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Strona internetowa miasta wzbogaciła się o nowy podserwis, skierowany głów-
nie do gości odwiedzających Gliwice. Witryna turystyczna, dostępna pod adresem  
turystyka.gliwice.eu, to prawdziwe kompendium wiedzy o mieście. Można tam znaleźć 
informacje o jego historii, najważniejszych zabytkach, najciekawszych wydarzeniach.    
odkrywanie gliwickich tajemnic ułatwi interaktywna mapa.
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Wyjście do kina czy teatru to dobry sposób na nudę. Gliwicki Teatr Miejski za-
prasza na warsztaty „Są dzieci wełniane, są dzieci skórzane”. Z kolei kino Amok 
poleca familijne i animowane filmy dla całej rodziny. Szczegółowy harmonogram  
i informacje o biletach są dostępne na stronach www.amok.gliwice.pl i www.teatr.
gliwice.pl. (fot. materiały promocyjne)

Chwile z kulturą 

DRuGa StRona W obiektyWie

Na wszystkich miłośników jazdy na łyżwach czekają dwa gliwickie lodowiska 
–  otwarte „Piruet” (czynne od godz. 10.00 do 20.00) i kryte „Tafla” (szczegółowy 
harmonogram ślizgawek jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Sportu 
Politechniki Śląskiej). (fot. M. Baranowski)

Ferie na lodzie

Nuda nie grozi również młodym czytelnikom, którzy podczas dwutygodniowej laby 
wpadną do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warto dodać, że wszystkie 
zajęcia organizowane w MBP są bezpłatne. Szczegółowy program ferii można 
znaleźć na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. (fot. Gliwice TV)

Ciepło, woda i palmy. Gdzie? W gliwickiej Palmiarni, która podczas ferii otwarta 
jest także w poniedziałki. Dla tych, którym woda kojarzy się raczej z pływaniem 
i aktywnością fizyczną, swoje podwoje otwierają miejskie baseny (Delfin, Olimpij-
czyk, Mewa), czynne w stałych godzinach. (fot. A. Ziaja)

W towarzystwie książek

Tropiki w mieście
W Gliwicach nie ma nudy :-)

Teatr Miejski w Gliwicach poszukuje chłopca w wieku 10–12 lat, który zagra w spektaklu 
„Tramwaj zwany pożądaniem” Tennesseego Williamsa w reżyserii Jacka Jabrzyka. 
Premiera spektaklu zaplanowana jest na 23 marca 2018 roku. Doświadczenie aktorskie 
nie jest wymagane. Atutem kandydata będzie czarny kolor skóry. Szczegóły castingu 
na www.teatr.gliwice.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 lutego. (fot. Pixabay/CC0)

Uwaga, casting!

Dwa złote i jeden srebrny medal wywalczyli szermierze Piasta Gliwice na 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Szpadzie w Piekarach Śląskich. Na najwyż-
szym stopniu podium stanęła męska drużyna szpadzistów Piasta oraz Damian  
Michalak. Tytuł wicemistrzowski przypadł żeńskiej drużynie Niebiesko-Czerwonych. 
(fot. Piast Gliwice)

Na nich nie było mocnych

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.amok.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
http://www.biblioteka.gliwice.pl
http://www.teatr.gliwice.pl
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Pięć nowych stacji!
Gliwicki Rower Miejski już w pierwszym sezonie cieszył się ogromną popularnością. W systemie zareje-
strowało się ponad 6 700 osób, rowery wypożyczono ponad 60 tys. razy. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom gliwiczan, miasto zdecydowało o rozbudowie GRM o 5 nowych stacji.

W ubiegłym roku gliwiczanie mieli 
do dyspozycji 10 stacji i w sumie 100 
rowerów. 

W tym roku wypożyczalnie 
GRM pojawią się w kolejnych 
osiedlach. Gdzie dokładnie? 
lokalizacje nowych stacji przed-
stawiamy w ramce obok.

 – Trwają ustalenia dotyczące dokładnego 
terminu uruchomienia dodatkowych stacji 
– informuje Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Posezonowe statystyki pokazują, że po-
kochaliśmy GRM. Każdy gliwicki rower ma 
za sobą średnio 600 wypożyczeń, a średni 
czas jazdy wyniósł 21 minut i 39 sekund. 
Najpopularniejszym dniem był piątek  
31 marca. Tego dnia rowery były wy-
pożyczane średnio co półtorej minuty!

Największą popularnością cieszyły się 
wypożyczalnie przy dworcu PKP, ul. Aka-
demickiej, placu Inwalidów Wojennych, 
skwerze Dessau oraz przy placu Piłsud-
skiego. 

Rowery można było wypożyczyć rów-
nież przy ul. Kozielskiej, przy ul. Żwirki 
i Wigury, na Sikorniku, na os. Kopernika 
oraz nieopodal Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich. 

Użytkownicy miejskich rowerów najczę-
ściej przemierzali trasy: ul. Akademicka 
– dworzec, dworzec – plac Inwalidów 
Wojennych, dworzec – skwer Dessau.

Gliwicki Rower Miejski to drugi, po kato-
wickim City by bike, system rowerowy na 
Śląsku. W ubiegłym roku Nextbike Polska 
przeprowadził również udane programy 
pilotażowe w Tychach i Pszczynie, a już 
niedługo rowery miejskie będzie można 
wypożyczać w Sosnowcu. 

Warto pamiętać, że ze wszyst-
kich rowerów nextbike, na tere-
nie całego kraju, można korzy-
stać za pomocą jednego konta w 
systemie oraz jednej aplikacji.

Nowy sezon rowerowy w Gliwicach wy-
startuje 1 marca. Szczegółowe informacje 
na temat systemu oraz zasad wypożycza-
nia rowerów miejskich można znaleźć na 
stronie gliwickirower.pl.
 (ap)

W kolejnym sezonie rowery 
miejskie będzie można wypo-
życzyć również:

w Łabędach – ul. Przyszowska 
(przy centrum kulturalno-Spor-
towym Łabędź),

w Sośnicy – ul. Sikorskiego  
(w rejonie skrzyżowania z ul. Rey- 
monta),

w Szobiszowicach – ul. lubliniecka 
(w rejonie Radiostacji),

przy Hali Gliwice – ul. akademicka 
(w rejonie oSiR, kortów tenisowych, 
lodowiska i parku chrobrego),

na osiedlu obrońców Pokoju  
(w rejonie szkoły i skweru).

Przetarg na budowę nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy 
brzezinka w Gliwicach wygrała firma interhall. Spośród trzech oferen-
tów złożyła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na niemal 8,5 mln zł. 

Nowa placówka powstanie przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy  
ul. Płockiej 16 i będzie połączona łącznikiem 
z istniejącym budynkiem szkolnym. Przed-
szkolaki nie będą jednak miały kontaktu ze 
starszymi dziećmi, ponieważ budynek zo-
stanie ogrodzony i odseparowany od szkoły. 

Do nowoczesnego, dostosowanego do 
potrzeb osób niepełnosprawnych obiektu 

o powierzchni 1,75 tys. m2 zostaną prze-
niesione dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 43 przy ul. Sopockiej. 

W nowym przedszkolu znaj-
dzie się miejsce dla setki dzieci, 
zostanie też utworzona nowa 
grupa 3- i 4-latków. 

Maluchy będą miały więcej przestrzeni 
i komfortowe warunki – każda z czterech 
grup dostanie swoją salę z łazienką, będą 
szatnie i pomieszczenia administracyjne, 
kuchnia i jadalnia, w której będą przy-
gotowywane i wydawane posiłki oraz 
pomieszczenia niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania placówki. 

Zyska również teren wokół przedszkola 
– do dyspozycji dzieci będzie atrakcyjny 
plac zabaw. Ponadto pojawi się zieleń, 

parking na kilka miejsc, chodniki i drogi 
wewnętrzne. 

Inwestycja zostanie sfinansowana ze 
środków miejskich oraz przy znacznym 
wsparciu unijnym, które udało się po-
zyskać gliwickim urzędnikom. Z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na ten 
cel otrzymamy niespełna 3,2 mln zł. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe 
przedszkole będzie gotowe w połowie 
listopada 2018 r. (mf)
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Maluchy  
już się cieszą

stacje istniejące

stacje planowane

https://gliwickirower.pl/
https://www.facebook.com/GliwickiRowerMiejski/
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Filia przy pl. inwalidów Wojennych to kolejna odnowiona placówka gliwickiej biblio-
teki. Wnętrze przeszło metamorfozę – na jasnych ścianach pojawiły się cytaty z dzieł 
światowej literatury, a dzięki nowemu układowi regałów czytelnicy łatwo odnajdą 
najpopularniejsze pozycje. Z nowej aranżacji przestrzeni ucieszą się także dzieci.

