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AktuAlności

Wymazobusy w Gliwicach

Z tygodnia na tydzień rośnie liczba niezbędnego sprzętu komputerowego do zdalnej nauki, który z różnych źródeł trafia najpierw 
do gliwickich szkół, a stamtąd jest wypożyczany uczniom i nauczycielom. Z pomocą potrzebującym przychodzi m.in. miasto, które 
– zgodnie z zapowiedziami – zakupiło właśnie 43 nowoczesne laptopy dla uczniów i nauczycieli gliwickich szkół.

Urządzenia mają zainstalowany 
system operacyjny oraz pakiety 
Office 365. Dzięki temu od razu 
mogą trafić do domów uczniów 
i nauczycieli. Działanie to jest 
finansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014–2020. Przypomnijmy, 
że na początku kwietnia miasto 
złożyło wniosek o przyznanie 100 
tys. zł grantu z rządowego pro-
jektu Zdalna Szkoła. Pieniądze te 
pozwolą zrefundować dokonany 
zakup.

Do gliwickich szkół, które udo-
stępniły już uczniom i nauczy-
cielom ponad 400 komputerów 
stacjonarnych ze szkolnych 
pracowni informatycznych, tra-
fiło także do rozdysponowania 

25 zestawów komputerowych 
z zasobów Urzędu Miejskiego. 
Wypożyczanego przez miasto 
sprzętu informatycznego będzie 
jeszcze więcej, bo zapotrzebo-
wanie na komputery i laptopy do 
nauki na odległość jest ogromne, 

a w obecnych warunkach nie każ-
da rodzina może pozwolić sobie 
na kosztowny zakup.

Z pomocą uczniom i nauczycie-
lom przychodzą też gliwickie 
organizacje pozarządowe, insty-

tucje i firmy oraz bardzo duże 
grono osób prywatnych.

Przypomnijmy, że gliwickie za-
kłady Opla przekazały niedaw-
no do Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego 70 komputerów 

stacjonarnych, 30 laptopów 
i 22 monitory. Z GCE, w którym 
działa klasa patronacka Opla, 
są one wydawane do szkół 
zgłaszających potrzebę wypo-
sażenia uczniów i nauczycieli 
w niezbędny do pracy zdalnej 
sprzęt komputerowy. Po za-
kończeniu okresu zdalnej pra-
cy szkół komputery pozostaną 
w gliwickich placówkach. 

Z pomocą uczniom przyszli 
także m.in.: Fundacja Eisen-
howera (która wsparła ZSO nr 
7 w Gliwicach), stowarzyszenie 
GTW Gliwice, działający w Gli-
wicach koncern NGK Ceramics 
Polska i bardzo duże grono 
osób prywatnych chcących 
pozostać anonimowymi dar-
czyńcami. Dziękujemy! 
 (kik)

Zdalna nauka – Gliwice pomagają
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Po Gliwicach jeżdżą już dwa wymazobusy, dzięki którym mieszkańcy szybciej mogą 
poznać wynik badania na obecność wirusa SARS-coV-2. Akcję finansuje miasto  
Gliwice, a organizowana jest przez Szpital Miejski nr 4.

Specjalne karetki docierają do 
osób skierowanych na kwaran-
tannę w Gliwicach, wskazywanych 
wyłącznie bezpośrednio przez 
Sanepid. Wymaz do badania 
w kierunku koronawirusa pobiera 
specjalnie przeszkolony personel, 
zabezpieczony w środki ochrony 
osobistej. O takiej wizycie miesz-
kańcy są informowani wcześniej 
telefonicznie. Pobrane próbki tra-
fiają do przebadania do jednego 
ze specjalistycznych laboratoriów.

Gliwice pomagają w ten sposób 
służbom sanitarnym, bardzo moc-
no obciążonym pracą, ale przede 
wszystkim chcą pomóc swoim 
mieszkańcom. Na pobranie wy-
mazu w kierunku koronawirusa 
oczekiwało się zbyt długo. Zdarzało 
się, że kończył się okres kwarantan-
ny, a gliwiczanie nie mogli wyjść 
z domu czy pójść do pracy, bo 
wciąż czekali na badanie i wynik 
testu. Postanowiono zminimalizo-
wać te uciążliwości.

– Dzięki zorganizowaniu wymazo-
busów mieszkańcy przebywający 
w domowej izolacji mają szansę 
na poznanie wyniku testu szybciej 

niż działo się to wcześniej. Zaczęli-
śmy 20 kwietnia od uruchomienia 
jednego pojazdu, ale okazało się, 
że zapotrzebowanie jest wciąż 
duże. Dlatego teraz jeżdżą już 
dwie karetki. Drugi zespół został 
skompletowany dzięki pomocy 
Wojsk Obrony Terytorialnej, które 
skierowały do pracy swój perso-
nel. Obecnie w ciągu jednego 
dnia możemy pobrać wymazy od 
mniej więcej 40 osób – mówi Prze-

mysław Gliklich, prezes Szpitala 
Miejskiego nr 4. 

Umowa między miastem a szpita-
lem została zawarta na okres do 
końca maja, ale władze Gliwic de-
klarują, że wraz z rozwojem sytuacji 
epidemicznej może być przedłuża-
na, a mobilny zespół do pobierania 
testów w kierunku koronawirusa 
będzie funkcjonował tak długo jak 
to możliwe i konieczne.  (al)
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Miasto przygotowało bawełniane kominy odpowia-
dające wymogom rozporządzenia Rady Ministrów, 
a pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz teatru 
Miejskiego ochoczo przystąpili do szycia maseczek dla 
gliwiczan. Strażnicy miejscy wręczają je tym, którzy nie 
posiadają maseczki ochronnej, zwłaszcza seniorom.

Na początku akcji strażnicy 
rozdali 500 takich kominów 
i 1000 maseczek uszytych 
przez pracowników Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach, Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, 
ZSOS nr 7, SP nr 6, ZSP nr 
13, ZSP nr 5, GZAZ i GCOP. 
Ze środków miejskiego bu-
dżetu zakupiono na ten cel 
200 mb materiału. Maseczki 
przeznaczone są też dla pra-
cowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz innych in-

stytucji. Do każdej dołączona 
jest instrukcja.

noście maseczki 
– bądźcie  
bezpieczni!

Na znak solidarności w walce z ko-
ronawirusem, maseczki szyją też 
fryzjerki, garderobiane i krawcowe 
z Teatru Miejskiego. Każdego dnia 
wytwarzają około 120 maseczek 
z pozyskanego własnym sumptem 
materiału. Szyją dla gliwickich szpi-
tali, mieszkańców, szkół i schro-
nisk. Dziękujemy!  (mf)

Gliwickie maseczki  
dla Gliwiczan

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Miasto wraz z gliwickimi tBS-ami od lat z powodzeniem realizuje własny, ko-
rzystny dla gliwiczan program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań 
zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. 
W ostatnim czasie ważną inwestycję zakończył ZBM ii tBS. Pod adresem 
Warszawska 37 stanęło cEntRuM 50+, czyli pierwsze w regionie osiedle 
dedykowane osobom powyżej 50. roku życia. Za chwilę soczyście zielone, 
już teraz bezpieczne i bez barier architektonicznych, zaczyna tętnić życiem! 
27 kwietnia, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, swoje klucze 
odebrali tam pierwsi najemcy mieszkań.

Głównym założeniem tej inwe-
stycji było stworzenie swego 
rodzaju oazy dla ludzi dojrzałych 
poszukujących spokoju, wygody 
i bezpieczeństwa. Stąd lokaliza-
cja CENTRUM 50+ w otoczeniu 
zieleni ogródków działkowych, 
blisko przystanku komunikacji 
miejskiej i z dogodnym połącze-
niem alejką z ulicami Dziewanny 
i Świętojańską. 

– Mieszkańcy mają na wyciągnię-
cie ręki miejsca „dla ciała i ducha” 
– kompleks Radiostacji Gliwickiej, 
miejską pływalnię Delfin czy ko-
ściół pw. św. Bartłomieja. Warte 
podkreślenia jest, że w ramach 
osiedla zostały zaprojektowane 
pomieszczenia, w których będą 
funkcjonować gabinety lekar-
skie i rehabilitacyjne. Do tego 
specjalnie zaprojektowany teren 
rekreacyjny z siłownią, alejkami 
oraz przestrzenie przeróżnych ak-
tywności na świeżym powietrzu – 
mówi prezydent Adam Neumann.

