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

DRUGa stRONa W ObiEKtyWiE

Szymon Wąs, zawodnik Najemnika Gliwice, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach 
Europy WAKO w kickboxingu, które odbyły się w słoweńskim Mariborze. 3. pozycję w 
klasyfikacji generalnej zajęła również formacja full contact z polskiego zespołu. Lepsi od  
biało-czerwonych byli tylko reprezentanci Rosji i Turcji. Łącznie polska kadra zdo-
była na Mistrzostwach Europy 16 medali, w tym 2 złote, 3 srebrne i 11 brązowych.  
(fot. archiwum prywatne S. Wąs)

Gliwiccy uczniowie 23 listopada promowali wielokulturowość i różnorodność. Współ-
organizatorem imprezy był ZSP nr 12 w Gliwicach. Przedstawiono wyniki konkursu 
plastycznego „Romskie bajanie”, wyróżniając najzdolniejszych artystów. Ogromną radość 
i podziw wzbudziły występy młodych talentów z gliwickich placówek oświatowych,  
a także recital Teresy Walerjańskiej z zespołem. Artyści zaprezentowali utwory, które 
znakomicie odzwierciedlają cechy charakterystyczne kultury romskiej, ukraińskiej,  
a także niemieckiej. (fot. materiały organizatora)

Gliwiczanka Dominika Kossakowska, wychowanka Klubu Pływackiego „Sikret” 
Gliwice, a obecnie zawodniczka AZS AWF Katowice, wywalczyła na Mistrzostwach 
Świata w Ratownictwie Wodnym w Adelajdzie srebrny medal i tytuł wicemistrzyni 
świata na dystansie 200 m z przeszkodami. Oprócz indywidualnego sukcesu odniosła 
również drużynowy. W dwóch konkurencjach sztafetowych: 4×25m holowanie 
manekina i 4×50m z pasem, zajęła 3. miejsce. (fot. Sikret Gliwice)

Kto zwyciężył w drugiej edycji prezydenckiego konkursu? Laureata nagrody głów-
nej oraz wyróżnienia specjalnego przyznanego online przez gliwiczan poznamy 
podczas otwartej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Gliwiczanin bez barier 2018”, 
uświetni występ zespołu IRA. Już dziś zapraszamy wszystkich na to wydarzenie! 
4 grudnia, godz. 13.00, CKS Mrowisko, ul. Pszczyńska 85.

W ostatniej edycji Pucharu Regionalnego w konkurencji na czas aż 7 zawodników z Aka-
demii Wspinania GTW Gliwice stanęło na podium. W swoich kategoriach wiekowych 
Martyna Ciechanowska, Martyna Bąk i Szymon Bochenek zajęli 1. miejsce; Amelia 
Kopel – 2. Na podium znaleźli się również: Milena Ciechanowska, Kacper Blaszke 
i Mateusz Panenka. Puchar w klasyfikacji generalnej zdobyło aż 3 gliwickich wspinaczy. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesu! (fot. Akademia Wspinania GTW Gliwice)

Srebro w zawodach drużynowych i brąz w walkach indywidualnych zdobył na 
Mistrzostwach Świata Ju-Jitsu Wojtek Gryz, zawodnik gliwickiego BJJ Factory. 
Jego klubowy kolega Tomasz Paczka pomimo kontuzji zajął wysokie, 4. miejsce. 
Mistrzostwa Świata w Ju-Jitsu odbyły się w miniony weekend w szwedzkim Malmo. 
W zawodach wzięło udział 600 zawodników z 55 krajów, a w każdej z kategorii 
startowało od 30 do 40 najlepszych sportowców. (fot. BJJ Factory Gliwice)

Szymon kolejny raz na podium 

Gliwicki tygiel kultur

Dominika wicemistrzynią świata!

Gliwiczanie bez barier

Wspięli się po zwycięstwo!Srebro i brąz na Mistrzostwach Świata

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2018 (928), 29 listopada 2018 3

EDUKaCja

Różnią ich pasje i zainteresowania, ale łączy jedno – to oni są przyszłością Gliwic. Najzdolniejsi uczniowie gliwickich szkół zostali 
uhonorowani przez prezydenta miasta podczas tegorocznej gali Gliwickiego Lauru Nauki. Wyróżnienia otrzymali także dyrektorzy 
placówek i nauczyciele, dzięki wsparciu których młodzi gliwiczanie mogą rozwijać swoje pasje i wygrywać nie tylko krajowe, ale 
także międzynarodowe olimpiady i konkursy.

W Gliwicach nie brakuje wy-
bitnie zdolnych uczniów oraz 
świetnych pedagogów. Uhono-
rowaniem ich osiągnięć, zaan-
gażowania i pasji jest Gliwicki 
Laur Nauki. Te wyjątkowe wy-
różnienia wręczył 26 listopada 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz. 

– Gliwicka młodzież ma dosko-
nałe możliwości rozwoju i wiele 
szans na wykorzystywanie swo-
ich talentów. Liczba laureatów 
konkursów i olimpiad wyraźnie 
pokazuje, jak zdolnych mamy 
uczniów i jak dobre szkoły. To 
pozwala optymistycznie patrzeć 
w przyszłość – mówił prezydent 
Zygmunt Frankiewicz podczas 
uroczystości.

Uroczysta gala odbyła się na 
Scenie Bajka. Laury trafiły do 
rąk 60 najzdolniejszych uczniów 
z 17 gliwickich szkół. Wśród na-
grodzonych znaleźli się laureaci 

konkursów przedmiotowych na 
szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim lub międzynarodowym. 
Zygmunt Frankiewicz podzię-
kował także tym, którzy swoim 
zaangażowaniem i wsparciem 
przyczynili się do sukcesów swo-
ich uczniów. Listami gratulacyj-
nymi wyróżniono 43 nauczycieli 
oraz 17 dyrektorów gliwickich 
szkół. Lista laureatów dostępna 
jest na stronie www.gliwice.eu.

Prezydent Gliwic przyznał rów-
nież stypendia 51 uczniom klas 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych oraz artystycznych, któ-
rzy uzyskali w wyniku ostatniej 
klasyfikacji rocznej średnią ocen 
co najmniej 4,0 i ocenę z zacho-
wania co najmniej dobrą oraz 
legitymują się osiągnięciami 
naukowymi lub artystycznymi 
na szczeblu międzynarodowym, 
krajowym lub wojewódzkim. 
W tym roku stypendium Pre-
zydenta Miasta Gliwice pierw-

szego stopnia otrzymało 16 
uczniów, stypendium drugiego 
stopnia – 7, a trzeciego – 28 
osób. Listę laureatów można 
znaleźć na stronie www.gliwice.
eu, w zakładce Edukacja.

Gala Gliwickiego Lauru Nauki 
organizowana jest od lat przez 
nauczycieli z SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 21 w Gliwi-
cach. Wydarzenie uświetnił 
występ orkiestry Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. Ludomira Różyckiego 
w Gliwicach pod kierownic-
twem Joachima Nowaka.  
 
 (kr)
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za nami niezwykłe rozmowy w Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka”. tym razem w ramach nieformal-
nych spotkań edukacyjnych antyUniwersytetu w Gliwi-
cach zastanawiano się, czego może nauczyć nas historia 
Kss KOR. Gośćmi honorowymi spotkania byli Ludwika 
i Henryk Wujcowie, działacze opozycji w czasach Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej.

– Rozmawialiśmy o jednej 
z pierwszych form samoorga-
nizacji za czasów PRL-u, czyli 
o Komitecie Obrony Robotników. 
Myślę, że formuła tego spotka-
nia stanowiła wielką inspirację 
i zastrzyk energii dla osób, które 
już działają w organizacjach po-
zarządowych lub myślą o takim 
zaangażowaniu – stwierdza Łu-
kasz Gorczyński działający w gli-
wickich stowarzyszeniach Dialog 
Społeczny i „Cała Naprzód”.

Ludwika i Henryk Wujcowie to le-
gendy solidarnościowej opozycji. 
Henryk Wujec za PRL-u uczest-
niczył w protestach studenckich 
w 1968 r. W latach 70. należał 
wraz z żoną do Komitetu Obro-
ny Robotników, który pomagał 
represjonowanym po strajkach 
w Radomiu. Później działał 
w Wolnych Związkach Zawodo-
wych, Solidarności, uczestniczył 
w obradach Okrągłego Stołu i na-
leżał do Komitetu Obywatelskie-

go przy Lechu Wałęsie. W stanie 
wojennym był internowany i wię-
ziony za „próbę obalenia ustroju 
siłą” (wyszedł dzięki amnestii). 

Po zmianie ustroju Henryk Wujec 
był posłem trzech kadencji i wice-
ministrem rolnictwa w rządzie Je-
rzego Buzka. Od kilku lat przebywa 

na emeryturze i nie uczestniczy 
czynnie w polityce. Działa wraz 
z żoną w organizacjach pozarzą-
dowych, dzieląc się z młodszymi 
pokoleniami swoją wiedzą.

Jak ocenia współpracę trzeciego 
sektora z gliwickim samorządem? 
– Bardzo dobrze! – podkreśla 

Wujec. – Cieszy mnie, że stowa-
rzyszenie Dialog Społeczny, które 
działa w całej Polsce, a w Gliwi-
cach ma swój silny ośrodek, za-
prosiło nas do rozmowy z gliwic-
kimi NGO’sami. Szansa wymiany 
doświadczeń w takim gronie to 
rzecz bezcenna – dodaje.  
 (Gliwice TV/kik)

MiastO i MiEszKańCy

Cenna 
inspiracja

Katarzyna Ponińska oraz Wojciech szkarłat – studenci Wydziału architektury 
Politechniki Śląskiej – zajęli kolejno pierwsze oraz trzecie miejsce w ogólnopol-
skim konkursie „Habitat Now” na projekty z zakresu architektury mieszkaniowej.

Katarzyna Ponińska otrzyma-
ła pierwszą nagrodę za pracę 
inżynierską i konkursową 
„Connectiv housing”, przygo-
towaną pod opieką dr. hab. 
inż. arch. Tomasza Wagnera. 
Jak podkreśla autorka, jej pró-
bą odnalezienia przepisu na 
mieszkalnictwo jest połączenie 
domu jako struktury z naturą 
oraz ludzi między sobą. Po-
zwala to na zaspokojenie bar-
dziej zróżnicowanych potrzeb 
mieszkańców.

– Jest to dla mnie ogromne wy-
różnienie. Mój projekt zwraca 
uwagę na ważne aspekty, ja-
kie są pomijane w dzisiejszym 

projektowaniu deweloperskich 
mieszkań – bezpieczeństwo, 
rozumiane jako wyższa świa-
domość społeczna i lepsze 
relacje sąsiedzkie oraz połą-
czenie z naturą, jako namiast-
kę wiejskiego życia w mieście. 
Całość spojona jest w formie 
miejskiego bloku, przez co pro-
jekt wydaje się bardziej realny 
i dostępny – wyjaśnia Katarzy-
na Ponińska. Projekt gliwickiej 
studentki już wcześniej znalazł 
się wśród 20 najlepszych roz-
wiązań w konkursie Tamayouz 
International Award 2017.