Filia nr 1 została ponownie udo-
stępniona czytelnikom w poło-
wie stycznia, nie jest to jednak 
koniec zmian w wystroju placów-
ki. Biblioteka czeka jeszcze na 
pufy oraz ławy, które pojawią się 
w przestrzeni dla dzieci, a także 
nową ladę w punkcie wypoży-
czeń i podwieszane lampy. Przy 
okazji remontu placówki zamon-
towano w niej monitoring. Koszt 
renowacji wyniósł 37 071 zł.

 – Z roku na rok, ku naszej 
radości, przybywa osób wypo-
życzających zbiory oraz uczest-
ników różnorodnych imprez: 
warsztatów, spotkań, wystaw. 
Dlatego też staramy się, aby filie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach były nowoczesną, 

estetyczną przestrzenią, w któ-
rej gliwiczanie z przyjemnością 
będą przebywać – mówi Bogna 
Dobrakowska, dyrektor MBP.

 – Równocześnie zwiększamy 
zbiory książek, poszerzamy ofertę 
audiobooków, filmów, gier plan-
szowych oraz unowocześniamy 
sprzęt komputerowy. W ciągu 
ostatnich dwóch lat MBP wzboga-
ciła się o 47 komputerów, ponadto 
zakupiono czytniki e-booków – do-
daje dyrektor gliwickiej biblioteki.

Warto przypomnieć, iż w 2015 r. 
gruntowną modernizację prze-
szła Biblioteka Centralna, w tym 
też roku otwarto Biblioforum. 
Filia nr 22 w Bojkowie zmieniła 
swoją lokalizację i funkcjonuje 

w wyremontowanych pomiesz-
czeniach, przeniesiono także Czy-
telnię Naukową i Wypożyczalnię 
Muzyczną do głównej siedziby. 

W kolejnym roku uporządkowa-
no teren zielony wokół Biblioteki 
Centralnej oraz posadowiono 
rzeźbę autorstwa prof. Krzysz-
tofa Nitscha przed budynkiem. 
Odnowiono Czytelnię Prasy 
przy pl. Inwalidów Wojennych. 
Przemianę przeszły również Filia  
nr 13 na os. Obrońców Pokoju 
i Filia nr 16 w Sośnicy. 

Planowane są kolejne remonty – 
m.in. Filii nr 9 na os. Wojska Pol-
skiego oraz Filii nr 15 na Trynku. 
Wszystkie prace finansowane są 
z budżetu miasta Gliwice. (es)

„lider Polskiego biznesu 2017” to prestiżowe wy-
różnienie wręczane najprężniej działającym firmom, 
dbającym o jakość i innowacyjność produktów oraz 
zaangażowanym w działalność charytatywną.

Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju sp. z o.o. 
której większościowym udzia-
łowcem jest Miasto Gliwice, 
została doceniona za świetne 
wskaźniki ekonomiczne, naj-
wyższą jakość i bogatą paletę 
usług oraz pomoc niesioną 
potrzebującym. 

 – To potwierdzenie naszego inten-
sywnego rozwoju w ciągu ostat-
nich lat i osiąganych sukcesów, 
których podstawą są udziałowcy 
Spółki mający odwagę w nią 
inwestować. Dzięki temu i na-

szej pracy, jej kapitały własne to 
obecnie około 280 mln zł, co czyni 
nas jedną z największych Insty-
tucji Otoczenia Biznesu w Polsce. 
To daje nam możliwość realizacji 
ambitnych przedsięwzięć – mówi 
Bogdan Traczyk, Prezes GAPR.

 – Drugą nogą tej podstawy jest 
nasz personel – wykwalifikowany, 
ambitny i bardzo zaangażowany, 
bez którego potencjał Firmy byłby 
nie wykorzystany. Cieszymy się, że 
nasze wysiłki zostały zauważone 
i docenione – podkreśla prezes 
Traczyk.  (mt)

Nagrodę z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwie-
cińskiego odebrał prezes GAPR sp. z o.o. Bogdan Traczyk

Miejska spółka
liderem biznesu

Pomaga młodym  
z pomysłaminowocześnie  

i funkcjonalnie 

ceramika u rzeźnika
tak żartobliwie nazwałam urokliwe, zabytkowe kafle dekorujące ściany dawnych wnętrz handlowych, a ściślej 
– dawnych sklepów rzeźniczych. Ze względu na liczbę zachowanych wnętrz tego typu Gliwice wybijają się na tle 
innych miast śląska i oby tak zostało.

W naszym mieście można zna-
leźć aż siedem oryginalnych, 
ceramicznych wypraw ściennych 
z początku XX wieku, m.in.: przy 
ul. Krupniczej 12, Zwycięstwa 38, 
Częstochowskiej 13 i al. Korfante-
go 2. Te dekoracje, choć powstały 
prawie w tym samym czasie, bar-
dzo różnią się od siebie.

Mnie osobiście zadziwiają najbar-
dziej kafle ze sklepu znajdującego 
się na rogu ul. Wieczorka i al. Kor-
fantego. Motywami występują-
cymi na płytkach ceramicznych 
można by obdarować kilka lokali. 
Widzimy i dekoracje floralne – 
bratki, irysy, krokusy, i elementy 
geometryczne na płytkach pod-
łogowych oraz na boazeriach 
ściennych. Dwa duże kafle w nie-
bieskiej tonacji, przedstawiające 
holenderski pejzaż oraz typowe 
motywy z rysunkami głowy: bara-
na, byków i świni, dekorują ściany 
w partiach pod sufitem.

Projekt okładzin ceramicznych  
z ul. Krupniczej 12, powstałych oko-

ło 1902 r., ograniczony został na-
tomiast jedynie do stylizowanych 
ornamentów roślinnych. Motywy 
kwiatowe (mak w różnej postaci) 
spotykamy także w sklepie przy  
ul. Zwycięstwa 38. Te ostatnie kafle 
reprezentują pełną secesję, zaak-
centowaną również w wystroju 
fasady kamienicy. Pomieszczenie 
sklepu przy ul. Częstochowskiej 
o monochromatycznej kolorystyce, 
dekorują kremowe kafle z figurka-
mi figlarnych skrzatów, ludzi i zwie-
rząt. Wszystkie opisane wnętrza 

są wpisane do rejestru zabytków 
województwa.

Motywy zdobiące glazurę ochra-
niającą ściany dawnych jatek sto-
sowano również w dekoracjach 
mieszkań i klatek schodowych. 
Ceramiki tego typu nie produ-
kowano raczej w lokalnych wy-
twórniach. Świadczy o tym fakt, 
że płytki o identycznych wzorach 
można zobaczyć m.in. w Gli-
wicach, w Zabrzu, w Bytomiu, 
w Łodzi, w Warszawie.

Odkrywanie kolejnych obiek-
tów z tą, obecnie niespoty-
kaną, dekoracją przypomina 
często festiwal nieoczekiwa-
nych zdarzeń. Jakiś czas temu 
koleżanka zadzwoniła do mnie 
z rekomendacją – musisz ko-
niecznie obejrzeć film Życie na 
podsłuchu w reżyserii Floriana 
Henckel von Donnersmarcka. 
Jakie było moje zaskoczenie, 
gdy w scenach mających miejsce 
w łazience berlińskiego mieszka-
nia zobaczyłam płytki z motywem 

maku. Taki sam wzór dekoruje 
wnętrze dawnego gliwickiego 
sklepu, a obecnie kawiarni, przy 
ul. Zwycięstwa 38. Kafelki znajdu-
jące się w funkcjonującym do dziś 
sklepie przy al. Korfantego moż-
na natomiast zauważyć w filmie 
Tomasza Koneckiego Lejdis (na 
ścianach przejazdu bramnego).

Więcej informacji, opisów i zdjęć 
można znaleźć w mojej publika-
cji z 2011 r. „Piękno użyteczne. 
Okładziny ceramiczne sklepów 
rzeźniczych z początku XX wieku 
w województwie śląskim”. Mam 
nadzieję, że prezentowany w tym 
opracowaniu wykaz nie jest kata-
logiem zamkniętym i jeszcze co 
najmniej kilka kolejnych wnętrz 
z zabytkową glazurą czeka na 
odkrycie.