CENTRUM 50+ to kompleks złożo-
ny z czterech budynków o łącznej 
liczbie 97 mieszkań. Trzy budynki 
pod adresem Warszawska 37A, 
B i C przeznaczono na wynajem. 
Znalazło się w nich 59 mieszkań 
w standardzie „pod klucz”, 1-, 2- 
lub 3-pokojowych, o powierzchni 
od 35 m2 do 70 m2. Parter budyn-
ku A został wynajęty placówce 
rehabilitacyjno-medycznej.

Wszystkie mieszkania przekazane 
najemcom są kompletnie wykoń-
czone. Lokatorzy z części parterowej 
mają do dyspozycji własne tarasy, 

a najemcy mieszkań na pozosta-
łych kondygnacjach – balkony 
o dużej powierzchni. Wyposażono 
je w ekrany przesuwne, które po-
zwolą szybko zacienić nadmiernie 
nasłonecznione miejsca. We 
wszystkich budynkach (także 
w czwartym – z mieszkaniami na 
sprzedaż i wielostanowiskowym 
garażem podziemnym z płatnymi 
miejscami postojowymi) zaprojek-
towane zostały szerokie korytarze 
i zainstalowano cichobieżne windy 
dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto lokatorzy 
sami mogli zdecydować, czy w ich 
łazienkach ma znaleźć się wanna 
czy prysznic oraz czy sanitariaty 
wyposażyć w uchwyty dla osób 
z problemami w poruszaniu się. 

– Naszym celem była budowa 
osiedla, na którym dobrze 
będą się czuły zarówno osoby 
młodsze, jak i starsze. By temu 
sprostać, wprowadziliśmy liczne 
udogodnienia i usprawnienia. 
Mamy nadzieję, że spodobają się 

mieszkańcom, zwłaszcza dojrza-
łym – mówi Krzysztof Kopania, 
prezes ZBM II TBS.

Osiedle powstało przy współ-
udziale Miasta Gliwice, Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz 

partycypacji najemców. Koszt 
budowy to 23,6 mln zł. Więcej 
informacji na temat CENTRUM 
50+, w tym zasad wynajmu lub 
zakupu mieszkań, można znaleźć 
na stronie www.tbs2.pl. 

– Mieszkanie bardzo nam się 
podoba, chcemy jak najszybciej 
się wprowadzić. Jest piękne, 
nowoczesne, jasne, przestron-
ne i przede wszystkim doskonale 
przystosowane do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej. Lubimy słoń-
ce, dlatego najbardziej podoba 
nam się naświetlenie mieszkania 
i duży taras, na którym będzie-
my wypoczywać i hodować 
rośliny. Bardzo się cieszymy, 
że będziemy mieli miejsce par-
kingowe, odpowiada nam też 
okolica – wszędzie jest blisko, 
m.in. do przedszkola i przystan-
ków autobusowych, ale daleko 
do innych bloków, co zapewni 
nam spokój – mówią Agnieszka 
i Krzysztof Biskupowie, najemcy  
65 m2 przy ul. Warszawskiej, 
dokąd wraz z dwójką dzieci prze-
prowadzają się z ul. Agrestowej. 
 (kik)

Dla tych gliwiczan, którzy z powodu kryterium dochodowego nie mogą skorzystać z oferty mieszkań 
budowanych przez TBS-y, miasto przygotowuje bardzo ciekawą ofertę wynajmu. Do 2024 r. ma 
powstać w sumie ok. 440 nowych mieszkań komunalnych. Są one budowane w różnych częściach 
miasta, w standardzie „pod klucz”. 

Nowe mieszkania gminne powstają obecnie w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej 
w Ligocie Zabrskiej. W planach są kolejne – przy ul. Opolskiej oraz przy ul. Dworskiej i Zbożowej. 
Standard tych mieszkań – „pod klucz” – oznacza lokale w pełni wykończone i pomalowane, do 
których najemca może wprowadzić się właściwie natychmiast. Warunek najmu nowego mieszkania 
gminnego to spełnianie kryterium dochodowego, brak własnego lokum oraz odprowadzanie 
podatku dochodowego w Gliwicach. 

Z miasta
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Na osiedlu CENTRUM 50+ do dyspozycji mieszkańców jest w pełni 
wyposażona placówka rehabilitacyjno-medyczna

Agnieszka i Krzysztof Biskupowie odebrali klucze do swojego nowego „M”. Zamieszkaja na 65 m2,  w pięknym 
mieszkaniu z tarasem

cEntRuM 50+ nowe  
mieszkania w mieście

http://www.tbs2.pl/
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Z miasta

W Gliwicach rusza akcja tworzenia zielonych ekranów przy drogach. takie naturalne bariery będą chronić gliwiczan przed hałasem i wpływać 
na ograniczanie zanieczyszczenia powietrza.Władze Gliwic postanowiły tworzyć roślinne ekrany ochronne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe 
i najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. W pierwszej kolejności powstaną przy drogach, na których natężenie ruchu samochodowego 
jest szczególnie duże i uciążliwe dla lokatorów pobliskich domów czy spacerowiczów.

Zielona akcja w Gliwicach
Dlaczego Gliwice chcą na szeroką 
skalę stosować naturalne bariery 
z roślin? To kolejna forma obrony 
przed szkodliwym hałasem. War-
to z niej korzystać w dynamicznie 
rozwijających się miastach, w któ-
rych jednym z głównych źródeł 
tego hałasu są samochody. O to 
proszą też mieszkańcy, dla których 
nadmierne natężenie dźwięków 
potrafi bywać uciążliwe. Zielone 
ekrany mogą wpłynąć na popra-
wę jakości życia. Utworzone ze 
specjalnie dobranych gatunków 
drzew i krzewów, o odpowiedniej 
wysokości i pokroju, ograniczają 
poziom hałasu generowanego 
przez ruch uliczny. Choć taka ba-
riera ochronna jest mniej szczelna 
niż w powszechnie stosowanych 
sztucznych ekranach, to te zielone 
mogą przynieść w mieście o wiele 
więcej korzyści.

Zielone ekrany mogą być 
w niektórych miejscach al-
ternatywą dla tradycyjnych 
ekranów akustycznych i po-
wstawać m.in. na obsza-
rach gęsto zabudowanych.

Budowanie standardowych ekra-
nów akustycznych, wykonanych 
m.in. z tworzyw sztucznych (stoją 
na przykład przy autostradach), 
to niejedyny sposób na tłumienie 
hałasu. Coraz częściej stawia się 
na pasy zieleni i zadrzewienia 
jako element ekranujący. Takie 
rozwiązanie daje szerokie moż-
liwości ochrony nie tylko przed 
hałasem, ale także przed zanie-
czyszczeniem powietrza.

Naturalne ekrany przydrożne 
pozytywnie oddziałują na ja-

kość powietrza, tworzą rodzaj 
filtra biologicznego, zatrzymując 
osiadający pył i pochłaniając nie-
które zanieczyszczenia. Dzięki 
nim w niektórych miejscach 
mogą powstawać dodatkowe 
miejsca bytowania ptaków czy 
owadów. Dodatkowo wpływa-
ją na poprawę estetyki miasta 
i pewną naturalizację miejskiego 
krajobrazu.

Z informacji przekazanych przez 
Zarząd Dróg Miejskich, który 
koordynuje gliwicką akcję wyni-
ka, że przy drogach pojawią się 
różne formy zielonych ekranów. 
– Będą to zwarte szpalery drzew 
podsadzone krzewami, skarpy 
obsadzone roślinnością okrywo-
wą – krzewami oraz gęste żywo-
płoty z drzew i krzewów, które 
dobrze sprawdzają się m.in. przy 
ulicach z chodnikami lub ścieżka-
mi rowerowymi – wylicza Marcin 
Gomerski z ZDM.

Powstał już katalog roślin, które 
mogą być wykorzystywane przy 
tworzeniu zielonych ekranów 

w Gliwicach. Wybrano gatunki, 
które dość szybko rosną, dobrze 
sprawdzają się w miastach, są 
odporne na choroby i szkodniki, 
a przede wszystkim tolerują eks-
tremalne warunki miejskie, w tym 
zanieczyszczenie powietrza, mróz 
i wiatr. Przy planowaniu kompo-
zycji pod uwagę brane są także 
walory estetyczne, w tym kształt 
i kolory roślin.

