoferowa-
ne szkolenia, staże, prace interwencyjne 
i roboty publiczne. Pracodawcy, którzy 
chcą zatrudnić osoby bezrobotne po 50 
roku życia mogą już składać wnioski – 
wyjaśnia Irena Matysiak. Nabór wnio-
sków już się rozpoczął i potrwa do końca 
grudnia 2016 r. 

Stopa bezrobocia w Gliwicach wyno-
si 5,7% i jest jedną z najniższych w kra-
ju. W regionie bezrobocie sięga 8,1%, 
a w kraju 9,6%.

Więcej informacji na temat form 
wsparcia można znaleźć w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gliwicach. (mf)

Miasto Gliwice ogłosiło przetarg na 
modernizację oświetlenia najbar-
dziej reprezentacyjnej ulicy w mie-
ście – ul. Zwycięstwa. Zgodnie 
z projektem stare, podwieszane 
lampy zostaną zastąpione nowo-
czesnymi latarniami, podobnymi 
do tych, które oświetlają Rynek.

Oświetlenie ma nadać zupełnie nowy 
charakter ul. Zwycięstwa, podkreślić jej 
niezwykły urok i korespondować z klima-
tycznym oświetleniem Rynku. Na odcinku 
od Rynku do ul. Bednarskiej światło będzie 
cieplejsze (lampy sodowe), a od Bednarskiej 
do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 
chłodniejsze (oświetlenie LED). Na całym, 
niemal 1,5 km odcinku pojawią się stalowe 
słupy, podobnie jak na Rynku malowane 
proszkowo, m.in. farbą „anty graffiti” i „anty 
plakat”. Dodatkowo na słupach zostaną za-
montowane naświetlacze skierowane na 
elewację budynków. Będą one tworzyły 
welon świetlny, czyli delikatne i subtelne 
podświetlenie fasad budynków, dzięki cze-
mu zostaną uwypuklone walory architek-
toniczne kamienic. Obecnie istniejąca sieć 
oświetlenia ulicy Zwycięstwa zawieszona 
jest na stalowych linach przymocowanych 
do elewacji budynków. Lampy są w złym 
stanie technicznym, dlatego konieczna jest 
modernizacja oświetlenia. Inwestycja na  
ul. Zwycięstwa jest jednym z zadań projektu 
„Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja 

i budowa oświetlenia ulicznego”. Koszt 
przedsięwzięcia będzie znany po rozstrzy-
gnięciu postępowania przetargowego. Prze-
targ na realizację już został ogłoszony. Oferty 
można składać do 4 lutego. Inwestycja ma 
zostać oddana do użytku wraz z końcem 
czerwca 2016 r. Przebudowa oświetlenia ul. 
Zwycięstwa jest zgodna z koncepcją przyjętą 
w „Opracowaniu Masterplanu Oświetlenia 
Obszaru Miejskiego Miasta Gliwice”, zawie-
rającą wytyczne uporządkowania oświe-
tlenia. Masterplan to innowacyjne przed-
sięwzięcie polegające na wykorzystaniu 
światła w przestrzeni miejskiej. To pierwszy 
w Polsce projekt kompleksowego oświetle-

nia całego miasta. Zgodnie z Masterplanem, 
w Gliwicach powstaną dwa rodzaje upo-
rządkowanego i atrakcyjnego oświetlenia 
– funkcjonalne i architektoniczne. Funk-
cjonalne zostało zaprojektowane z myślą 
o ulicach. Jego zadaniem będzie poprawa 
bezpieczeństwa i orientacji w przestrzeni 
miejskiej. Zostanie to osiągnięte poprzez 
wyróżnienie centrum, terenów mieszkal-
nych i traktów komunikacyjnych. Będzie 
to tzw. aktywna strefa miasta. Oświetlenie 
architektoniczne podkreśli z kolei tożsamość 
miasta i umożliwi wykreowanie jego nowej, 
nocnej odsłony. Będzie to możliwe dzięki 
cieplejszemu oświetleniu, które pojawi  

się w aktywnej nocą części Gliwic, czyli na 
Starym Mieście. Efekty oświetlenia funk-
cjonalnego są już widoczne przy ul. Fredry 
(Palmiarnia Miejska), na ul. Pszczyńskiej, 
Akademickiej, Bojkowskiej. Podobne roz-
wiązania pojawią się również na innych uli-
cach naszego miasta – w najbliższym czasie 
na ul. Zwycięstwa, później w osi Politechniki 
(ul. Akademicka, Strzody, Wyszyńskiego 
i plac Piłsudskiego), a w następnych latach 
również na ul. Toszeckiej, Rybnickiej, Tar-
nogórskiej i Dworcowej. Jedną z głównych 
zalet systemu będą mniejsze wydatki na 
energię i oszczędność w eksploatacji urzą-
dzeń oświetleniowych.  (mf)
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Strefa pełna pracy…

PuP wspiera młodych
W ubiegłym roku w gliwickim Oplu rozpoczęła się produkcja nowej Astry. Zakład 
zwiększył zatrudnienie i uruchomił trzecią zmianę (fot. z lewej). Firma NGK Ceramics 
jest obecna w Gliwicach od 11 lat. Posiada trzy zakłady. Systematycznie zwiększa 
produkcję stwarzając nowe miejsca pracy
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Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oferuje różne formy wsparcia dla osób bezrobot-
nych. Jedną z najnowszych jest pomoc dla osób do 30. roku życia i dla osób starszych
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Piesi to w policyjnej terminologii niechronieni uczestnicy ruchu drogo-
wego. Z danych wynika, że to właśnie oni są najbardziej narażeni na 
przykre konsekwencje wszelkich zdarzeń, w tym groźnych i często tra-
gicznych wypadków. co zrobić, by poprawić ich bezpieczeństwo?

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
od dłuższego czasu robi wszystko, by 
zagwarantować pieszym większe bezpie-
czeństwo – buduje tzw. azyle, wzmacnia 
oświetlenie i oznakowanie przejść. Nawet 
przy odpowiedniej i nowoczesnej infra-
strukturze najważniejsze jest jednak osta-
tecznie zachowanie pieszych i kierowców. 
Nic nie zastąpi przecież zdrowego rozsąd-
ku i dbania o własne bezpieczeństwo…

cO ROBI ZDM?

W trosce o bezpieczeństwo Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach systematycznie mo-
dernizuje infrastrukturę drogową, zwłaszcza 
w rejonie przejść dla pieszych. Na bieżąco 
monitoruje też statystyki dotyczące wypad-
ków z udziałem pieszych, przyjmuje wnioski 
Rad Osiedli i mieszkańców w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem. Analizując 
to wszystko i przeglądając zapisy z kamer 
miejskiego monitoringu, pracownicy ZDM 
wyciągają wnioski i decydują – co, gdzie 
i w jaki sposób należy zmienić, by zagwa-
rantować pieszym jeszcze większą ochronę 
i komfort. Możliwości jest wiele. Najprost-
szym i najczęściej stosowanym sposobem 
jest ustawienie odpowiedniego oznakowa-
niana na fluorescencyjnym tle, informują-
cego o przejściu dla pieszych, najczęściej 
w miejscach, gdzie mogą przebywać dzieci. 
Ponadto ZDM systematycznie modernizuje 
infrastrukturę drogową w rejonie ulic, gdzie 
ruch pieszych jest największy, poprzez bu-
dowę tzw. azyli, czyli wysepek znajdujących 
się w połowie drogi przez jezdnię. – W Gli-
wicach powstało ich sporo, chociażby na ul. 
Tarnogóskiej, Kosów, Wyszyńskiego, czy To-
szeckiej. Dzięki temu pieszy może zatrzymać 
się bezpiecznie na środku jezdni, poczekać aż 
ruch w drugim kierunku się uspokoi i spo-
kojnie przejść na drugą stronę – wyjaśnia 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. – By 
poprawić bezpieczeństwo zdecydowaliśmy 
również m.in. o przeniesieniu przejścia dla 
pieszych przy przecięciu ul. Pszczyńskiej i ul. 
Skłodowskiej, budowie ronda na skrzyżowa-
niu ul. Kozłowskiej, Daszyńskiego, Mickie-
wicza i Sowińskiego czy zastosowaniu linii 
wibracyjnych w ciągu ul. Czołgowej, przy 
skrzyżowaniu z ul. Strzelców Bytomskich – 
dodaje Jagiełło-Stiborska.