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator Zabytków

Kompozycję pejzażową z fryzu wieńczącego ceramikę możemy podziwiać w sklepie przy al. Korfantego

Płytka z plastyczną  
dekoracją sklepu przy  
ul. Częstochowskiej 13
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200 przedstawicieli polskich uczelni, międzynarodowe grono ekspertów oraz przedstawiciele samorządu dyskutowali na początku tygodnia 
w Gliwicach o wyzwaniach związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

Zwielokrotnienie liczby studentów 
zagranicznych to cel władz wielu 
polskich uczelni. Politechnika Ślą-
ska podejmuje z powodzeniem 
szereg działań, mających zachęcić 
obcokrajowców do studiowania 
w Polsce. Dlatego to właśnie gli-
wicka uczelnia była gospodarzem 
dwudniowej konferencji „Studenci 
zagraniczni w Polsce”, poświęconej 
rozwojowi mobilności studentów 
i pracowników naukowych, a także 
promocji potencjału intelektualne-
go miast i regionów.

– W tej chwili mamy 13 kursów 
w pełnym cyklu kształcenia na 
pierwszym i drugim stopniu. Na 
wydziałach wprowadzamy dwu-
języczny system oznakowania. 
Ponadto na każdym wydziale 
zorganizowaliśmy punkt infor-
macyjny dla studentów i pra-
cowników naukowych, których 
również chcemy pozyskać. 
Mamy ogromny potencjał i nie 
chcemy go zmarnować – prze-
konywał prof. dr hab. inż. Arka-

diusz Mężyk, rektor gliwickiej 
uczelni.

Przy wyborze uczelni kluczową 
rolę odgrywa jednak nie tylko 
poziom kształcenia, ale też oferta 
biznesu i samorządu. W debacie 
na temat koncepcji wspólnych 
działań uczelni, biznesu i samo-
rządów wzięli udział m.in.: Adam 

Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic, Janusz Michałek, prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej; Jarosław Czaja, prezes 
Future Processing – gliwickiej firmy 
z powodzeniem działającej w ob-
szarze nowoczesnych technologii.

 – W gliwickim przemyśle, w gli-
wickiej strefie ekonomicznej 

wciąż potrzebni są pracownicy, 
dobrze wykształceni inżyniero-
wie. Jeżeli studenci zagraniczni 
będą studiować w Gliwicach, to 
być może w Gliwicach zostaną. 
Zachęcamy ich do tego dobrą 
ofertą miasta w zakresie spędza-
nia czasu wolnego, w zakresie 
usług, dobrą ofertą oświatową 
dla dzieci i nade wszystko dobrą 

współpracą z przemysłem – mó-
wił Adam Neumann, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Organizatorami konferencji były: 
Fundacja Edukacyjna „Perspek-
tywy” i Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, 
a partnerem – Miasto Gliwice.

Gościem specjalnym wydarzenia-
był Jarosław Gowin, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

 – Najważniejsze jest, żeby 
weszła w życie Konstytucja dla 
Nauki, bo ona zdecydowanie 
podniesie poziom polskich 
uczelni, zwiększy ich umiędzy-
narodowienie, zachęci uczelnie 
żeby w większym niż do tej 
pory stopniu otwierały się na 
wykładowców zagranicznych, 
a polskich naukowców zachęci 
do częstszego publikowania 
w prestiżowych czasopismach 
międzynarodowych – mówił 
minister. (mt)
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kusimy zagranicznych studentów

Zwiedzaj Gliwice  
od nowej strony

akceleratory wspierają nowatorskie pomysły i współ-
finansują projekty badawczo-rozwojowe. Jeden z nich 
działa przy gliwickim technoparku. to fundusz inwesty-
cyjny, który pomaga młodym ludziom z niezwykłymi 
pomysłami uzyskać dofinansowanie unijne.

Gliwicki Akcelerator Technolo-
giczny specjalizuje się w obszarze 
nowych materiałów na przykład 
dla branży zbrojeniowej oraz 
elektroniki. W ramach Akcelera-
tora realizowane są analizy po-
mysłów biznesowych a następnie 
już w ramach działalności spółek 
finansowane są dalsze prace takie 
jak: zgłoszenia patentowe, prace 
badawczo-rozwojowe związane 
ze stworzeniem i testowaniem 
prototypów, wykonane są testowe 
produkty, weryfikowane są rynki 
docelowe. 

– Młodzi ludzie, którzy do nas 
przychodzą, mają zaskakujące 
pomysły technologiczne. Często 
takie, z którymi nawet duże firmy 
nie są w stanie sobie poradzić. Wła-
śnie w takich wizjonerów, w takie 
innowacyjne firmy łamiące reguły 
rynku nasz fundusz inwestuje ze 
środków inwestorów prywatnych 
i z Funduszy Europejskich. Zakłada-

my, że docelowo analizie zostanie 
poddanych około 300 pomysłów, 
a 15 z nich otrzyma wsparcie 
finansowe w postaci inwestycji 
oraz dotacji pochodzącej z NCBR 
w ramach programu Bridge Alfa  
– tłumaczy Michał Chojkowski, pre-
zes Akceleratora Technologicznego. 

Akcelerator Technologiczny Gliwi-
ce zainwestował dotychczas m.in. 
w spółki: Nano Games – produku-
jącą gry i symulatory 3D, ISS RFID – 
producenta innowacyjnych plomb 
zabezpieczających, wykorzystują-
cych nanotechnologię, Skynamo 
Aerospace-Hoverbike Raptor – 
której sztandarowym produktem 
jest innowacyjny pojazd latający, 
łączący w sobie cechy motocykla 
i helikoptera. 

Informacje o naborach do fun-
duszy zalążkowych znajdują się 
na stronie www.funduszeeuro-
pejskie.gov.pl.  (mf)

Pomaga młodym  
z pomysłami

Poznawaj zabytki, odwiedzaj restauracje, baw się na koncertach – teraz to jeszcze 
prostsze! Pod adresem turystyka.gliwice.eu turyści i mieszkańcy znajdą mnóstwo 
informacji przydatnych podczas planowania wycieczek po mieście. 

Nowa witryna turystyczna 
miasta, turystyka.gliwice.eu, 
to ciekawe miejsca, cenne 
zabytki, interesujące muzea, 
hotele, hale sportowe, pły-
walnie, restauracje i puby 
– zebrane w jednym miejscu 
i przystępnie opisane. Wszyst-
kie atrakcje są naniesione na 
plan miasta. 

Na stronie można także wyszu-
kać nadchodzące wydarzenia 
kulturalne – najciekawsze 
wystawy, koncerty i warsztaty, 
w których warto wziąć udział 
podczas pobytu w Gliwicach.

Dzięki nowemu serwisowi 
miasto można obejrzeć jeszcze 
przed przyjazdem. 

Najatrakcyjniejsze miejsca 
można zwiedzić wirtualnie 
albo zobaczyć niesamowite 
panoramy 360 stopni. 

Stronę uzupełnia także elek-
troniczna wersja przewodnika 
po Gliwicach i archiwum fil-
mów turystycznych.
 (mm)
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http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://turystyka.gliwice.eu
http://turystyka.gliwice.eu
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Wypożyczony z cracovii 27-letni napastnik, Mateusz Szczepaniak 
będzie występował w niebiesko-czerwonych do końca obecnych 
rozgrywek.

 – Cieszę się, że udało się dopełnić wszyst-
kich formalności i trafiłem do takiego klu-
bu jak Piast. Mamy 27 stycznia i zostało 
mi mało czasu, aby pokazać się trenerowi. 
Jestem już jednak w Hiszpanii i mogę nor-
malnie trenować z drużyną. Czas zabrać 
się do roboty – powiedział nowy napastnik 
Niebiesko-Czerwonych.

Szczepaniak był piłkarzem Cracovii od lipca 
2016 roku. Od tego czasu w barwach Pasów 
rozegrał łącznie 52 spotkania, w których 
zdobył sześć bramek oraz zanotował dwie 
asysty. W trakcie swojej kariery występował 
także w takich klubach jak: Miedź Legnica, 
Podbeskidzie Bielsko-Biała, KS Polkowice, 
Zagłębie Lubin i AJ Auxerre.

 – Cieszymy się, że udało nam się wzmocnić 
drużynę. Nie ukrywamy, że był nam potrzeb-
ny zawodnik, który ma inną charakterystykę 
niż nasi napastnicy. Ten transfer pozwoli tre-
nerowi na większe pole manewru w formacji 
ataku i wybór optymalnego rozwiązania 
w defensywie na konkretny mecz – sko-
mentował transfer Jacek Bednarz, dyrektor 
sportowy Piasta.