Trzecie miejsce zajął projekt Woj-
ciecha Szkarłata, „Sport&Living 

Hybrid”, którego promotorem był 
dr inż. arch. Jan Kubec. 

– Jestem bardzo szczęśliwy, 
że projekt został wyróżniony 
w konkursie, który porusza po-
szukiwanie innowacyjnych spo-
sobów kształtowania środowiska 
mieszkaniowego, odpowiadają-
cego potrzebom współczesnego 
użytkownika – mówi Wojciech 
Szkarłat. 

Projekt zakłada połączenie 
obiektu wielkogabarytowego 
o funkcji sportowej z zabudową 
wielorodzinną, która ułatwia 
relacje międzyludzkie i kontakt 
człowieka ze sportem.  (PŚ/kr)

Młodzi architekci z Politechniki  
Śląskiej znów najlepsi!

Niewątpliwie są wzorami do naśladowania, bo o byciu 
eko i ochronie środowiska wiedzą najwięcej. Drużyna ze 
szkoły Podstawowej nr 10 zdobyła Grand Prix w X edycji 
Ekoturnieju. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko 
wiedzą ekologiczną, ale również sprawnością w zada-
niach sportowych. 

Jubileuszowy X EkoTurniej Szkół 
Podstawowych o Puchar Prezy-
denta Miasta Gliwice odbył się 
21 listopada w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym nr 12 w Gliwi-
cach. Jest to cykliczna impreza 
ekologiczno-sportowa, która ma 
podnieść świadomość ekolo-
giczną wśród najmłodszych oraz 
zachęcić ich do podejmowania 
aktywnych działań przyczyniają-
cych się do poprawy jakości śro-
dowiska w ich najbliższej okolicy. 

Podczas turnieju uczestnicy 
sprawdzają poziom swojej 
wiedzy ekologicznej. Najpierw 
indywidualnie rozwiązują test 
eliminacyjny, a później podczas 
ekoquizu, drużynowo zmagają 
się z zagadnieniami z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska. 
Dodatkowo przeprowadzane 
są również zawody sportowe, 

w których obok zwycięstwa 
równie ważne jest rozwijanie 
umiejętności zdrowej rywalizacji 
i aktywnego spędzania czasu.

Najlepszą w jubileuszowej edycji 
okazała się Szkoła Podstawowa 
nr 10. Drugie miejsce w turnieju 
zajął Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 5, a na 3. miejscu uplasowała 
się Szkoła Podstawowa nr 5. 
Wyróżniono również drużynę 
sportową i ekologiczną. W tej 
pierwszej kategorii najlepszy był 
zespół ze Szkoły Podstawowej  
nr 26, natomiast największą 
wiedzą ekologiczną wykazała się 
reprezentacja ze Szkoły Podsta-
wowej nr 15. 

Organizatorami EkoTurnieju byli: 
Miasto Gliwice i Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach.  
 (kr)
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Dzięki wdrożonym przez Urząd Miejski w Gliwicach szybkim 
płatnościom online, za większość standardowych czyn-
ności urzędowych gliwiczanie mogą płacić zdalnie, przez 
internet. to całkowicie bezpieczne i wygodne rozwiązanie.

Od lipca klienci Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach większość opłat ad-
ministracyjnych mogą regulować 
bez wychodzenia z domu. Dzięki 
systemowi e-Płatności Blue Me-
dia, mają do dyspozycji szybkie 
płatności (mTransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKO), płatności online kar-
tą płatniczą (VISA, VISA Electron, 
MasterCard i Maestro) oraz BLIK.

Przez Internet można uiścić opłaty 
komunikacyjne (np. zarejestrowa-
nie pojazdu czy wydanie prawa jaz-
dy) i skarbowe (np. sporządzenie 
aktu małżeństwa albo pełnomoc-
nictwa). Online można zapłacić 
także za udostępnienie danych 
z ewidencji ludności czy wydanie 
zezwolenia na budowę. Jak wynika 
ze statystyk prowadzonych przez 
Blue Media, klienci najczęściej pła-
cą online za wydanie prawa jazdy.

jak to działa?

Opłaty dokonywane są za po-
średnictwem formularza ogól-

nego dostępnego pod adresem 
gliwice.oplatyurzedowe.pl.  
Prowadzi do niego baner PŁatNO-
ŚCi ONLiNE znajdujący się w dolnej 
części strony internetowej miasta 
Gliwice.eu oraz Wirtualne biuro 
Obsługi UM w Gliwicach. Dokład-
nie rzecz ujmując, trzeba wejść 
na stronę bip.gliwice.eu, kliknąć 
w boczną zakładkę „Wirtualne 
biuro Obsługi” i odnośnik „Karty 
opisów usług”, a po wyborze inte-
resującej nas usługi i przesunięciu 
karty informacyjnej do punktu 
„jakie opłaty należy ponieść i jak 
to zrobić?”, kliknąć w przycisk 
„zapłać” w sekcji opłat.

W formularzu ogólnym należy 
podać rodzaj sprawy, za którą uisz-
czana jest opłata, uzupełnić dane 
identyfikacyjne (imię, nazwisko, 
adres zamieszkania, adres e-mail 
i szczegóły dotyczące przedmiotu 
płatności) oraz wskazać formę 
płatności. Po przekierowaniu na 
stronę tran-sakcyjną banku dane 
płatnika i kwota do zapłaty są uzu-

pełniane automatycznie, a klient 
je tylko potwierdza.

Po dokonaniu płatności klient 
otrzymuje na podany w formu-
larzu adres e-mail potwierdze-
nie, które drukuje i przedstawia 
w urzędzie podczas załatwiania 
sprawy. Usługa kosztuje 1 zł i jest 

doliczana przez operatora do 
transakcji. 

Część z dostępnych w systemie 
opłat za sprawy może być ze sobą 
łączona, np. jeżeli potrzebujemy 
zapłacić za kilka pełnomocnictw, 
prowizja naliczy się tylko raz.

Jednak w większości przypadków 
(np. przy rejestracji pojazdów) 
sprawy trzeba opłacać pojedyn-
czo. W razie wątpliwości, które 
sprawy trzeba opłacać osobno, 
należy zdać się na system, który 
blokuje możliwość dodania ko-
lejnych opłat.  
 (mf/kik)

z Miasta

za nami pierwsza sesja nowej Rady Miasta Gliwice w kadencji 2018–2023. Przed tygodniem w Ratuszu miejscy radni 
oraz wybrany po raz kolejny przez mieszkańców Gliwic prezydent zygmunt Frankiewicz złożyli uroczyste ślubowania.
Radnych i przedstawicieli władz 
miasta przywitała Ewa Potocka (Ko-
alicja Obywatelska.Nowoczesna), 
której w nowej 5-letniej kadencji 
przypadła rola przewodniczącej 
seniorki. Otworzyła ona część 
oficjalną, podczas której 25 człon-
ków nowej Rady Miasta złożyło 
uroczyste ślubowanie. Dokumen-
ty potwierdzające wybór wręczał 
rajcom przewodniczący Miejskiej 
Komisji Wyborczej Łukasz Zamoj-
ski, sędzia Sądu Rejonowego.

Zaświadczenie o wyborze ode-
brał także dotychczas urzędujący 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz, wybierany na tę funkcję 
nieprzerwanie od 1993 roku. 
Złożył ślubowanie, dziękując przy 
okazji za okazane mu ponownie 
zaufanie.

– Mam nadzieję, że wypracowa-
ne w Gliwicach bardzo wysokie 
standardy pracy samorządu zo-
staną podtrzymane – podkreślał 
Zygmunt Frankiewicz. – Uważam, 
że nawet różniąc się merytorycz-
nie, można udanie współpraco-
wać, rozmawiać ze sobą i być 
wiernym złożonemu ślubowaniu, 

w którym prymat wiedzie dobro 
mieszkańców i miasta.

Po zaprzysiężeniu radnych 
i prezydenta wyłoniono prze-
wodniczącego Rady Miasta 
Gliwice i jego zastępców. Wybór 
przewodniczącego RM nastąpił 
jednogłośnie. Funkcję tę ponow-
nie pełnić będzie Marek Pszonak 
z Koalicji dla Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza. Jego zastępcami 

zostali: Ewa Potocka z Koalicji 
Obywatelskiej.Nowoczesna, 
Krystyna Sowa z Koalicji dla 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza 
i Zdzisław Goliszewski z Prawa 
i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w 25-osobowej 
Radzie Miasta Gliwice w kadencji 
2018–2023 będą działać repre-
zentanci trzech klubów: Koalicji 
dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza 

(KdG), Koalicji Obywatelskiej.
Nowoczesna (KO.N) oraz Prawa 
i Sprawiedliwości (PiS).

Radnymi z ramienia KdG zostali 
ostatecznie: Krystyna Sowa, 
Grażyna Walter-Łukowicz, Michał 
Jaśniok, Krzysztof Kleczka, Mag-
dalena Budny, Marek Pszonak, 
Tadeusz Olejnik, Paweł Wró-
blewski, Stanisław Kubit, Jacek 
Trochimowicz i Marcin Kiełpiński.

W klubie KO.N znaleźli się: Ewa 
Potocka, Zbigniew Wygoda, 
Leszek Curyło, Agnieszka Filip-
kowska, Janusz Szymanowski 
i Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Klub PiS reprezentują: Adam 
Michczyński, Tomasz Tylutko, 
Adam Majgier, Ryszard Buczek, 
Gabriel Bodzioch, Łukasz Chmie-
lewski, Krzysztof Paweł Procel 
i Zdzisław Goliszewski.  (kik)

Nowa Rada Miasta i prezydent 
Gliwic zaprzysiężeni

zapłać online w Wirtualnym biurze Obsługi
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W związku ze zbliżającymi się świętami bożego Narodzenia zmieni się organizacja 
pracy w Urzędzie Miejskim i jednostkach. będą one czynne w sobotę 8 grudnia, 
a zamknięte w poniedziałek 24 grudnia, w wigilię bożego Narodzenia. 

Urząd Miejski w Gliwicach wy-
jątkowo będzie czynny w sobo-
tę 8 grudnia. Tego dnia sprawy 
w urzędzie przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz Jasnej 31a będzie moż-
na załatwić w godz. od 8.00 do 
16.00. 

Nieczynny jednak będzie dzia-
łający w UM terenowy Punkt 
Paszportowy Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

8 grudnia czynne będą też: Za-
rząd Dróg Miejskich (w godz. 
7.30–15.30), Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych (w godz. 

7.00–15.00), Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej (w godz. 
7.30–15.30) oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej (klienci 
będą przyjmowani do godz. 
15.30, ale kasa będzie czynna 
do godz. 14.00). Filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej będą tego 
dnia pracowały zgodnie z obo-
wiązującym w placówkach 
harmonogramem. 

