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pOżegNANIe
W sobotę gliwice pożegnały piotra Wieczorka, wieloletniego samorządowca i zastępcę prezydenta miasta. W ostat-
niej drodze towarzyszyła mu najbliższa rodzina, współpracownicy i licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczystej 
mszy świętej w gliwickiej katedrze przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki. zarówno przed ka-
tedrą, jak i Cmentarzem Centralnym, na którym pochowano zmarłego, na życzenie najbliższych piotra Wieczorka 
odbyła się kwesta na rzecz gliwickiego Hospicjum miłosierdzia Bożego.

To zdecydowanie przedwczesna śmierć. Strata, 
z którą trudno się pogodzić. Pożegnaliśmy Piotra 
Wieczorka – człowieka, któremu gliwiczanie bardzo 
dużo zawdzięczają i najczęściej o tym nie wiedzą,  
bo Piotr nie szukał popularności.

Piotr Wieczorek od lipca 1994 r. był członkiem zarzą-
du miasta. Od 2002 r. był zastępcą prezydenta mia-
sta, a przez ostatnie 13 lat pełnił funkcję pierwszego 
zastępcy. Był moim najbliższym współpracownikiem. 
Rozumieliśmy się bardzo dobrze i uzupełnialiśmy.  
Był krystalicznie uczciwy. Myślał w kategoriach pań-
stwa, z pasją pracował na rzecz naszego miasta. 
Miał błyskotliwy umysł, cały czas się rozwijał, patrzył 
dalej niż inni. 

Był twardy. Niezwykle silny, a jednocześnie bardzo 
rodzinny i towarzyski. Był dobrym człowiekiem.  
Te cechy były ważne, bo przez prawie 25 lat wyko-
nywaliśmy trudną i odpowiedzialną pracę, jaką było 
zarządzanie poprzemysłowym miastem w okresie 
transformacji. 

Razem przeszliśmy przez wiele potrzebnych, ale nie-
popularnych decyzji, które teraz dają miastu wiele 
korzyści. To obciążało psychicznie wszystkich biorą-
cych odpowiedzialność za miasto. Piotra szczególnie, 
bo zawsze był na pierwszej linii. Trzeba dodać, że to 
obciążenie przenosiło się też na rodzinę Piotra.

Gliwice po zmianie ustroju w Polsce osiągnęły spek-
takularny, niekwestionowany sukces. Wielki w tym 
udział miał Piotr Wieczorek. Z wielu spraw, którymi 
się zajmował, najsilniej z jego nazwiskiem kojarzy 
się stadion Piasta, sam klub i Arena Gliwice.

Dziękuję rodzinie Piotra, szczególnie żonie i dzieciom, 
że dzielili się nim tak hojnie z miastem, dając mu 
jednocześnie, na co dzień, wsparcie i wielką energię 
do wieloletniego sprawowania niełatwych funkcji.

Będzie Wam go na pewno bardzo brakowało.  
Był dobrym i troskliwym ojcem. Będzie go dotkliwie 
brakowało również licznym przyjaciołom, współpra-
cownikom i podwładnym. 

Jestem pełen uznania i wdzięczności dla osób, które 
z oddaniem walczyły o zdrowie Piotra i wspierały 
rodzinę. Znaczące jest to, że było ich tak wielu.  

Żegnaj przyjacielu 
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I-systems i The software House znalazły się w rankingu 
brytyjskiego dziennika „Financial Times” wyróżniającym 
firmy z najwyższym procentowo wzrostem przychodów 
w latach 2014–2017. 

The Software House tworzy 
aplikacje komputerowe i mo-
bilne. Firma powstała w 2012 
r. i od początku działalności jest 
związana z Gliwicami. Zajmuje 
wysokie lokaty w wielu rankin-
gach, m.in. polskiego zestawie-
nia Computerworld TOP 200 czy 
międzynarodowego rankingu 
Deloitte Technology Fast 50.

I-systems tworzy dedykowane 
oprogramowanie eCommerce. 
Proponowane rozwiązania opiera 
na autorskim oprogramowaniu 
rozwijanym przez ponad 70-osobo-
wy zespół. Jest doceniana w wielu 
rankingach, m.in. w Deloitte Tech-
nology Fast 500, który umieścił ją 
wśród najszybciej rozwijających się 
technologicznie, innowacyjnych 
firm Europy Środkowej.

Pierwsze miejsce na liście tysiąca 
wyróżnionych firm zajmuje bry-
tyjski fintech Blue Motor Finance, 
brytyjskie Deliveroo oraz estoń-
ska Taxify. Wśród polskich firm 
najwyższe, 23. miejsce, zajęła 
Grupa Kapitałowa TenderHut  
ze wzrostem przychodów w la-
tach 2014–2017 na poziomie  
2 782 proc.

„Financial Times” od trzech 
lat tworzy takie zestawienie. 
Tegoroczne dotyczy okresu 
2014–2017 i bierze pod uwagę 
najwyższy procentowo wzrost 
przychodów. 

Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie  
www.businessinsider.com.pl. 
 (mf)

gliwickie firmy  
docenione

przed prezydentem gliwic zygmuntem Frankiewiczem druga kadencja przewodni-
czenia związkowi miast polskich. 5 marca w głosowaniu delegatów na zgromadzenie 
Ogólne zmp uzyskał 229 głosów na 232 oddane.

Podczas spotkania dokonano 
również wyboru członków za-
rządu i komisji rewizyjnej na 
VIII kadencję ZMP. Po wyborze 
prezes ZMP prosił, aby wszyscy 
wybrani traktowali swoje role 
bardzo poważnie. 

– To zobowiązuje tych, którzy 
zostali wybrani do tego, żeby 
te miejsca naprawdę dobrze 
wykorzystać  – powiedział Zyg-
munt Frankiewicz. Jego zdaniem 
pomimo występujących wśród 
samorządowców podziałów 

ważniejsze jest to, co ich łączy. 
Zwrócił uwagę, że w poprzedniej 
kadencji napięcia polityczne rzad-
ko przenosiły się na pracę zarządu 
i dobrze by było, aby taka postawa 
została utrzymana, a członkowie 
gremium skoncentrowali się na 
obronie samorządu. Zaapelował 
również do wszystkich nowo 
wybranych członków Związku 
o większe i aktywniejsze zaanga-
żowanie się w prowadzone przez 
ZMP prace, np. wykorzystanie 
potencjału urzędników miejskich 
przy opiniowaniu projektów 
ustaw i rozporządzeń.

Po przegłosowanej zmianie 
w statucie Związku Miast Polskich, 
w nowym, poszerzonym zarządzie 
zasiądzie teraz 30 przedstawicieli 
miast członkowskich. Dla 20 
reprezentantów miast będzie to 

kontynuacja pracy z poprzedniej 
kadencji, a nawet paru poprzed-
nich. Mamy też w składzie tych 
gremiów nowe twarze – 15 osób 
po raz pierwszy zasiądzie w zarzą-
dzie czy komisji rewizyjnej. Po raz 
pierwszy w historii ZMP w składzie 
zarządu są trzy kobiety. 

Na pierwszym spotkaniu zarządu, 
które odbyło się zaraz po pierw-

szym dniu Zgromadzenia, wybrano 
spośród członków zarządu dwóch 
wiceprezesów oraz sekretarza. 