Mateusz Szczepaniak jest szóstym za-
wodnikiem, który zasilił szeregi Piasta 
w zimowym okienku transferowym. 
Wcześniej drużynę Niebiesko-Czerwo-
nych wzmocnili Frantisek Plach, Karol 
Dybowski, Jakub Czerwiński, Tom Hate-
ley oraz Tomasz Jodłowiec.
 GKS Piast SA

SPoRt / JubileuSZe

Mateusz Szczepaniak
napastnik
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25 stycznia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Dia-
mentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie 
pożycie i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.  
W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabe-
tycznej): Elżbieta i Michał Bladowie, Eugenia i Antoni Hanulowie, Gerda 
i Jerzy Laksowie, Janina i Stanisław Ochabowiczowie, Krystyna i Edward 
Tomasiakowie. 60. rocznicę pożycia małżeńskiego świętowali: Krysty-
na i Leonard Bartczakowie. W tym samym dniu kierownik USC złożył 
wizytę Państwu Piotrowi i Karolinie Tchórzewskim, którzy obchodzili  
70-lecie swojego małżeństwa. 
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W ramach 1/8 finału Pucharu Polski SPR Sośnica Gliwice zmierzyła 
się z energą aZS koszalin. Dla grających szczebel niżej dzielnych gli-
wiczanek był to rywal poza zasięgiem.

Energa AZS Koszalin była zdecydowanie 
najtrudniejszym wyzwaniem dla drużyny 
trenera Macieja Haupy, który przyjechał 
do Gliwic ze swoimi największymi gwiaz-
dami – reprezentantkami Polski – Roma-
ną Roszak, Moniką Michałów i Hanną  
Rycharską. 

Na pierwszą bramkę w wykonaniu Roszak 
udało się odpowiedzieć rozegraniem do 
I linii i trafieniem Aleksandry Abramowicz. 
Wywalczone przez kapitan Sośnicy pozy-
cje na kole były najjaśniejszym punktem 
ofensywy Sośnicy. W pozostałych ele-
mentach widać było różnicę poziomów 
rozgrywkowych. 

Znakomita postawa sośniczanek na 
początku drugiej połowy z pewnością 
utkwiła w pamięci kibiców. Gliwickie 

szczypiornistki były znakomite w defensy-
wie za sprawą zarówno bloku, jak i Patrycji 
Wróbel w bramce, a w ataku udało im 
się poprawić skuteczność. Ostatecznie 
spotkanie zakończyło się wynikiem 20–38.

Najwięcej bramek dla Sośnicy rzuciły Alek-
sandra Abramowicz (8) i Karolina Golec 
(6). Po stronie zwycięzcy najwięcej do 
dorobku bramkowego wniosły Roszak (9) 
i Michałów (7). Mecz pokazał wprawdzie 
znaczną różnicę, jaka dzieli gliwicki zespół 
od najlepszych drużyn w Polsce, lecz za-
wodniczki wyniosły  cenne doświadczenia. 
Wykorzystają je z pewnością w przyszłości 
na parkietach najwyższej klasy rozgrywek.

W następnym meczu, 3 lutego, Sośnica 
podejmie dotychczasowego lidera I ligi 
AZS AWF Warszawa.  (ap)

Wzmocnił Piasta
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poza zasięgiem
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urząd Miejski w Gliwicach
zaprasza do złożenia ofert 

cenowych na realizację 
niżej wymienionych przedsięwzięć

1. Zdrowe Gliwice 
Zakres tematów:
• profilaktyka jaskry, zwyrodnienie plamki żółtej,
• borelioza,
• rak prostaty,
• rak skóry, 
• choroby tarczycy.
Zakres umowy: 
• wygłoszenie prelekcji (ok. 45 minut), przygotowa-

nie artykułu (strona A4), udział w audycji radiowej 
będącej zapowiedzią prelekcji, udział w krótkim 
materiale filmowym. 

2. tai-chi na trawie
Przeprowadzenie 13 treningów dla mieszkańców na 
terenie wskazanego parku w Gliwicach, w miesiącach: 
lipiec–wrzesień 2018 r.
3. aqua aerobik dla osób 65+ na basenach Mewa 
i Delfin w Gliwicach
Treningi aqua aerobiku dla seniorów 65+. Liczba tre-
ningów: 180–200. 
Uwaga! Cena powinna uwzględniać wynajem toru.
4. aqua aerobik, budżet obywatelski śródmieście
Przeprowadzenie 15 treningów aqua aerobiku na ba-
senie Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach. 
5. Ćwiczenia gimnastyczne, budżet obywatelski śród-
mieście
Przeprowadzenie 15 ćwiczeń gimnastycznych w sie-
dzibie Szkoły Podstawowej nr 28 w Gliwicach.
6. Spotkania z dietetykiem dla osób 50+, budżet oby-
watelski śródmieście
Konsultacje indywidualne z dietetykiem (maks. 30 osób).
7. Ćwiczenia gimnastyczne dla osób 50+, budżet 
obywatelski Szobiszowice
Przeprowadzenie 30 treningów w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach. 
8. Ćwiczenia gimnastyczne z użyciem pierścieni wi-
brujących Smovey 
Przeprowadzenie 50 treningów dla seniorów z uży-
ciem pierścieni wibrujących Smovey. Miejsce na reali-
zację treningów zostanie wskazane przez organizatora 
w terminie późniejszym. 
informacje dodatkowe
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby 
fizyczne posiadające kwalifikacje uprawniające do re-
alizacji poszczególnych przedsięwzięć. 
W przypadku pkt. 1, oferty należy składać oddzielnie na 
każdy obszar zdrowotny.
Oferty na realizację poszczególnych przedsięwzięć 
można składać w terminie do 5 lutego 2018 r. w for-
mie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl.
osoba do kontaktu w sprawie zapytania:  
Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33.

Miejski Zarząd usług 
komunalnych, ul. Strzelców 

bytomskich 25c, 44-109 Gliwice,
informuje o możliwości 

umieszczenia nośników reklam, służących 
komercyjnej działalności firm reklamowych, 

na zarządzanym przez MZuk terenie przy  
ul. kujawskiej i błonie, obręb ligota Zabrska  

(teren giełdy samochodowej).
termin składania ofert: do 28 lutego 2018 r.

Więcej informacji – warunki, szkic sytuacyjny oraz wzór 
umowy dostępne są na www.mzuk.pl

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., pn.:

Modernizacja ciągłego Systemu Monitoringu 
Spalin na kominie H=100 m.

termin składania ofert wstępnych:  
6 lutego 2018 r. do godz. 15.00

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

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

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

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

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

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

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

SPoRt / oGŁoSZenia

trzecie zwycięstwo z rzędu!
Po zaciętym meczu z PGe turowem Zgorzelec drużyna Gtk Gliwice wygrała 82:78. losy spotkania 
ważyły się praktycznie do ostatnich sekund, ale w decydującym momencie próbę nerwów wytrzymali 
Jonathan Williams, trafiając z dystansu, a także Maverick Morgan, który przypieczętował  zwycięstwo.

– Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa w domu. To był trudny 
przeciwnik, który jest wyżej od nas w tabeli, ale uzyskaliśmy 
naprawdę dobry wynik. Tworzymy historię gliwickiego klubu 
– to trzecie zwycięstwo pod rząd – mówił po meczu Paweł 
Turkiewicz, trener GTK Gliwice. 

W meczu z PGE Turowem Zgorzelec beniaminek miał wielu 
bohaterów. Najskuteczniejszy był Jonathan Williams, pod 
koszem swoje zrobił Maverick Morgan, najlepszy mecz 

w sezonie rozegrał Marek Piechowicz, a 10 asyst rozdał 
Robert Skibniewski. 

Gliwiczanie doskonale rozpoczęli, na starcie drugiej kwarty 
GTK prowadziło już 22:12. Rywale zaczęli jednak gonić, na 
co wpływ miała lepsza defensywa. Po zmianie stron zgorzel-
czanie w końcu objęli prowadzenie. W decydującej kwarcie 
było 66:62 dla Turowa. W końcówce meczu trwała zacięta 
walka cios za cios, ale te decydujące zadali gliwiczanie. Na 

rozstrzygnięcie trzeba było 
czekać do ostatnich sekund. 

GTK Gliwice od początku 
roku prezentuje wysoką dys-
pozycję. Na cztery rozegrane 
spotkania gliwiccy koszykarze 
wygrali trzy razy, w tym dwa 
mecze z zespołami pretendu-
jącymi do czołowych miejsc 
w tym sezonie – MKS-em 
Dąbrowa Górnicza i Rosą Ra-
dom. W kolejnym spotkaniu 
powinni zagrać z Czarnymi 
Słupsk, ale wobec groźby 
wycofania zespołu z rozgry-
wek możliwa jest sytuacja, 
w której spotkanie zostanie 
odwołane.  (ap)

Gliwiccy fani futsalu mają podwójny powód do radości. We wtorek, podczas swojego pierwszego 
meczu rozgrywanych w Słowenii Mistrzostw europy reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Rosją – 
aktualnym wicemistrzem świata i europy. W składzie drużyny jest cała grupa gliwiczan z trenerem 
błażejem korczyńskim na czele.