Pracująca sobota ma związek 
z tym, że 24 grudnia, w wigi-
lię Bożego Narodzenia, Urząd 
Miejski w Gliwicach, w tym 
również Terenowy Punkt Pasz-

portowy Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, będą zamknięte, 
z wyjątkiem kasy urzędu i sta-
nowiska ds. rejestracji zgonów 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
(ul. Zwycięstwa 21). 

Te punkty będą czynne 
w godz. od 8.00 do 13.00. 24 
grudnia otwarta będzie też 
Biblioteka Centralna MBP przy  
ul. Kościuszki. Książki tego dnia 
będzie można wypożyczać 
w godz. od 8.00 do 14.00. 
Pozostałe jednostki miejskie 
będą zamknięte.  
 (mf)

z Miasta

Urząd Miejski otwarty  
w sobotę 8 grudnia

Gliwice pięknieją, a do poprawy estetyki przyczyniają się m.in. odnawiane elewa-
cje budynków. Dużym nakładem sił i środków zarówno miasta, jak i spółdzielni czy 
wspólnot mieszkaniowych ocieplane są liczne nieruchomości, a nowe tynki zewnętrz-
ne znacznie poprawiają estetykę otoczenia. Często jednak, niemalże następnego 
dnia, wandale niszczą cały ten wysiłek. Nie trzeba wiele, aby straty były ogromne. 
Wystarczy farba w sprayu, z dodatkiem kompletnego braku wyobraźni i szacunku 
dla cudzej własności, i poczucie bezkarności. 
Łatwiej w naszym mieście 
wskazać elewacje, na których 
pojawiły się różnorakie bazgroły, 
a często także wulgarne teksty, 
niż te nieoszpecone. W ostatnim 
czasie nieoszczędzone zostały 
m.in. okolice ul. Rybnickiej, 
Dworcowej i Strzody, al. Przyjaź-
ni, ul. Żwirki i Wigury, Kosów czy 
Jana Pawła II. Tym razem jednak 
wandal nie pozostał bezimienny. 

Pracownik Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach w trakcie ruty-
nowej pracy zauważył na ekranie 
monitora młodego człowieka, 
który niszczył elewację jednego 
z budynków. Zabezpieczył ma-
teriał na DVD i przekazał policji. 

Sprawca został zidentyfikowany. 
Jest więc nadzieja, że finał tych 
wyczynów będzie miał miejsce 

w sądzie, bo straty z powodu 
jego chuligańskich poczynań nie 
są małe.  (jr)

Nikt nie jest bezkarny

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić 
na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Roz-
rachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać 
Profil Zaufany i zarejestrować konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPaR –  
opłaty pod kontrolą

W związku z nadchodzącą Konferencją stron Ramowej 
Konwencji Narodów zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, czyli szczytem klimatycznym COP24 w Katowi-
cach (3–14 grudnia), premier Polski podpisał zarządzenie 
wprowadzające pierwszy stopień alarmowy aLFa na 
terenie województwa śląskiego oraz Krakowa. aLFa 
obowiązuje tam od 26 listopada od godz. 00.00 do 15 
grudnia do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe są przede 
wszystkim sygnałem do goto-
wości dla służb mundurowych. 
Wprowadzenie ALFY (o cha-
rakterze ogólnego ostrzeżenia) 
oznacza, że służby mają informa-
cję o potencjalnym zagrożeniu, 
a w związku z tym administracja 
publiczna jest zobowiązana do 
zachowania szczególnej czuj-
ności. W tych dniach należy 
zwracać uwagę na dziwnie za-
chowujące się osoby, pozosta-
wiony w miejscach publicznych 
bagaż, podejrzanie wyglądające 
paczki czy samochody, które 
zaparkowano w miejscach nie-
dozwolonych. O każdej sprawie 
powinno się informować poli-
cję. Dla służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo ważne są 
także informacje o sytuacjach 
niestandardowych, które mogą 
nam wydać się co najmniej 
dziwne.

Przypomnijmy, że zgodnie z usta-
wą o działaniach antyterrory-
stycznych, w przypadku wystą-
pienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym lub zagrożenia 
takim zdarzeniem można wpro-
wadzić jeden z czterech stopni 
alarmowych: ALFA, BRAVO, 
CHARLIE lub DELTA.

Wprowadza je, zmienia i od-
wołuje, w drodze zarządzenia, 
w zależności od rodzaju zagro-
żenia zdarzeniem o charakterze 
terrorystycznym, Prezes Rady 
Ministrów, po zasięgnięciu opinii 
ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych i szefa ABW. 
W przypadkach niecierpiących 
zwłoki – minister właściwy 
do spraw wewnętrznych, po 
zasięgnięciu opinii szefa ABW, 
informując o tym niezwłocznie 
Prezesa Rady Ministrów.   
 (CRG/kik)

Na Śląsku obowiązuje 
stopień alarmowy 
aLFa. 
Co oznacza?
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Zarządca sieci – miejska spółka 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Gliwicach – podłą-
czył już około 43 tys. gliwickich 
mieszkań, z których mniej więcej 
jedna czwarta korzysta również 
z ciepła do podgrzania wody 
użytkowej. Dodatkowo Miasto 
Gliwice planuje do 2021 roku 
przyłączyć do sieci PEC 1320 
lokali komunalnych w budyn-
kach będących stuprocentową 
własnością gminy. W połączeniu 
z wymianą ogrzewania przejdą 
one również termomodernizację.

Miejskie ciepło systemo-
we to dobra i bezpieczna 
alternatywa dla piecy-
ków gazowych i podgrze-
waczy elektrycznych. 
Coraz więcej gliwiczan 
przekonuje się do jego 
licznych zalet, m.in. stale 
ciepłej wody w kranie.

Ciepła woda użytkowa to za-
wsze woda wodociągowa, tyle 

że ogrzana przez ciepło syste-
mowe w węźle zamontowanym 
w budynku i zaopatrzonym 
w centralny system nadzoru ja-
kości ciepła dla Gliwic. Nie ma 
tu zagrożenia zaczadzeniem, 
wybuchem, nie trzeba też 
martwić się o przeglądy tech-
niczne, szczelność instalacji czy 
zakupy inwestycyjne nowych 
jednostek grzewczych. Wystar-
czy odkręcić kran, a popłynie 
ciepła woda lub przekręcić za-
wór przy kaloryferze w sezonie 
grzewczym, by ogrzać mieszka-

nie lub dom do odpowiedniej 
temperatury. Jedną z ostatnich 
takich realizacji PEC – Gliwice 
wykonał w jednym z budynków 
przy ul. Derkacza na osiedlu 
Sikornik. 

– Duże zaangażowanie i współ-
praca ze spółdzielnią miesz-
kaniową przy Politechnice 
Śląskiej pozwoliły na sprawne 
przeprowadzenie całej inwe-
stycji. Prace w poszczególnych 
mieszkaniach budynku wynio-
sły do 5 godzin. Z sygnałów, 
które do nas docierają wynika, 
że mieszkańcy są zadowoleni 

z komfortu i wygody oraz kon-
kurencyjnej ceny w stosunku 
do ponoszonych dotychczas 
kosztów – podkreśla Beata 
Wacławczyk, specjalista ds. 
marketingu i handlu w PEC – 
Gliwice. 

Szczegółowe informacje na 
temat warunków przyłączania 
budynków do miejskiej sieci cie-
płowniczej, ponoszonych kosz-
tów oraz ofert Pakiet Standard 
i Pakiet Premium dla nowych 
odbiorców można znaleźć na 
stronie internetowej www.pec.
gliwice.pl.  (kik)

Rośnie świadomość zagrożeń, jakie niesie spalanie węgla i śmieci w przestarzałych piecach węglowych. Miasto od lat nie ustaje w staraniach, 
by jakość powietrza w Gliwicach była coraz lepsza i dofinansowuje inwestycje zmiany systemów grzewczych na ekologiczne. W tej materii 
coraz większe jest zainteresowanie mieszkańców miejską siecią ciepłowniczą. Pozwala ona na wygodne i bezpieczne ogrzewanie mieszkań, 
domów i instytucji oraz na dostarczanie ciepłej wody. 

z Miasta

Miejskie ciepło. Dlaczego warto?

W przyszłym roku jednostki samorządu terytorialnego będą musiały płacić za prąd o co najmniej kilkadziesiąt procent więcej. tak drastyczną 
podwyżkę zastosowały w skali całego kraju wszystkie państwowe spółki energetyczne. Mieszkańców czeka w konsekwencji skokowy wzrost 
kosztów życia, szczególnie dotkliwy, gdyż podwyżki cen prądu dotkną również małe i średnie firmy. Koszt energii elektrycznej ukryty jest 
przecież w każdej usłudze i dostępnym nam produkcie – na przykład w cenie bochenka chleba.

W ostatnim czasie lokalne samo-
rządy z przerażeniem przeglądały 
oferty dostawców prądu i orga-
nizowały przetargi na dostawę 
energii elektrycznej. Z wyliczeń wy-
nikło bowiem, że w przyszłym roku 
dużo więcej zapłaci każda gmina 
i miasto. Średnio 60-procentową 
podwyżkę cen prądu zastosowały 
wszędzie wszystkie energetyczne 
spółki Skarbu Państwa, co można 
traktować jako realizację polityki 
rządu. W przypadku Miasta Gliwi-
ce, które zdecydowało się już na 
wspólny zakup energii elektrycznej 
w ramach grupy zakupowej Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 
koszt dostaw prądu w 2019 roku 

będzie o ok. 67% wyższy w stosun-
ku do roku bieżącego.

Nikt nie był przygotowany na tak 
drastyczne podwyżki. Obecnie 
samorządy głośno protestują 
w imieniu mieszkańców, którzy 
bardzo szybko odczują podnie-
sienie cen. Miasto Gliwice bę-
dzie musiało kupować za dużo 
większe pieniądze energię elek-
tryczną, która jest potrzebna do 
oświetlenia, funkcjonowania firm 
komunalnych, Urzędu Miejskie-
go, szpitala, szkół czy przedszkoli. 

tymczasem Gliwice od dawna 
starają się ograniczać zużycie 

energii elektrycznej. służą temu 
różnorakie inwestycje. Najbar-
dziej widoczna z punktu widzenia 
mieszkańców jest modernizacja 
oświetlenia ulicznego w ramach 
realizacji gliwickiego masterplanu.

Zmiany, które w tej dziedzinie się 
dokonują, znakomicie ograniczą 
zużycie prądu w tej grupie wy-
datków. Stosowane jest bowiem 
oświetlenie ledowe, które wymaga 
zdecydowanie mniejszej mocy przy 
większym strumieniu świetlnym. 

– W połączeniu ze skalą ter-
momodernizacji budynków czy 
wprowadzaniem automatyki do 

sterowania oświetleniem daje 
to Gliwicom, miastu o dobrej 
kondycji finansowej i relatywnie 
bogatemu, szansę na uniesienie 
podwyżki za prąd. Nie zmienia 
jednak faktu, że będzie ona nas 
kosztowała wiele milionów złotych 
– stwierdza Zygmunt Frankiewicz.