Wybór trzeciego wiceprezesa 
i skarbnika pozostawiono do na-
stępnego posiedzenia zarządu, 
które odbędzie się 5 kwietnia 
w Gliwicach. Więcej informacji 
na stronie www.zmp.poznan.pl.
 (kik)

zygmunt Frankiewicz szefem  
związku miast polskich

Już gotowy!
zakończyły się prace przy budowie biurowca przy ul. Dworcowej 25. W nowocze-
snym obiekcie znajdzie się przestrzeń dla firm oraz na działalność lokali handlowych 
i gastronomicznych. 
Pięciokondygnacyjny budynek 
biurowo-usługowy przy ul. 
Dworcowej 25 jest gotowy.  
Zachwyca zarówno bryłą, jak 
i rozwiązaniami techniczny-
mi. Idealnie wkomponowany 
w otoczenie uzupełnia histo-
ryczną przestrzeń, a jego sub-
telna, nowoczesna stylistyka 
dobrze koresponduje z zabyt-
kowym budynkiem dawnej 
Poczty Głównej z przełomu XIX 
i XX wieku. 

Biurowiec znajduje się w ścisłym 
centrum miasta, w sąsiedztwie 
Starówki. Ma ponad 6 tys. m2 
powierzchni. Do dyspozycji 

użytkowników obiektu przygo-
towano 133 miejsca parkingo-
we. Parter został zaaranżowany 
z myślą o lokalach handlowych 
i gastronomicznych. Na pierw-
szej kondygnacji znajdują się 
powierzchnie biurowe i usłu-
gowe. Przestrzeń wyłącznie 
biurowa obejmie kondygnacje 
od drugiej do czwartej, a więk-
szą część piątego piętra zajmie 
placówka medyczna. Dotychczas 
w biurowcu ulokowały się firmy 
z branży nowych technologii 
i sektora medycznego. 

– Centrum Gliwic to bardzo 
dobre miejsce do rozwijania 

biznesu. Dobre skomunikowa-
nie, a jednocześnie bliskość 
Starówki zapewniają użytkowni-
kom budynku komfort i wygodę. 
Nowoczesne biuro w atrakcyjnej 
lokalizacji to również istotne 
narzędzie rekrutacyjne, ponie-
waż pracownicy mają rosnące 
wymagania, także względem 
warunków lokalowych – mówi 
Adam Opach z Global City 
Holdings, który jest głównym 
inwestorem projektu.

Obiekt zaprojektowało gliwic-
kie Biuro Projektowo-Doradcze 
Arkus Marek Gachowski.  
 (mf)
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AKTUALNOŚCI

W Gliwicach ruszyły przygotowania do powitania wiosny. Już niebawem na skwerach 
i zieleńcach pojawią się bratki i prymulki. Miejski Zarząd Usług Komunalnych zamówił 
ponad 80 tys. roślin rabatowych oraz 2 300 drzew i krzewów. Przed Wielkanocą na 
skwerze przy ul. Dworcowej pojawią się kolorowe pisanki, a po „zimnych ogrodnikach” 
(po 15 maja) rozpocznie się obsadzanie rzeźb kwiatowych. (fot. G. Ożga)

Ponad 80 tys. kwiatów na wiosnę

Biuro The Software House, które mieści się w budynku dawnej poczty, zwyciężyło w 11. edycji plebiscytu Architektura Polska XXL w kategorii wnętrze publiczne. 
Projektanci tak zaaranżowali to miejsce, aby tworzyło spójną całość z historyczną, XX-wieczną elewacją. To przestrzeń pracy kreatywnej, w której pracownicy czują 
się jak w domu. Autorem projektu jest gliwickie biuro architektoniczne Zalewski Architecture Group. (fot. T. Zakrzewski/Archifolio)

Ponad 7 tys. zł trafi do gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego – taką kwotę 
udało się uzbierać wolontariuszom. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego zastępcy 
prezydenta Gliwic Piotra Wieczorka, kwestowali oni na rzecz hospicjum podczas 
piątkowego meczu Piasta i sobotnich uroczystości pogrzebowych. (fot. UM 
Gliwice)

Powieść Wojciecha Chmielarza pt. „Żmijowisko” zwyciężyła w 4. edycji 
Plebiscytu Książka Roku 2018, prowadzonym na  portalu Lubimyczytać.pl.  
Czytelnicy uznali ją za najlepszą książkę ub. roku w kategorii kryminał, 
sensacja, thriller. Na „Żmijowisko” zagłosowało ponad 2 300 internautów.  
(fot. W. Rudzki)

Prof. Jerzy Buzek gościł na Politechnice Śląskiej. Wizyta zapoczątkowała cykl 
comiesięcznych „Spotkań z pasją”. Studenci i doktoranci będą zapraszać osoby 
związane z uczelnią, które mogą zainspirować młodych ludzi swoimi dokonaniami. 
Spotkania będą otwarte dla publiczności. Więcej szczegółów na www.polsl.pl. 
(fot. UM Gliwice) 

Gliwickie biuro z najlepszym wnętrzem

Dar serca ku pamięci Piotra Wieczorka

Gliwiczanin autorem Książki Roku!

To było spotkanie z pasją 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Silesia Outlet powstaje przy DK 
78 w kierunku Rybnika, w bez-
pośrednim sąsiedztwie Centrum 
Handlowego Auchan Gliwice 
i marketu budowlanego Leroy 
Merlin. Blisko stąd do zjazdu na 
autostradę A4, a droga do węzła 
autostradowego Gliwice Sośnica 
i wjazdu na autostradę A1 zajmuje 
kilka minut jazdy samochodem.

Na placu budowy Silesia Outlet 
trwają zaawansowane prace wy-
kończeniowe. Zasadnicza część 
robót została już wykonana. Do 
lokali stopniowo wprowadzają 
się najemcy, adaptując wnętrza 
przyszłych salonów outletowych, 
zgodne z indywidualnymi standar-
dami marek obecnych w portfolio 
nowego śląskiego centrum. Rozpo-
częły się również odbiory technicz-
ne poszczególnych części obiektu.

27 marca otwartych zo-
stanie ponad 60 salonów 
outletowych na 12 000 m²  
powierzchni. 

Druga faza budowy zakłada odda-
nie do użytku kolejnych 8 000 m².  
Docelowo centrum będzie naj-
większym outletem w regionie – 
o łącznej powierzchni 20 000 m²  
po zakończeniu fazy I i II.   

W salonach Silesia Outlet znajdzie 
zatrudnienie ok. 400 osób. To lo-
kalni przedsiębiorcy, sprzedawcy, 
kierownicy sklepów oraz pra-
cownicy serwisów technicznych, 

sprzątających i ochrony. – Nowe 
centrum outletowe w Gliwicach 
to nie tylko bardzo dobra desty-
nacja zakupowa, ale i atrakcyjne 
miejsce pracy dla mieszkańców 
miasta i pobliskich miejscowości 
– podkreśla Mirosław Januszko, 
dyrektor zarządzający firmy 6B47, 
inwestora obiektu.

W ofercie Silesia Outlet znajdą się 
m.in. marki odzieżowe Vistula i Wól-
czanka, Pierre Cardin wraz z ofertą 
Bugatti i Milestone, Bytom, Guess, 
Diverse, Lavard, Lancerto, Molton, 
Unisono, Only czy Triumph, Gatta 
i Bagatelle. Nie zabraknie marek 
jeansowych (Lee Cooper, Wran-
gler, Cross Jeans i Pepe Jeans) oraz 
obuwniczych (Kazar, Venezia, Ecco, 
Symbiosis i Umbro). 