– Drzewa i krzewy muszą tworzyć 
jak najwięcej drobnych pędów 
w koronach, by fala akustyczna 
napotykała jak najwięcej prze-
szkód, i mieć wiele liści, bo to one 
stanowią dobrą barierę dla hałasu 
i zanieczyszczeń. W najbardziej 
ruchliwych miejscach szpalery 
powinny być odpowiednio szero-
kie, zwarte i złożone z kilku rzędów 
roślin. Uwzględniamy też warunki 
w poszczególnych lokalizacjach, 
staramy się dopasować nową 
roślinność do tej istniejącej, na 
przykład tworzyć przy ulicach 
szpalery drzew czy krzewów z tych 
samych gatunków – wyjaśnia Ju-
styna Małek z ZDM.

Rozpoczęło się już two-
rzenie zielonych ekranów 
w pobliżu alei Jana nowa-
ka Jeziorańskiego (kiedyś 
tzw. dekawka) i Drogowej 
trasy średnicowej.

To arterie o dużym natężeniu ruchu, 
przebiegające niedaleko zabudowy 
mieszkaniowej. Tereny zlokalizowa-
ne w ich pobliżu są w znacznym 
stopniu narażone na hałas.

W przypadku alei Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego dotyczy to 
zarówno ulic w bezpośrednim 
sąsiedztwie, jak i nieco oddalo-
nych dzielnic i osiedli: Obrońców 
Pokoju, Podlesie oraz Żerniki. 
W ramach pierwszego etapu 
działań w terenie, drzewa posa-
dzono już przy ul. Ligockiej oraz 
w pobliżu ul. Podlesie (topola 
osika). Później pojawią się przy 
nich rzędy krzewów (jałowce 
wirginijskie). Różnego rodzaju 
zielone ekrany mają powstać przy 
niektórych zjazdach z tej trasy, 
m.in. przy ul. Tarnogórskiej i św. 
Wojciecha, potem przy kolejnych. 
Wśród roślin mogą pojawić się 
m.in. lipa srebrzysta, grab po-
spolity, sosna czarna, jałowiec 
sabiński i berberys Thunberga.

Ponadto aktualnie wykonywany 
jest dokładny przegląd drzewosta-
nu wzdłuż całego gliwickiego 
odcinka alei Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego. – Niektóre drzewa są 
bardzo słabe i wątłe, w złym stanie 
fitosanitarnym, mogą czasami za-
grażać bezpieczeństwu na drodze. 
Chcemy etapami zastępować je 
nowymi roślinami, zapełniać wolne 
przestrzenie, tworzyć tam zielone 

ekrany akustyczne – mówi Dawid 
Ochód, zastępca dyrektora Zarządu 
Dróg Miejskich.

W pobliżu Drogowej Trasy 
Średnicowej także wybrano już 
miejsca do wykonania pierw-
szych nasadzeń. Na fragmencie 
Portowej rosną już lipy srebrzy-
ste z berberysami. Na tej ulicy 
nasadzenia będą kontynuowa-
ne. Plany utworzenia zielonych 
ekranów ochronnych obejmują 
również ul. Byliny i rondo, okolice 
połączeń DTŚ z ul. Jagiellońską 
i Królewskiej Tamy, tereny wzdłuż 
ul. Dubois, Fredry, Franciszkań-
skiej, Jesiennej. Pojawią się tam 
m.in. platany klonolistne, topole 
osiki, głogi, świdośliwa Lamarcka, 
klony jawory, tamaryszki i tawu-
ły. Sztuczne ekrany akustyczne, 
stojące wzdłuż trasy, obsadzone 
mogą zostać roślinnością pnącą.

To nie koniec zielonej akcji w Gli-
wicach. Kolejnym krokiem będzie 
tworzenie zielonych ekranów 
m.in. przy drogach wylotowych 
z miasta, przy których jest duże 
zagęszczenie domów (ulice Ryb-
nicka, Bojkowska, Daszyńskiego, 
Pszczyńska, Tarnogórska czy 
Toszecka). Analizowane są też 
miejsca do nasadzeń w rejonie 
autostrad A1 i A4 oraz przy bu-
dowanej obwodnicy miejskiej.

– Tworzenie zielonych ekranów 
potrwa kilka lat. Naturalne bariery 
ochronne nie zadziałają od razu, 
bo rośliny potrzebują czasu na 
rozrośnięcie się i osiągnięcie opty-
malnych rozmiarów. To nasza in-
westycja w przyszłość – podkreśla 
Dawid Ochód. Możemy poczekać. 
Zazielenianie miasta to trend, na 
który warto postawić. (al)

Powstanie jedna z kluczowych tras rowerowych Gliwic – Bulwary kłodnicy połączą 
centrum ze Starymi Łabędami. Prace już się rozpoczęły – w przetargu na opracowanie 
dokumentacji projektowej wzięło udział 7 firm i konsorcjów. 
Bulwary Kłodnicy będą ciągnęły się 
od placu Piłsudskiego aż do Łabęd. 
Powstanie nie tylko trasa rowero-
wa, ale też przyjazna przestrzeń do 
wypoczynku wśród zieleni. Miasto 
ogłosiło przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej budowy 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
Kłodnicy, od ul. Orlickiego do ul. 
Staromiejskiej. 

Będzie to jedna z kluczo-
wych tras rowerowych 
w Gliwicach.

Wstępną koncepcję projektową 
jeszcze w 2019 r. opracowała 
gliwicka pracownia architekto-
niczna Venit. Powstanie około 
5-kilometrowy odcinek ciągu 
pieszo-rowerowego: wzdłuż ul. 
Nadrzecznej – od ul. Orlickiego 
do zjazdu do PH „Arena” oraz bie-
gnący lewym wałem Kłodnicy, od 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
do ul. Staromiejskiej w Starych 
Łabędach. 

rekreacja i szyb-
ki, ekologiczny 
transport

W ramach inwestycji powstaną 
też dwie kładki na Kłodnicy –  za 
oczyszczalnią i przed mostem 
w ciągu ul. Staromiejskiej oraz 
łącznik z ul. Staromiejską (w re-
jonie kościoła Wniebowzięcia 
NMP) i krótki odcinek drogi 
dla rowerów po drugiej stronie 
rzeki. 

Na Bulwarach Kłodnicy będzie 
dominowała zieleń, stanie też 
punkt turystyczny z wiatą i ławką 
solarną wyposażoną w panele 
fotowoltaiczne, dostęp do in-
ternetu za pomocą routera wifi, 

system darmowego ładowania 
urządzeń mobilnych i turystycz-
nych oraz stanowisko na rowery 
i pojazdy elektryczne. 

Na realizację inwestycji miasto 
planuje przeznaczyć 442 800 zł. 
Do przetargu na opracowanie 

dokumentacji projektowej bu-
dowy ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż Kłodnicy, od ul. Orlickiego 
do ul. Staromiejskiej, zgłosiło się 
7 firm i konsorcjów. Trwa proce-
dura przetargowa, która wyłoni 
wykonawcę projektu. 
 (mf)

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

w
iz.

 V
en

it 
Ew

a 
Pr

zy
by

ł D
ar

iu
sz

 Z
bo

iń
sk

i S
p.

 z 
o.

o.Bulwary kłodnicy. Będzie jazda!



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16–18/2020 (1000–1002), 30 kwietnia 2020 5

ZdroWie

Szpital Miejski nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 20 (dawny szpital wojskowy) zostanie czasowo przekształcony  
w szpital jednoimienny zakaźny. o takiej decyzji poinformowało właśnie Ministerstwo Zdrowia.

Jest szpital jednoimienny – w Gliwicach  
będą leczeni chorzy na koronawirusa

Nową funkcję szpital ma pełnić od 
1 maja aż do odwołania. „Działania 
prowadzą do zapewnienia ochrony 
zdrowia i życia ludzi. Liczba chorych 
zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
stale się zwiększa, zaś Szpital jed-
noimienny zakaźny „Megrez” Sp. 
z o.o. w Tychach nie ma możliwości 
zapewnienia udzielania świadczeń 
zdrowotnych wszystkim pacjentom 
na terenie województwa śląskiego. 
W związku z tym zachodzi koniecz-
ność zwiększenia liczby łóżek 
szpitalnych dedykowanych ww. 
pacjentom i rozszerzenia pomocy 
osobom na terenie wojewódz-
twa” – podkreślił w specjalnym 
piśmie podsekretarz stanu Janusz 
Cieszyński.