Takiego wyniku nikt się nie spodziewał! Od początku meczu 
Polacy bardzo skutecznie przeszkadzali Rosjanom, prze-
chwytywali piłkę i konstruowali akcje, kończąc je strzałami. 
A nawet jeśli zawodnikom „Sbornej” udało się oddać strzał, 
to świetnie bronił ledwie 19-letni golkiper Rekordu Bielsko- 
-Biała – Michał Kałuża.

Po bezbramkowej pierwszej połowie, w której Polacy po-
kazali, że potrafią walczyć o piłkę, przyszedł czas na drugą, 
o wiele bardziej emocjonującą. W 36. minucie Rosjanin 
Iwan Ciskała posłał piłkę do naszej bramki, komplikując 
sytuację Polaków. Na szczęście Biało-Czerwoni nie odpuścili. 
Na 10 sekund przed końcem meczu Michał Kubik celnie 
trafił do siatki rywala. Zaskoczony bramkarz nie miał szans 
na obronę strzału.

Do sukcesu polskiej drużyny przyczynili się zawodnicy związani 
z Gliwicami. Nie jest to niespodzianką, bowiem nasze miasto 
to stolica polskiego futsalu. Wśród wybrańców, którzy dostali 
powołanie na ME, znalazło się 4 graczy związanych z Gliwicami: 
Przemysław Dewucki i Michał Widuch – zawodnicy Piasta Gli-
wice, Tomasz Lutecki – futsalista GSF Gliwice, Maciej Mizgajski 
– obecnie broniący barw Clearexu, a wcześniej zawodnik GAF 
oraz Piasta. Gliwiczaninem jest również trener kadry, Błażej 
Korczyński, a także drugi trener Sebastian Wiewióra. 

Remis wywalczony w ostatnich sekundach meczu daje szanse 
na awans do następnej rundy. Przed Polakami niełatwy mecz 
z Kazachstanem, który podczas swojego pierwszego występu 
na ME w 2016 roku zajął trzecie miejsce. Trzymamy kciuki za 
Biało-Czerwonych! (mt)
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Do boju Polsko, do boju 
gliwiczanie!
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Wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach 
inG banku śląskiego przyjmowane są bez 
dodatkowych prowizji.
Informacje dotyczące ww. opłat można uzy-
skać w Biurze Obsługi Interesantów na stano-
wisku wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi (parter budynku po lewej stronie od wej-
ścia 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 informu-
je, że przedmiotowa opłata należna jest na 
podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i wy-
nosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nierucho-

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

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

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

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

Wartość nieruchomości określana jest w ak-
cie notarialnym (lub decyzji administracyj-
nej), którym dana nieruchomość została 
oddana w użytkowanie wieczyste. 
Zmiana wysokości opłaty może nastąpić 
w przypadku zmiany wartości rynkowej 
nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty 
rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec 
zmianie nie częściej niż raz na trzy lata (art. 
77 ww. ustawy). W takim przypadku użyt-
kownik wieczysty powinien, do końca roku 
kalendarzowego, otrzymać pismo z wypo-
wiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie 
obowiązywała od następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fi-
zycznym, którym oddano nieruchomość na 
cele mieszkalne, a których dochód na jed-
nego członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 50% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 
rok poprzedzający ten, za który opłata ma 
być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa 
GuS, może zostać na ich wniosek przyznana 
bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata wy-
nosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana 
na okres 1 roku (art. 74 ww. ustawy). Wnio-
ski o udzielenie bonifikaty należy składać 
do 1 marca roku, za który bonifikata jest 
udzielona. 
Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty 
od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
PRZYPOMINA

o obowiązku uiszczania opłaty  
rocznej z tytułu użytkowania  
wieczystego nieruchomości  
gruntowych w terminie do  

31 marca każdego roku,  
z góry za dany rok, bez wezwania. 

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

NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• 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 
generalnego remontu
termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
370 300,00 zł
Wadium: 18 600,00 zł
termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 
9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
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, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
58 300,00 zł
Wadium: 3 000,00 zł
termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 
9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu 
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, 
parter, pow. 51,07 m2 + 5 pomiesz-
czeń w piwnicy (15,44 m2), 2 po-
mieszczenia, magazyn, Wc, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
125 800,00 zł
Wadium: 6 300,00 zł
termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.20, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, 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 pomieszczenia i Wc w piwnicy, 
2 pomieszczenia z korytarzem na 
parterze połączone wewnętrzną 
klatką schodową, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 15 lutego 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
113 400,00 zł
Wadium: 5 700,00 zł
termin oględzin: 13 lutego 2018 r. od godz. 
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
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 piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia Wc, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
Wc, pomieszczenie sanitarne, ko-
rytarz i 2 hole na i piętrze, 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 zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/33-92-997)
termin wpłaty wadium: 9 marca 2018 r.

• ul. ZWyciĘStWa 39 – al. PRZy-
JaŹni 9, lokal nr iii, parter, i piętro 
(budynek oficyny), pow. 70,45 m2 
+ piwnica: 2,75m2, 4 pomieszcze-
nia, klatka schodowa, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
43 500,00 zł
Wadium: 2 200,00 zł
termin oględzin: 24 stycznia 2018 r. od godz. 
11.40 do 11.55
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 2018 r. 
od godz. 8.15 do 8.30, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. ZaWiSZy cZaRneGo 12, 
lokal nr i, piwnica (wejście od 
podwórza), pow. 74,57 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
62 900,00 zł
Wadium: 3 200,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.10, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. StycZyŃSkieGo 24, lokal  
nr ii, i piętro, pow. 23,72 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 300,00 zł
Wadium: 1 600,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 2018 r. 
od godz. 9.55 do 10.10, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. DaSZyŃSkieGo 10, lokal nr 15, 
parter, pow. 25,37 m2 + piwnica: 
1,44 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
38 400,00 zł
Wadium: 2 000,00 zł
termin oględzin: 12 lutego 2018 r. od godz. 
13.10 do 13.25 
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 2018 r. 
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

• ul. bŁ. cZeSŁaWa 4a, lokal nr 
6, parter, i piętro, pow. 72,09 m2  
+ 2 pom. 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: 4 800,00 zł
termin oględzin: 13 lutego 2017 r. od godz. 
11.00 do 11.20, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 9 lutego 2018 r.

• ul. WitkieWicZa 34, lokal nr 2, 
parter, pow. 34,00 m2 + piwnica: 
10,97 m2, 1 pokój, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 22 lutego 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 102 832,00 zł
Wadium: 5 200,00 zł
termin oględzin: 26 stycznia 2018 r. od godz. 
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 20 lutego 2018 r.  
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ZGM przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 12 w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2018 r.

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.

urząd Miejski w Gliwicach
ogłasza nabór ciągły firm wykonawczych, 

które chcą wykonać prace w ramach edycji 
pilotażowej Programu ograniczania niskiej 

emisji na terenie Miasta Gliwice  
w 2018 roku

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

ogłoszenie uzupełniającego naboru 
wniosków do udziału w edycji pilotażowej 

,,Programu ograniczania niskiej emisji  
dla Miasta Gliwice”

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

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

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

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

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

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 5/2018 (885), 1 lutego 2018 9

oGŁoSZenia
NIERUCHOMOŚCI

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  
prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

11 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie 
się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, obejmującej działkę nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, 
położonej przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej w kW nr Gl1G/00020177/4. 
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto*: 664 700,00 zł
Wadium: 66 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 6 650,00 zł
*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nie-
ruchomość zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT.
4 lipca 2017 r. odbył się I ustny prze-
targ nieograniczony, który został 
zakończony wynikiem negatywnym.
24 października 2017 r. odbył się  
II ustny przetarg nieograniczony, który 
zakończył się wynikiem negatywnym.

1. oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i kW
Sprzedaży podlega prawo własno-
ści nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 1327, obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,4187 ha, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane,  
KW nr GL1G/00020177/4.