Także mieszkańców czeka sko-
kowy wzrost kosztów życia, gdyż 
szeroko zakrojone podwyżki cen 
prądu dotkną – obok samorzą-
dów – również małe i średnie 
firmy, w tym wytwórców żyw-
ności. Koszt energii elektrycznej 
ukryty jest przecież w każdej 
usłudze i dostępnym nam pro-

dukcie, na przykład w cenie 
bochenka chleba. 

Niepokój samorządów budzą 
m.in. sprzeczne działania mini-
stra energii, który jeszcze przed 
wyborami samorządowymi prze-
konywał, że podwyżek w taryfie 
G dla gospodarstw domowych 
w 2019 roku w ogóle nie będzie. 
Potem ogłosił, że będą one nie 
większe niż 5%. Przed kilkuna-
stoma dniami natomiast Urząd 
Regulacji Energetyki oficjalnie 
potwierdził, że firmy energetycz-
ne złożyły już wnioski o podwyż-
ki. Niektóre chcą podnieść ceny 
aż o 30%. (kik)

Elektryzująca podwyżka
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„Gliwice. biografia miasta” to autorskie spojrzenie dr. bogusława tracza na historię 
Gliwic – od pradziejów do początku XXi wieku. Niezwykłe wydawnictwo Muzeum 
w Gliwicach będzie miało swoją premierę 30 listopada.
Książka składa się z czter-
nastu rozdziałów, w których 
autor opisuje najciekawsze 
i najważniejsze dla rozwoju 
Gliwic wydarzenia. Szczególnie 
dużo miejsca Bogusław Tracz 
poświęca czasom współcze-
snym. „Przybliżam również te 
fakty i miejsca, które już są lub 
powinny się stać swoistymi 
»węzłami pamięci«, na pod-
stawie których wciąż na nowo 
konstruowana jest i przekształ-
cana zbiorowa pamięć współ-
czesnych mieszkańców Gliwic” 
pisze we wstępie.

„Gliwice. biografia 
miasta” to kawał histo-
rii. blisko 600-stronico-
we wydawnictwo ma 
niewątpliwą wartość 
historyczną, jednak 
przede wszystkim jest 
to pasjonująca lektura 
dla gliwiczan.

 – Bo Gliwice są naszym więk-
szym domem, o którym powin-
niśmy wiedzieć jak najwięcej. 
Stąd biografia miasta, czyli nie-
mal rodzinna historia – mówi 

Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach.

Spotkanie autorskie z udziałem 
dr. Bogusława Tracza i dr. Seba-
stiana Rosenbauma rozpocznie 
się 30 listopada o godz. 17.00 

w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). Publikacja będzie do naby-
cia w cenie 30 zł w Willi Caro, 
Centrum Informacji Kultural-
nej i Turystycznej (ul. Dolnych 
Wałów 3) oraz księgarni Kawka  
(ul. Siemińskiego 11).  (mm)

kultura

już od 1928 roku w budynku przy ul. Dolnych Wałów 3 działa kino. 90 lat historii 
będzie można świętować 8 grudnia na wyjątkowej imprezie urodzinowej. zagra na 
niej Maciej Maleńczuk z zespołem.
Kino w tej lokalizacji otwarto 
w sobotę 8 grudnia 1928 roku 
– 90 lat temu. Obecnie jest to 
kino studyjne Amok, wcześniej 
w tym miejscu funkcjonowała 
Bajka, a na samym początku – 
niemieckie Lichtspiele. 90. uro-
dziny kina przy ul. Dolnych Wa-
łów 3 zaplanowano na sobotę 
8 grudnia o godz. 19.00. Wtedy 
też kinomani będą mogli poznać 
kilka ciekawostek, słuchając in-
teresującego wprowadzenia do 
historii tego obiektu.

Podczas jubileuszowej pro-
jekcji filmowej zostanie wy-
świetlony „Mocny człowiek” 
w reżyserii Henryka Szary. 
Dramat psychologiczny z 1929 
roku po II wojnie światowej 
został uznany za zaginiony, 
bo w Polsce nie zachowała się 
żadna kopia. Jednak jako jeden 
z nielicznych polskich filmów 
tuż po premierze trafił do 
dystrybucji także za granicą. 
Dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności w 1997 roku jed-
na kopia dzieła Henryka Szary 
odnalazła się w Belgii.

„Mocny człowiek” jest ada-
ptacją powieści Stanisława 
Przybyszewskiego. Opowieść 
o artyście, który dla sławy i bo-
gactwa jest w stanie posunąć 
się do największych niegodzi-
wości, to jeden z ostatnich 
polskich filmów epoki kina 
niemego. Niewątpliwie warto 
go zobaczyć także ze względu 
na Henryka Szarę – uważanego 
za jednego z najciekawszych 
reżyserów dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce, 
zamordowanego w warszaw-
skim getcie w 1942 roku.

Za udźwiękowienie do „Mocnego 
człowieka” będzie odpowiadać 
Super Trio w składzie: Maciej Ma-
leńczuk, Jakub Rutkowski i Robert 
Tuta. Muzyczna ilustracja do filmu 
z lat 20. to połączenie rockowej 
improwizacji i nowoczesnej elek-
troniki. Maleńczuk i spółka za 
pomocą dźwięków oddadzą roz-
terki głównego bohatera i duszny 
klimat filmu Henryka Szary.

Bilety w cenie 30 (normalne) 
i 25 zł (ulgowe) można kupić 
w kasie kina i na stronie inter-
netowej amok.gliwice.pl. (mm)

Ważna książka o Gliwicach

Kino z tradycjami
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„Mocny człowiek”, reż. H. szaro

Czytanie jest fajne i warto to robić od małego. W Gliwicach 
dzieci urodzone w 2015 roku podczas odwiedzin w jednej 
z filii Miejskiej biblioteki Publicznej dostają niezwykły 
prezent. Żeby otrzymać specjalną Wyprawkę Czytelniczą 
warto się pospieszyć – akcja potrwa do końca roku.

W skład zestawu dla 3-letnich 
czytelników wchodzą: pięknie 
wydana książka z wierszami, 
broszura informacyjna dla ro-
dziców pt. „Książką połączeni, 
czyli o roli czytania w życiu 
dziecka” i Karta Małego Czy-
telnika. Za każde wypożyczenie 
z księgozbioru dziecięcego mali 
czytelnicy dostają naklejki, a po 

zebraniu dziesięciu otrzymają 
imienny dyplom.

Akcja jest elementem kampanii 
Instytutu Książki „Mała książka 
– wielki człowiek”. Celem akcji 
jest promocja rodzinnego czy-
tania i rozwijanie czytelniczej 
wyobraźni. Organizuje ją Instytut 
Książki.  (mm)

Cztery zdolne instrumentalistki 2 grudnia zaprezentują 
gliwickim słuchaczom znakomite utwory Ludwiga van 
beethovena i antonina Dvořáka. Koncert al Pari Quartet 
odbędzie się w zabytkowym wnętrzu Willi Caro.

Podczas gliwickiego koncertu 
Al Pari Quartet sięgnie zarówno 
do utworów z okresu rozkwitu 
tej formy – klasycyzmu, jak i ro-
mantyzmu. W zespole występują 
dwie skrzypaczki, Marta Lucjan 
i Alicja Miruk-Mirska; altowio-
listka Magdalena Maier i wio-
lonczelistka Elżbieta Rychwalska. 
Artystki są związane z Akademią 
Muzyczną w Katowicach, a Alicja 
Miruk-Mirska to gliwiczanka, 
która z wyróżnieniem ukończyła 
Państwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia w naszym mieście. Poza 
wieloma nagrodami na konkur-
sach muzycznych ma też na koncie 
współpracę z Gliwicką Orkiestrą 
Kameralną.

W programie koncertu są wczesne 
kwartety smyczkowe Beethovena. 

– Czwarty utwór tego cyklu w ulu-
bionej przez kompozytora patetycz-
nej tonacji c-moll łączy kameralny 
skład z prawdziwie symfonicznym 
rozmachem i mocą brzmienia 
– mówi Piotr Oczkowski z Klubu 
Inicjatyw Kulturalnych. Al Pari Qu-
artet wykona także najsłynniejszy 
kwartet smyczkowy Dvořáka – 
F-dur, nazywany „Amerykańskim”.

Organizatorem Podwieczor-
ku muzycznego w Willi Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a) jest Klub 
Inicjatyw Kulturalnych. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. Bilety w cenie 12 i 16 zł 
można kupić w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dol-
nych Wałów 3, godz. 10.00–18.00), 
będą także do nabycia przed kon-
certem.  (mm)

trzylatki 
do biblioteki!
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Czas na smyczki

al Pari Quartet
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http://amok.gliwice.pl/
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Tomasz Stańko odszedł w 2018 roku, 
jednak pozostawił po sobie bogatą 
muzyczną spuściznę. W ciągu swo-
jego długiego i aktywnego życia 
poszerzał nie tylko granice jazzu, ale 
też zasięg jego oddziaływania, zdo-
bywając dla swoich projektów coraz 
większą publiczność, często wywo-
dzącą się spoza słuchaczy jazzu. Był 
niezwykłym trębaczem i inspirował 
innych muzyków – brzmienie Stańki 
było charakterystyczne, mistrzow-
skie, czasami mroczne. Współpraco-
wał z najlepszymi – Andrzejem Trza-
skowskim, Michałem Urbaniakiem, 
Krzysztofem Komedą, Krzysztofem 
Pendereckim, Davem Hollandem, 
a nawet... Wisławą Szymborską, 
do której wierszy z tomiku „Tutaj” 
stworzył oficjalną muzyczną „ścieżkę 
dźwiękową”.

Jednym z trębaczy, który przyznaje 
się do wielkiego długu zaciągnięte-
go u Stańki, jest znakomity gliwicki 
muzyk – Piotr Schmidt. Syn Andrzeja 
Schmidta, jednego z najwybitniej-
szych polskich historyków jazzu, 
muzykę ma we krwi. Stawiany 
w czołówce młodych europejskich 
jazzmanów, jako jedną ze swoich 
największych inspiracji, wymienia 
muzykę Stańki. – Jego brzmienie, 
koncepcja grania zespołowego, fra-

zowanie, jego opowieści i historie 
wyrażane w taki sposób, że człowiek 
drży, płacze... Nie mogłem przejść 
obok tego obojętnie. Stańko nasy-
cał mnie swoją muzyką przez kilka 
ostatnich lat – mówi Piotr Schmidt.

Owocem tej fascynacji jest płyta 
„Tribute to Tomasz Stańko”, do któ-
rej Schmidt zaprosił fantastycznych 
muzyków – jednego z najwybitniej-
szych polskich pianistów Wojciecha 
Niedzielę oraz kolegów z zespołu 
Stańki – kontrabasistę Macieja 
Grabowskiego i perkusistę Tomasza 
Gradziuka. – Na płycie i na koncercie 
7 grudnia zostaną zaprezentowane 

przede wszystkim autorskie kom-
pozycje Piotra Schmidta i członków 
zespołu inspirowane twórczością 
Stańki, jego podejściem do kompo-
zycji, tworzenia tematów, harmonii 
i brzmienia trąbki, jej miejsca i roli 
w zespole – mówi Daniel Ryciak ze 
Śląskiego Jazz Clubu.