W budynku przy ul. Zygmunta 
Starego można zapewnić dla cho-
rych minimum 80 łóżek. Pacjenci 
z dodatnim wynikiem badania 
laboratoryjnego na obecność koro-
nawirusa, którzy trafią do gliwickiej 
lecznicy, będą mogli liczyć na pełny 
zakres pomocy medycznej. 

chodzi m.in. o: 
• OIOM z możliwością podłą-

czenia do odpowiedniej liczby 
respiratorów,

• dodatkowo dostosowane sale 
obecnego oddziału wewnętrz-
nego do leczenia z wykorzysta-
niem respiratorów,

• diagnostykę obrazową (rezonans 
magnetyczny, tomografia kom-
puterowa)

• laboratorium analityczne z moż-
liwością szybkiego uzyskiwania 
niezbędnych wyników badań.

Placówka przy ul. Zygmun-
ta Starego 20 pozostawała 
w podwyższonej gotowości już 
od dłuższego czasu. Przygoto-
wania do ewentualnego dzia-
łania jako szpital jednoimienny 
zakaźny wymagały ogromnego 

zaangażowania sił i środków 
Szpitala Miejskiego, wspiera-
nego bardzo intensywnie przez 
miasto Gliwice. Przypomnijmy, 
że wcześniej w ekspresowym 
tempie miasto dostosowało 
do potrzeb dotychczasowych 
pacjentów pomieszczenia 
dawnego Domu Dziecka przy 
ul. Zygmunta Starego 19 – jest 
tam realizowana nocna i świą-

teczna opieka zdrowotna, dzia-
łają przyszpitalne przychodnie 
i POZ. 

Dzięki właściwym decyzjom 
władz miasta, udało się też 
szybko doposażyć szpital w nie-
zbędny sprzęt pozwalający na 
kompleksową opiekę nad pa-
cjentami z COVID-19.  Z miejskiej 
kasy uruchomiono 3-milionową 
rezerwę kryzysową, dzięki której 
finansowane są zakupy niezbęd-
nych urządzeń medycznych. 
Ostatnio nowa aparatura kupio-
na przez gliwicki samorząd trafia 
do szpitala co tydzień. To m.in. 
respiratory, pompy infuzyjne, 
aparaty EKG, diatermia elektro-
chirurgiczna, defibrylator, ssaki 
elektryczne, analizatory funkcji 
życiowych.

Lecznica jest zaopatrywana 
w sprzęt również dzięki pomocy 
innych instytucji i firm. Wkrótce 
zrealizowane zostaną kolejne 
dostawy. (al)

Po zakończonej w ubiegłym roku, szeroko zakrojonej modernizacji bloku porodowego 
ze środków unijnych, własnych i miejskich, Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach 
przygotowuje się do następnych prac remontowych. tym razem placówka chciałaby 
latem zmodernizować pomieszczenia łazienek na oddziałach Ginekologii, Położnictwa 
i Patologii ciąży oraz Fizjologii, Patologii i intensywnej opieki noworodka. Miasto 
przekaże na ten cel 100 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

Zakres przewidzianych prac 
obejmie modernizację łazienek 
dla pacjentek – z wymianą in-
stalacji, płytek, wykładziny cera-
micznej, drzwi oraz tzw. białego 
montażu, a także wydzieleniem 
z sali chorych nr 1 powierzchni 
umożliwiającej budowę łazienki. 
Szacowany koszt całej inwesty-
cji to ok. 108 tys. zł. Niemal 
w całości pokryje ją bezzwrotna, 
100-tysięczna dotacja Miasta 
Gliwice, zarezerwowana w bu-

dżecie Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych UM. Modernizacja 
łazienek, jak zakładają władze 
Szpitala Wielospecjalistycznego, 
powinna zostać przeprowadzona 
w lipcu lub sierpniu tego roku. 
Wszystko będzie oczywiście uza-
leżnione od aktualnej sytuacji 
epidemicznej.

Będzie to kolejna inwestycja 
szpitala, podnosząca jakość ob-
sługi i komfort pobytu pacjentek.

W ubiegłym roku, w ramach 
modernizacji bloku porodowego 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym 
utworzono 5 jednoosobowych sal 
porodowych (każda z dostępem 
do łazienki), zamontowano kli-
matyzację, system monitorowa-
nia bezpieczeństwa oraz nowe 
instalacje wewnętrzne. Blok 
porodowy został doposażony 
w specjalistyczny sprzęt medycz-
ny – komfortowe łóżka porodowe, 
inkubator noworodkowy, stano-

wisko resustacyjno-pielęgnacyjne 
dla noworodka oraz aparat USG. 
Całkowity koszt szpitalnej inwe-
stycji wyniósł ponad 3 mln zł. 
Największą część prac (wartości 
ponad 2,2 mln zł) zrealizowano 
w ramach unijnego projektu 
,,Poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych w zakresie 
koordynowanej i kompleksowej 
opieki nad matką i dzieckiem 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Gliwicach”.

W ramach tego projektu dofi-
nansowanie z Funduszy Euro-
pejskich stanowiło około 1,8 mln 
zł. Dodatkowe prace, nieobjęte 
pierwotnym projektem, zostały 
wsparte finansowo przez Mia-
sto Gliwice, które przekazało na 
tę realizację ponad 600 tys. zł. 
Pieniądze pozwoliły na remont 
korytarza doprowadzającego do 
bloku porodowego oraz zakup 
nowoczesnych sprzętów i apa-
ratury medycznej – inkubatora 

do transportu noworodka z re-
spiratorem, dodatkowego łóżka 
porodowego, 2 niezwykle komfor-
towych wanien porodowych, 19 
klimatyzatorów do sal pacjentek 
na położnictwie i patologii ciąży 
oraz nowych sufitowych lamp 
zabiegowych.

Gliwicki samorząd od lat 
wspiera gliwickie szpitale, do-
finansowując zakupy sprzętu 
i modernizacje.

W latach 2003–2006, gdy Szpital 
Wielospecjalistyczny funkcjono-
wał jeszcze jako placówka miejska, 
miasto przekazało mu łącznie ok. 
7,7 mln zł na zakupy niezbędne-
go sprzętu medycznego i duże 
modernizacje (m.in. gospodarki 
cieplnej czy izby przyjęć wraz z bu-
dową podjazdu dla karetek). Od 
2007 roku (w którym szpital został 
przekształcony w NZOZ) do 2019 
roku do lecznicy trafiło z miasta 
ok. 2,9 mln zł.  (kik)
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W czwartek, 23 kwietnia, odbyła się kolejna se-
sja Rady Miasta Gliwice, a jednocześnie pierwsza 
w historii Gliwic sesja zdalna. Radni debatowali 
z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na pracę 
on-line. 

Ze względu na sytuację pan-
demiczną i wynikające z niej 
obostrzenia, gliwiccy radni nie 
spotkali się jak zwykle w sali 
obrad. Przewodniczący Rady 
Miasta Gliwice Marek Pszonak 
prowadził sesję z gmachu Ra-
tusza, ale większość radnych 
w tym samym czasie przeby-
wała w swoich domach, ze 
służbowymi laptopami. Deba-
towali poprzez platformę MS 
Teams, a głosowania odbywały 
się z wykorzystaniem programu 
e-sesja. Zdalnie w obradach 
uczestniczyli również człon-
kowie kierownictwa miasta 
oraz referujący poszczególne 
uchwały urzędnicy. Jedno pozo-
stało niezmienne – posiedzenie 

było transmitowane na żywo 
na miejskim kanale YouTube – 
GliwiceTV.

 – Ta niezwykła sesja przebiegła 
nader sprawnie – mówi prze-
wodniczący Marek Pszonak. – 
Radni zdążyli wcześniej zazna-
jomić się z obsługą potrzebnych 
programów, zdalnie odbywają 
się już posiedzenia stałych Komi-
sji Rady Miasta Gliwice – dodaje.

Podczas czwartkowej sesji rad-
ni podjęli m.in. szereg uchwał 
umożliwiających wprowadze-
nie w życie gliwickiego pakietu 
pomocy dla przedsiębiorców, 
dokonali koniecznych prze-
sunięć w budżecie miasta, 

wprowadzili również zmiany 
w uchwale regulującej zasady 
odbierania odpadów komunal-
nych. Była to również okazja 
do przedstawienia obszernej 
informacji z pracy Prezydenta 
Miasta Gliwice, prezentującej 
szeroko zakrojone działania 

podjęte w związku z epidemią 
oraz wydatki, jakie miasto 
poniosło w ostatnim czasie na 
rzecz zapewnienia gliwiczanom 
bezpieczeństwa. 