Ważną część pasaży handlowych 
Silesia Outlet zajmą również mar-
ki sportowe – Intersport, Martes 
Sport, 4F, Sizeer, Puma, Reebok, 

New Balance, Trespass i Regatta. 
Otwarty zostanie też salon biżuterii 
Apart oraz Wittchen z galanterią 
skórzaną. Artykuły gospodarstwa 

domowego oraz wyposażenia 
wnętrz będzie można nabyć 
w sklepach Tefal, Home&Cook 
i Dajar. (kik)

  
gliwice gospodarzem eurowizji Junior!

Otwarcie pod koniec marca
Dobiega końca budowa nowego centrum zakupowego przy ul. Rybnickiej. 27 marca otwartych zostanie ponad 60 salonów outletowych na 
12 000 m² powierzchni, a po zakończeniu drugiej fazy budowy silesia Outlet będzie największym tego typu obiektem w regionie.
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To będzie jedno z największych wydarzeń muzycznych 
tego roku w polsce. Do gliwic przyjadą najbardziej uzdol-
nione wokalnie dzieci z całej europy. Wielkie medialne 
przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez miasto 
gliwice, Telewizję polską i Województwo Śląskie odbędzie 
się 24 listopada w Arenie gliwice.
– Jestem przekonany, że 17. edy-
cja Eurowizji Junior będzie dla 
uczestników nie tylko okazją do 
sprawdzenia swoich sił w mię-
dzynarodowym gronie, ale też 
odkrycia uroków Gliwic i całego 
Górnego Śląska. Wierzę, że polska 
gościnność w połączeniu z profe-
sjonalną organizacją konkursu 
dostarczy wielu niezapomnianych 
chwil i wszyscy zapamiętamy to 
artystyczne święto na długo – 
komentuje Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Eurowizja Junior 2019 w Polsce 
to zasługa Roksany Węgiel. 

14-letnia wokalistka, śpiewając 
hit Anyone I Want To Be, wygrała 
zeszłoroczną edycję konkursu 
piosenki dla dzieci organizowaną 
na Białorusi, dzięki czemu Polska 
mogła starać się o organizację 
konkursu w 2019 roku.

Arena Gliwice to najnowsza 
i jedna z największych hal wido-
wiskowo-sportowych w Polsce. 
Widownia na ponad 17 tys. osób 
oraz 10 hektarów terenu wokół 
do wykorzystania na imprezy, 
konferencje i zawody sportowe 
przyciągają do Gliwic tłumy gości 
z Polski i zagranicy.  (kik)
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Rozpoczęły się wielkie, wiosenne porządki. Na gliwickie ulice wyjechały 
maszyny myjące i zamiatające. przez najbliższych kilkanaście dni czyszczone 
będą ulice, chodniki i przystanki.

Miasto zostało podzielone na 11 
rejonów. Na zlecenie Zarządu 
Dróg Miejskich sprzątaniem 
jezdni, chodników i pasów 
zieleni zajmuje się sześciu wy-
konawców zatrudniających ok. 
kilkadziesiąt osób. 

Przez najbliższych kilkana-
ście dni nawierzchnie jezdni, 
chodników, a także przystanki 
autobusowe będą oczyszczane 

z zalegających warstw m.in. pia-
sku i liści, a zieleń w pasach dro-
gowych sukcesywnie sprzątana. 
W sumie posprzątane zostaną  
472 km ulic o powierzchni blisko 
4,5 mln m2 oraz chodniki łącznej 
o powierzchni 830 tys. m2.

Sporą część zbieranych śmieci, 
zwłaszcza ze znajdującej się 
w pasach drogowych zieleni, 
stanowią odpady komunalne: 

butelki i puszki po napojach, 
opakowania gastronomiczne, 
opony, a nawet meble. Według 
danych przekazywanych przez 
wykonawców, każdego roku 
wzrasta ilość śmieci porzuca-
nych w pasach drogowych. 
W 2017 r. każdego dnia, tylko 
z miejsc przydrożnych, zbiera-
no ok. 800 kg różnego rodzaju 
odpadów. W ubiegłym roku 
było to 1 200 kg.  (mf)

Wiosenne porządki

W gliwicach jest 47 organizacji pożytku publicz-
nego, które działają na rzecz miasta i mieszkań-
ców. Jak co roku możemy wesprzeć ich działal-
ność, oddając swój 1% podatku.

Przekazanie 1% nic nie kosztuje, 
a pozwala samodzielnie zdecy-
dować, w jaki sposób spożytko-
wać tę część podatku. Można 
ją zostawić w Gliwicach, wspie-
rając jedną z 47 działających 
w mieście Organizacji Pożytku 
Publicznego. OPP podejmują 
wiele pożytecznych i korzystnych 
dla mieszkańców działań, m.in. 
zajmują się organizacją czasu 
wolnego młodszych i starszych 
mieszkańców, prowadzą szkole-
nia, warsztaty, zajęcia sportowe, 
pomagają mniej zamożnym, 
chorym i potrzebującym.

Lista gliwickich organi-
zacji, wraz z numerami 
KRs, a niebawem rów-
nież z opisem działal-
ności, znajduje się na 
stronie www.1procent.
gcop.gliwice.pl.

Można tam także znaleźć program 
do wypełniania zeznań podatko-
wych on-line, który umożliwia 
łatwe wybranie jednej z gliwickich 
organizacji. Zeznania podatkowe 
do właściwego urzędu skarbowe-
go można przekazywać również 
w wersji papierowej.

1% podatku mogą przekazać  
także  emeryci i renciści, którzy 
dzięki nowelizacji przepisów, 
mogą zrobić to w uproszczony 
sposób: nie muszą składać całej 
deklaracji PIT-37, wystarczy że 
wypełnią oświadczenie PIT-OP 
dostępne na stronie internetowej 
www.pit-op.pl, wskazując numer 
KRS organizacji i kwotę do przeka-
zania. Ta grupa podatników może 
również wypełnić oświadczenie 
w filii Centrum Organizacji Poza-
rządowych przy ul. Studziennej, 
gdzie pracownicy na co dzień 
pomagają w wypełnieniu formu-
larzy PIT-OP i dostarczeniu ich do 
gliwickich urzędów skarbowych.

Od tego roku PIT-37 i PIT-38 za 
podatników wypełni urząd skar-
bowy. Nie trzeba składać w tej 
sprawie żadnego wniosku, tylko 
w serwisie www.podatki.gov.pl  
podać PESEL lub NIP i datę urodze-
nia, kwotę przychodu z deklaracji 
za rok 2017, kwotę przychodu 
z jednej z informacji od pracodaw-
cy za rok 2018 (PIT-11). Można też 
użyć profilu zaufanego. Po uwie-
rzytelnieniu danych i wybraniu 
OPP należy zaakceptować i wysłać 
zeznanie podatkowe.

Na złożenie zeznań podat-
kowych i decyzję, na jaki 
cel przekazać swój 1%, 
mamy czas do 30 kwietnia.

Żeby ułatwić rozliczenie z fiskusem, 
GCOP zaprasza na bezpłatne dyżu-
ry PIT-owe, podczas których wo-
lontariusze nieodpłatnie pomogą 
w wypełnieniu zeznań podatko-
wych, w zamian za przekazanie 1% 
podatku na dowolną organizację 
działającą w Gliwicach.