2. opis nieruchomości
Nieruchomość obejmująca działkę 
nr 1327, obręb Sośnica, położona jest 
w strefie peryferyjnej miasta Gliwice, 
przy ul. Sikorskiego 58. Działka za-
budowana jest dwoma budynkami 
(budynkiem byłej szkoły o powierzch-
ni użytkowej 864,30 m2 oraz budyn-
kiem gospodarczym o powierzchni 
zabudowy 35 m2). Część niezabudo-
waną nieruchomości stanowi par-
king o nawierzchni z trylinki, boisko 
o nawierzchni asfaltowej oraz zieleń. 
Kształt działki jest regularny, zbliżony 
do prostokąta. Otoczenie nierucho-
mości stanowią tereny mieszkaniowe 
oraz usługowe. 
Budynek po byłej szkole jest w złym 
stanie technicznym, wymaga prze-
prowadzenia generalnego remontu. 
Na ostatniej kondygnacji budynku 
widoczne są naloty wilgoci związane 
z nieszczelnym dachem. 
Na działce nr 1327 znajduje się przy-
łącze kanalizacji deszczowej (eksplo-
atacja i udrożnianie ww. kanalizacji 
będzie w gestii nowego właściciela). 
Z uwagi, iż kanalizacja deszczowa zlo-
kalizowana na działce nr 1327 stano-
wi odwodnienia również dla działki  
nr 1325/2, obręb Sośnica, nabywca 
nieruchomości nie może wykony-
wać żadnych prac budowlanych dla 
przedmiotowego odwodnienia bez 
ich uzgodnienia z wydziałem Przed-
sięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
W granicy działki, od strony pasa 
drogowego ul. Sikorskiego, przebie-
ga kabel niskiego napięcia zasilają-
cy oświetlenie uliczne. Ze względu 
na konieczność wykonywania 
niezbędnych napraw i prac kon-
serwujących – na rzecz właściciela 
działki nr 1890/5, obręb Sośnica  
(KW nr GL1G/00047980/1), tj. Mia-
sta Gliwice – zostanie ustanowiona 
nieodpłatna służebność gruntowa 
w pasie o szerokości 2 m, przebiegają-
cym wzdłuż północnej granicy działki  
(na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega 
sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektrotechniczna oraz teletechnicz-
na. Warunki podłączenia poszczegól-
nych mediów należy uzgodnić bezpo-
średnio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą 
publiczną – ul. Żeromskiego. Warunki 
włączenie nieruchomości do drogi pu-
blicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gli-
wicach i zależą od jej przeznaczenia 
oraz natężenia i struktury ruchu, który 
nieruchomość będzie generowała.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i sta-
nem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach 

którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 

3. Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązujące-
go od 4 września 2010 r. miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego dzielnicę Sośnica-Północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 
2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. 
Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., 
poz. 2372), nieruchomość przy ul. Si-
korskiego 58 w Gliwicach, obejmująca 
działkę nr 1327, obręb Sośnica, po-
łożona jest na terenie oznaczonym 
symbolem:
• 17 u – co oznacza: tereny istnieją-

cych usług i drobnej wytwórczo-
ści, dla których zostało ustalone 
przeznaczenie:
– podstawowe:
• usługi,
• drobna wytwórczość;
– uzupełniające:
• mieszkaniowe.

W ww. planie miejscowym dla terenu 
przedmiotowej działki ustalone zosta-
ły nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest 
w granicach: 
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w gra-
nicach obszaru i terenu górniczego 
„Sośnica III” ustala się prowadzenie 
działalności inwestycyjnej z uwzględ-
nieniem przewidywanych wpływów 
czynników geologiczno-górniczych, 
dotyczących prognozowanych skut-
ków eksploatacji górniczej, uzyska-
nych od przedsiębiorstwa górniczego.

4. Wadium
Wadium w wysokości 66 500,00 zł 
należy wnieść w formie pieniężnej 
na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 1327, obręb Sośnica”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 5 kwietnia 2018 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestni-
kom, w terminie do 3 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiado-
mieniu.

W przypadku nabycia nieruchomo-
ści przez małżonków, do dokonania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym peł-
nomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w for-
mie aktu notarialnego lub sporzą-
dzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, należy oka-
zać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) od-
pis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w for-
mie aktu notarialnego w przypad-
ku pełnomocnika osoby prawnej.

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4008/17  
z 19 stycznia 2017 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego zabu-
dowanej nieruchomości obejmują-
cej działkę nr 1327, obręb Sośnica, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nie-
ruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien 
być podpisany w ciągu 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu, tj. do  
11 maja 2018 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku 
miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) w przy-
padku wygrania przetargu zobowią-
zani są, przed zawarciem umowy 
notarialnej, uzyskać zezwolenie na 
nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy – w przypadkach, 
gdy zezwolenie jest wymagane.
Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4008/17 z 19 stycznia 
2017 r. 
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój  
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64- 
-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent miasta zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490). 

5 marca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpocznie się ii ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, obejmującej niezabudowaną działkę nr 67, obręb Stare Łabędy, zapisaną w księdze 
wieczystej nr Gl1G/00064379/0.
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 346 000,00 zł
Wadium: 34 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3 460,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
Nieruchomość obejmująca niezabudo-
waną działkę nr 67 została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4247/17 z 21 marca 2017 r. 
I przetarg nieograniczony odbył się  
5 września 2017 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.

opis nieruchomości
Nieruchomość położona przy ul. Zamko-
wej, w sąsiedztwie zabudowy mieszka-
niowej i usługowej. Nieco dalej znajdują 
się tereny Portu Gliwickiego i Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Teren 
niezabudowany, porośnięty drzewami 
i krzewami. Kształt działek nieregular-
ny, lecz korzystny pod zabudowę. Po-
wierzchnia działki wynosi 0,1923 ha, 
użytek „B”.  
Dostęp do drogi publicznej bezpośred-
nio do ul. Zamkowej. Włączenie działki 
do sieci dróg publicznych powinno być 
wcześniej uzgodnione z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
Sieci uzbrojenia terenu znajdują się 
w ulicy Zamkowej, są to następujące 
sieci: elektryczna, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej, gazowa. Możliwość 
i warunki podłączenia poszczególnych 
sieci należy uzgadniać bezpośrednio 
z właścicielami sieci.  
Przez działkę nr 67 przebiega sieć wo-
dociągowa – brak ustanowionej służeb-
ności przesyłu.
Ewentualna wycinka drzew powinna być 
prowadzona zgodnie z ustawą o ochro-
nie przyrody (t.j. DzU z 2018 r. poz. 142 
z późn. zm.). Szczegółowych informacji 
z tym zakresie udziela Wydział Środo-
wiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Nieruchomość można obejrzeć w ser-
wisie mapowym Miasta Gliwice pod 
adresem: http://utn.pl/6Zm2G

Przeznaczenie nieruchomości oraz spo-
sób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu obejmującego dziel-
nicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 
2007 r.) teren położony przy ul. Zamko-
wej, obejmujący działkę nr 67, obręb 
Stare Łabędy, oznaczony jest symbo-
lem 2Mu i 3Mu – co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Przeznaczenie podstawowe dla 2-3MU:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• tereny zabudowy usługowej,
• tereny koncentracji mieszkalnictwa 

i usług nieuciążliwych o charakterze 
centrotwórczym – komercyjnych 
i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
• budynki użyteczności publicznej,
• budynki zamieszkania zbiorowego,
• pasaże handlowo-usługowe,
• mała architektura,
• zieleń urządzona, place, skwery,
• ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
• niezbędne dojazdy,
• miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych,
• urządzenia budowlane, sieci infra-

struktury technicznej.
Przedmiotowy teren znajduje się w stre-
fie obserwacji archeologicznej i ochrony 
konserwatorskiej.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do 
zapoznania się ze stanem nieruchomości 
w terenie i planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 34 600,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na kon-
to bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka nr 67, obręb Stare Łabędy, imię 
i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
firmy i NIP, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 28 lutego 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nierucho-

mości zaoferowanej przez oferenta, 
który wygra przetarg, 

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

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wy-
gra przetarg, uchyli się od zawarcia 
umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie i wysokości oraz okazanie 
komisji przetargowej, przed otwar-
ciem przetargu, dowodu wniesienia 
wadium,

• okazanie komisji przetargowej do-
wodu osobistego osoby obecnej na 
przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub spo-
rządzonego w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełno-
mocnictwem drugiego małżonka, za-
wierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny prze-
noszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 4 kwietnia 2018 r.

Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.

Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem prawa do nieruchomości 
oraz jego ujawnieniem w księdze wieczy-
stej. Nabywca nieruchomości zobowią-
zany jest również do złożenia w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4247/17 z 21 marca 
2017 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nie-
ruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. DzU z 2018 r., 
poz. 121 z późn. zm.).

Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w go-
dzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12, 
ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami. Niniejsze ogłoszenie za-
mieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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 Miej-
skiego w Gliwicach, na parte-
rze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie inter-
netowej urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.eu),  
zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

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

i komunikaty urzędowe / Wykazy  
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach przy placu inwalidów Wojennych 12 zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

przeznaczone  
do wydzierżawienia,  
stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
•	 nr 17/2018 do 8 lutego 2018 r.,
•	 nr 21/2018 do 7 lutego 2018 r.,
•	 nr 22/2018 do 7 lutego 2018 r.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 24 do 8 lutego 2018 r.