Retransmisja sesji jest dostępna 
na stronie Gliwice.eu, w dziale 

Samorząd, zakładka Transmisje 
Sesji Rady Miasta (bezpośred-
ni link: https://gliwice.eu/
samorzad/transmisje-sesji-ra-
dy-miasta/sesja-rady-miasta-
gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwiet-
nia-2020-roku).  
 (ap)

AktuAlności

Pierwsza taka sesja w Gliwicach

Polska jak praktycznie wszystkie państwa świata zmaga się z epidemią koronawirusa oraz jej skutkami zdro-
wotnymi, gospodarczymi i społecznymi. tymczasem głównym tematem politycznym stała się w naszym kraju 
kwestia wyborów prezydenckich. Samorządy terytorialne zostały wciągnięte w polityczną grę, jaka rozgorzała 
wokół tego tematu.

Wybory w czasie epidemii

Nikt nie  
przygotowuje 
wyborów

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem 10 maja powinny odbyć 
się wybory w zwykłym trybie. 
W Gliwicach nie zgłosiła się jed-
nak wymagana przepisami liczba 
chętnych do pracy w obwodo-
wych komisjach wyborczych. 
Komisarz wyborczy w Katowi-
cach powołał w naszym mieście 
jedynie 33 takie komisje, mimo, 
że ich liczba wynosi w Gliwi-
cach 117. Urzędnicy wyborczy, 
czyli osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie wyborów, po-
woływane przez Krajowe Biuro 
Wyborcze (zgodnie z prawem 
nie są to i nie mogą być pra-
cownicy Urzędu Miejskiego ani 
jednostek miasta) powinni w tej 
chwili przeprowadzać szkolenia 
członków komisji i składać do 
miasta wnioski o przygotowanie 
tych szkoleń (udostępnienie po-
mieszczeń, niezbędnego sprzętu 
itp.). Nie otrzymaliśmy takich 
wniosków. Rząd nie wydał roz-
porządzeń określających sposób 
bezpiecznego przeprowadzenia 
takich szkoleń w okresie epide-
mii. Krajowe Biuro Wyborcze in-
formuje, że wstrzymano przygo-
towanie wyborów w „zwykłym” 
trybie.

Wybory kore-
spondencyjne

W międzyczasie Sejm uchwalił 
ustawę o powszechnych wyborach 
korespondencyjnych, które organi-
zować ma nie Państwowa Komisja 
Wyborcza, ale Poczta Polska S.A. 
Prace nad ustawą trwają, obecnie 
obraduje nad nią Senat. W ramach 
tych prac pojawia się wiele krytycz-
nych głosów ekspertów (w tym 
poprzedniego przewodniczącego 
PKW Wojciecha Hermelińskiego, 
który w latach 2006 – 2015 był 
sędzią Trybunału Konstytucyjne-
go zgłoszonym przez PiS). Eksperci 
kwestionują możliwość przepro-
wadzenia głosowania w trybie 
zaproponowanym w projekcie 
z zachowaniem demokratycznych 

norm. Wybory korespondencyjne, 
zaproponowane w ustawie, nie by-
łyby tajne (konieczność podania 
swoich danych w pakiecie) ani po-
wszechne (praktycznie niemożliwe 
będzie głosowanie za granicą, nie 
przewidziano nakładek dla niewi-
domych itp.). Niezależnie od tych 
zastrzeżeń, mamy do czynienia 
z projektem, nad którym prace 
wciąż trwają. Jedynym obowiązu-
jącym obecnie prawem jest kodeks 
wyborczy przewidujący „zwykłe” 
wybory.

anonimy  
Poczty Polskiej

Decyzją premiera RP, pomimo 
braku ustawy, Poczta Polska zo-
stała zobowiązana do podjęcia 

przygotowań do przeprowadzenia 
wyborów korespondencyjnych. 
Zwróciła się więc do samorządów 
w całej Polsce o udostepnienie 
danych z rejestru wyborców. Dane 
adresowe Polaków dostępne są dla 
rządu m.in. w bazie PESEL. Infor-
macja o tym, pod jakim adresem 
przebywają posiadający prawa 
wyborcze obywatele znajduje się 
tylko w prowadzonych przez gminy 
rejestrach wyborców. Te właśnie 
dane chce uzyskać od miast i gmin 
poczta. Pierwsze żądanie w tej 
sprawie wpłynęło do Gliwic za 
pośrednictwem maila 23 kwietnia 
o godz. 2.26 w nocy. Był to „ano-
nim” podpisany jedynie „Z wyraza-
mi szacunku Poczta Polska”. Kolejny 
wniosek, podpisany już podpisem 
kwalifikowanym, wpłynął dzień 
później – 24 kwietnia. Gliwice nie 
przekażą jednak tych danych.

 – Wniosek Poczty Polskiej nie 
ma podstawy prawnej. Ustawa 
o wyborach korespondencyjnych 
nie została uchwalona i nie wia-
domo czy zostanie. Jako osoba 
zobowiązana prawem do ochrony 
danych osobowych mieszkańców 
nie mogę przekazać ich Poczcie, 
ani żadnemu innemu podmiotowi, 
który nie ma ustawowych upraw-
nień do pozyskiwania takich infor-
macji – mówi prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Podobne zdanie wyraża bardzo 
wielu samorządowców, niezależ-
nie od swoich poglądów politycz-
nych. Związek Miast Polskich, Unia 
Metropolii Polskich, Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów oraz inne 
związki regionalne jednoznacznie 
odradzają swoim członkom prze-
kazanie danych. Miasta dysponują 
wieloma ekspertyzami prawnymi, 
w tym wykonaną przez Biuro Ana-
liz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 
które jednoznacznie stwierdzają, 
że Poczta nie ma prawa żądać 
od gmin przekazania rejestrów. 
Samorządy, które się na to zdecy-
dują, muszą liczyć się ze sporymi 
karami finansowymi, a nawet 
odpowiedzialnością karną.

Sytuacja  
bez wyjścia?

Prace nad ustawą o wyborach 
korespondencyjnych będą praw-
dopodobnie trwały w Senacie do 
6 maja. Wybory w normalnym 
trybie nie są przygotowywane. 
Na samorządach próbuje się 
wymusić bezprawne działania. 
W międzyczasie trwa epidemia, 
której skutki są coraz bardziej od-
czuwalne, nie tylko dla zdrowia, 
ale również portfeli Polaków…

 Łukasz Oryszczak,  
rzecznik prasowy prezydenta Gliwic
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https://gliwice.eu/samorzad/transmisje-sesji-rady-miasta/sesja-rady-miasta-gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwietnia-2020-roku
https://gliwice.eu/samorzad/transmisje-sesji-rady-miasta/sesja-rady-miasta-gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwietnia-2020-roku
https://gliwice.eu/samorzad/transmisje-sesji-rady-miasta/sesja-rady-miasta-gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwietnia-2020-roku
https://gliwice.eu/samorzad/transmisje-sesji-rady-miasta/sesja-rady-miasta-gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwietnia-2020-roku
https://gliwice.eu/samorzad/transmisje-sesji-rady-miasta/sesja-rady-miasta-gliwice-nr-xiv2020-z-23-kwietnia-2020-roku
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ulGa od miasta

ograniczenia wprowadzone przez rząd w ramach walki z epidemią spowodowały, że wielu 
gliwickich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. celem wsparcia, ale jednocześnie 
ochrony miejsc pracy, miasto wprowadza ulgi w zakresie czynszów należnych za miejskie lokale 
i nieruchomości oraz podatku od nieruchomości. na ostatniej sesji gliwiccy radni podjęli uchwały 
określające zasady wsparcia.

Czynsze za lokale  
i nieruchomości  
miejskie

Uchwała dotycząca opłat za czynsze została przy-
gotowana na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(…). – Zmiana tej ustawy z 31 marca, czyli tak zwana 
tarcza antykryzysowa, daje możliwość wprowadzenia 
umorzeń i innych ulg na podstawie uchwały Rady 
Miasta. Umorzenia moglibyśmy przeprowadzać 
również w dotychczasowym trybie, na podstawie 
przepisów o umarzaniu z 2009 r., ale skorzystanie 
z rozwiązań w nowej ustawie bardzo ograniczy 
biurokrację z tym związaną, szczególnie w kwestii 
badania pomocy publicznej – informuje Aleksandra 
Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic.