Jedną z nowości, która przynosi 
wyraźne korzyści, są tzw. aktyw-
ne znaki, które ustawiono m.in. 
przy ul. Toszeckiej, w rejonie 
skrzyżowania z ul. Floriańską 
i przy ul. Królewskiej Tamy.

 – Migające światło, które wzbudza 
się automatycznie, gdy do przejścia zbli-

ża się pieszy, ma być przede wszystkim 
ostrzeżeniem dla kierowców. Śledząc 
to, co rejestrują kamery w Centrum 
Sterowania Ruchem widzimy, że takie 
rozwiązanie sprawdza się lepiej niż za-
kładaliśmy, bo kierowcy traktują je jak 
sygnalizację i zatrzymują przed pasami 
– podkreśla Jadwiga Jagiełło-Stiborska. 
ZDM deklaruje, że systematycznie bę-
dzie zwiększał bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym na ternie Gliwic. – Aktualnie 
pracujemy m.in. nad projektem budowalno
-wykonawczym przebudowy skrzyżowania 
ul. Dworcowej i Dolnych Wałów, przecięcia 
ul. Dworcowej z ul. Mikołowską i ul. Jana 
Pawła II. Szykujemy też plan związany 
z budową sygnalizacji świetlnej w rejonie 
ulic: Wieczorka, Jasnogórskiej, Sobieskie-
go, Kozielskiej i Daszyńskiego – podkreśla 
rzecznik ZDM. 

aPEl O ROZWaGĘ

Uważać trzeba zawsze, a zwłaszcza te-
raz, gdy mamy zimę. Bywa, że jest ślisko. 
Droga hamowania znacznie się wydłuża. 
Później wstaje dzień, szybciej robi się 
ciemno. Widoczność często jest ograni-
czona przez opady śniegu. Oznakowane 
przejście dla pieszych powinno zagwaran-
tować bezpieczne przedostanie się przez 
jezdnię. Z policyjnych statystyk wynika 
jednak, że to właśnie na pasach bardzo 
często dochodzi do groźnych wypadków 
z udziałem pieszych. – Tylko w styczniu 
odnotowaliśmy kilkanaście wypadków, 
w których ucierpieli piesi. Do sporej części 
potrąceń dochodzi w rejonie oznakowa-
nych przejść, co oznacza, że uczestnicy 
ruchu drogowego nie stosują się do zna-
ków – powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – Gliwice” nadkom. Ma-
rek Słomski, oficer prasowy policji w Gli-
wicach. Notoryczny brak należytej uwagi 
w rejonie pasów dotyczy zarówno samych 
pieszych, jak i kierowców, którzy bardzo 
często nie respektują znaków drogowych. 
Liczba wypadków z udziałem pieszych 
w naszym mieście niestety nie maleje. 
Policja stara się działać profilaktycznie. 
– Cały czas przypominamy o zachowa-
niu należytej ostrożności. W minionym 
tygodniu funkcjonariusze rozdawali 
w rejonie Gliwic odblaskowe opaski. 
Cyklicznie przeprowadzamy też akcje, 
podczas których monitorujemy zachowa-
nia pieszych i kierowców w rejonie przejść. 
Mandatami karani są zarówno wbiegający 
na jezdnię – często na czerwonym świetle 
– piesi, jak i kierowcy, którzy wyprzedzają 
na pasach lub nie stosują się do ograniczeń 
prędkości. Negatywnym zjawiskiem są 
też rowerzyści przejeżdżający przez pasy.  
Takie zachowania, zgodnie z taryfikato-
rem, muszą być surowo karane, bo stwa-
rzają wielkie niebezpieczeństwo – dodaje  
nadkom. Słomski.  (mag)

INWESTycJE

Priorytet: bezpieczeństwo 
pieszych

Umieszczenie znaków na fluorescencyjnym tle sprawia, że są lepiej widoczne dla kierowców

ZDM na bieżąco modernizuje oświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych

W miejscach, gdzie pieszy musi pokonać szeroką jezdnię, 
ustawiane są tzw. azyle

Aktywny znak przy skrzyżowaniu ul. Toszeckiej i Floriańskiej reaguje na ruch. Gdy pieszy 
zbliża się do przejścia, emituje pulsujące światło ostrzegawcze
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zabytki

31 stycznia odbędzie się inauguracyjne zwiedzanie no-
wego, piątego oddziału Muzeum w Gliwicach – Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich. Odrestaurowany dzięki 
Miastu Gliwice obiekt mieści się przy ul. Księcia Ponia-
towskiego 14. Od lutego ten wyjątkowy zabytek będzie 
udostępniony zwiedzającym indywidualnie. 

Misją placówki jest upo-
wszechnianie wiedzy na temat 
historii Żydów na Górnym Ślą-
sku oraz ich wkładu w rozwój 
naszego regionu. Tej tematyce 
poświęcona będzie wystawa 
stała. Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich będzie przestrzenią 
dialogu międzykulturowego, de-
bat na temat tolerancji i koeg-
zystencji różnych religii, kultur 
i narodów. 

PO RaZ PIERWSZy…

31 stycznia, w trakcie inaugu-
racyjnego zwiedzania, przewod-
nicy opowiedzą o historii tego 
wyjątkowego miejsca. – Wspólnie 
przyjrzymy się wspaniałym efek-
tom renowacji, a także poroz-
mawiamy o najbliższych planach 
muzealników odpowiedzialnych 
za program nowego oddziału. 
Zapraszamy rodziny z dziećmi, dla 
których specjalnie przygotowali-
śmy przyjazną przestrzeń edukacji 
i zabawy. W tym wyjątkowym 
dniu dzieci zagrają w żydowska 
grę „dreidel”, która nawiązuje do 
znanej gry w „bączka” – zachę-
cają muzealnicy. Inauguracyjne 
zwiedzanie odbędzie się w dwóch 
grupach. Pierwszą, w godz. 11.00 
– 13.30 oprowadzać będzie Bo-
żena Kubit (kierownik Działu Et-
nografii Muzeum w Gliwicach), 
drugą – w godz. 14.00 – 15.30 

Dariusz Walerjański (badacz hi-
storii Żydów na Górnym Śląsku, 
obrońca zabrzańskich zabytków). 
Wstęp jest wolny. Od lutego 
obiekt będzie czynny od wtorku 
do piątku w godz. 10.00 – 16.00, 
w soboty w godz. 11.00 – 17.00 
i w niedziele od godz. 10.00 do 
godz. 15.00. – Cieszymy się, że to 
miejsce będzie w końcu żyło. To 
unikatowy zabytek w skali kra-
ju. Renowacja dawnego Domu 
Przedpogrzebowego przebiegła 
pomyślnie. Zakres wykonanych 
prac był ogromny. Nie byłoby 
tego wszystkiego, gdyby nie upór, 
determinacja i konsekwencja 
Miasta Gliwice, w walce o przy-
wrócenie dawnego blasku temu 
zabytkowi. Mamy nadzieję, że 
będzie to miejsce dedykowane 

nie tylko pasjonatom historii 
z Gliwic, ale przyciągnie do na-
szego miasta także osoby z innych 
rejonów województwa, a nawet 
kraju – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gli-
wice” Krystian Tomala, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

DOM ROBI WRaŻENIE

Zasadnicze prace budowla-
ne przy modernizacji dawnego 
Domu Przedpogrzebowego 
rozpoczęły się w maju 2014 
roku pod nadzorem Miejskie-
go Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach. Wcześniej 
przez wiele miesięcy trwały 
przygotowania do inwestycji: 
tworzenie projektów, zdobywa-
nie pozwoleń, postępowanie 
przetargowe. Zakres przepro-
wadzonych prac był ogromny. 
Wykonano izolację fundamen-
tów, odnowiono elewację bu-
dynku z efektownej cegły klin-
kierowej, usunięto stare tynki 

i położono nowe, wzmocniono 
sklepienie, ocieplono strop i za-
bezpieczono przeciwpożarowo 
więźbę dachową, położono 
nową posadzkę, wymieniono 
wszystkie instalacje elektrycz-
ne, sanitarne i wodociągowe, 
zainstalowano klimatyzację 
i sanitariaty, zamontowano 
oświetlenie, wymieniono okna 
i drzwi oraz zagospodarowano 
teren wokół obiektu. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje odno-
wione wnętrze dawnej sali 
ceremonialnej – obecnie sali 
głównej. Do okien wróciły ko-
lorowe witraże. Na sklepieniu 
zrekonstruowano polichromię 
przedstawiającą rozgwieżdżo-
ne niebo. Modernizacja Domu 
Przedpogrzebowego kosztowa-
ła blisko 6,5 mln zł z budżetu 
Miasta Gliwice.