Więcej informacji na temat 
OPP, dyżurów wolontariuszy 
i wypełniania deklaracji podat-
kowych można uzyskać, pisząc 
na adres e-mail: cok@gcop.
gliwice.pl lub dzwoniąc pod 
numer telefonu 32/775-20-53. 
Można je też znaleźć na stronie 
www.gcop.gliwice.pl oraz na 
www.1procent.gcop.gliwice.pl. 
    
 
 
 (mf/GCOP)

Niech Twój          zostanie w gliwicach

Tai-chi to, najprościej mówiąc, sztuka rozluźnienia 
przypominająca powolny taniec. Łączy gimnastykę 
zdrowotną i wybrane elementy sztuk walki, jest rów-
nież odprężeniem dla psychiki i umysłu. W zajęciach 
może wziąć udział każdy.

Zachęcamy do systematyczne-
go udziału w spotkaniach edycji 
wiosennej, odbywających się 
od 8 marca w każdy piątek, od 
godz. 15.00 do 16.30, w sali 
gimnastycznej GCOP – Domu 
Aktywnej Młodzieży w Gli-

wicach przy ul. Barlickiego 3. 
W okresie letnim zajęcia prze-
niosą się do parku Chopina.

Organizatorem treningów jest 
Samorząd Miasta Gliwice. 
Wstęp wolny.  (kik)
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Ćwicz tai-chi już  
od Dnia Kobiet

http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
https://pit-op.pl/
https://www.podatki.gov.pl/
http://gcop.gliwice.pl/
http://gcop.gliwice.pl/co-oferujemy/1procent/
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AKTUALNOŚCI

Nowe prawo  
jazdy bez adresu

W związku z przedłużającym się remontem ul. Jagiellońskiej miasto podejmuje wszel-
kie starania, by ułatwić kierowcom poruszanie się w tym rejonie. 5 marca zmieniła się 
organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. zabrskiej z Jagiellońską i Konarskiego. Otwarto 
przejazd z ul. zabrskiej w Konarskiego. pRUim – wykonawca inwestycji – prosi kierowców 
o zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe. 

Obecnie na skrzyżowaniu ul. 
Jagiellońskiej, Zabrskiej i Konar-
skiego możliwy jest przejazd: z ul. 
Zabrskiej w ul. Konarskiego oraz 
w ul. Jagiellońską (w stronę ron-
da), z ul. Konarskiego w ul. Zabrską 
i ul. Jagiellońską (w stronę ronda) 
oraz z ul. Jagiellońskiej (biegnącej 
od ronda do skrzyżowania) w ul. 
Zabrską i Konarskiego. Sygnaliza-
cja świetlna jest w tym miejscu 
wyłączona, a ruch odbywa się we-
dług tymczasowego oznakowania. 

Kolejne zmiany zostaną wpro-
wadzone w poniedziałek,  
11 marca. Zwężony zostanie 
wylot z ul. Częstochowskiej do 
ul. Jagiellońskiej i ul. ks. Hlubka.  
Ul. Częstochowska z trzech pa-
sów ruchu zawęzi się najpierw do 
dwóch, a przed skrzyżowaniem 
do jednego pasa ruchu. Pojaz-
dy będą poruszać się prawym, 
skrajnym pasem w kierunku ul. 
ks. Hlubka i w lewo do ul. Jagiel-
lońskiej. 

Nie będzie natomiast przejazdu 
ul. Jagiellońską od pl. Piastów 
w kierunku ul. ks. Hlubka. 
Wprowadzane zmiany związane 
są z budową komory kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Jagielloń-
skiej. Odcinek ul. Jagiellońskiej 
od ul. Konarskiego do ul. ks. 
Hlubka nadal jest zamknięty. 
Kierowcy proszeni są o zwraca-
nie uwagi na oznakowanie tym- 
czasowe.  
 (mf)

Zmiany przy
Jagiellońskiej

prawa jazdy wydawane od 4 marca nie będą już zawie-
rały adresu zamieszkania posiadacza – poinformowało 
ministerstwo Infrastruktury. zniknie więc obowiązek 
wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

Dla kierowców oznacza to 
dużą oszczędność, koszt wy-
miany prawa jazdy to bowiem 
100 zł. 

Wszystkie dotychczas wydane 
prawa jazdy pozostaną ważne 
do wskazanego na nich termi-
nu. Dokumenty te nie podle-
gają obowiązkowej wymianie, 
nawet w przypadku zmiany 

umieszczonego na nich adresu 
zamieszkania.

Nowy wzór prawa jazdy wprowa-
dza rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzo-
rów dokumentów stwierdzają-
cych uprawnienia do kierowania 
pojazdami, dostępne pod adre-
sem http://www.dziennikustaw.
gov.pl/DU/2019/406.  (kik)

zbliżyć naukę z biznesem
przedstawiciele środowisk akademickich, biznesu, władz samorządowych i centralnych dyskutowali na politechnice 
Śląskiej o najbardziej optymalnym modelu i formach kształcenia studentów. gliwicka uczelnia zorganizowała 3.  
edycję konferencji edukacja Dualna – eDUAL. miasto gliwice po raz kolejny było partnerem wydarzenia.
Politechnika Śląska jest pionie-
rem kształcenia dualnego w Pol-
sce. Trzy lata temu na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym 
otwarto pierwszy dualny kieru-
nek – mechanikę i budowę ma-
szyn. W tym roku akademickim 
uczelnia prowadzi już pięć takich 
kierunków studiów I i II stopnia. 
Obok mechaniki i budowy ma-
szyn studenci mają do wyboru 
inżynierię materiałową, logistykę 
i transport kolejowy. – Do tej pory 
w zakresie kształcenia dualnego 
współpracowaliśmy głównie 
z firmami z branży motoryzacyj-
nej, w tej chwili ta współpraca 
rozszerza się o kolejne obszary 
nauki i przemysłu – mówił prof. 
dr hab. Arkadiusz Mężyk, rektor 
Politechniki Śląskiej. 

Uczelnia chętnie dzieli się 
swoimi doświadczeniami z in-
nymi ośrodkami akademickimi. 
Podczas paneli dyskutowano 
o współpracy z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, dobrych 
praktykach w kształceniu dual-
nym i o ewaluacji tego sposobu 
kształcenia. 

gliwicki samorząd od lat 
wspiera młodych ludzi, 
którzy chcą się tu rozwijać 
i kształcić. miasto wspólnie 
z politechniką Śląską realizuje 
projekty edukacyjne, które 
pozwalają uczniom poszerzać 
zainteresowania, uczestniczyć 
w pokazach naukowych czy 
laboratoryjnych. 

Gliwice mocno stawiają także 
na kształcenie zawodowe, któ-
re wpisuje się w ideę edukacji 
dualnej. 

– Taka edukacja pomaga wypo-
sażyć przyszłych pracowników 
w zestaw umiejętności, dzięki 
którym będą w stanie odpowie-
dzieć na oczekiwania  współcze-
snego rynku pracy. Wymaga on, 
byśmy zasilali go pracownikami 

nie tylko prezentującymi szeroką 
wiedzę teoretyczną, ale przede 
wszystkim przygotowanymi do 
praktycznego wykonywania 
zawodu – podkreślał Krystian 
Tomala, zastępca prezydenta 
Gliwic. 