Na podstawie uchwały w sprawie odstąpienia od 
dochodzenia należności o charakterze cywilno-
prawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, (…) 
dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania 
nieruchomości miasta Gliwice w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie, przypadających za okres stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
przedsiębiorcy, którzy wynajmują, dzierżawią albo 
korzystają na podstawie umów użytkowania z lokali 
lub nieruchomości miejskich, mogą ubiegać się o:

 umorzenie czynszu do kwoty 81,3% jego 
wysokości,

             lub
 rozłożenie czynszu na  maksymalnie 12 rat
             lub
 odroczenie terminu spłaty należności do 

31.12.2020 r.

Aby ubiegać się o którąś z powyższych ulg, przedsię-
biorąca będzie musiał, zgodnie z zapisami ustawy, 
wykazać „pogorszenie płynności finansowej” po  
14 marca 2020 r., czyli spadek obrotów gospodar-
czych w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych (w okresie po 1 marca 2020 r. 
do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku), 
w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy kalenda-
rzowych roku poprzedniego. Uwaga! W przypadku 
gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna 
się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiące 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych. Podmioty, które rozpoczęły 
prowadzenie działalności gospodarczej po 1 kwietnia 
2019 r., do porównania spadku obrotów mogą przyjąć 
łączny obrót z dowolnie wskazanych 2 kolejnych mie-
sięcy kalendarzowych roku 2019. W przypadku firm, 
które rozpoczęły działalność po 1 stycznia 2020 r.,  
do porównania spadku obrotów przyjmuje się łączny 
obrót ze stycznia i lutego 2020 r.

Wysokość łącznych obrotów firmy w okresach po-
równawczych należy ująć we wniosku, będącym 
załącznikiem do uchwały i na tej podstawie wyliczyć 
ich procentowy spadek.

                                        Jeżeli:

 spadek obrotów wyniósł od 50% do 100% 
umorzone zostanie odpowiadająca mu część 
czynszu (np. spadek obrotów wynosi 75% – 
umorzone zostaje 75% czynszu), nie więcej 
jednak niż 81,3%,

 spadek obrotów wyniósł co najmniej 30% – 
należność za czynsz zostanie rozłożona na raty,

 spadek obrotów wyniósł co najmniej 15% – 
termin spłaty należności zostanie odroczony 
do końca 2020 r. 

WAŻnE! pomoc będzie dotyczyła wyłącznie tych pod-
miotów, które nie zalegały z opłatami wynikającymi 
z umowy, której dotyczy wniosek, na koniec 2019 r., 
a także na podstawie przepisów unijnych dotyczących 
dozwolonej pomocy publicznej – były w dobrej sytu-
acji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dlaczego miasto nie będzie umarzać czynszów w ca-
łości? – Przedsiębiorca, który całkowicie zaprzestał 
działalności w związku z epidemią i jego obroty spadły 
praktycznie do zera, będzie miał umorzoną całość 
kwoty netto czynszu. Niestety rząd nie zrezygnował 
z pobierania VAT-u od umorzonych czynszów – stąd 
w projekcie uchwały proponujemy zwolnienie do 
81,3%, resztę stanowi bowiem VAT, który miasto 
musi odprowadzić do budżetu państwa – wyjaśnia 
wiceprezydent Wysocka.

Niezwykle ważnym elementem w całym mechanizmie 
działania jest fakt, że umorzeniu podlegają TYLKO 
należności. Jeżeli przedsiębiorca, którego obroty 
w wyniku wprowadzonych ograniczeń spadły, nie 
jest w stanie regulować czynszu, to te niezapłaco-
ne należności będą częściowo umarzane. Miasto, 
zgodnie z obowiązkiem, będzie wystawiać faktury za 
kolejne miesiące, ale wstrzymana zostanie egzekucja 
i windykacja należności. Tylko na tej podstawie będzie 
można ubiegać się o umorzenie powstałych na rzecz 
miasta zaległości.

Wszystkie podmioty, które złożyły już wnioski o udzie-
lenie ulg, otrzymają informację o obowiązujących 
zasadach wraz z prośbą o uzupełnienie wniosków 
o załączniki (formularze) wynikające z uchwały Rady. 

Podatek od nieru-
chomości i inne ulgi 
podatkowe

kolejnym obszarem wsparcia dla przedsiębiorców jest 
umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomo-
ści, realizowane na indywidualne wnioski. Do tej pory 
do Wydziału Podatków Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
wpłynęło już ok. 100 takich wniosków. Będą one rozpa-
trywane indywidualnie. Na ostatniej sesji Rady Miasta 
radni podjęli uchwałę, na podstawie której miasto będzie 
mogło odstąpić od naliczania opłaty prolongacyjnej (czyli 
należności wysokości połowy odsetek ustawowych, 
jaką nalicza się za zwłokę w zapłacie podatku od nieru-
chomości). Oznacza to, że miasto odstąpi od naliczania 
opłaty prolongacyjnej, którą normalnie pobiera się 
z tytułu odroczenia terminów zapłaty i rozłożenia na 
raty należności podatkowych. 
Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego: tel.: 
32/239–11–07, 32/239–13–07 

Podatnicy mogą także składać wnioski o odroczenia 
terminów płatności należności podatkowych i inne 
ulgi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć 
na stronie bip.gliwice.eu.

70% mniej za 
„ogródki”

Radni podjęli również uchwałę, na podstawie któ-
rej miasto do końca roku obniży o 70% opłatę za 
zajęcie pasa drogowego na sezonową działalność 
gastronomiczną, czyli popularne „ogródki”. Po zakoń-
czeniu ograniczeń związanych z epidemią będzie to 
istotnym odciążeniem dla wielu gliwickich obiektów 
gastronomicznych.

Użytkowanie  
wieczyste

Termin płatności dotyczący opłat za użytkowanie 
wieczyste (lub opłat przekształceniowych) został 
przesunięty dla wszystkich na 30 czerwca 2020 r. 

Rządowa Tarcza 
Antykryzysowa

Obsługą przedsiębiorców z terenu naszego miasta, 
którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia propono-
wanego przez rząd, zajmuje się Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach. Szczegóły dostępne pod adresem: 
https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i
-przedsiebiorcow/tarcza, tel. 32/231-18-41.

PomoC dlA 
pRzedsiębioRców

Przydatne telefony:
ZBM I TBS: 32/339-29-41
ZBM II TBS: 32/331-06-01, 32/300-00-24
ZDM: 32/300-86-53, 32/300-86-45
MZUK: 32/335-61-58, 32/335-04-54
Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM: 
32/338-64-20, 32/338-64-17

http://bip.gliwice.eu
https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
https://gliwice.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
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W sobotę 
Industriada

13 czerwca startuje Industriada, czyli 
Święto Szlaku Zabytków Techniki. Główna 
impreza w naszym mieście odbędzie się 
pod Radiostacją. W programie: warsztaty, 
pokazy i zabawy.

Najlepsi tenisiści 
zjadą do Gliwic

W dniach 13 – 20 czerwca na kortach 
przy ul. Kosynierów odbędzie się naj-
większa i najbardziej prestiżowa impreza 
tenisowa w kraju – 89. Mistrzostwa Polski 
w Tenisie Fundacja Radan Gliwice Open.

Gospodarka odpadami. 
Czekają nas zmiany

Po ostatnim przetargu okazało się,  
że wywóz śmieci komunalnych kosztuje 
więcej niż w ostatnich dwóch latach. Pod-
pisano umowę, która uwzględnia wiele 
postulatów mieszkańców. 

Już możesz głosować. 
Nie przegap!

Mieszkasz w Gliwicach i chcesz mieć 
większy wpływ na zmiany w dzielnicach?  
Do 22 czerwca możesz zagłosować na zadanie 
jednoroczne, które Twoim zdaniem powinno 
zostać zrealizowane w 2016 roku. 