JEDyNy TaKI W POlScE!

Dawny Dom Przedpogrze-
bowy, a obecnie Dom Pamięci 

Żydów Górnośląskich jest ma-
terialnym śladem przeszłości 
Gliwic, który świadczy o wielo-
narodowej i wielokulturowej 
historii naszego miasta. Zbudo-
wano go z funduszy gliwickiej 
gminy żydowskiej w 1903 roku. 
Został uroczyście otwarty wraz 
z przyległym cmentarzem. Dom 
jest unikatowym obiektem ar-
chitektury, zaprojektowanym 
przez działającego w Wiedniu 
Maxa Fleischera, który tworzył 
na terenie całego Cesarstwa 
Austrio-Węgierskiego. Jego 
twórczy dorobek jest imponu-
jący – Fleischer projektował, 
synagogi, pomniki, grobowce, 
kamienice, domy przedpogrze-
bowe oraz rezydencje i budynki 
przemysłowe. Z nazistowskiej 
pożogi ocalało niewiele. Zaby-
tek przy ul. Księcia Poniatow-
skiego w Gliwicach jest jedy-
nym dziełem autorstwa Maxa 
Fleischera w Polsce. Warto go 
zobaczyć! 

 (as)

Będzie co podziwiać!

Odnowione wnętrze dawnej Sali Ceremonialnej 
– obecnie sali głównej robi niesamowite wraże-
nie. Do okien wróciły kolorowe witraże
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Na sklepieniu z niezwykłą starannością odrestaurowano polichromię, 
która przedstawia rozgwieżdżone niebo

Nowa posadzka ułożona w trakcie renowacji idealnie wpisała się  
w architektoniczną spójność całego budynku 
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sport

Nowi w składzie w Piasta. Kim są?

Podróż do kolebki judo...

Piast Gliwice przebywa na obozie przygotowawczym w Hiszpanii. Szlifuje formę przed 
wznowieniem gier w Ekstraklasie. Do klubu dołączyli kolejni zawodnicy. Dwuipółletni 
kontrakt podpisał Maciej Jankowski, który w obecnym sezonie reprezentował barwy Wi-
sły Kraków. 26-letni pomocnik był jednym z podstawowych zawodników „Białej Gwiaz-
dy”. Drugim wzmocnieniem jest chorwat – Kristijan Ipša. To z kolei środkowy obroń-
ca, który ma za sobą występy w wielu europejskich ligach. Prawdopodobnie ostatnim, 
w przerwie między rozgrywkami, wzmocnieniem Piasta będzie artūrs Karašausks – gra-
jący na pozycji napastnika reprezentant Łotwy, który na pół roku (z opcją pierwokupu) 
został wypożyczony z zespołu Skonto Ryga. 

Na obozie przygotowawczym 
w hiszpańskim Alicante przeby-
wa 29. zawodników. Podopieczni 
Radoslava Latála trenują i roz-
grywają mecze sparingowe. Ze-
spół musi się zgrać, bo do kadry 
dołączyli nowi zawodnicy. 

DOśWIaDcZENIE 

W ubiegły piątek (22 stycz-
nia) zawodnikiem Piasta Gliwice 
został pochodzący z Chorwacji 
– Kristijan Ipša. 29-letni środ-
kowy obrońca w dotychcza-
sowej karierze występował 
w wielu ligach europejskich. 
Grał m.in. w Niemczech, Danii, 
we Włoszech oraz w Rumunii. 
Teraz przyszedł czas na polską 
Ekstraklasę. – W kilku ligach 
już grałem 
i  poznałem 
specyfikę każ-
dej z nich. To 
doświadcze-
nie na pewno 
teraz będzie 
procentować. 
Stałem się doj-
rzałym obrońcą 
z wyrobionym 
stylem – mówi 
Ipša. – Teraz 
mam nowy cel: 
jak najlepszy 
wynik sportowy 
z Piastem Gliwi-
ce. Cechuje mnie 

zdecydowanie i niezła technika. 
To będę starał się wykorzystać 
w grze na polskich boiskach – 
dodaje Chorwat. – Było zainte-
resowanie z kilku klubów. Prócz 
polskich zespołów miałem kon-
takt z duńskimi czy rumuńskimi 
przedstawicielami ekstraklasy. 
Ale wybrałem Piasta, bo tutaj 
naprawdę tworzy się wspaniały 
projekt. Ambicja, profesjona-
lizm i pasja – to aż bije od tego 

klubu. Wiem, że zrobiłem dobry 
ruch – kończy Ipša.

REalNE WZMOcNIENIE?

Działacze gliwickiego Pia-
sta podkreślali, że ewentualne 
transfery w przerwie między roz-
grywkami muszą być dla kadry 
realnym wzmocnieniem. I takim 
ruchem wydaje się drugi nowy 
nabytek klubu z Okrzei – Maciej 
Jankowski, który w obecnym 

sezonie reprezento-
wał barwy krakow-
skiej Wisły. Aktualnie 
ma na koncie cztery 
bramki zdobyte w Eks-
traklasie. Zaznacza, że 
przyjście do Piasta Gli-

wice 

jest dla niego dużym krokiem 
do przodu w jego karierze. – 
Mieszkam na Śląsku od wielu 
lat, więc bardzo się cieszę, że 
mogę tutaj wrócić. Nie będę 
ukrywał, że sporą rolę odgrywa 
miejsce, jakie zajmują gliwicza-
nie. Dołączam do zespołu, który 
jest obecnie liderem Ekstraklasy 
i wiosną na pewno będzie wal-
czył o jak najwyższe cele, a to 

jest zawsze ważne dla 
piłkarza – dodaje 
nowy pomocnik Nie-
biesko-Czerwonych. 
Z kim będzie rywa-
lizował o wyjściową 
jedenastkę? –Josip 
Barisić i Martin Nešpor 
są napastnikami. Ja je-
stem troszeczkę innym 
typem zawodnika. Po-
zycją bliżej mi do Sašy Ži-
veca czy Martina Bukaty. 
Wiele zależy od trenera, 
który z pewnością będzie 
wiedział, jak wykorzystać 
moje umiejętności – pod-
sumowuje Jankowski. 

NOWa SIŁa W aTaKu

Prawdopodobnie ostatnim 
wzmocnieniem Piasta w prze-
rwie między rozgrywkami jest 
23-letni Artūrs Karašausks, któ-
ry został wypożyczony na pół 
roku z łotewskiego Skonto Ryga. 
W umowie zawarto opcję pier-
wokupu. Karašausks występował 
m.in. w Rubinie Kazań, ma w do-
robku m.in. mistrzostwo Łotwy. 
Jest reprezentantem kadry na-
rodowej. Skąd decyzja, by przy-
jechać do Polski? – Wiem, jak 
w Polsce wygląda infrastruktura 
sportowa. Tutaj chce się grać. 
Zresztą, sama liga również roz-
wija się bardzo szybko – zaznacza 
Łotysz. – Ze swojej strony mogę 
obiecać, że zrobię wszystko, co 
w mojej mocy, aby Piast sięgnął 
po tytuł mistrzowski – dodaje 
nowy napastnik gliwickiego 
Piasta. Karašausks będzie grał 
w Gliwicach do końca sezonu. 
Jego dalszą przyszłość w klubie 
przy ul. Okrzei zweryfikuje posta-
wa na boisku.  (as)

Gliwiccy judocy trenujący w Kś aZS Politechniki śląskiej szykują się do wielu waż-
nych zawodów, które odbędą się w 2016 roku. Formę trzeba wyszlifować do wio-
sny, bo w marcu sezon rozpocznie się na dobre. Ważne, by odpowiednio przepra-
cować okres przygotowawczy. Pod koniec ubiegłego roku judocy z Gliwic wzięli 
udział w obozie szkoleniowym w Japonii. uczyli się i trenowali z najlepszymi za-
wodnikami tej sztuki walki. 