Koncert Piotr Schmidt Quartet roz-
pocznie się 7 grudnia o godz. 19.30 
w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). 
Bilety w cenie 40 i 60 zł można kupić 
w kasie i na stronie amok.gliwice.pl. 
Impreza jest organizowana przez 
Śląski Jazz Club przy finansowym 
wsparciu Miasta Gliwice. (mm)

kultura

Piotr Schmidt, jeden z najlepszych polskich trębaczy, przygotował płytę „Tribute to Tomasz 
Stańko”, na której razem z zespołem świetnych muzyków wyraża swój zachwyt muzyką le-
gendy polskiego jazzu. Koncert promujący ten album zaplanowano na Scenie Bajka 7 grudnia.

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 29 listopada

 ■ godz. 18.00: Warszawskie Combo Taneczne – koncert 
folkowy, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Ba-
nacha 3)

 ■ godz. 19.00: Afro American Gospel – koncert w ramach 
IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 20.00: Rafał Gorzycki Tuning Ensemble – koncert 
z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, Centrum Organi-
zacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

PiąTeK 30 liSToPada
 ■ godz. 8.00–15.00: Pierwsza Pomoc Technologiczna, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 19.00: „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gli-
wicach”, reż. M. Siegoczyński – premiera spektaklu, 
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: Pokahontaz, Skorup & JazBrothers, 
Opał, Domix, DJ Hopbeat – występy w ramach Sile-
sia Hip Hop Festivalu 5, klub Spirala (Centrum Kultu-
ry Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

SoBoTa 1 grudnia
 ■ godz. 10.00: warsztaty tworzenia wiklinowych lampek, 

Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 10.00: Klub Rękodzielniczy, Filia nr 21 Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Boże Narodzenie od morza do gór. 
Tradycyjne ozdoby choinkowe Krakowiaków Zachod-
nich” – warsztaty plastyczne, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00–17.00: warsztaty i jarmark świąteczny,  
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 11.15 i 13.15: „One hour dress” – warsztaty  
krawieckie, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 15.00: warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: KęKę, Virus, Kamel & DJ Roka, Fresh Flava, 
Prezesura i Pueblos – występy w ramach Silesia Hip Hop 
Festivalu 5, klub Spirala (Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

niedziela 2 grudnia
 ■ godz. 16.00: Al Pari Quartet – koncert z cyklu 

„Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „5 Przypowieści”, reż. M. Kozubek – 
spektakl Teatru A w ramach Jesiennego Teatro-bra-
nia w Żernikach, klub seniora (ul. Warmińska 8)

PoniedziałeK 3 grudnia
 ■ godz. 17.00: warsztaty teatralne z Teatrem A, Cen-

trum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Stu-
dzienna 6)

 ■ godz. 19.30: występy teatrów improwizowanych 
z cyklu „Po Prostu IMPRO”, Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

wToreK 4 grudnia
 ■ godz. 8.00–15.00: Pierwsza Pomoc Technologiczna, 

Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 13.00: IRA – koncert rockowy w ramach Miej-
skich Obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych „Gli-
wice razem”, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 17.00: warsztaty skórnictwa, Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Ze mną przez świat” – spotkanie podróż-
nicze z Elżbietą Dzikowską, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00: spotkanie z cyklu „Biznes Na Salonach”, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

środa 5 grudnia
 ■ godz. 16.00: „Spruj to” – spotkanie miłośników ręko-

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

 ■ godz. 17.00: finał Konkursu Młodego Muzyka, Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 17.00: Biblioteka Art – warsztaty plastyczne, Filia 
nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Sy-
riusza 30)

 ■ godz. 18.30: spotkanie autorskie z Jackiem Podsiadłą, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

Bohaterem nowego spektaklu Teatru Miejskiego w gliwicach będzie zdzisław najmrodz-
ki, jeden z najsłynniejszych więźniów Prl-u. w sensacyjnym, autorskim przedstawieniu 
Michała Siegoczyńskiego wystąpi Mariusz ostrowski.
Kanwą sztuki są fakty z życia 
Najmrodzkiego, ekskluzywnego 
złodzieja, który wymknął się z rąk 
milicji, bagatela, 29 razy! Najchęt-
niej kradł w Pewexach i na parkin-
gach, włamując się do polonezów. 
Szczególnie spektakularne były 
„gliwickie” ucieczki Najmrodzkie-
go. Złodziej dał nogę z sądu (jego 
kumple przepiłowali kraty) oraz 
więziennego spacerniaka (wykona-
nym przez kompanów podkopem). 
Podobno w swojej celi zostawił list, 
w którym... dziękował naczelnikowi 
za gościnę.

W spektaklu w TM-ie w Gliwicach 
publiczność zobaczy Mariusza 
Ostrowskiego, który, odpowiednio 
ucharakteryzowany, jest łudząco 
podobny do „króla złodziei”. Naj-
mrodzki bardzo podobał się płci 
przeciwnej – plotka głosi, że z wię-
zienia zawsze uciekał do kobiety. 
Najważniejsza w jego życiu była 
matka – Sabina Najmrodzka, miesz-
kanka Gliwic. Za jej sprawą „mistrz 
ucieczek” spędził w naszym mieście 
dużo czasu, ukończył w nim nawet 
szkołę zawodową – z dyplomem 
czeladnika mechaniki samochodo-
wej. W Gliwicach także mieszkał po 
swoim ślubie i to właśnie na opo-

wieściach współczesnych gliwiczan 
oparty jest spektakl w reżyserii 
Michała Siegoczyńskiego.

– To gliwickie „Pulp Fiction”, pod-
czas którego publiczność może 
spodziewać się zaskakujących 
zwrotów akcji i wielopłaszczy-
znowych wątków. Będzie to dy-
namicznie opowiedziana historia 
nawiązująca do najlepszych 
tradycji kinowego dramatu gan-
gsterskiego, w której żywy plan 
miesza się z projekcjami filmowy-
mi. Na scenie pojawi się korowód 

zaskakujących postaci, m.in. 
Lech Wałęsa, Tadeusz Różewicz, 
porucznik Borewicz, Robert De 
Niro – mówi Agnieszka Skowronek 
z TM-u w Gliwicach.

Premierę spektaklu „Najmrodzki, 
czyli dawno temu w Gliwicach” 
zaplanowano na 30 listopada 
o godz. 19.00 w TM-ie w Gliwi-
cach (ul. Nowy Świat 55–57). 
Przedstawienie będzie grane 
także 1 i 2 grudnia. Bilety można 
kupić w kasach teatru i na stronie  
teatr.gliwice.pl. (mm)

gliwicki hołd dla Tomasza Stańki

Król złodziei, mistrz ucieczek
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Piotr Schmidt Quartet 
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Mariusz ostrowski

http://amok.gliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/
https://kultura.gliwice.eu/


 uczestniczyłaś/eś w katastrofie, wypadku, 
jesteś ofiarą gwałtu, była lub jest nadal sto-
sowana wobec ciebie przemoc fizyczna lub 
psychiczna,

 doświadczyłaś/eś utraty bliskiej osoby,
 przeżywasz poważną chorobę lub choruje 

ktoś z twoich bliskich,
 w twoim małżeństwie, związku pojawił się 

kryzys,
 stałaś/eś się osobą bezrobotną,
 pojawił się kryzys związany z przejściem na 

nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywil-
nego, narodzenie dziecka, odejście z domu 
dorosłych dzieci itp.,

 pojawiają się trudności w relacjach z dziećmi, 
rodzicami, przełożonymi,

 czujesz, że straciłaś/eś kontrolę nad własnym 
życiem, jesteś przerażona/y, bezradna/y,

 masz problemy ze snem, dręczą cię koszmary,
 tracisz sens życia, masz trudności z zebraniem 

myśli, ogarnia cię chaos,
 pojawiły się myśli samobójcze, próbowałaś 

/eś odebrać sobie życie...
...nie musisz pozostawać z trudnościami sam! 
jesteśmy i chcemy pomóc ci odzyskać poczucie 
bezpieczeństwa, wiarę we własne siły i możli-
wości.  (OIK)

Ośrodek interwencji Kryzysowej w Gliwicach 
ul. Sikorskiego 134  

tel. 32/335-53-40 lub 510-230-115

jeżeli na twojej drodze życiowej 
pojawiło się coś, co zaburzyło  
dotychczasową harmonię....
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Aby o nie powalczyć, wystarczy 
sfotografować miejsca na osie-
dlu Baildona odpowiadające 
tematyce: Przemysł, Kontrasty 
i …, Moje ulubione miejsce.

Najlepsze prace zostaną wy-
korzystane w portfolio osiedla 
Baildona, które posłuży do 
promocji dzielnicy, głównie 
internetowej. W planach jest 
również wystawa wykonanych 
w konkursie zdjęć. 

Prace należy przesyłać do  
2 grudnia na adres e.baron@
gcop.gliwice.pl lub dostarczyć 
osobiście do filii GCOP przy ul. 
Jagiellońskiej 21. 

Konkurs organizuje Rada Osiedla 
Baildona i Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
w ramach projektu „Twoja Spo-
łeczność Twoją Szansą. Etap I”. 

Projekt, który rozpoczął się 
w październiku Dniem Sąsia-

da na osiedlu Baildona, ma na 
celu wzmocnienie aktywności 
społecznej i zawodowej spo-
łeczności lokalnej na terenie re-
witalizowanego osiedla. W ra-
mach projektu odbędą się m.in. 
warsztaty rozwoju osobistego 
i kompetencji społecznych, 
powstanie też klub osiedlowy 
i punkt porad obywatelskich. 

Projekt „Twoja Społeczność 
Twoją Szansą. Etap I” jest re-

alizowany przez Miasto Gliwice, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Gliwickie Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych, a fi-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej.

Szczegółowe informacje na te-
mat konkursu fotograficznego 
można znaleźć na stronie www.
gcop.gliwice.pl/konkurs-foto-
graficzny/ oraz w filiach GCOP. 
 (mf)

z Miasta

Mieszkańcy baildona stworzą portfolio osiedla. będzie to zbiór zdjęć, który po-
służy do promocji dzielnicy. Projekt zostanie zrealizowany na podstawie zdjęć 
wyłonionych w ramach konkursu fotograficznego. aparaty w dłoń – czekają 
atrakcyjne nagrody!