ISSN: 1642 1108ISSN: 1642-1108

Tygodnik bezpłatny, 23/2016 (799), 9 czerwca 2016

853

Zdrowe 
Gliwice

To nowy miejski projekt edu-
kacyjny mający na celu zwrócenie 
uwagi mieszkańców naszego miasta 
na różne zagadnienia związane ze 
zdrowiem. Tematem najbliższego 
spotkania będzie osteoporoza, 
nazywana "cichym złodziejem ko-
ści".

Liderzy społeczni 
z Gliwic nagrodzeni

Po raz kolejny gliwiccy lide-
rzy społeczni zostali docenieni. 
Konkurs Prezydenta Miasta Gliwi-
ce honoruje osoby i organizacje, 
które w minionym roku szcze-
gólnie angażowały się w sprawy 
lokalnej społeczności i podjęły 
ciekawe inicjatywy.

20 lat KSSE. 
Gliwice dają 
dobry przykład

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna ma 20 lat. Ma czte-
ry podstrefy, w których zatrud-
nienie znalazło ponad 59 tys. 
osób. Największą podstrefą KSSE 
i największym pracodawcą jest 
Podstrefa Gliwicka. 

INDUSTRIADA 2016
Pełna moc 11 czerwca

Oddajemy w Państwa ręce 
wyjątkowe, specjalne 
wydanie "Miejskiego 
Serwisu Informacyj-
nego – GLIWICE” po-
święcone tegorocznej 
Industriadzie. Już 
11 czerwca (sobota) 
również w naszym mie-
ście obchodzić będziemy 
coroczne święto Szla-
ku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskie-
go. Motywem przewodnim 
Industriady w tym roku 
są przemysłowe legendy. 
Stąd pomysł na mocno 
odmienioną okładkę 
"MSI” nawiązującą do 
tematu. Na stronach 6 
i 7 przygotowaliśmy też 
dodatek specjalny ze 
szczegółowym programem 
tegorocznej Industriady 
w naszym mieście. Naj-
więcej dziać się bę-
dzie w Nowych Gliwi-
cach (ul. Bojkowska 
37). Przeniesiemy się 
w przeszłość, by poznać 
życiorysy i historie 
dawnych przemysłowców 
związanych z Gliwicami. 
Życzymy miłej lektury 
i udanego świętowania 
już w sobotę 

– redakcja "MSI – GLIWICE”

Nowe Gliwice

RadiostacjaStara Fabryka Drutu

Muzeum Techniki   Sanitarnej

Czytaj więcej 
na str. 6 i 7

9

Kto da(ł)
więcej? Kto 
da(ł) mniej?

Ponad 2 mln zł planuje wydać 
w tym roku gliwicki samorząd na 
otwarte konkursy z zakresu kul-
tury. Poziom wydatków Gliwic na 
ten cel jest znacznie wyższy niż 
w innych miastach naszego regio-
nu.
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Nr 0 (01) Miejskiego Serwisu  
Informacyjnego, wydanie  
z 9 stycznia 2001 r.  
Format A4.

Nr 214, wydanie z 31 marca 2005 r.  
ukazało się w formacie gazetowym.

MSI–GLIWICE nr 747, z 11 czerwca 
2015 r. – numer specjalny z okazji 
25-lecia gliwickiego samorządu

Nr 799, z 9 czerwca 2016 r. – okładka 
specjalna na finał Industriady 2016

Nr 816, z 6 października 2016 r. – 
kolejne odświeżenie winiety

Nr 835, z 16 lutego 2017 r. – wśród 
ludzików ukryliśmy całą redakcję MSI :)

W numerze specjalnym związanym 
ze śmiercią Jana Pawła II zaprezento-
wano odświeżoną winietę - pojawiło 
się w niej ówczesne logo Gliwic.

MSI z 6 wrześnie 2012 r. (nr 502) 
ukazało się w nowej szacie graficznej.  
Z okazji 8. Generalnego Zgromadzenia 
WTA w Gliwicach gazetę przygotowano 
również w wersji angielskiej.

Miejski Serwis Informacyjny  
–  Gliwice, nr 213 z 23 marca 2005 r. 
Ostatni numer gazety w formacie A4.

Miejskiego Serwisu  
Informacyjnego

9 stycznia 2001 r. ukazał się zerowy numer Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Bezpłatny informator, 
w formacie A4 i nakładzie 3 tys. egzemplarzy, pojawił się na specjalnych stojakach, m.in. na dwor-
cu PKP, w hipermarkecie TESCO oraz urzędach pocztowych). – Chcemy przede wszystkim ułatwić 
mieszkańcom Gliwic dostęp do wiadomości o aktualnych działaniach samorządu oraz najświeższych 
relacji z istotnych wydarzeń w naszym mieście (…) Mamy nadzieję, że nowa publikacja przyjmie się 
wśród mieszkańców – deklarowali na okładce członkowie redakcji.
Dziś, 19 lat później, gdy „MSI – Gliwice” kolportowany jest w ponad 120 stałych punktach na tere-
nie miasta, a zwyczajowy nakład wynosi 33 tys. egzemplarzy możemy potwierdzić, że gazeta stale 
cieszy się zainteresowaniem i życzliwością gliwiczan. Dziękujemy! 
Jubileuszowy 1000. numer ukazuje się w trudnym czasie epidemii i choć ze względu na obowiązu-
jące ograniczenia musieliśmy ostatnio ograniczyć zarówno nakład, jak i dystrybucję gazety, jedno 
pozostaje niezmienne – na łamach „MSI – Gliwice” znajdą Państwo rzetelne wiadomości o aktual-
nych działaniach gliwickiego samorządu oraz inne istotne informacje i komunikaty. Zapewniamy, 
że nie zabraknie nam tematów na kolejne 1000 numerów. 
Poniżej prezentujemy, jak przez te 19 lat zmieniała się nasza gazeta i przypominamy najważniejsze 
tematy z numeru 0.
 Redakcja  
 „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”
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W przypadku tego tematu i okrągłego jubileuszu „Miej-
skiego Serwisu informacyjnego – GliWicE”, związanego 
z tysięcznym wydaniem gazety, można powiedzieć, że 
historia zatoczyła koło! 

Plany budowy miejskiego ringu 
towarzyszyły Czytelnikom już od 
pierwszego (w zasadzie – zero-
wego) numeru MSI z 9 stycznia 
2001 roku. Ponad 19 lat później 
– po setkach spotkań i decyzji 
władz miasta, licznych pertur-
bacjach i punktach zwrotnych, 
wreszcie pozyskaniu środków 
z Unii Europejskiej – inwestycja 
zmierza ku końcowi.

Cała obwodnica o długości około 
11 km będzie przebiegać przez 
południową i zachodnią część 
miasta – od ul. Pszczyńskiej do 
alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
(tzw. dekawki). 

W budowie są odcinki: Daszyń-
skiego – Rybnicka o długości 
3,4 km i Bojkowska – Pszczyń-
ska o długości 1,5 km. Pierwszy 
ma zostać ukończony w trzecim 
kwartale tego roku, a drugi 
– w czwartym kwartale. Stan 

zaawansowania prac wynosi 
około 60%.

Równolegle trwają przygoto-
wania do rozpoczęcia budowy 
ostatnich dwóch odcinków rin-
gu, które domkną całość: Sowiń-
skiego – Daszyńskiego o długości 
1,8 km i Rybnicka – Bojkowska, 
który będzie mieć długość około 
2,2 km. Pierwszy z nich jest już 
projektowany i powinien być 
zbudowany do końca 2021 roku. 
Jako ostatni powstanie odcinek 
Rybnicka – Bojkowska. Jeszcze 
w tym roku ma zostać ogłoszony 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej, a ukoń-
czenie budowy może nastąpić 
na przełomie 2023/2024 roku.

ulga dla  
śródmieścia

Co zmieni się po otwarciu ob-
wodnicy? Przewiduje się, że 

w zauważalny sposób zmniej-
szy się ruch w centrum Gliwic. 
Obwodnicę, jako szybszą trasę, 
będą wybierać na przykład kie-
rowcy jadący w kierunku Sośni-
cowic, Rybnika czy Tarnowskich 
Gór, ale także dojeżdżający 
do pracy w Gliwicach. Przede 
wszystkim będzie ona jednak 

wygodnym połączeniem dla gli-
wiczan przemieszczających się 
pomiędzy dzielnicami. Otwarcie 
ringu umożliwi także zmianę 
przebiegu Drogi Krajowej nr 
78, która prowadzi m.in. przez 
Tarnowskie Góry, Rybnik i cen-
trum naszego miasta. Wresz-
cie – Gliwice zyskają połączony 

system obwodnic (miejskiej 
z autostradową i Drogową Trasą 
Średnicową) na wzór zachod-
nioeuropejskich miast. W oko-
licy nie będzie drugiego miasta, 
w którym kierowcy mieliby taki 
komfort, jeśli chodzi o wybór 
trasy przejazdu.  
 (kik)

okrągły tysiąc z obwodnicą w tle
1000 × MSi

Pewnie niewielu czytelników pamięta artykuły z pierwszego numeru „Miej-
skiego Serwisu informacyjnego – Gliwice”. Redakcja pisała między innymi 
o wystawie tkaniny artystycznej i przekazaniu lokalu na potrzeby trzeciego 
sektora. od tej pory Muzeum w Gliwicach i Gliwickie centrum organizacji 
znacznie się rozrosły i poszerzyły działalność. 