Zawodnicy z Gliwic pobierali 
nauki na Uniwersytecie Tsukuba 
(ok. 100 kilometrów od Tokio). 
Uczestniczyli również w trenin-
gach wyjazdowych. Odwiedzili 
m.in. uczelnię KODOKAN – naj-
starszą i największą szkołę judo 
na świecie założoną w 1882 
roku przez Jigoro Kano, twórcę 
judo. Trenowali też w innych ja-
pońskich szkołach, m.in. Nihon 
Taiiku oraz Kokushikan. – Ja-
kość treningów, wysoki poziom 

techniczny oraz determinacja 
zawodników japońskich były 
dobrą szkołą i niezwykłym do-
świadczeniem dla naszych za-
wodników. Sposób i organizacja 
treningu, odpowiednia liczba to-
czonych walk była również nie-
zwykłym i bardzo pożytecznym 
doświadczeniem dla mnie – po-
wiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – Gliwice” tre-
ner sekcji judo Bronisław Woł-
kowicz. Zawodnicy AZS Gliwice 

na treningach w Japonii stoczyli 
ok. 100 walk szkoleniowych z Ja-
pończykami. Przypatrywali się 
też zawodnikom innych narodo-
wości, którzy stanowią świato-
wą czołówkę judo. – Taki wyjazd 
na pewno zmienia podejście 
do tego sportu i daje sporo do 
myślenia. Poza tym Japończycy 
to naprawdę bardzo spokojny, 
życzliwy naród – mówił Kamil 
Niedziela wspominając wyjazd 
do Japonii. – Serdecznie dzięku-

jemy Miastu Gliwice, Ośrodkowi 
Sportu Politechniki Śląskiej oraz 
firmie Radan za wsparcie, bez 

którego nie odbyłby się ten 
obóz – dodaje trener Bronisław 
Wołkowicz.  (as)

Judocy z Gliwic trenowali m.in. na Uniwersytecie Tsukuba. Na zdjęciu 
od lewej: Kamil Niedziela, Aleksander Kowalski, Bronisław Wołkowicz 
(trener) i Arkadiusz Szyszkowski

 Kristijan Ipša
obrońca

Maciej Jankowski
pomocnik

artūrs Karašausksnapastnik

Jest klimat (świeci słońce!), są warunki. Piast Gliwice szlifuje formę w 
malowniczym hiszpańskim Alicante
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kultura

chcecie bajki?
Oto bajka...

czytanie bez granic

Pierwsza literacka podróż w ramach całorocz-
nego cyklu „literacki przewodnik po świecie” 
dotyczy Francji. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-podróż-
niczym konkursie. Jego laureaci otrzymają nagrody 
ufundowane przez Cafe Bistro Paris Paris: zaprosze-
nie na kawę i przepyszny crème brûlée lub mie-
sięczny kurs językowy (http://www.parisgliwice.pl/).  
Aby wziąć udział w zabawie należy odpowiedzieć 
na pytanie:

Jaka paryska budowla pojawia się w tytule 
powieści Wiktora Hugo?

Odpowiedzi należy przesłać na adres  
konkurs@biblioteka.gliwice.pl do 4 lutego.  
Nagrody otrzymają pierwsza i siódma osoba, które 
nadeślą prawidłową odpowiedź. Laureatów poin-
formujemy wiadomością zwrotną. 

Francuski styczeń  
zagadka nr 1

uwadze czytelników polecamy książki pomagające poznać 
Francję, czasem w dosyć zaskakujący sposób. 

„W Paryżu dzieci nie grymaszą” 
Pameli Druckerman to reportersko
-poradnikowa opowieść o zrelakso-
wanych dzieciach… i rodzicach. Czy 
istniej coś takiego jak „francuska szkoła 
wychowania”? To pozycja nie tylko 
dla rodziców. Poznać Paryż z nieco 
zaskakującej strony pomoże „Paryż 
na widelcu. Sekretne życie miasta” 
Stephena Clarke’a. Nie zabiera on czy-
telników pod wieżę Eiffla, ale odkrywa 
zakamarki nieodwiedzane zazwyczaj 
przez turystów. Lubiący mocniejsze 
emocje docenią „Requiem dla tancer-
ki” Agnieszki Fibich. Inspektor paryskiej 
policji na tropie zbrodni, która zdaje się 
być powtórzeniem podobnego zdarza-
nia sprzed lat… w Polsce.

Trzy wymienione książki to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Po więcej 

francuskich książek zapraszamy do 
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach.

…na pewno warto spróbować – zachęcają muzealnicy i zapraszają 
na autorski cykl wykładów „Dziwny jest ten śląsk… czyli Józef Krzyk 
o śląsku”. 

Uczestnicy spotkań z Józefem Krzy-
kiem, historykiem, dziennikarzem i au-
torem książek „Spacerownik powstań-
czy” oraz „Papierowa Wojna. Powstania 
śląskie 1919 – 1921”, będą mieli okazję 
poznać skomplikowaną historię naszego 
regionu. Prowadzący wykłady poruszy 
zagadnienia, które w podręcznikach 
do historii często traktowane są po 
macoszemu. W ramach tego cyklu 
poszukamy odpowiedzi na pytania: czy 
Ślązacy mają powody, by wstydzić się 
swojej historii, czy nasz region cieszył 
się specjalnymi względami w czasach 
PRL-u i kto zrobił najwięcej dla Górnego 
Śląska? Temat pierwszego wykładu to 

„Wyzwolenie czy nowe zniewolenie?” 
Józef Krzyk przedstawi słuchaczom, co 
działo się w styczniu 1945 r. w Gliwi-
cach i innych miejscowościach Górnego 
Śląska. Opowie o manewrze marszałka 
Koniewa, który rzekomo zapobiegł 
zniszczeniu górnośląskiego przemysłu, 
a także o obozach dla autochtonów, 
deportacjach i o tym, jak wojenna za-
wierucha dotknęła ludność cywilną. 

Pierwsze spotkanie rozpocznie się 
w sobotę, 30 stycznia, o godz. 16.00 
w Willi Caro. Wstęp wolny, ilość miejsc 
ograniczona. Szczegóły na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl 

…której częścią będą mogli stać się najmłodsi. 30 stycznia odbędzie 
się spotkanie w ramach cyklu przygotowanego przez Muzeum w Gli-
wicach – Muzeum Baśni.

To spotkania, podczas których dzieci 
będą miały szansę dobrze poznać pre-
zentowane zabytki, które są częścią dzie-
więtnastowiecznych wnętrz Willi Caro, 
ale też pobawić się i stworzyć własne 
historie. Zajęcia poprowadzi Mateusz 
Świstak – opowiadacz baśni, animator 
kultury i autor bloga basnienawarszta-
cie.pl, który współpracuje m.in. z Mu-
zeum Etnograficznym w Krakowie oraz 
z Domem Oświatowym Biblioteki Ślą-
skiej a także prowadzi zajęcia w przed-
szkolach na terenie Śląska i Małopolski. 

Podczas wędrówki po wystawie 
w Willi Caro, połączonego z tworzeniem 

opowieści, najmłodsi zostaną zaproszeni 
do wspólnych zabaw ruchowych, a na 
koniec wykonają prace plastyczne, 
związane z wymyślonymi w czasie warsz-
tatów historiami. – Muzeum to wyma-
rzona przestrzeń, aby rozwinąć skrzydła 
wyobraźni – przekonują organizatorzy 
– Na dwugodzinne, baśniowe zajęcia 
w niezwykłych wnętrzach zapraszamy 
dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu 
lat wraz z rodzicami.

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc 
do Muzeum Baśni obowiązują zapisy. 
Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie www.muzeum.gliwice.pl czy można 

zrozumieć śląsk?
31 stycznia anatol Tchmel i Piotr Oczkowski odkryją przed słuchaczami 
kunszt Mozarta. W ten sposób, w ramach Muzycznego Podwieczorku 
w Willi caro, będziemy świętować 260. rocznicę urodzin kompozytora. 