Powstanie portfolio  
osiedla baildona

fo
t. 
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Pomimo kapryśnej jesieni, w Gliwicach panowała aura 
iście tęczowa. Wszystko za sprawą niezwykłych arty-
stów, którzy 22 listopada zaprezentowali swoje talenty 
podczas Gliwickich spotkań tęczowych. Festiwal twór-
czości osób niepełnosprawnych odbył się pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Była to już 12. edycja impre-
zy, która nie tylko prezentuje 
twórczość teatralną i muzyczną 
młodzieży niepełnosprawnej, ale 
też integruje. W czwartek, 22 li-
stopada, do Gliwic przyjechało  
140 młodych ludzi dotkniętych 
niepełnosprawnością intelek-
tualną, którzy zaprezentowali 
się przed szerszą publicznością. 
Gościliśmy artystów m.in. z Biel-
ska Białej, Częstochowy, Zabrza, 

Pyskowic, Zawiercia, Knurowa, 
Opola, Katowic i Rudy Śląskiej. 
Nie zabrakło również gliwic-
kich artystów – podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Tęcza”, które świętują 25-lecie 
istnienia.

Organizatorem wydarzenia byli: 
WTZ Tęcza działające przy Fun-
dacji Różyczka w Gliwicach oraz 
MDK w Gliwicach.  (mf)

Pod znakiem 
tęczy
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bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Piasta Gliwice z zagłę-
biem sosnowiec. Niebiesko-Czerwoni kilkukrotnie mieli okazję do przejęcia 
kompletu punktów, niestety piłka ani razu nie wylądowała w siatce. Nie 
udało się strzelić gola również gościom z sosnowca, których skutecznie 
blokowała gliwicka obrona.

To Piast był faworytem tego 
spotkania. Drużyna Waldema-
ra Fornalika od kilku kolejek 
utrzymuje się w czołówce 
tabeli. Zagłębie Sosnowiec 
ma natomiast trudności w od-
nalezieniu się w ekstraklasie 
i zajmuje ostatnie miejsce. 90 
minut na boisku udowodniło 
jednak, że z takimi przeciwni-
kami gra się najciężej. 

W pierwszej połowie Piast grał 
nerwowo, co przekładało się 
na wolne operowanie piłką, 
niedokładność i straty. Za-
głębie z wszystkich sił starało 
się poprawić swoją sytuację, 
szukając szansy na bramkę. 
Dobrą pracę wykonywała 
jednak niebiesko-czerwona 
obrona, która uniemożliwiała 
lub utrudniała oddanie strzału 
na miarę gola. 

Druga część meczu była już 
lepsza. – Byliśmy stroną domi-
nującą, ale niestety nie przeło-
żyło się to na bramki – mówi 
Aleksander Jagiełło, zawodnik 

Piasta. Swoją okazję mieli Piotr 
Parzyszek i Tomasz Jodłowiec. 
Mocny strzał na bramkę, któ-
ry mógł być golem na miarę  
3 punktów, oddał również Joel 
Valencia. Niestety piłka odbiła 
się od poprzeczki. – Mieliśmy 
ogromną przewagę w końców-
ce. Bardzo chcieliśmy zdobyć tę 
bramkę, ale brakowało wykoń-

czenia i może trochę szczęścia 
– dodaje Jagiełło. 

Mecz z drużyną z Sosnowca 
rozpoczął rundę rewanżową. 
Kolejne spotkanie gliwiczanie 
również zagrają u siebie. W po-
niedziałek 3 grudnia o godz. 
18.00 podejmą szczecińską 
Pogoń.  (kr)

trwa dobra passa siatkarek azs Politechnika Śląska. W tym sezonie nie straciły 
jeszcze ani jednego seta w meczach domowych. Próbowały to zmienić siatkarki 
z Wts Włocławek, jednak i tym razem akademiczki wygrały 3:0. tym samym zapi-
sały na swoje konto siódmą  wygraną w sezonie i piątą przed własną publicznością. 
Bardzo dobrze u siebie czują 
się zawodniczki AZS-u i jeszcze 
żadnej z przyjezdnych drużyn 
nie udało się z Gliwic wywieźć 
nawet jednego punktu. Już 
w pierwszym secie gliwi-
czanki pokazały na co je stać 
i szybko objęły prowadzenie. 
Systematycznie poprzez dobre 
ataki tylko zwiększały swoją 
dominację nad rywalkami, 
co doprowadziło w połowie 
spotkania do ośmiopunktowej 
przewagi. Kilka popełnionych 
błędów nie zagroziło wynikowi 

i Akademiczki mogły pierwszy 
set zapisać na swoje konto.

W kolejnych nie było już tak 
łatwo. Drużyna z Włocławka 
chciała pokazać, że łatwo na-
stępnego punktu nie odda. 
Zaczęło się bardzo wyrównane 
spotkanie, przez chwilę gościom 
udało się wyjść na prowadzenie. 
Szybko jednak podopieczne 
Krzysztofa Czapli wróciły na 
właściwe tory i pokazały, kto 
rządzi na parkiecie w Gliwicach, 
zdobywając drugi punkt.

Na początku trzeciego seta wło-
cławianki dotrzymywały kroku za-
wodniczkom z Gliwic, dwukrotnie 
doprowadzając do remisu. Przy 
stanie 14:14 złapały zadyszkę, 
co pozwoliło Akademiczkom 
odskoczyć na bardzo bezpieczną 
odległość i ostatecznie wygrać to 
spotkanie.

Po 11. kolejkach AZS Gliwice pla-
suje się na 6. miejscu. W następnej 
kolejce I Ligi Kobiet Akademiczki 
zmierzą się 1 grudnia w Warsza-
wie z tamtejszą Wisłą.  (kr)

to był udany tydzień dla GtK Gliwice. spektakularnym 
zwycięstwem zakończył się ligowy mecz z Kingiem szcze-
cin, a występ w lidze europejskiej tylko potwierdził 
dobrą formę gliwickich koszykarzy.
Niewątpliwie wpływ na udany 
przebieg spotkań miały ostatnie 
wzmocnienia w gliwickiej druży-
nie. Do zespołu dołączyli Jakub 
Dłoniak, Desmond Washington 
i Maverick Morgan.

W ostatnim ligowym spotkaniu 
GTK podejmował Kinga Szczecin. 
Gra z początku była bardzo wy-
równana, ale po wejściu Kacpra 
Radwańskiego gliwiczanie byli 
już nie do zatrzymania. W trzeciej 
kwarcie duet Myles Mack i Riley 
La Chance pozwolił GTK zachować 
bezpieczną przewagę, a kiedy 
w zbieranie punktów włączyli się 
pozostali zawodnicy, udało się 
odskoczyć i dyktować warunki 
do końca meczu. Skuteczne akcje 
Washingtona i Radwańskiego pod 
koniec meczu pozbawiły zawodni-
ków Kinga złudzeń. Ostatecznie 
gospodarze wygrali 95:81.

Rewelacyjnie podopieczni Pawła 
Turkiewicza spisali się także na eu-
ropejskim parkiecie. W ramach ko-
lejnego meczu Alpe Adria Cup wy-
grali z KK Šenčur 101:87 i zapewnili 
sobie awans do fazy play-off. Już od 
pierwszych minut meczu gliwiczanie 

pracowali na przewagę punktową. 
Zdecydowane wyjście na prowa-
dzenie pomogło w późniejszej 
części spotkania, gdy rywal zaczął 
gonić wynik. Myles Mack uzbierał 
19 punktów, tyle samo dołożył De-
smond Washington. 16 kolejnych 
dorzucił nieomylny na dystansie 
Jakub Dłoniak. Debiutant Maverick 
Morgan zanotował 4 „oczka”.

Kolejny mecz GTK zagra u siebie 
z czeską Slunetą. Spotkanie w Are-
nie Gliwice rozpocznie się w nie-
dzielę 2 grudnia o godz. 17.00.  (kr)

Mecz prób i błędów

Dobra passa GtK Gliwice

W minioną sobotę futsaliści Piasta Gliwice odnieśli 
drugie zwycięstwo w tym sezonie, a pierwsze w arenie 
Gliwice. W derbowym meczu pokonali wyżej notowany 
Clearex Chorzów 3:1.
Przed meczem za faworyta uważa-
no drużynę Clearexu i to właśnie 
goście z Chorzowa zdobyli pierw-
szego gola. W 3. minucie Ivanov 
zdecydował się na strzał z dystan-
su, piłka odbiła się od zawodnika 
Piasta, a po przejęciu Tomasz 
Golly mocnym strzałem z bliska 
otworzył wynik tego pojedynku. 

Piast potrzebował 4 minut, by 
doprowadzić do remisu. Sergio 
Parra wpadł między dwóch gra-
czy gości i mocnym uderzeniem 
umieścił piłkę w siatce. Do końca 
pierwszej połowy obie drużyny 
stwarzały sobie okazje na pod-
wyższenie wyniku, jednak żadnej 
ze stron się to nie udało.

Po przerwie długo utrzymywał się 
remis. Dopiero w 37. minucie Se-

bastian Szadurski zagrał na lewe 
skrzydło do Grzywy, ten świetnie 
odegrał ją z powrotem do Sza-
durskiego, który z bliska umieścił 
futsalówkę w siatce. Zaraz po tym 
trener gości wprowadził lotne-
go bramkarza, co poskutkowało 
niebezpieczną akcją pod bramką 
Piasta. W odpowiedzi Rafał Franz 
przejął piłkę i podwyższył prowa-
dzenie na 3:1. Chorzowianie jesz-
cze próbowali odwrócić losy tego 
meczu, ale byli bezradni wobec 
dobrze grających w defensywie 
gliwiczan. 

W ramach następnej kolejki 
Piast zmierzy się na wyjeździe 
z AZS UŚ Katowice. Ten mecz już 
w najbliższy piątek 30 listopada 
 o godzinie 20.00.  
 (muz/kr)
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WaRtO WiEDziEć / OGŁOszENia

jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak i samotnym, starszym 
lub niepełnosprawnym sąsiadom w trudnej sytuacji życiowej? Niezbędne informacje podaje 
Ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach.
Pomoc dla osób bezdomnych można 
uzyskać bezpośrednio w siedzibie 
OPs-u u pracowników socjalnych 
Zespołu ds. bezdomności (ul. Ziemo-
wita 1, pok. 4, 5, tel. 32/337-11-81, 
32/335-96-74) lub w sekretariacie 
Działu Pomocy Środowiskowej  
(tel. 32/335-96-27). Jak deklaruje OPS, 
bezdomnym mężczyznom i kobietom 
z ostatnim stałym zameldowaniem 
w Gliwicach zapewniane jest tymcza-
sowe schronienie na terenie miasta 
i poza Gliwicami. 

Warto pamiętać też numery tele-
fonów alarmowych, które należy 
wybrać w sytuacjach zagrożenia: 997 
– policja, 986 – straż miejska, 999 – 
pogotowie ratunkowe, 112 – służby 
ratownicze. 

Od 1 listopada w Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Katowicach (WCZK) działa także 
bezpłatny numer 987. to infolinia 
dla osób bezdomnych, czynna w se-
zonie jesienno-zimowym, pod którą 
można uzyskać informację na temat 
noclegów czy wyżywienia.

Wszystkie osoby bezdomne mogą 
uzyskać tymczasowe schronienie 
w całodobowej ogrzewalni przy  
ul. Składowej 4, prowadzonej na zlece-
nie Miasta Gliwice przez Towarzystwo 
Pomocy Św. Brata Alberta. Ogrzewalnia 
umożliwia interwencyjny, bezpieczny 
pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 
wyposażonych w miejsca siedzące, 
również osobom pod wpływem alko-
holu lub środków psychoaktywnych, 
które są zdolne do samodzielnej obsłu-
gi, a których stan zdrowia nie zagraża 
zdrowiu i życiu innych osób przebywa-
jących w placówce.