Tegoroczna edycja konferencji 
miała wymiar szczególny, ponie-
waż odbywała się na początku 
realizacji dużego programu 

ogłoszonego po raz pierwszy 
przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju, poświęconego 
kształceniu dualnemu. – Wraz 
z NCBiR uruchomiliśmy konkurs 
z budżetem 123 mln zł, którego 
celem jest upowszechnienie mo-
delu studiów dualnych w Polsce 
na kierunkach o profilu prak-
tycznym – mówił wicepremier, 
minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin, który 
objął konferencję patronatem. 
Dzięki konkursowi blisko 70 
uczelni w Polsce, w tym Po-
litechnika Śląska, otrzymało 
dofinansowanie na stworzenie 
nowych kierunków studiów 
dualnych. 

III Konferencji Edukacja Dualna 
– EDUAL towarzyszyły Inżynier-
skie Targi Pracy i Przedsiębior-
czości. Na uczestników czekało 
ponad 150 firm, biura karier, 
centra przedsiębiorczości czy 
organizacje udzielające infor-
macji o możliwościach pozyski-
wania funduszy na powstanie 
i rozwój własnej działalności 
gospodarczej.  (aś)
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WARTO WIeDzIeĆ

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunal-
nymi można teraz sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Ana-
lityczno-Rozrachunkowej. 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

Klienci Urzędu miejskiego w gliwicach większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-płatności 
Blue media mają do dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, pekao24 
czy płacę z ipKO), płatności online kartą płatniczą (VIsA, VIsA electron,  
masterCard i maestro) oraz BLIK. 
Przez Internet można uiścić opłaty 
komunikacyjne (np. zarejestrowanie 
pojazdu czy wydanie prawa jazdy) 
i skarbowe (np. sporządzenie aktu mał-
żeństwa albo pełnomocnictwa). Online 
można zapłacić także za udostępnienie 
danych z ewidencji ludności czy wyda-
nie zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośred-
nictwem formularza ogólnego do-
stępnego pod adresem gliwice.opla-

tyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym 
Biurze Obsługi Um, przy poszcze-
gólnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

zapłać online 
w Wirtualnym Biurze Obsługi

Osiedlowe skwery są strefami wypoczynku, sąsiedzkich spo-
tkań, miejscem wytchnienia w gorące dni. Teraz każdy może 
mieć wpływ na to, jak one wyglądają. Wystarczy wziąć udział 
w konkursie zielona Ławeczka organizowanym przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska i zaaranżować skwer dla siebie 
i sąsiadów. 

Na realizację projektu można otrzymać 
dofinansowanie w wysokości do 1 200 
zł na zakup roślin, podłoża i innych ele-
mentów aranżacji miniogrodów. Każdy 
zaakceptowany projekt otrzyma rów-
nież charakterystyczną zieloną ławkę 
parkową. Aby je otrzymać, wystarczy 
zebrać minimum 5-osobowy zespół 
sąsiedzki, przygotować projekt prze-
budowy danego skweru osiedlowego 
i zyskać aprobatę lokalnej społeczności. 

Podczas aranżacji skwerku uczestnicy 
projektu mogą liczyć na konsultacje 
internetowe z ekspertami z Katedry 
Architektury Krajobrazu oraz Katedry 
Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgło-
szenia będą przyjmowane do 17 maja.  
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.zielonala-
weczka.pl.  (mf)

zielona ławeczka
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Choć śląska uchwała antysmogowa zakazuje wykorzystywania w systemach grzewczych opału słabej jakości, nadal zdarza się, 
że mieszkańcy wrzucają do pieca fragmenty mebli, plastikowe butelki i inne śmieci. W takich wypadkach do akcji wkracza straż 
miejska. W 2018 r. strażnicy przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli domowych palenisk. Tylko w styczniu br. nałożono 11 mandatów.

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową, 
zabrania się spalania węgla brunatne-
go oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wy-
korzystaniem, paliw, w których udział 
masowy węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15%, a także drewna, którego 
wilgotność w stanie roboczym prze-
kracza 20%. Za nieprzestrzeganie tych 
przepisów grozi mandat w wysokości 
do 500 zł. Jego nieprzyjęcie oznacza 
skierowanie przez strażników wniosku  
do sądu. Ten może nałożyć grzywnę 
nawet do 5 000 zł.

Gliwicka Straż Miejska prowadzi regular-
ne kontrole domowych palenisk, często 
w konsekwencji zgłoszeń zaniepokojo-
nych sąsiadów „truciciela”.

– Doraźne kontrole prowadzone są także 
w czasie standardowych patroli. Jeżeli 

strażnicy poczują niepokojący gryzący 
zapach albo zauważą dziwny kolor dymu 
wydobywającego się z pobliskiego komi-
na, wkraczają do akcji – wyjaśnia Boże-
na Frej, naczelnik Wydziału Profilaktyki 
i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej 
w Gliwicach. 

W ubiegłym roku skontrolo-
wano 2 332 nieruchomości, 
mandaty nałożono w 72 przy-
padkach. W styczniu br. prze-
prowadzono ponad 300 kontroli 
i wystawiono 11 mandatów.

 – Naszym zdaniem najważniejsza jest 
edukacja, ponieważ niektórzy nadal nie 
rozumieją, że paląc np. stare meble trują 
przede wszystkim samych siebie, dzieci, 
sąsiadów. Dlatego, oprócz działań prewen-
cyjnych i kontrolnych, prowadzimy także 
akcje edukacyjne – tłumaczy Bożena Frej. 

Warto wiedzieć, że strażnicy mają prawo 
wejść do każdego domu, w którym zacho-
dzi podejrzenie stosowania niewłaściwe-
go opału. Uprawnienia funkcjonariuszy 

w tym zakresie określa art. 379 ustawy 
prawo ochrony środowiska. Po każdej ta-
kiej interwencji sporządzany jest protokół 
z kontroli spalania.  (mw)
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palisz śmieci? spodziewaj się kontroli
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Trzech piłkarzy Piasta znalazło się wśród jedenastu najlepszych zawodników 24. kolejki 
Lotto Ekstraklasy. W ostatni piątek, w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław, cała trójka 
zaprezentowała się bardzo dobrze. Joel Valencia i Piotr Parzyszek zdobyli po bramce 
oraz zanotowali po asyście, z kolei František zanotował szóste czyste konto w obecnym 
sezonie. Kolejny, arcyważny, bo derbowy mecz gliwiczanie rozegrają na wyjeździe.  
8 marca o godz. 18.00 Piast spotka się z Górnikiem Zabrze. (fot. I. Dorożański)

Remisem 3:3 zakończyła się Moravsko-Śląska Liga Boksu. Zawodnicy GUKS 
Carbo Gliwice i DTJ Prostějov walczyli w 6 kategoriach wagowych. Zwycięstwa 
dla gliwickiego klubu odnieśli: Marcin Janicki, Kamil Kuździeń, Oskar Safarian. 
Wyższość zawodników z Czech musieli uznać: Piotr Wąsiak, Sergiusz Lazar 
oraz Sasha Pavliuk. Turniej był świetnym sprawdzianem przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Śląska. (fot. UM Gliwice)