 Wolfgang Amadeusz Mozart to 
jedno z najsłynniejszych „cudownych 
dzieci” w historii sztuki. Mimo, że spora 
cześć jego ponadczasowych utworów 
jest dobrze znana, melomani wciąż 
mogą odkrywać na nowo piękno jego 
wcześniejszych utworów. Podczas nad-
chodzącego koncertu publiczność usły-
szy m.in. sonaty fletowe, które Mozart 
skomponował w 1764 roku, by dostar-
czyć rozrywki angielskiej królowej. Nie 
zabraknie też utworów fortepianowych, 
a dzieła mistrza wykonają Anatol Tchmel 
i Piotr Oczkowski. 

Podwieczorek Muzyczny rozpocznie 
się w niedzielę, 31 stycznia, o godz.16.00 
w Willi Caro. Szczegóły na stronie  
www.muzeum.gliwice.pl 

Muzyczny, urodzinowy 
podwieczorek

http://www.parisgliwice.pl
mailto:konkurs@biblioteka.gliwice.pl
www.muzeum.gliwice.pl
www.muzeum.gliwice.pl
www.muzeum.gliwice.pl
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ROZMaITOścI/OGŁOSZENIa

kolory 
miasta

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem organizowanego wg procedur określonych regulaminem

PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

przeglądy konserwacyjne i usuwanie usterek systemów
analizy spalin dla kominów WR-25 i WP-70.

Termin składania ofert wstępnych: 29 stycznia 2016 r. do godz. 9.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowa-
nego wg procedur określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na

wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło-powietrz-
nej z regulacją i kontrolą pracy kotłów.

Termin składania ofert: 10 lutego 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  
odbywającego się w drodze licytacji na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej  
przy ul. Gomułki 6a w Gliwicach.

licytacja odbędzie się 22 lutego 2016 r. o godz. 12.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  i pod numerem telefonu 
32/335-01-25, 26 (w godz. 7.00 – 15.00) oraz 32/335-01-04.

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  
odbywającego się w drodze licytacji na

sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
przy ul. Jasnej 10a w Gliwicach

licytacja odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 12.00

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  i pod numerem telefonu 
32/335-01-25, 26 (w godz. 7.00 – 15.00) oraz 32/335-01-04.

Imię i Nazwisko Dyscyplina
sportowa

Przynależność klubowa

Mateusz Nycz szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Patryk Szlama szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Marcel Baś szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Jagoda Zagała szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Aleksander Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Paweł Krawczyk szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Bartosz Staszulonek szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Daniel Niestrój szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Tomasz Kosmol szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Marcin Nikiel szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Sebastian Majgier szermierka Gliwicki Klub Sportowy „Piast” Gliwice

Szymon Wąs kickboxing Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”

Stanisław Gibadło boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Lidia Fidura boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Karolina Gawrysiuk boks Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”

Aleksander Kowalski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Kacper Szczurowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Michał Głowacki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Patryk Kubicki judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Adrian Lewandowski judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Alicja Lewandowska judo Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej

Konrad Żurowski modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Mikołaj Stryja modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Dominika Nowak kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice

Patryk Lewandowski orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

Barbara Sanocka orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

Arkadiusz Kubica orientacja sportowa Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”

lista osób, którym Prezydent Miasta  
przyznał stypendium sportowe na okres  

od stycznia do grudnia 2016 r.

28 stycznia po raz dziesiąty obchodzony będzie Dzień 
Ochrony Danych Osobowych – inicjatywa promująca 
aktywną postawę wobec bezpieczeństwa danych oso-
bowych i ochrony prywatności, między innymi pod-
czas korzystania z mediów elektronicznych.

Śląska Sieć Metropolitalna 
Sp. z o.o. wspólnie z Miastem 
Gliwice oraz w partnerstwie 
z Gliwickim Ośrodkiem Meto-
dycznym, przygotowała z tej 
okazji kampanię informacyjną, 
której celem jest zwrócenie 
uwagi na problem ochrony 
danych. Kampania odbywa się 
pod honorowym patronatem 
Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych.

W ramach kampanii, na 
ekranach LED w Gliwicach oraz 
w kilku innych miastach w Pol-
sce (Warszawa, Poznań, Kraków, 
Katowice, Opole, Bydgoszcz, 
Gdańsk i Wrocław), emitowa-
ny będzie spot informacyjny, 
promujący aktywną postawę 
wobec ochrony danych oso-
bowych. Przygotowany został 
także spot adresowany do dzieci 
i młodzieży, wspierający budo-
wanie świadomości i odpowie-
dzialności młodych odbiorców 

w tym zakresie, szczególnie 
w kontekście korzystania z in-
ternetu i innych mediów elek-
tronicznych.

Problematyka ochrony 
danych osobowych dotyczy 
wielu obszarów codziennego 
życia – począwszy od zakupów 
w sklepach internetowych 
i zawierania umów na świad-
czenie usług, przez użytkowa-
nie urządzeń elektronicznych, 
aż po przeglądanie stron in-
ternetowych, czy korzystanie 

z portali społecznościowych. 
Ze względu na związane z do-
stępem do danych osobowych 
zagrożenia, zachęcamy do 
poszerzania swojej wiedzy 
w tym zakresie, a także do 
podjęcia codziennych, aktyw-
nych działań na rzecz ochrony 
prywatności.

Dzień Ochrony Danych 
Osobowych obchodzony jest 
28 stycznia, w dzień rocznicy 
podpisania Konwencji 108 
Rady Europy – najstarszego aktu 
prawnego o zasięgu międzyna-
rodowym, kompleksowo regu-
lującego zagadnienia związane 
z ochroną danych osobowych.

Więcej informacji na stro-
nie: www.gliwice.eu.

Do 19 lutego przyjmowane będą zgłoszenia liceów i techników z całej Polski, któ-
re zechcą wziąć udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego  
„M@tando” – drużynowego, matematycznego testu online dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych.

Udział w konkursie jest 
bezpłatny. Nabór formularzy 
zgłoszeniowych rozpoczął się 
w połowie stycznia. Finał IV 
edycji M@tanda odbędzie się 
14 kwietnia 2016 roku w Cen-
trum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice” przy ul. Bojkowskiej 
37/3 w Gliwicach. Podczas 
finału, wzorem poprzednich 
edycji, zaplanowano spotkania 
z przedstawicielami świata na-

uki, prezentacje oraz wykłady 
i warsztaty popularyzujące 
matematykę. W finałowej 
rozgrywce udział weźmie 40 
najlepszych drużyn (20 z liceów 
i 20 z techników), które zostaną 
wyłonione w drodze eliminacji. 
– Eliminacje do konkursu prze-
prowadzone zostaną online 
poprzez platformę e-learnin-
gową. W zależności od terminu 
zgłoszenia uczestników w kon-

kursie przewidziano 3 terminy 
eliminacji, które wyłonią finali-
stów – mówi Mariusz Kopeć ze 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, 
która wraz z Miastem Gliwice 
i w partnerstwie z Gliwickim 
Ośrodkiem Metodycznym jest 
organizatorem konkursu. Dla 
najlepszych drużyn przygoto-
wano atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji na stro-
nie: www.ssm.silesia.pl. 

chroń swoje dane!

M@tando 2016 – 
czas na rejestrację!
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OGŁOSZENIa

OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• działka nr 76/2, obr. Żorek, o pow. 

1,6492 ha,
• działka nr 77, obr. Żorek, o pow. 

0,1787 ha,
położone przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, 
stanowiące własność Gminy Gliwice, KW nr 
GL1G/00046417/7, łączna pow. gruntu: 
1,8279 ha, zabudowane kompleksem bu-
dynków o charakterze magazynowym, warsz-

tatowym i biurowym o łącznej powierzchni 
użytkowej 2546,37 m².
Termin przetargu: 
14 marca 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: 
Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 700 000,00 zł
Wadium: 370 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 9 marca 2016 r.

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
z poz. 1774 z późn. zm.) 

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 15/2016 do 8 lutego 2016 r. •	 nr 16/2016 do 8 lutego 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
•	 nr 12/2016 do 8 lutego 2016 r.
•	 nr 13/2016 do 8 lutego 2016 r.