Inna pomoc oferowana osobom 
bezdomnym i potrzebującym to  

m.in. posiłki w jadłodajniach na te-
renie Gliwic, umożliwienie kąpieli, 
pomoc finansowa w szczególności na 
leki, opał itp., pomoc w formie usług 
opiekuńczych, objęcie ubezpieczeniem 
umożliwiającym bezpłatne korzystanie 
ze świadczeń zdrowotnych.

Dodatkową pomoc osobom bez-
domnym na terenie Gliwic udzielają 
organizacje pozarządowe wydające 
paczki żywnościowe oraz odzież:
• Polski Czerwony Krzyż Oddział Re-

jonowy w Gliwicach, ul. Wrocław-
ska 16 (pn.–pt. 7.30–15.30)

• Caritas Diecezji Gliwickiej, wydawa-
nie żywności – ul. Ziemowita 2 (pn., 
śr., pt. 14.00–15.00), wydawanie 
odzieży – ul. Okrzei 31, parafia pw. 
Chrystusa Króla (środy 8.00–10.00 
i 17.00–18.00) oraz ul. Bernardyń-
ska 19, parafia pw. św. Bartłomieja 
(wtorki 14.00–16.00).

• Polski Komitet Pomocy społecznej, 
ul. Chopina 11 (czwartki 10.00–
14.00) 

Nie bądźmy też obojętni na problemy 
sąsiadów lub osób z bliższego otocze-

nia: ludzi starszych, schorowanych, 
samotnych, niepełnosprawnych, 
uboższych, czasem niezaradnych 
życiowo.

Osoby wymagające pomocy i wspar-
cia można zgłaszać u pracowników 
socjalnych w 4 filiach Ośrodka Po-
mocy społecznej, zgodnie z miejscem 
zamieszkania:
• Filia 1, ul. Reymonta 18 oraz Punk-

ty Rejonowe filii 1 (ul. Krzywa 2/4,  
ul. bł. Czesława 36)

• Filia 2, ul. Fiołkowa 26 oraz Punkt 
Rejonowy filii 2 (ul. Dziewanny 2)

• Filia 3, ul. Bojkowska 20
• Filia 4, ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą pomocy 
w pn. od 9.00 do 11.00 i od 15.00 do 
16.30, we wt. od 8.00 do 10.00, w śr. 
od 8.00 do 10.00, w czw. od 13.00 do 
15.00, w pt. od 8.00 do 10.00.

sekretariat Działu Pomocy Środo-
wiskowej jest czynny w pn. od 7.30 
do 17.00, od wt. do czw. od 7.30 do 
15.30, a w pt. od 8.00 do 13.30. 
 (OPS/kik)

Nie bądźmy obojętni! 
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Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych,  

organizowanych wg procedur określonych Regulaminem 
PWiK Gliwice, pn.:

------------------------------------------------------------------------------
Utrzymanie czystości w obiektach  

PWiK sp. z o.o. w Gliwicach.
termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa fabrycznie nowych materiałów  

elektrycznych/elektrotechnicznych. 
termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2018 r. o godz. 10.10

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

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur  

określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., pn.:
------------------------------------------------------------------------------

budowa sieci cieplnych na terenie miasta 
Gliwice – 6 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: 29 listopada 2018 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 29 listopada 2018 r. o godz. 12.30

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa materiałów elektrycznych.

termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2018 r. o godz. 10.30

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa elementów młynów MWK-12.

termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r. do godz. 10.30
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2018 r. o godz. 11.00

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa pomp i części zamiennych do pomp 

produkcji LFP, Ksb.
termin składania ofert: 5 grudnia 2018 r. do godz. 9.45
termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.15

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa elementów odżużlacza typu Oz.

termin składania ofert: 5 grudnia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2018 r. o godz. 10.30

------------------------------------------------------------------------------
Utrzymanie czystości w obiektach  
oraz na obszarach zewnętrznych  

PEC – Gliwice sp. z o.o.
termin składania ofert: 6 grudnia 2018 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2018 r. o godz. 10.30

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

zaKŁaD POGRzEbOWy MzUK Gliwice,  
ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW  
I USŁUGI CMENTARNE

Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności 
w ZUS, USC. Przewozy zwłok w kraju i za granicę. 

Przedłużanie ważności grobów.

telefon całodobowy: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski zarząd Usług Komunalnych

24 grudnia 2018 r. zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach 

będzie nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany  

w drugą sobotę grudnia – 8.12.2018 r. 
zarząd Dróg Miejskich czynny będzie 

wówczas jak w dni robocze,  
w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna: art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. DzU z 2018 r., poz. 917 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, 

że 24 grudnia 2018 r. (Wigilia)  
zGM będzie nieczynny. 

jednocześnie informujemy,  
że 8 grudnia 2018 r. (sobota) 

zGM będzie czynny  
w godz. 7.00 – 15.30.

sprawdź jakość powietrza
Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.gliwice.eu  
oraz w aplikacji mobilnej można sprawdzić na trzy dni do przodu, 
czy w Gliwicach zostaną przekroczone stężenia szkodliwych sub-
stancji i jakie będą warunki do aktywności na zewnątrz. 

Poznaj prognozy stężenia pyłów PM 10 i 2,5, dwutlen-
ku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz 
indeks jakości powietrza, czyli 
kompleksową informację  
o jakości powietrza na danym 
obszarze miasta.

prognozy.gliwice.eu 

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://prognozy.gliwice.eu/
http://prognozy.gliwice.eu/
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OGŁOszENia
oferty pracy

Oferta pracy na stanowisku: „Mechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie KomunikacjiMiejskiej sp. z o.o.  

w Gliwicach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne 

szkolenia z zakresu napraw i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów po-twierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „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 (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  

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

ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, ob-
sługa przystanków wraz z wymianą pasażerską. 

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

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

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w trans-
porcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności inter-
personalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, 

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

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,

• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane 
aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: „Elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie KomunikacjiMiejskiej sp. z o.o.  

w Gliwicach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne 

szkolenia z zakresu napraw i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

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

oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „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  (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu: 32/330-46-62.

nabór nr KD.210.45.2018.ab-4

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale architektury  

i budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 7 grudnia 2018 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/238-56-50. 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów s.a. w Gliwicach,  
ul. Nad bytomką 1, 

zatrudni specjalistę ds. kadr i płac
Podstawowe obowiązki:
• kompleksowa obsługa kadrowa pracowników w za-

kresie umów o pracę, umów o pracę tymczasową oraz 
umów cywilno-prawnych, 

• prowadzenie dokumentacji personalnej (urlopy, zwol-
nienia lekarskie, itp.), 

• sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem 
zatrudnienia (m.in.: sporządzanie pism w sprawie zmian 
wynagrodzeń, przeszeregowań, premii, nagród uzna-
niowych i jubileuszowych), 

• wystawianie zaświadczeń dla pracowników według 
potrzeb, 

• realizacja zgłoszeń do ZUS, GUS, 
• sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia.

Dodatkowe obowiązki: 
• prowadzenie dokumentacji funduszu socjalnego – ewi-

dencja jego wydatków i dochodów, a także prowadzenie 
archiwum. Ponadto zakres zadań obejmuje zastępstwo na 
czas nieobecności specjalisty ds. płac oraz wykonywanie 
innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych

• realizacja zgłoszeń do ZUS, GUS, 
• sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia. 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze lub 

administracyjne, 
• praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, 
• umiejętność obsługi komputera, a w szczególności 

systemu IFS Application,
• dokładność, sumienność, pracowitość i komunika-

tywność.

Miejsce wykonywania pracy: biuro zarządu spółki. 

Warunki pracy: praca w systemie ośmiogodzinnym.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o składa-
nie dokumentów aplikacyjnych w siedzibie firmy: 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesyłanie w formie 
elektronicznej na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl,  
tel. 32/270-40-10, wew. 114.

Ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

zatrudnienie na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz 

przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania 
decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy 
społecznej,

2. praca socjalna na rzecz osób wymagających wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, 

które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie pokony-
wać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w reali-
zacji zadań,

5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu 
przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków 
zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy z 12 mar-

ca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2018 r., poz. 1508),
2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika so-

cjalnego,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
5. dobry stan zdrowia,
6. obywatelstwo polskie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie (dopuszczalne 

kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw 
pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz kwalifi-
kacje (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń 
o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty 
– potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy 
powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone podpisaną 
przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.
Dokumenty należy składać w terminie do 7 grudnia 2018 r. 
w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór numer 19/DPŚ/2018 na wolne stanowisko: 
pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej 

Ośrodka Pomocy społecznej w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tele-
fonu 32/335-96-21, 32/335-96-26, 32/230-73-75.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegają 
zniszczeniu.

● pomocniczy robotnik produkcyjny 
wykształcenie: brak wymagań, dobry wzrok, zdol-
ności manualne, predyspozycje do pracy fizycznej, 
zakres obowiązków: kontrole wizualne, pakowanie 
części, obsługa prostych maszyn, czynności pomoc-
nicze na linii produkcyjnej, stojący tryb pracy; umo-
wa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● pokojowa/pokojowy 
wykształcenie podstawowe, zakres obowiązków: 
sprzątanie pokoju pod nieobecność gości, dostarcza-
nie im ręczników, pościeli i środków czystości, a także 
innych elementów wyposażenia pokoju, przygoto-
wywanie pomieszczeń do przyjęcia nowych gości, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz P/z 
wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: na-
prawa i konserwacja maszyn i urządzeń pod ziemią, 
praca w ruchu ciągłym, miejsce pracy: Gliwice, KWK 
Sośnica; 

● pracownik budowlany 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: 
prace budowlane (tynkowanie, murowanie, prace 
ciesielskie i dekarskie, układanie płytek, prace wy-
kończeniowe – karton-gips, gładzie, malowanie), 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: teren Śląska; 

● stolarz/pomocnik stolarza 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile wi-
dziane, umiejętność czytania rysunku technicznego, 

ustawianie i obsługa maszyn, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Rudziniec;

● pomocnik blacharza/spawacz 
wykształcenie zawodowe, mile widziane doświad-
czenie w naprawach samochodów ciężarowych, 
naprawy blacharskie zabudów chłodniczych, de-
montaż i montaż uszkodzonych części pojazdów, 
szlifowanie, montowanie i szpachlowanie elemen-
tów, wykonywanie wszelkich napraw blacharskich, 
umiejętności spawalnicze, umiejętność wykonywania 
prostych napraw blacharskich i posługiwania się 
elektronarzędziami, zaangażowanie w powierzone 
obowiązki, punktualność i sumienność, pracodawca 
zapewnia opiekę medyczną, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● kierowca 
wykształcenie zawodowe, mile widziane doświad-
czenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, zakres obo-
wiązków: dostawa i odbiór towarów, załadunek, 
rozładunek, miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. C + kurier 
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie za-
wodowe min. 3 miesiące, prawo jazdy kat. C + karta 
kierowcy, zakres obowiązków: transport drogowy 
towarów, miejsce pracy: teren Śląska, baza: Gliwice;