Zarząd budynków Miejskich 
ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert na wysokość  

stawki czynszu za najem następującego lokalu użytkowego:

• ul. Graniczna 49 – pow. 53,35 m2

termin składania ofert: 9 lutego 2018 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.zbm2.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

http://bip.gliwice.eu
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
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oGŁoSZenia
OFERTY PRACY

• kontroler jakości /  
   pracownik produkcji 

wykształcenie średnie, doświadczenie 
zawodowe: min. 6 miesięcy przy pro-
dukcji, znajomość branży motoryzacyj-
nej, prawo jazdy kat. B, dobry wzrok, 
zdolności manualne, dyspozycyjność, 
zakres obowiązków: kontrola wizualna, 
selekcyjna bądź też za pomocą przy-
rządów pomiarowych, prace produk-
cyjne – części samochodowe, umowa 
zlecenie, miejsce pracy: Gliwice, strefa 
ekonomiczna + delegacje: woj. śląskie;

• prace porządkowe  
   i pielęgnacyjne w szklarni   
   oraz zbiór pomidorów 

wykształcenie: brak wymagań, zakres 
obowiązków: prace porządkowe i pielę-
gnacyjne w szklarni oraz zbiór pomidorów, 
umowa zlecenie, miejsce pracy: Paczyna;

• pomoc cukiernika 
wykształcenie zawodowe, doświadcze-
nie zawodowe: 2 miesiące, zdolności 
manualne, ks. sanepidowska, dyspo-
zycyjność, znajomość branży, zakres 
obowiązków: dekoracja ciast i tortów, 
wyrabianie ciast, obsługa maszyn, pie-
ców piekarniczych, ręczne wytłaczanie 
dekoracji cukierniczych np. marcepano-
wych, pomoc przy robieniu ciast oka-

zjonalnych, wyrabianie bitej śmietany 
oraz mas do ciast przekładanych, prace 
porządkowe, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

• blacharz lakiernik 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: 
mile widziane, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Pyskowice;

• listonosz 
wykształcenie podstawowe, gotowość 
do pracy niezależnie od warunków 
atmosferycznych, sprawność fizyczna 
i brak przeciwwskazań do dźwigania, 
sumienność i odpowiedzialność, mile 
widziany własny samochód, zakres obo-
wiązków: doręczanie korespondencji 
i przekazów pieniężnych, budowanie po-
zytywnych relacji z klientami, realizacja 
planów sprzedażowych dot. wybranych 
usług i towarów, rzetelne prowadzenie 
ewidencji korespondencji, jedna zmia-
na, miejsce pracy: Gliwice, zadaniowy 
system czasu pracy;

• elektromonter instalacji  
   elektrycznych / elektryk 

wykształcenie i doświadczenie: brak wy-
magań, mile widziane uprawnienia Sep do 
1 kV i UDT, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Zabrze lub wg zleceń, umowa o pracę.

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 25 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 umowę 

o pracę;
• atrakcyjny system wynagradzania w opar-

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

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu 

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

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

nia zawodowego.

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

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

numer naboru 1/2018
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

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

ogłasza nabór na 
Wolne StanoWiSko uRZĘDnicZe  

– ReFeRent W DZiale kSiĘGoWości,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem nieruchomościami 
lokalowymi Skarbu Państwa,

• księgowanie zaangażowanych wy-
datków,

• księgowanie wydatków struktural-
nych.

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

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

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

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

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

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność obsługi komputera 

w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych,
• umiejętność pracy w zespole.

 cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.

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

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

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

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

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

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

• dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje (kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastą-
pić zatrudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo;

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

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

• oświadczenia z klauzulą:
• „wyrażam zgodę na przetwarzanie 

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

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

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

oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.amok.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
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oGŁoSZenia
OFERTY PRACY

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 pro-

wadzonych zadań, w szczególności prac z zakre-
su: instalacji światłowodowych, elektrycznych, 
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, konserwacji 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 bez-

przewodowych,
• znajomość zagadnień związanych z administra-

cją i bezpieczeństwem sieci LAN,
• znajomość jęz. angielskiego na poziomie pozwa-

lającym 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 umo-

wę o pracę,
• wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
• możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwa-

lifikacji 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 czynności prawnych oraz o ko-
rzystaniu z pełni praw publicznych, 

• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych do ce-
lów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych),

• oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiado-
mości faktu obowiązku 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: „Kandydat na stanowi-
sko: specjalista ds. technik światłowodowych” 
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.

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 ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.

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 urzą-
dzeń i obiektów,

• realizacja planów konserwacji i usuwania awarii insta-
lacji i urządzeń elektrycznych,

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

• zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie usu-
wania awarii oraz bieżącej eksploatacji pozostałym 
pracownikom działu,

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

• aktywny udział w opracowywaniu dokumentów zwią-
zanych z wdrażaniem nowych instalacji,

• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną,
• 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, mon-
tażu i kontrolno-pomiarowym,

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

jętność współpracy z zespołem,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz CAD/CAM,
• doskonała umiejętność czytania oraz tworzenia rysun-

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

rzonych zadań.

Dodatkowym atutem będzie: 
• znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalają-

cym 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.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Magazynier/MSI/2018

Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów 
do magazynu oraz odpowiednie ich 
rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazy-
nowej,

• przeprowadzanie okresowych inwenta-
ryzacji powierzonego towaru,

• uczestnictwo w programach uspraw-
nień.

twój profil:
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 
roboczego,

• uprawnienia do obsługi wózków wi-
dłowych,

• doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku,

• wykształcenie min. zasadnicze zawo-
dowe,

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

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

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

wę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze 

+ system premiowania;
• liczne dodatki do wynagrodzenia:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• prywatna opieka medyczna Me-
dicover,

• karta MultiSport Plus,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

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

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
swojego CV wraz z listem motywacyjnym 
i podanym nr. referencyjnym Magazynier/
MSI/2018 na adres e-mail: rekrutacja@scl.
com.pl lub na adres pocztowy: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 
Gliwice. Wszystkie oferty pracy znajdziesz 
w zakładce „Kariera” na naszej stronie in-
ternetowej: www.scl.com.pl.

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
Miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Spedytor/MSI/2018

Zadania:
• pozyskiwanie zleceń transportowych 

w przewozach samochodowych,
• zapewnienie odpowiednich środków 

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

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

dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.

twój profil:
• znajomość rynku transportowego, 

w tym firm przewozowych,
• biegła znajomość języka angielskie-

go lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stano-

wisku spedytora,
• wykształcenie min. średnie (mile 

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

jętności interpersonalne i komu-
nikacyjne.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
29 lat;

• stabilne zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie zasadni-
cze + system premiowania;

• liczne dodatki do wynagrodzenia:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• prywatna opieka medyczna 

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

powe;
• miła i przyjazna atmosfera pracy 

w zgranym zespole;
• możliwość rozwoju i podnoszenia 

kwalifikacji;
• możliwość zdobycia cennego do-

świadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki SA,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, budy-
nek K lub tel. 602-290-402 lub e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl. Wszyst-
kie oferty pracy znajdziesz w zakładce 
„Kariera” na naszej stronie interneto-
wej: www.scl.com.pl.

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

ZnaJDZieSZ naS też na:

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

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

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

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

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

pracowników,
• prowadzenie akt osobowych pracow-

ników, w których powinny znaleźć się 
wszystkie dokumenty niezbędne do 
ustalenia uprawnień pracowniczych, 
uzależnionych od ogólnego lub zakła-
dowego stażu pracy, uprawnień zwią-
zanych z rodzicielstwem itp.,

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

• wystawianie zaświadczeń kadrowych 
dla pracowników według potrzeb,

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

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

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

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

• sprawowanie merytorycznego nad-
zoru nad dokumentami kadrowymi,

• pilnowanie terminów szkoleń wstęp-
nych BHP,

• pilnowanie terminu szkoleń kierow-
niczych BHP,

• pilnowanie terminu szkoleń okreso-
wych BHP,

• skierowania na badania wstępne pra-
cowników,

• skierowania na badania okresowe 
pracowników,

• skierowania na badania kontrolne 
pracowników,

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

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

• przygotowywanie poczty, korespon-
dencji w programie SOD,

• prowadzenie dokumentacji Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• pełnienie zastępstwa w sekretariacie 
szkoły,

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

• znajomość obowiązujących przepisów 
związanych z prawem pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem znajomości 
przepisów Kodeksu Pracy oraz Karty 
Nauczyciela.

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

nia zawodowego związanego z prowa-
dzeniem spraw kadrowych,

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

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

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

• umiejętność obsługi komputera.
• Wymagania dodatkowe:
• znajomość systemu FK SQOLA,
• znajomość  systemu SOD,
• znajomość programu Płatnik,
• znajomość obowiązujących przepisów 

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

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

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

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

dzających wymagane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje.