•	 nr 14/2016 do 8 lutego 2016 r.
•	 nr 17/2016 do 10 lutego 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 3/SP/2016 do 5 lutego 2016 r.

zbycia w drodze darowizny, stanowiące własność Gminy Gliwice:
•	 nr 11/2016 do 8 lutego 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

Śląskie Centrum Logistyki S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWca (KaT. c+E) W RucHu MIĘDZyNaRODOWyM
siedziba firmy: Gliwice 

nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy: 
• Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 26 lat
• Atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, 
MILOG, premie, itp.

• Pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 
opieki medycznej lub programu sportowo
-rekreacyjnego

• Pakiet świadczeń socjalnych
• Atrakcyjne ubezpieczenie grupowe
• Szkolenia wprowadzające

• Terminowe wypłaty wynagrodzenia  
i innych świadczeń należnych

• Miłą atmosferę pracy

Wymagania:
• Ważne prawo jazdy kategorii C+E
• Elektroniczna Karta Kierowcy
• Doświadczenie 
• Dyspozycyjność
• Oświadczenia o niekaralności
• Posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy  
o przesłanie swojego CV na adres 
e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl  
lub na adres Śląskie Centrum Logistyki 
SA ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl  
w zakładce kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883 
z późn. zm.)”.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r.,  
poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu In-
walidów Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

sprzedaży:
•	 nr 22-30 do 9 lutego 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 20 - 21 do 3 lutego 2016 r.

nabór nr KD.210.4.2016.Pu-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i usług Komunalnych  

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów  
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem  
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 16 lutego 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.3.2016.SO-1

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

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów  
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem  
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 lutego 2016 r. do godz. 16.00  w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.5.2016.GE-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii  

w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 lutego 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

wynajęcia:
•	 nr 17 – 19 do 4 lutego 2016 r.

KOMUNIKATY

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięstwa w ramach projektu  
Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa  

oświetlenia ulicznego”.

•	 Termin składania ofert: 4 lutego 2016 r. do godz. 9.00
•	 Termin otwarcia ofert: 4 lutego 2016 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia  
publiczne Urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

bip.gliwice.eu 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
KD.210.4.2016.PU
bip.gliwice.eu 
KD.210.3.2016.SO
bip.gliwice.eu 
KD.210.5.2016.GE
bip.gliwice.eu 
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OGŁOSZENIa
NIERUCHOMOŚCI / KOMUNIKAT

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.  

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

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ ul. BOJKOWSKa 12, lokal nr 13, II piętro, pow. 
40,83 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
usytuowanego na klatce schodowej (pozosta-
jącego w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 67 100,00 zł 
Wadium: 3400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. DĄBROWSKIEGO 23, lokal nr 8, II piętro, pow. 
37,04 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, spiżarka, 
przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 79 700,00 zł 
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. TOSZEcKa 56, lokal nr 3, parter, pow. 38,31 m2  
+ piwnica - 4,15 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 72 800,00 zł 
Wadium: 3700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. WaRSZaWSKa 14, lokal nr 1, parter, pow. 
28,80 m2 + piwnica - 4,11 m2, 1 pokój, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 61 100,00 zł 
Wadium: 3100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. cyRaNEcZKI 2, lokal nr 8, I piętro, pow.  
44,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 114 500,00 zł 
Wadium: 5800,00 zł
Termin wpłaty wadium:29 stycznia 2016 r.

 □ ul. śWIĘTOJaŃSKa 26, lokal nr 3, I piętro, pow. 
41,36 m2 + piwnica - 10,23 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł 

Wadium: 5000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. RyBNIcKa 14, lokal nr 8, II piętro, pow. 30,60 m2, 
1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 62 000,00 zł 
Wadium:  3100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ Plac JaśMINu 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 
47,95 m2 + piwnica - 8,79 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z Wc, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 93 700,00 zł 
Wadium: 4700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. KOlBERGa 42, lokal nr 6, I piętro, pow.   
39,37 m2 + piwnica - 4,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc, przedpokój
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 91 500,00 zł 
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. PRZEMySŁOWa 6b, lokal nr 2, parter, pow. 
33,93 m2, 1 pokój, kuchnia z dostępem do Wc 
na półpiętrze klatki schodowej (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 4 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 47 680,00 zł 
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ ul. KRZyWa 9B, lokal nr 6, II piętro, pow.  
51,47 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z dostę-
pem do Wc usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 89 100,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. NaŁKOWSKIEJ 1, lokal nr 6, I piętro, pow. 
85,41 m2, 4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka, 
przedpokój

Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
131 000,00 zł 
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. BRacKa 16, lokal nr 5, I piętro, pow. 43,15 m2 

+ piwnica - 5,07 m2, 2 pokoje, kuchnia, Wc, 
przedpokój
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 74 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. STycZyŃSKIEGO 25, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
38,83 m2, 2 pokoje, kuchnia (brak wentylacji 
grawitacyjnej), łazienka z Wc, przedpokój (lokal 
nie posiada ogrzewania)
Termin przetargu: 11 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 94 100,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 
29 stycznia 2016 r. od godz. 12.50 do 13.05
Termin wpłaty wadium: 5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 5, lokal nr 4, I piętro, pow. 
119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki, przed-
pokój, pomieszczenie gospodarcze, łazienka  
z Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 216 800,00 zł 
Wadium: 10 900,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.05 do 
12.20
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. JÓZEFa lOMPy 1, lokal nr 1, parter, pow. 
62,02 m2, 2 pokoje, kuchnia, garderoba, przed-
pokój oraz łazienka z Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 154 000,00 zł 
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.30 do 
10.45
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ alEJa WOJcIEcHa KORFaNTEGO 3, lokal nr 12,  
I piętro (oficyna), pow. 61,54 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, garderoba, 2 komórki, przedpokój (dostęp 
do Wc - pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości - z klatki schodowej)

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 104 400,00 zł 
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. OKOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 
88,95 m2 + piwnica - 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia,  
łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka

Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 177 100,00 zł 
Wadium: 8900,00 zł 
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.40 do 
13.50.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. TaRNOGÓRSKa 17, lokal nr 2, parter, pow. 
75,93 m2 + piwnica - 8,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka

Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 130 800,00 zł 
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. KOSÓW 17, lokal nr 4, I piętro, pow. 45,76 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój

Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 102 900,00 zł 
Wadium: 5200,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 14.35 
do 14.50.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. BŁOGOSŁaWIONEGO cZESŁaWa 48, lokal 
nr u-I, parter, pow. 17,91 m2 + Wc – 1,15 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 160,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIEMNEJ WODy 6, lokal nr I, parter, pow. 
35,82 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. ZIEMNEJ WODy 5, lokal nr II, parter, pow. 
29,65 m2 + komórka - 8,37 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 
11 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 33 200,00 zł
Wadium: 1700,00 zł
Termin oględzin: 
28 stycznia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 
5 lutego 2016 r.

 □ ul. KRZyWa 1, lokal nr I, parter, piwnica, pow. 
212,52 m2, 9 pomieszczeń, korytarz, klatka 
schodowa na poziomie piwnic, 9 pomieszczeń,  
2 korytarze na parterze
Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 288 200,00 zł 

Wadium: 14 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2016 r.

 □ Garaż, usytuowany na północ od ul. KOZIEl-
SKIEJ, pow. 22,25 m2

Termin przetargu: 
4 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 11 400,00 zł 
Wadium: 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 
29 stycznia 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 12, lokal nr I,  
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 71 500,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.00 do 
14.10
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 8, lokal nr III,  
parter, pow. 67,97 m2, 6 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 139 600,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. NORBERTa BaRlIcKIEGO 8, lokal nr IV,  
przyziemie, pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.00
cena wywoławcza nieruchomości: 70 600,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 8 lutego 2016 r. od godz. 14.15 do 
14.30.
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro (ofi-
cyna), pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 
3 Wc
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 14.30
cena wywoławcza nieruchomości: 186 386,05 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 13.10 do 
13.20
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. ZWycIĘSTWa 14, lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica - 10,40 m2, 6 pomieszczeń,  
2 korytarze, pomieszczenie higieniczno-sanitar-
ne, Wc, przedsionek
Termin przetargu: 18 lutego 2016 r., godz. 15.00
cena wywoławcza nieruchomości: 263 100,00 zł
Wadium: 13 200,00 zł
Termin oględzin: 5 lutego 2016 r. od godz. 12.35 do 
12.50 (dojście do budynku przy ul. Zwycięstwa 14 od-
bywa się przez bramę i podwórze nieruchomości przy 
ul. Zwycięstwa 16-18)
Termin wpłaty wadium: 12 lutego 2016 r.