Magdalena Hędrzak, uczennica II LO w Gliwicach, została Halową Mistrzynią Polski 
Juniorów i wicemistrzynią Polski w deblu. W Europejskim Centrum Tenisa w Mysiadle 
w woj. mazowieckim odbyły się halowe mistrzostwa Polski juniorów. W finałach 
gliwiczanka po emocjonującym pojedynku pokonała Adę Piestrzyńską. Magda Hędrzak 
zdobyła także srebro w deblu z Laurą Duhl. Tenisistka na co dzień trenuje w klubie KS 
Górnik Bytom pod opieką trenera Błażeja Koniusza. (fot. Magdalena Hędrzak / Facebook)

Po sześciu ligowych wygranych z rzędu futsaliści Piasta musieli uznać wyższość 
Rekordu Bielsko-Biała. Mistrzowie Polski wygrali 6:4. Dwa gole dla Piasta strzelił 
Dominik Śmiałkowski. Kolejne bramki strzelili Sebastian Szadurski i Mateusz 
Omylak. Bramki dla bielszczan zdobyli Oleksandr Bondar, Jan Dudek, Jan 
Janovský i aż 3 gole strzelił Michał Marek. Kolejny, arcyciekawy pojedynek 
zapowiada się 9 marca o godz. 18.00. Clearex Chorzów podejmie Piasta w hali 
MORiS-u przy ul. Dąbrowskiego 113. (fot. I. Dorożański)

Patryk Chojnowski i Natalia Bajor triumfowali podczas 87. Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym. Brązowy medal w kategorii mieszanej 
zdobył gliwiczanin Jarosław Tomicki. Mistrzostwa odbyły się w miniony weekend 
w CS-K „Łabędź”. Na ośmiu stołach kibice śledzili emocjonujące akcje w wyko-
naniu 96 zawodników z całej Polski, w  tym Natalii Partyki — złotej medalistki 
igrzysk paraolimpijskich. Znakomicie spisała się gliwicka publiczność, która 
niemal do ostatniego miejsca wypełniła halę sportową w Łabędach i świetnie 
dopingowała wszystkich zawodników. (fot. D. Nita-Garbiec)

Brawo Parzyszek, Plach i Valencia! 

Bokserski sprawdzian przed mistrzostwami Mistrzyni z Gliwic 

Piast powalczył z Rekordem Medale w tenisie stołowym rozdane

Po raz pierwszy w Arenie Gliwice został rozegrany finał Halowej Ligi Podokręgu  
Zabrze. 1 700 dzieci, zamiast siedzieć zimą przed komputerami biegało za piłką 
i ćwiczyło swoje umiejętności. W kategorii Orlików zwyciężyła drużyna AP Team Gli-
wice. Szczegółowe wyniki turnieju można znaleźć na stronie podokregzabrze.org.  
(fot. UM Gliwice) 

Arena Gliwice miejscem sportowych emocji
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OgŁOszeNIA
Obwieszczenia kOmunikaty

OFeRty PRacy

OFeRty PRacy

● pracownik obsługi klienta 
wykształcenie: brak wymagań, obsługa klientów re-
stauracji, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o porządek 
w miejscu pracy, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik restauracji opłacany  
   stawką godzinową 

obszar produkcji: praca przy grillu, frytkownicach, 
tosterach oraz garnirowaniu, uzupełnianie zapasów, 
przygotowywanie produktów (np. kanapek, sałatek, 
deserów) i półproduktów, utrzymywanie w czystości 
pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń; 
obszar sprzedaży: przygotowywanie deserów oraz 
napojów zimnych i gorących, obsługa kasy związana 
z odpowiedzialnością za mienie powierzone na tym 
stanowisku z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, 
przyjmowanie, zestawianie i wydawanie zamówień, 
uzupełnianie zapasów, utrzymywanie w czystości 
pomieszczeń, urządzeń, sprzętów, narzędzi i naczyń, 
prace magazynowe oraz prace przygotowawcze przed 
otwarciem i po zamknięciu restauracji oraz dostawy 
na obszar kuchni i serwisu, prace porządkowe w re-
stauracji i na terenie zewnętrznym wokół restauracji 
zgodnie z dyspozycjami pracodawcy, miejsce pracy: 
Gliwice;

● specjalista ds. obsługi klienta   
   – j. niemiecki 

wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość  
jęz. niemieckiego w mowie i w piśmie (warunek ko-
nieczny), doświadczenie w obsłudze klienta / w han-
dlu, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność 

pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej, 
dobra znajomość obsługi komputera, czynne pra-
wo jazdy kat. B (mile widziane), znajomość branży 
grzewczej i sanitarnej (mile widziana), zakres obo-
wiązków: kontakt z klientem niemieckojęzycznym, 
monitorowanie sprzedaży na istniejących platfor-
mach, sporządzanie ofert handlowych, podejmowa-
nie działań handlowych, dwie zmiany (8.00 – 16.00, 
9.00 – 17.00), miejsce pracy: Knurów;

● fryzjer męski – barber 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie mile wi-
dziane, gotowość do nauki zawodu, zdolności manu-
alne, fryzjerstwo męskie, ew. golenie, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● spawacz 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawo-
dowe, uprawnienia spawalnicze MAG 135, zakres 
obowiązków: spawanie elementów maszyn rolni-
czych, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

● kosztorysant 
wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, spec. 
budownictwo, doświadczenie zawodowe: 5 lat, 
umiejętność czytania dokumentacji, wiedza ogól-
nobudowlana, zakres obowiązków: kosztorysowanie 
w oparciu o przedmiary lub projekty, sporządzanie 
dokumentacji przetargowej, sporządzanie oferty 
techniczno-handlowej, przeprowadzanie rozmów 
techniczno-handlowych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice.

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

Oferty z 28 lutego 2019 r.

Oferta pracy na stanowisku: 
„mechanik 1” 

w przedsiębiorstwie Komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 

zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
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 pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

w przedsiębiorstwie Komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w gliwicach, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic 
i mostów s.A. 
w Gliwicach

zatrudni:
• mechanika maszyn  

i urządzeń,
• mechanika  

samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami 

do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami 

do obsługi walca  
drogowego,

• operatora z uprawnieniami 
rozkładarki mas  
mineralno-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy w sta-
bilnej firmie o ugruntowanej pozycji na 
rynku proszone są o przesyłanie doku-
mentów aplikacyjnych na adres e-mail: 
drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pru-
im.gliwice.pl. Dokumenty można również 
przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć 
osobiście do siedziby PRUiM S.A., adres:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 
32/270-40-03.
Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu pro-
wadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, pro-
wadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016  
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja 
powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach:

od 15 marca 2019 r.  
do 15 kwietnia 2019 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nie-
ruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spo-
żywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny także zostać objęte – w miarę 
potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy, itp. 
(we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gry-
zoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji 
należy używać preparatów ogólnodostępnych za-
twierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyza-
cję na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szcze-
gólności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach,  
w budynkach gospodarczych, itp. – zgodnie z instruk-
cją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozosta-
wić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie 
wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeże-
nie: „UWAgA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego 
zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną 
trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, 
które nie wykonają obowiązków wynikających z ni-
niejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty 
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

przedsiębiorstwo 
Komunikacji miejskiej 

sp. z o.o., 44-100 gliwice, 
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie: 

„Usługa bieżnikowania opon  
i zakup opon bieżnikowanych do 
autobusów komunikacji miejskiej 
dla pKm sp. z o.o. w gliwicach”.