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

http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/search?q=%23GLIWICE
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„napój miłosny” to jedna z najpopularniejszych oper komicz-
nych od prawie dwóch stuleci. transmisję ze słynnej Metro-
politan opery w nowym Jorku zaplanowano na 10 lutego.

Historia biednego wieśniaka Ne-
morina zabiegającego o uczucie 
pięknej Adiny to świetna propozy-
cja na przedwalentynkowy wieczór. 
Autor „Napoju miłosnego”, Gaetano 
Donizetti, wykorzystał w swoim 
dziele to, co najlepsze w tradycji 
bel canto, królującej we włoskiej 
operze na początku XIX wieku. Pięk-
ne głosy i niewątpliwa wirtuozeria 
wokalna błyszczą w pełnej krasie 
w nowojorskim spektaklu. W roli 

Adiny zadebiutuje Pretty Yende, 
południowoafrykańska sopranistka, 
a partię Nemorina wykona kapital-
ny Metthew Polenzani, oklaskiwany 
już w 2013 roku za porywające wy-
konanie arii „Una furtiva lagrima”.

Transmisja w kinie Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3) rozpocznie się 
o godz. 18.00. Bilety są dostępne 
w kasie i za pośrednictwem strony 
www.amok.gliwice.pl. (mm)

teatr À propos od dwóch lat udowadnia, że nie sztuka wykuć tekst sceniczny na pamięć 
– sztuka to wymyślić go na poczekaniu. Zaciekawieni? Przekonajcie się sami 9 lutego 
w centrum kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85).

Grupa À propos specjalizuje się 
w występach komediowych, 
bawiąc publiczność do łez – nie-
zależnie od tego, czy mają przed 
sobą wielką aulę wypełnioną po 
brzegi, czy kilka osób. Tworzą 
swoje występy, reagując na su-
gestie odbiorców. – Obiecujemy 
dobrą zabawę albo zwrot pienię-
dzy i czasu (zawsze przyjeżdżamy 
z maszyną zaginającą czasoprze-
strzeń) – zapewniają komedianci 
z À propos.

Drugie urodziny À propos rozpocz-
ną się 9 lutego o godz. 20.00. Bile-
ty dostępne są w przedsprzedaży 

w „Mrowisku” oraz na stronie go-
ingapp.pl. Będzie je można kupić 
także przed imprezą. (mm)

cZWaRtek 1 luteGo
 ■ godz. 10.00: „Tarapaty” – seans dla dzieci w ramach Fil-

mowego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 10.00: „Pompon z rodziny Fisiów” – głośne czyta-

nie w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 21 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej (ul. Syriusza 21)

 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Z wizytą w srebrnym lesie” – 
warsztaty plastyczne w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 
17 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 10.30: „Podróż do krainy śniegu” – warsztaty pla-
styczne w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 11 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. bł. Czesława 24)

 ■ godz. 12.00: „Paddington 2” – seans dla dzieci w ra-
mach Filmowego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 14.00: „Bezpieczeństwo w górach” – warsztaty 
w ramach Ferii jak z bajki, Biblioforum (Centrum Han-
dlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00–18.00: „Kolorowy deser” – warsztaty 
kulinarne dla dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 
4–5)

 ■ godz. 16.30: „Łagodna” – seans w ramach 11. Festi-
walu Filmów Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Rerberg i Tarkowski. Odwrotna stro-
na Stalkera” – seans w ramach 11. Festiwalu Filmów  
Rosyjskich Sputnik, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Piątek 2 luteGo
 ■ godz. 10.00: „Coco” – seans dla dzieci w ramach Filmo-

wego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 10.00–12.00 i 12.15–14.15: warsztaty dizajnu dla 

dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

Sobota 3 luteGo
 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Sięgać po laury” – warsztaty dla 

dzieci w ramach Ferii w Muzeum, Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Skarby Gotów” – warsztaty dla 
dzieci w ramach Ferii w Muzeum, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

nieDZiela 4 luteGo
 ■ godz. 16.15: „Małpia afera” – seans dla dzieci w ra-

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

PonieDZiaŁek 5 luteGo
 ■ godz. 14.00: „Nela na kole podbiegunowym” – głośne 

czytanie w ramach Ferii jak z bajki, Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

WtoRek 6 luteGo
 ■ godz. 8.00–15.00: Pierwsza Pomoc Technologiczna 

– porady dla seniorów, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej (ul. Syriusza 21)

 ■ godz. 9.00: „Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane” 
– warsztaty dla dzieci w ramach Ferii w Teatrze, Teatr 
Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 9.00: „Nakręcone ferie” – warsztaty dla dzieci 
w ramach Filmowego zimowiska, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 10.00 i 12.00: „Sklep z zabawkami” – warsztaty 
plastyczne w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 17 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 10.00–12.00 i 12.15–14.15: warsztaty dizajnu dla 
dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 11.00: „Kacper i Emma jadą w góry” – seans 
dla dzieci w ramach Filmowego zimowiska, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

śRoDa 7 luteGo
 ■ godz. 9.00: „Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane” 

– warsztaty dla dzieci w ramach Ferii w Teatrze, Teatr 
Miejski (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 9.00: „Nakręcone ferie” – warsztaty dla dzieci 
w ramach Filmowego zimowiska, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 10.00–12.00 i 16.00–18.00: warsztaty ceramiki 
dla dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 11.00: „Villads” – seans dla dzieci w ramach Fil-
mowego zimowiska, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00: „365 pingwinów” – głośne czytanie w ra-
mach Ferii jak z bajki, Biblioforum (Centrum Handlowe 
Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 11.30 i 13.00: „Gdy wybije północ” – warsztaty 
plastyczne w ramach Ferii jak z bajki, Filia nr 17 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Gliwickie modelarstwo lotnicze” – spo-
tkanie ze Stanisławem Kubitem, Filia nr 5 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

improwizacja to ich konik

nie tylko dla zakochanych

CO? GDZIE? KIEDY?

kulTuRa

kultura.gliwice.eu

które europejskie miasto słynie z najwytworniejszych balów? oczywiście Wiedeń! 11 lutego 
do stolicy austrii przeniesie nas Zespół Muzyki Salonowej eleganza. W programie karnawało-
wego koncertu są utwory Johanna Straussa, Wolfganga amadeusa Mozarta oraz wiele innych 
muzycznych smaczków.
Gliwicki karnawał zakończy uro-
czysty koncert muzyki klasycznej 
na Scenie Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3). – W pro-
gramie są same przeboje, muzyka, 
która z ogromnym powodzeniem 
rozbrzmiewała w salonach XIX-
-wiecznej Europy (w szczególności 
Wiednia) i była obecna na wielu 
wykwintnych noworocznych oraz 
karnawałowych balach – mówi Wal-
demar Staniczek, skrzypek Eleganzy.

Muzycy 11 lutego wykonają utwory 
bez dyrygenta, za to pod kierow-
nictwem skrzypka, prymariusza 

Gliwickiej Orkiestry Kameralnej (tak 
zwanych pierwszych skrzypiec). 
Będzie klasycznie, lekko i bardzo 
tanecznie. Poza muzyką uznanych 
mistrzów, takich jak Strauss czy Mo-
zart, usłyszymy także kompozycje 
twórców nieco zapomnianych.

Émile Waldteufel był francuskim 
mistrzem walców, prezentował 
swoje utwory na przykład podczas 
balów królowej Wiktorii w Pałacu 
Buckingham. Julius Fučík skompo-
nował marsz „Wejście gladiatorów”, 
często wykorzystywany podczas wy-
stępów cyrkowych, a Robert Stolz, 

ostatni z „królów wiedeńskiego wal-
ca”, napisał też tysiące pieśni, które 
wykonywali między innymi Marlene 
Dietrich, Fred Astaire, a także nasz 
rodak Jan Kiepura („Brunetki, blon-
dynki”). Ich dzieła będą grane przez 
Zespół Muzyki Salonowej Eleganza.

Wiedeński Koncert Karnawałowy 
rozpocznie się 11 lutego o godz. 
18.00. Bilety są do nabycia w kasie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz 
na stronach www.teatr.gliwice.pl.  
i www.amok.gliwice.pl. Miasto Gli-
wice dofinansowuje wydarzenie.  
 (mm)

Wszyscy do walca!
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Zespół Muzyki Salonowej eleganza 
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http://amok.gliwice.pl/
https://goingapp.pl/city/42/bilety-w-calej-polsce
https://goingapp.pl/city/42/bilety-w-calej-polsce
https://kultura.gliwice.eu/
https://teatr.gliwice.pl/
http://amok.gliwice.pl/