 □ ul. SaWIcKIEJ 11, lokal nr I, parter, pow.  
137,91 m2 + 4 piwnice - 80,94 m2, 10 pomieszczeń,  
2 Wc, komunikacja
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 275 700,00 zł 
Wadium: 13 800,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 14.10 do 
14.25.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. KRÓlOWEJ JaDWIGI 1, lokal nr II, I piętro, 
pow. 23,98 m2, 1 pomieszczenie użytkowe, w lo-
kalu brak instalacji wod.-kan. 
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 27 100,00 zł 
Wadium: 1400,00 zł

Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 12.50 do 
13.00.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. ZaBRSKa 24, lokal nr II, parter, pow. 50,66 m2,  
3 pomieszczenia, toaleta
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 82 300,00 zł 
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 12 lutego 2016 r. od godz. 13.05 do 
13.15.
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ ul. STRZElcÓW ByTOMSKIcH 19, lokal nr I, par-
ter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 14 300,00 zł 
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 9 lutego 2016 r. od godz. 7.45 do 
7.55
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ Garaż nr 2, usytuowany na północ od ul. KOSÓW,  
parter, pow. 16,39 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł 
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

 □ Garaż nr 3, usytuowany na północ od ul. KOSÓW,  
parter, pow. 16,39 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 25 lutego 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 8000,00 zł 
Wadium: 400,00 zł
Termin oględzin: 10 lutego 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
Termin wpłaty wadium: 19 lutego 2016 r.

MIESZKALNE

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?link=4088&skin=gliwice_new_inwestor
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIa

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

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

• kierowca samochodu ciężarowego w transporcie krajowym i międzynarodowym - wykształcenie 

zawodowe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, prawo jazdy kat. C+E, ważne kwalifikacje 

zawodowe, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy do tachografu cyfrowego, zakres obowiązków: 

kierowanie samochodem ciężarowym, zabezpieczanie ładunku, załatwianie dokumentów zwią-

zanych z transportem, obsługa codzienna pojazdu, miejsce pracy: Polska, kraje Unii Europejskiej, 

baza: Sośnicowice;

• murarz - wykształcenie zawodowe, min. 5 lat pracy w charakterze murarza, doświadczenie w układa-

niu płytek w pomieszczeniach, zakres obowiązków: roboty murarskie, tynkarskie, układanie płytek, 

jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• fryzjer – wykształcenie zawodowe kierunkowe, 2 lata doświadczenia, strzyżenie damsko-męskie, 

upięcia, koloryzacje, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• kierowca samochodu ciężarowego - wykształcenie: zawodowe, min. rok doświadczenia zawodowego, 

biegła znajomość języka ukraińskiego, prawo jazdy kat. C+E, uprawnienia ADR, badania lekarskie, 

kurs na przewóz rzeczy, transport międzynarodowy towarów na terenie UE;

• tokarz-frezer - wykształcenie zawodowe, 2 lata doświadczenia, mile widziane uprawnienia: wózek 

widłowy, suwnice hakowe, praca na hali produkcyjnej jako tokarz-frezer, jedna zmiana, miejsce 

pracy: Gliwice;

• pielęgniarka/położna - obsługa urządzeń medycznych - wykształcenie: średnie/wyższe kierunkowe, 

posiadanie prawa do wykonywania zawodu, obsługa urządzeń medycznych, wykonywanie czynności 

zleconych przez lekarza, iniekcje dożylne, prowadzenie dokumentacji medycznej, praca od ponie-

działku do czwartku, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 21 stycznia 2016 r.

KOMUNIKATY

OFERTY PRACY

Sprawdź ważność karty i – w przypadku utraty jej waż-
ności – złóż „Wniosek o przedłużenie ważności Karty 
Rodzina 3+” na kolejne lata. 

Szczegóły na 
 www.gliwice.eu.

Masz Kartę Rodzina 3+?komunikat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 lutego 
2016 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania klientów przez 
Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Bojkowska 
20, 44-100 Gliwice) zgodnie z poniższym harmonogramem:
• poniedziałki, wtorki, środy i piątki - od 8.00 do 14.00
• czwartki - od 10.00 do 17.00.

Informujemy, że parlament dokonał zmiany ustawy 
ordynacja podatkowa, wprowadzając obowiązek 
bezpośredniego obciążania klientów prowizją za 
płatność kartą, co jest technicznie niemożliwe do 

wykonania. Do tej pory opłatę tę regulował urząd. 
W  związku z  tym od 1 stycznia 2016 r. w  Urzędzie Miejskim w  Gliwi-
cach nie można płacić kartą należności podatkowych czy regulo-
wać jakichkolwiek innych opłat. Terminale do dokonywania płatno-
ści przestały funkcjonować. Jedyną możliwością regulowania swoich 
zobowiązań finansowych względem miasta pozostanie więc zapłata gotówką  
w kasie urzędu, przelewem lub bez prowizji w kasach ING Banku Śląskiego.

Zrozumiałym jest, że dla wielu gliwiczan będzie to spora uciążliwość. Samorząd 
nie ma jednak obecnie żadnych możliwości zaradzenia tej sytuacji. Podjęliśmy 
natomiast działania zmierzające do tego, aby parlament uchylił dolegliwy dla 
podatników zapis. 
 Marek Jarzębowski
 rzecznik prasowy  Prezydenta Gliwic

WaŻNE Dla MIESZKaŃcÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko 
pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Praca socjalna,
2. Prowadzenie indywidualnych i grupo-
wych form wsparcia,
3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomo-
cy będą zdolne samodzielnie pokonywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej,
4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań,
5. Pobudzanie społecznej aktywności i in-
spirowanie działań samopomocowych w za-
spokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
6. Współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania negatywnych skutków zjawisk spo-
łecznych.

Wymagania niezbędne na oferowa-
nym stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 
oraz art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 163  
z póżn. zm.),
2. Obywatelstwo polskie,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych,

4. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz dokumentów i wytycznych dotyczących 
realizacji wsparcia z zakresu włączenia spo-
łecznego.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole, wysokie 
umiejętności komunikacyjne, umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, obowiązkowość, 
rzetelność, punktualność, wyrozumiałość, 
cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiega-
jącej się o zatrudnienie, 
3. List motywacyjny,
4. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie i kwalifikacje, 
w tym zaświadczenia o ukończonych kursach  
i szkoleniach,
5. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzających 
poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcze-
śniejszego zatrudnienia),
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu 
pełnej zdolność do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie oraz 
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
karne,
8. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwala-
jącym na wykonywanie pracy na stanowisku 
pracownika socjalnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem". CV 
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)".

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 
5 lutego 2016 r., w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór 
na stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod numerem telefonu: 32/335-96-51 lub 
32/335-96-52.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.

SZKOŁa PODSTaWOWa NR 9 W GlIWIcacH
OGŁaSZa NaBÓR Na WOlNE STaNOWISKO PRacy

Referent – ½ etatu
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie
2. Wymagania dodatkowe:
• obsługa komputera
• obsługa urządzeń biurowych
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. segregowanie i rejestrowanie faktur;
2. zawieranie umów najmu pomieszczeń;
3. prowadzenie spraw dotyczących gospodarki majątkowej.
4. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. kwestionariusz osobowy;
4. świadectwa pracy;
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawo-

dowe;
6. oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 

jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opa-
trzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. 
zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie 
do 29 stycznia 2016 r., godz. 12.00, pod adresem: Szkoła Podstawowa 
Nr 9, ul. Sobieskiego 14, 44-100 Gliwice, w zaklejonych kopertach z do-
piskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” referent w Szkole 
Podstawowej Nr 9 Gliwice.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po określonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach 1 lutego 
2016 r. o godz. 9.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w placówce. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/239-13-62.
Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji 
spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz 
z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie ogłoszona na 
tablicy ogłoszeń placówki.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomie-
ni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej 
w placówce przez okres co najmniej dwóch tygodni od daty zakończenia 
procedury naboru. 