Nr sprawy: pN/Tm/1/2019
Termin składania ofert: 12 marca 2019 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 12 marca 2019 r. o godz. 11.00

pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

zarząd Budynków 
miejskich  

II Towarzystwo 
Budownictwa  

społecznego, 44-100 gliwice, 
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetargi nieograniczone, pn.:

modernizacja budynku przy ul. Ró- 
żanej 2 w gliwicach: remont ele-
wacji wraz z dociepleniem i ko- 
lorystyką, izolacja przeciwwilgo-
ciowa ścian fundamentowych, 
prace budowlane i ociepleniowe 
w obrębie dachu, piwnic, remont 
i modernizacja klatki schodo-
wej, wydzielenie łazienek wraz 
z dobudową przewodów komi-
nowych i przebudową instalacji 
wod.-kan., przebudowa instala-
cji gazowej wraz z wykonaniem 
instalacji C.O., modernizacja 
instalacji elektrycznej, wymiana 
przyłącza wody, podłączenie do 
kanalizacji deszczowej oraz roz-
biórka budynku gospodarczego.

Termin składania ofert:  
8 marca 2019 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
8 marca 2019 r. o godz. 10.00

---------------------------------------------------------
Wykonanie podłączenia budyn-
ku mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Horsta Bieńka 18 
w gliwicach do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z adaptacją 
pomieszczenia na pomieszcze-
nie wymiennikowni, docieplenie 
stropu nad piwnicą i II piętrem, 
modernizacja instalacji elektrycz-
nej i klatki schodowej oraz likwi-
dacja nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe.

Termin składania ofert:  
15 marca 2019 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
15 marca 2019 r. o godz. 10.00

---------------------------------------------------------
pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – gliwice sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień  

Publicznych (PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę III etapu odsiarczania  
spalin i I etapu budowy instalacji 

odazotowania spalin metodą  
selektywnej redukcji niekatalitycznej 

dla kotłowni WR-25.
Termin składania ofert: 25 marca 2019 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 25 marca 2019 r. o godz. 11.45

pełna treść dostępna jest na  
www.pec.gliwice.pl

przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – gliwice sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

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

Remont sieci cieplnych W.p.  
– trzy zadania remontowe.

Termin składania ofert: 22 marca 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2019 r. o godz. 11.30

pełna treść dostępna jest na  
www.pec.gliwice.pl

Obwieszczenie
PRezyDenta miasta GLiwice
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zarząd Budynków miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
społecznego sp. z o.o. w gliwicach  

z siedzibą przy ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość  

stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. mikołowskiej 21/U2

przyjmowanie dokumentów wymaganych do prze-
targu odbędzie się 28 marca 2019 r. od godz. 9.30 do 
10.00, w pokoju 101 – 103, I piętro zBm I TBs sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, gliwice. przetarg rozpocznie 
się 28 marca 2019 r., godz. 10.30, w pokoju 101 – 103,  
ul. Dolnych Wałów 11, gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium 

na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 
11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2), złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem 
nr 3 oraz 4;

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, 
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 

szczegółowe notarialne poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy naj-
mu można zapoznać się na stronie internetowej www.
zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych ZBM 
I TBS, ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101 – 103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa 
żądania naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umo-
wy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcznego 
czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną), w ciągu 7 dni 
od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

nieRucHOmOŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone  
w Internet szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio  
przy biurach,

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

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu miejskiego w gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie 
internetowej Urzędu miejskiego w gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność miasta gliwice:
• nr 41/2019 do 19 marca 2019 r.

PRezyDent miasta GLiwice
inFORmuJe,

mieszkaLne

uŻytkOwe

LOkaLe na sPRzeDaŻ

przetargi ogłoszone przez prezydenta miasta gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład gospodarki mieszkaniowej

• UL. RYBNICKA 25, lokal nr 13, III piętro, 
pow. 41,04 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do WC usytuowanym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu

Termin przetargu: 21 marca 2019 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 290,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz. 11.00 do 
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2019 r.

• pL. JAŚmINU 8, lokal nr I, parter, pow. 
130,00  m2, 8 pomieszczeń, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 21 marca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 248 800,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
Termin oględzin: 12 marca 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 marca 2019 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2019 r.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. 
zm.) II ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż garażu nr g5 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
działki zabudowanej budynkami, położonej przy ul. Fredry 2,  
który został ogłoszony na 28 marca 2019 r. na godz. 9.00  
zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana ustawy o gospo-
darce nieruchomościami, w zakresie stawki opłat rocznych  
za użytkowanie wieczyste gruntów.

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na 

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

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 637/2, obręb przedmieście, położonej 
w gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność miasta gliwice. 
pow. gruntu 0,0349 ha, księga wieczysta 
nr gL1g/00074965/8.

Termin przetargu: 18 marca 2019 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 637/3, obręb przedmieście, położonej 
w gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność miasta gliwice. 
pow. gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta 
nr gL1g/00074965/8.

Termin przetargu: 18 marca 2019 r., godz. 10.30
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 17 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 637/4, obręb przedmieście, położonej 
w gliwicach na północ od ul. Daszyńskie-
go, stanowiącej własność miasta gliwice. 
pow. gruntu 0,0645 ha, księga wieczysta 
nr gL1g/00074965/8.

Termin przetargu: 18 marca 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 137 600,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 13 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:

• działka nr 453, obręb żerniki, o pow. 0,0390 ha, 
położona przy ul. Tarnogórskiej w gliwicach, 
zapisana w KW gL1g/00032103/2, użytek 
B – tereny mieszkaniowe,

• działka nr 455, obręb żerniki, o pow. 0,0746 ha, 
położona przy ul. Tarnogórskiej w gliwicach, 

zapisana w KW gL1g/00033908/2, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 4 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 286 000,00 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: 28 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości zabudowanej, obejmującej:

• dz. nr 1327, obręb sośnica, o powierzch-
ni 0,4187 ha, położonej przy ul. sikor- 
skiego 58 w gliwicach, zapisanej w KW  
nr gL1g/00020177/4. 

Termin przetargu: 16 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 664 700,00 zł
*Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.) nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. 
Wadium: 66 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 kwietnia 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb  
stare miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha  
i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², po-
łożona przy ul. zygmunta starego 19 w gli-
wicach, użytek B – tereny mieszkaniowe 
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, KW gL1g/00009898/1 prowadzona 
w sądzie Rejonowym w gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb  
stare miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, po-
łożona przy ul. Tadeusza Kościuszki w gli-
wicach, użytek B – tereny mieszkaniowe,  
KW gL1g/00056985/2 prowadzona w są-
dzie Rejonowym w gliwicach.

Termin przetargu: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w tym:
4 867 410,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
690,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare 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, opo-
datkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
Wadium: 490 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2019 r.

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.

nieRucHOmOŚci na sPRzeDaŻ

przetargi ogłoszone przez prezydenta miasta gliwice,  
których organizatorem jest Wydział gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu miejskiego w gliwicach

zarząd Dróg  
miejskich  

w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki przy ul. pło- 
wieckiej 31 oraz w Biuletynie In-
formacji publicznej (BIp) zarządu 
Dróg miejskich w gliwicach, został 
podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność gminy 
gliwice: 

• nr ZDM/6/2019 do 18 marca 
2019 r.