● pracownik plandekowy 
osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
wykształcenie zawodowe, zgrzewanie i szycie plandek 
do przyczep, jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

Oferty z 22 listopada 2018 r.

turystyka.gliwice.eu
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OGŁOszENia 

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowa-

ne, wyposażone w Internet 
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca parkingowe 
bezpośrednio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 
ochraniany przez profesjonal-
ną firmę oraz monitorowany 
telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,

• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC 

Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Śred-
nicową, 4 km od śródmieścia 
Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84 lub  
e-mail: marketing@scl.com.pl

nierucHomoŚci

nierucHomoŚci

oferty pracy

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 714 – 715, 717 do 6 grudnia 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• dz. nr 453, obręb Żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana 
w KW GL1G/00032103/2, użytek 
b – tereny mieszkaniowe,

• dz. nr 455, obręb Żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana 
w KW GL1G/00033908/2, użytek 
bi – inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 6 grudnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
318 000,00 zł 
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 31 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności części nieruchomości:

• działka nr 250, obręb Czechowice 
zachód, o pow. gruntu 0,2740 ha, 
położonej w Gliwicach na zachód 
od ul. toszeckiej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, księga wie-
czysta nr GL1G/00044877/5.

termin przetargu: 17 grudnia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
455 400,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 45 540,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana dz. nr 1082, ob-
ręb stare Miasto, o pow. gruntu  
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  

ul. zygmunta starego 19 w Gli-
wicach, użytek b – tereny miesz-
kaniowe oraz bz – tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe, KW 
GL1G/00009898/1 prowadzona 
w sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana dz. nr 1083, ob-
ręb stare Miasto, o pow. gruntu 
0,0002 ha, położona przy ul. tade-
usza Kościuszki w Gliwicach, uży-
tek b – tereny mieszkaniowe, KW 
GL1G/00056985/2 prowadzona 
w sądzie Rejonowym w Gliwicach.

termin przetargu: 9 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
5 410 000,00 zł 
w tym: 5 409 200,00 zł netto * (zw. z opodat-
kowania VAT) 
              800,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Sta-
re Miasto, zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.).
 ** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare 
Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
Wadium: 541 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2019 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 76/2, obręb Żorek, o pow. 
1,6492 ha oraz dz. nr 77, obręb 
Żorek, o pow. 0,1787 ha, KW nr 
GL1G/00046417/7, położone przy 
ul. Chorzowskiej w Gliwicach, uży-
tek bi – inne tereny zabudowane, 
powierzchnia łącznie: 1,8279 ha.

termin przetargu: 23 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31 A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
3 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 317 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2019 r.

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 326/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 322/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 323/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 324/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 325/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 327/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 329/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 328/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 330/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 331/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 332/2018 do 11 grudnia 2018 r.,
•	 nr 333/2018 do 12 grudnia 2018 r.,
•	 nr 321/2018 do 12 grudnia 2018 r.,
•	 nr 334/2018 do 12 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 319/2018 do 6 grudnia 2018 r.,
•	 nr 320/2018 do 10 grudnia 2018 r.

zarząd budynków Miejskich 
ii towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

ustnego nieograniczonego na wysokość  
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego 

przy ul. jasnej 5/iii, o pow. 58,06 m2

termin przetargu: 14 grudnia 2018 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

2100,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie 

zamawiającego, pok. 108.

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

poszukuje kandydatów na stanowisko:
maszynista  

pojazdów trakcyjnych
Miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• wykonywanie manewrów w obrębie bocznicy 

i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej z pracą 

maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną manewrową oraz 

osobami odpowiedzialnymi za kierowanie ru-
chem na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• uprawnienia do kierowania pojazdem kolejo-

wym – spalinowym pojazdem trakcyjnym,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

na stanowisko maszynisty,
• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia Rewidenta i/lub 

Ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 29 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do 

twoich potrzeb i możliwości (w przedziale od 
poniedziałku do soboty, w godzinach między 
6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Porto-
wa 28, budynek E, tel. 608-525-440, adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.

Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Karie-
ra” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie do przetwarzania twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj https://scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

Dom Pomocy społecznej „Nasz DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisku OPiEKUNa  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku: 
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

dbanie o zdrowie i higienę osobistą 
niesamodzielnych, niepełnospraw-
nych mieszkańców domu,

• wspieranie mieszkańca i pomoc 
w rozwiązywaniu jego problemów,

• uczestniczenie w procesie usprawnia-
nia i aktywizowania podopiecznych 
do zwiększania ich samodzielności 
życiowej,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

Wymagania niezbędne: 
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• wykształcenie: min. średnie, poli-
cealne o kierunku opiekun w domu 
pomocy społecznej lub opiekun me-
dyczny.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
opiekuna.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, uczciwość, samodziel-

ność,
• umiejętność i łatwość nawiązywania 

kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi.

Wymagane dokumenty: list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r.,  
poz. 1000)”.

informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Domu Pomocy Społecznej „NASZ 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 
w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać na ad-
res e-mail: dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

Dom Pomocy społecznej „Nasz DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisku PiELĘGNiaRKi 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku: 
• udzielanie pomocy w stanach na-

głego zagrożenia,
• przyjmowanie i realizacja zleceń 

lekarskich,
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

dbanie o zdrowie niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych mieszkańców 
domu,

• wydawanie leków mieszkańcom 
domu,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• dyplom w zawodzie pielęgniarki oraz 
prawo wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
pielęgniarki.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, uczciwość, samodziel-

ność,
• umiejętność i łatwość nawiązywania 

kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi.

Wymagane dokumenty: list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r.,  
poz. 1000)”.

informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Domu Pomocy Społecznej „NASZ 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 
w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać na ad-
res e-mail: dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.
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http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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http://www.scl.com.pl
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OGŁOszENia

staŁE PUNKty DystRybUCji „MiEjsKiEGO sERWisU iNFORMaCyjNEGO – GLiWiCE” Na tERENiE Miasta GLiWiCE

LP. NazWa PUNKtU aDREs OsiEDLE

1 Centrum zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
„FaMiLia”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna biblioteka Wojewódzka  
– Filia w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. zakład Opieki zdrowotnej MEDEN sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sa ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. ii Urząd skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. sklep abC ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep abC ul. Rolników 358 Bojków

11. KiRCHHOFF Polska sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. sano sp. z o.o. NzOz ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. sklep jULia ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. sklep ODiDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. NzOz Centrum Medyczne Kopernik sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. Kryta pływalnia OLiMPijCzyK ul. Oriona 120 Kopernika

18. MbP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. supermarket stOKROtKa ul. Kopernika 16 Kopernika

20. Gliwicka Giełda samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

21. Przychodnia Unia bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

22. zakłady Mechaniczne bUMaR-ŁabĘDy sa ul. Mechaników 9 Łabędy

23. sklep spożywczy aLDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

24. sklep spożywczy CHatKa PUCHatKa ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

25. Huta Łabędy sa ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy

26. MbP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

27. General Motors Manufacturing Polska sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

28. sklep spożywczy aDEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

29. sklep bOGNa (ODiDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

30. sklep jEGO ul. Literatów 74 Łabędy

31. sklep Maja ul. Metalowców 5 Łabędy

32. sklep ROMEX (ODiDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

33. sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

34. spółdzielnia Mieszkaniowa stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

35. Śląskie Centrum Logistyki sa ul. Portowa 28 Łabędy

36. NzOz Vitamed sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

37. NzOz Przychodnia aLMa-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

38. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

39. NzOz Poradnia Med-Poz sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

40. sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

41. biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

42. Park Naukowo-technologiczny  
tECHNOPaRK GLiWiCE sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

43. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

44. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

45. Przychodnia akademicka sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

46. Cafe & Kids bistro O rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

47. Kryta pływalnia MEWa ul. Mewy 36 Sikornik

48. MbP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

49. Dom Pomocy społecznej Nasz DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

50. Przychodnia sikornik sp. z o.o. NzOz ul. Rybitwy 2 Sikornik

51. teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

52. biuro Obsługi Klienta UM w filii OPs ul. Reymonta 18 Sośnica

53. Kryta pływalnia NEPtUN ul. Dzionkarzy Sośnica

54. M&P sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

55. Punkt LOttO ul. Jedności 4b Sośnica

56. MbP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

57. simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

58 NzOz EUROMEDiCaL ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice

59. tEsCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

60. Kryta pływalnia DELFiN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

61. Przychodnia toszecka sp. z o.o. NzOz ul. Toszecka 18 Szobiszowice

LP. NazWa PUNKtU aDREs OsiEDLE

62. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

63. spółdzielnia mieszkaniowa „szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice

64. sklep ogólnospożywczy PiOtRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

65. stacja paliw PKs (obok sELGROs) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

66. Centrum informacji Kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

67. Centrum Onkologii instytut  
im. Marii skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

68. Punkt Obsługi Pasażera KzK GOP pl. Piastów 2 Śródmieście

69. Gliwickie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

70. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

71. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – isP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

72. Komenda Miejska Policji – RECEPCja ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

73. MbP – biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

74. MbP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

76. Gabinet dentystyczny DENtiNaL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście

77. Muzeum w Gliwicach – zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

78. NzOz szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

79. Ośrodek Pomocy społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

80. PaLMiaRNia MiEjsKa w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

81. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

82. NzOz Przychodnia Eskulap sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

83. starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

84. szpital Miejski nr 4 z Przychodnią sPzOz ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

85. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

86. zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

87. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

88. NOWE GLiWiCE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek

89. Hala jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

90. MbP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

91. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

92. Poradnia Podstawowej Opieki zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

93. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

94. Przychodnia Unia bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

95. zakład Lecznictwa Podstawowego  
i specjalistycznego Medicor sp. z o.o.

ul. Cichociemnych 14 Trynek

96. NzOz Poradnia Med-Poz sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

97. sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

98. Park Handlowy aRENa al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

99. Centrum Ratownictwa Gliwice / straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego

100. MbP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

101. Ośrodek zdrowia MEDyK sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

102. NzOz VitO-MED sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

103. zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

104. i Urząd skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

105. jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

106. NzOz Poradnia Med-Poz. sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

107. sklep DELiKatEsy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

108. sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

109. animed sp. z o.o. NzOz ul. Lipowa 36 Zatorze

110. Drogeria aLstO ul. Lipowa 57 Zatorze

111. sklep MÓj OGRÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

112. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

113. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

114. internat przy zespole szkół  
techniczno-informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

115. Obwód Lecznictwa Kolejowego sPzOz ul. Opolska 18 Zatorze

116. sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

117. sklep NEttO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

118. sklep sPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki

119. sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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