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.

Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach ING Bank Śląski przyjmowane są bez 
dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów 
na stanowisku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (parter budynku po lewej 
stronie od wejścia głównego) oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój 
438-440 (IV piętro), tel.: 32/239-12-30 lub 32/238-55-23 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 gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 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 ww. ustawy,
• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne, 

wymienione w art. 72 ust. 3 pkt. 4 ww. ustawy,
• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych na cele inne, 

wymienione w art. 72 ust. 3 pkt.5 ww. ustawy.

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub decyzji ad-
ministracyjnej), którym dana nieruchomość została oddana w użytkowanie 
wieczyste.
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany wartości 
rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty rocznej. Wyso-
kość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej niż raz na trzy lata  
(art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku użytkownik wieczysty powinien 
do końca roku kalendarzowego otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty 
rocznej i propozycją nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązy-
wała od następnego roku.

użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym oddano nieru-
chomość na cele mieszkalne, a których dochód na jednego członka rodziny 
nie przekracza 50% średniego 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 przed upływem terminu płatności, tj. przed 31 
marca każdego roku dla opłaty bieżącej.

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
www.gliwice.eu. 

Ponadto informuje o uruchomieniu usługi przypominania o terminie opłaty 
przez SMS. W celu otrzymywania takiej informacji należy złożyć oświadczenie  
o wyrażeniu zgody.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PRZYPOMINA

NIERUCHOMOŚCI

http://www.pup.gliwice.pl/
www.gliwice.eu
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kultura

Przed nami kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Naukowo-Kul-
turalnej. Tym razem usłyszymy o „Kresach w historii, literaturze 
i nauce polskiej”.

– Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kul-
turalnej prowadzone przez Polską Akade-
mię Umiejętności cieszą się w Gliwicach 
niesłabnącą popularnością zarówno 
wśród młodzieży szkół średnich, młodzie-
ży akademickiej, jak i dorosłych odbior-
ców. Przybliżając najnowsze osiągnięcia 
nauki, a także problemy kultury, stanowią 
okazję do spotkania z najwybitniejszymi 
polskimi uczonymi – podkreślają organi-
zatorzy. Najbliższe spotkanie, które odbę-
dzie się w czwartek, 28 stycznia, będzie 
okazją do poznania Kresów i sposobów 
ich prezentacji nie tylko w historii, ale 
też w literaturze i nauce polskiej. Wykład 
wygłosi badacz tego tematu – profesor 
Stanisław Nicieja, rektor Uniwersytetu 
Opolskiego, historyk, który był członkiem 
m.in. Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Re-

nowacji Cmentarza Łyczakowskiego we 
Lwowie i Zespołu Odbudowy Cmentarza 
Orląt we Lwowie. Opublikował 14 książek 
(w tym monografie o Cmentarzu Łycza-
kowskim), około 400 artykułów nauko-
wych, publicystycznych i popularyzują-
cych historię. Teksty profesora ukazały 
się m.in. w „Zeszytach Historycznych”, 
„Kresach Literackich”, „Mówią Wieki” 
czy w „Tygodniku Polskim” w Londynie. 
Prof. Nicieja jest również laureatem na-
gród (m.in. nagrody „Polityki”, nagrody 
I stopnia Ministra Edukacji Narodowej 
za osiągnięcia naukowe i Srebrnego Me-
dalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”) 
i współautorem filmów dokumentalnych 
o Lwowie. Spotkanie rozpocznie się 28 
stycznia o godz. 16.00. Szczegóły na stro-
nie www.muzeum.gliwice.pl 

Opowieści o kresach

 „Technolog” 
w czytelni Sztuki

W nadchodzący weekend odwiedzający czytelnię Sztuki będą mie-
li okazję poznać klasyka polskiego konceptualizmu. Prace Wojcie-
cha Bruszewskiego będzie można oglądać od 30 stycznia.

Wojciech Bruszewski to jeden 
z najwybitniejszych polskich artystów 
multimedialnych. W latach siedem-
dziesiątych był związany z łódzką 
szkołą filmową i Warsztatem Formy 
Filmowej, który powstał w środowisku 
tamtejszych studentów i absolwentów. 
W działaniach artystycznych intereso-
wały go granice mediów ale i technolo-
giczne nowinki (jako jeden z pierwszych 
w kraju kupił magnetowid, a w latach 
osiemdziesiątych wykorzystywał w swo-
ich działaniach komputer Amiga).

Bruszewski ma na swoim koncie dwie 
książki – „Fotograf” i „Big Dick”, wykładał 
również na PWSSP w Poznaniu. Mimo 
różnorodnych technik, z jakimi ekspe-
rymentował i szerokich zainteresowań, 
sam nazywał siebie fotografem. Dlatego 
wystawa, przygotowana przez Martynę 
Nowicką będzie poświęcona właśnie 

fotograficznym dokonaniom Wojciecha 
Bruszewskiego. Ta gałąź twórczości i za-
razem pierwsza fascynacja artysty wy-
raźnie pokazuje jego niekonwencjonalne 
podejście do narzędzia jakim jest aparat 
fotograficzny. Na zdjęciach, prezentowa-
nych w Gliwicach, nie znajdziemy więc 
tradycyjnych portretów, jednoznacznie 
pięknych widoków czy klasycznych zdjęć 
reporterskich. Odwiedzający Czytelnię 
Sztuki zobaczą artystyczne projekty, które 
są odpowiedzią na poszukiwanie podo-
bieństw w działaniu soczewki aparatu 
i ludzkiego oka czy relacji między zdję-
ciami a pamięcią. Publiczności zostanie 
zaprezentowana m.in. seria zdjęć Muru 
Berlińskiego, której od reportażu bliżej do 
konceptualnego zapisu wizji artysty.  (mag)

Szczegóły, dotyczące wernisażu 
można znaleźć na stronie  

www.czytelniasztuki.pl

chyba każde dziecko lubi bawić się klockami. a jeśli przy okazji 
można pochwalić się swoimi pracami szerszej publiczności, to za-
bawa jest tym ciekawsza.

Wymiana inspiracji i prezentacja 
tego, co można zdziałać z pomocą wy-
obraźni, pomysłowości i klocków Lego, 
to główne założenie Literackiego Lego 
Questu, czyli nowej zabawy, do której 
zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach. Co miesiąc bibliotekarze 
przygotują temat, związany z książką, 
który trzeba będzie zilustrować two-
rząc budowlę z klocków. Można będzie 
budować w zaciszu swojego domu, 
albo na jednym ze spotkań w bibliote-
ce, gdzie do dyspozycji będą materiały 
zebrane wcześniej przez MBP. W zaba-
wie może wziąć udział każdy, kto ma 
mniej niż 18 lat. Prace nie będą oce-
niane, ale organizatorzy zapowiadają, 
że docenią wytrwałość i nagrodzą tych, 

którzy wezmą udział we wszystkich 
dwunastu Lego Questach. 

Temat pierwszego zadania to „Ko-
smos”, a literacka inspiracja do tworzenia 
budowli z klocków to kultowy mieszka-
niec planety B-612 czyli Mały Książę. 

Zdjęcia prac, które powstaną w do-
mach, podpisane imieniem, nazwiskiem 
i wiekiem dziecka, można przesyłać na 
adres instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. 

Najbliższe spotkania w bibliotece, 
na których będzie można zbudować coś 
z dostępnych klocków, odbędą się 29 
stycznia o godz. 16.00 (w filiach nr 9 i nr 21) 
i o godz. 17.00 ( w filiach nr 16 i 23) a także 
31 stycznia o godz. 16.00 w Biblioforum. 

Szczegóły na stronie  
www.biblioteka.gliwice.pl 
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Podejmij  
lego-wyzwanie!

Rektor Uniwersytetu Opolskiego – prof. Stanisław Nicieja opowie o Kresach w historii, 
literaturze i nauce 

m
at

er
ia

ły
 M

uz
eu

m
 w

 G
liw

ic
ac

h

www.muzeum.gliwice.pl