Lokal użytkowy – ul. mikołowska 21/U2, parter, 
o pow. użytkowej 45,29 m2, składający się z trzech po-
mieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, WC). Wyposażo-
ny jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal  
w stanie bardzo dobrym. Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni: 20,00 zł

Wadium: 2717,00 zł
minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Oględziny lokalu: 25 marca 2019 r. od godz. 14.30 
do 14.45.

zarząd Budynków miejskich II Towarzystwo Budownictwa  
społecznego, 44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnieckiego 21 o pow. 36,92 m2.

Termin przetargu: 22 marca 2019 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

PRezyDent miasta GLiwice
zawiaDamia

http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://zdm.gliwice.pl/
http://zbmgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
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kultura

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 7 marca

 ■ godz. 18.00: „Pless / Pszczyna” – wykład Sławomira 
Pastuszki z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na 
Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Siła kobiety” Eweliny Pniewskiej – 
wernisaż wystawy fotografii, Stacja Artystyczna  
Rynek (Rynek 4–5)

piątek 8 marca
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 17.00: „Socrealizm nie taki straszny” – wykład 

Ewy Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Wosk – warsztaty tradycyjnego zdo-
bienia jajek” – zajęcia z Olgą Paleczną, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.15: „Sen niemożliwy, czyli jak powstawał 
»Twój Vincent«”, reż. M. Węcel – projekcja i spo-
tkanie z Mariuszem Makselem, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Wieczór kawalerski”, reż. G. Castella-
nos – premiera spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „Sploty, płaszczyzny, przestrzenie” 
Agnieszki Chrzanowskiej-Małys – wernisaż wystawy, 
galeria Melina (ul. Częstochowska 16)

sobota 9 marca
 ■ godz. 10.00: Klub Rękodzielniczy, Filia nr 21 Miej-

skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriu-
sza 30)

 ■ godz. 11.00: „Jestem William”, reż. J. Elmer – projek-
cja z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną” i warszta-
ty „Wyzwanie: samodzielność, czyli o wierze w sie-
bie i umiejętności proszenia o pomoc”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Dział etnografii. Gliwickie 
pierniki” – warsztaty z cyklu „Mały muzealnik. 
Skarby z naszych zbiorów”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00: „Artystyczne wędrówki po Kresach” 
– oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kresy 
w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie”, Willa Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a)

 ■ godz. 15.00: „Bawimy się w origami” – warsztaty 
z cyklu „Biblioforum artystycznie”, Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Mark Drama” – spektakl, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

niedziela 10 marca
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Wybitni Żydzi w Polsce i na 

świecie” – Bajtel klub, Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Opowiem Ci bajkę... o krainie 
Nibylandii” – zajęcia teatralne, Teatr Miejski w Gli-
wicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.15: „David Hockney. Pejzaże, portrety 
i martwe natury”, reż. P. Grabsky – projekcja z cy-
klu „Sztuka na ekranie”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

poniedziałek 11 marca
 ■ godz. 11.00: „Sekrety Dużej Sceny” – zwiedzanie 

teatru, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 17.00: „Kobieta zakwita na wiosnę” – turniej 
aktorski i recytatorski, teatr Stara Kotłownia (Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Gliwicach)

wtorek 12 marca
 ■ godz. 10.30: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

środa 13 marca
 ■ godz. 12.30: „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, reż. 

B. Jenkins – seans Seniora, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Mały zajączek kicał po lesie” – warsz-
taty wielkanocne, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

kultura.gliwice.eu

Jak wygląda poranek po wieczorze kawalerskim? kiedy pan młody budzi się u boku 
nieznajomej, a jego narzeczona lada moment zapuka do drzwi? napięcie rośnie! teatr 
miejski w Gliwicach zaprasza na kolejną premierę.

„Wieczór kawalerski” w reżyserii Giovanniego Castel-
lanosa to będzie teatralna farsa w klimacie kultowego 
filmu „Cztery wesela i pogrzeb”.  – Tyle, że bez pogrzebu 
– zdradza Agnieszka Skowronek z TM-u w Gliwicach. 
W roli feralnego narzeczonego wystąpi świetny Mariusz 
Galilejczyk. Pannę młodą zagra Karolina Olga Burek. 
Ta aktorska para ma już doświadczenie w odgrywaniu 
zakochanych – wcielają się też w tytułowych bohaterów 
gliwickiej superprodukcji „Romeo i Julia”. Jak wypadną 
tym razem? O tym będzie można się przekonać już  
8 marca o godz. 19.00.  (mm)

16 marca odbędzie się Winter reggae.  
W klubie Spirala przepędzimy zimę. miasto 
Gliwice zaprasza! 

O godz. 19.00 na dużej scenie rozpoczną się festiwa-
lowe koncerty. Na początek zagrają Johny rockers, 
funkowy zwycięzca festiwalu w Ostródzie, i Gang 
Bawarii, czyli wyjątkowe połączenie śląskiego klimatu 
z muzyką karaibską. Później wystąpi jeden z najpo-
pularniejszych polskich zespołów ska – cała Góra 
Barwinków – i wokalista damian Syjonfan. Gwiazdami 
wieczoru będą grupy dubska i tabu, obie z absolutnej 
czołówki polskiego reggae i ska.  (mm)

10 marca bohaterem projekcji z cyklu  
„Sztuka na ekranie” będzie brytyjski artysta 
david Hockney. 

Jego prace znajdują się w najważniejszych kolekcjach 
sztuki na całym świecie. Mimo skończonych 80 lat 
Hockney nie zwalnia tempa. Maluje, rysuje, tworzy 
grafiki i fotografie. Specjalny seans w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) rozpocznie się o godz. 18.15. 
 (mm)

Spektakl pełen niespodzianek

Sztuka bez kompromisów

rozbujaj się na wiosnę

niech zabrzmi wiosna! 

david Hockney

mariusz Galilejczyk
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zbliża się wiosna, a wraz z nią – znakomite koncerty muzyki poważnej w gliwickich 
tropikach. W programie Wiosny z Fryderykiem są cztery niedziele z wybitnymi wyko-
nawcami muzyki Fryderyka chopina. miasto Gliwice zaprasza! 
24 marca festiwal rozpocznie występ michała Szy-
manowskiego (fortepian) i macieja kułakowskiego 
(wiolonczela). Duet wykona koncert „Polonez znaczy 
polski” z utworami Stanisława Moniuszki i Fryderyka 
Chopina. 31 marca publiczność powinna przygotować 
się na dźwiękowe starcie dwóch gigantów. W progra-
mie „Arystokraci świata dźwięków” zabrzmią utwory 
Wolfganga Amadeusza Mozarta i Chopina. Wykonają 
je pianista krzysztof książek oraz kwintet smyczkowy. 

W pierwszą niedzielę kwietnia do Palmiarni Miejskiej 
(park Chopina, ul. Fredry 6) zawita alberto nosé. Włoski 
wirtuoz fortepianu zestawi preludia Chopina z muzy-
ką Modesta Musorgskiego. To będzie uczta dla uszu! 
A w ostatnim koncercie tegorocznej Wiosny z Frydery-
kiem, 14 kwietnia, wystąpi Beata Bilińska oraz kwintet 
smyczkowy. Muzycy wykonają utwory wybitnej polskiej 
kompozytorki Grażyny Bacewicz oraz Chopina. 

Wszystkie koncerty będą rozpoczynać się o godz. 
19.30. Bilety można nabyć w kasie Palmiarni.  (mm) 

krzysztof książek
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