Autobusem  
przez Gliwice
W pierwszym numerze „Miejskiego Serwisu in-
formacyjnego – GliWicE” z dumą pisaliśmy o 7 
nowych autobusach „MAn”, które zasiliły gliwicki 
PkM. Minęło 19 lat, tamtych pojazdów już nie ma, 
z czasem zastąpiły je ekologiczne Solarisy. W 2020 r.  
gliwicki tabor to już niemal 200 autobusów, a fi-
nalizowany jest zakup 10 elektrycznych pojazdów. 
7 „MAN” – ów typu NL222, o któ-
rych pisaliśmy na łamach „MSI-GLI-
WICE” w styczniu 2001 r., zastąpiło 
wysłużone „Jelcze” i „Ikarusy”. Na 
ówczesne czasy „MAN”-y były 
szczytem techniki i spełniały nor-
my ekologiczne Unii Europejskiej. 
Każdy kosztował 689 300 zł, mógł 
przewieźć 105 pasażerów i był wy-
posażony w elektroniczne tablice 
informacyjne zapewniające dobrą 
widoczność numerów linii oraz 
nazw przystanków docelowych. 

PKM stale uzupełnia swoją flotę 
i wymienia starsze autobusy na co-
raz bardziej nowoczesne. Gliwicki 

tabor z 2020 r. znacznie się różni od 
tego z 2001 r. Składa się obecnie ze 
180 nowoczesnych, ekologicznych 
autobusów, obsługujących 45 linii 
i wykonujących dziennie około 39 
tys. km po ulicach Gliwic, okolicz-
nych miast i powiatu. 

Obecnie trwa przetarg na zakup 
10 pojazdów elektrycznych, 
które powinny wyjechać na 
gliwickie ulice w 2022 r. Na ich 
potrzeby zostanie zbudowana 
stacja ładowania. Inwestycja 
będzie kosztować 39,1 mln zł, 
27 mln zł udało się pozyskać ze 
środków UE.  (mf)

Historia na 
celowniku 

Muzeum w Gliwicach może się 
poszczycić historią sięgającą 
początku XX wieku. Tworzy je: 
Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich, Oddział Odlewnictwa Ar-
tystycznego, Radiostacja, Willa 
Caro z Czytelnią Sztuki i Zamek 
Piastowski. Wszystkie mieszczą 
się w zabytkowych obiektach 
i prezentują inny fragment 
historii naszego miasta. 

Gliwickie muzeum ma na 
koncie nagrody i wyróżnienia, 
a w tym roku stoimy przed 

szansą na zdobycie Nagrody dla 
Europejskiego Muzeum Roku. 
Doceniono nasz Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich i otwartą 
w nim w grudniu 2018 roku 
wystawę stałą. MwG poza or-
ganizacją licznych wystaw pro-
wadzi też prężną działalność 
edukacyjną. 

razem  
w mieście  
i dla miasta 

W Gliwicach działa kilkaset 
organizacji. Wspiera je Gli-
wickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych z siedzibą przy 

ul. Zwycięstwa 1. Społecznicy 
robią dużo dobrego dla Gliwic 
i mieszkańców: od imprez 
sportowych po wydarzenia 
kulturalne. 

GCOP to pięć filii: Centrum Or-
ganizacji Kulturalnych, Centrum 
Wolontariatu, Dom Aktywnej 
Młodzieży, Inkubator Społecz-
nej Przedsiębiorczości i Strefa 
Aktywności Społecznej (przy 
ul. Jagiellońskiej 21). To o tym 
lokalu pisaliśmy w pierwszym 
numerze naszej gazety. Obiekt 
niedawno przeszedł gruntowny 
remont i jeszcze lepiej służy 
lokalnej społeczności. (mm)

Muzeum i GcoP –  
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WARto WiEDZiEć

Podczas teleporady medycznej 
otrzymasz:
 e-receptę – zrealizujesz ją 

w każdej aptece!
 e-zwolnienie – przychodnia 

wyśle je do Twojego praco-
dawcy!

 zalecenia lekarza
 propozycję bezpośredniej 

wizyty w placówce lub suge-
stię kontaktu ze stacją sani-
tarno-epidemiologiczną, jeśli 
będzie taka konieczność.

Przychodnie w systemie teleopie-
ki działają od 8.00 do 18.00. Jeżeli 
nie dodzwonisz się rano, nie re-
zygnuj – zadzwoń popołudniu.

Od poniedziałku do piątku od 
18.00 do 8.00 oraz w soboty 
i niedzielę teleporad udziela 
nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna świadczona przez 
szpital Wielospecjalistyczny 
(tel. 32/332-45-26) oraz Szpital 
Miejski nr 4 (tel. 32/330-84-13).

cierpliwie czekaj na połącze-
nie. Jeżeli lekarz nie odbiera 
telefonu, oznacza to, że właśnie 
udziela teleporady.

Wspieraj i pomagaj seniorom, 
jeśli podczas teleporady ko-
nieczne będzie wykorzystanie 
technik cyfrowych, np. zrobienie 
zdjęcia i przesłanie do lekarza.

E-recepta – wystarczą 4 cyfry 
+ PESEl

 lekarz wystawi e-receptę na pod-
stawie wywiadu telefonicznego

 kod e-recepty otrzymasz SMS- 
em, na swój telefon

 e-receptę otrzymasz na e-ma-
il jako PDF, będzie również 
dostępna na twoim Interne-
towym Koncie Pacjenta (IKP)

 lek wykupisz w aptece, poda-
jąc farmaceucie czterocyfrowy 
kod z SMS-a oraz swój PESEL 
lub kod kreskowy z e-recepty 
przesłanej e-mailem.

nie możesz samodzielnie wy-
kupić leku?

Przekaż osobie bliskiej otrzyma-
ny kod e-recepty i swój PESEL.

Pamiętaj! Z uwagi na bezpie-
czeństwo pacjentów i perso-
nelu obecnie nie jest możliwy 
nieograniczony bezpośredni 
dostęp pacjenta do przychodni. 
Bądź wyrozumiały!
 

teleporady medyczne.  
Jak uzyskać pomoc?
Monika Sokół, Aleksandra Sokół-Rachfalska-Prywatne 
Centrum Stomatologii „ART-DENT” S.C. Monika Sokół, śWiADcZEniA oGÓlnoStoMAtoloGicZnE Gliwice Błonie 3 32/331-74-05

NZOS PRODENTAL Agnieszka Siomkajło ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE Gliwice Kozielska 52 32/231-90-58

Potrzebujesz zwolnienia, recepty, porady lekarskiej? DZWoŃ do swojej przychodni! numer 
telefonu znajdziesz poniżej. Szukasz stomatologa? Prezentujemy listę czynnych gabinetów. 

lp. poradnia PoZ adres dzielnica telefon e-mail

1.
medeN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Zabrska 6 Baildona

(32) 303-89-99, 605-607-178, 
605-337-357, 609-021-847, 
(32) 775-59-86, POZ Dzieci (32) 775-59-26

meden@meden.gliwice.pl

2. NZoZ „PraktYka lekarZa rodZiNNeGo 
ElŻBiEtA GRuDnik”

44-141 Gliwice, 
ul. Rolników 125

Bojków (32) 232-92-86 e.grudnik@wp.pl

3. saNo SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

44-164 Gliwice, 
ul. Sopocka 6

Brzezinka (32) 270-12-25 
609-223-823

nzoz_sano@poczta.onet.pl

4. CENTRUM MEDYCZNE koPerNik SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-117 Gliwice, 
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4

Kopernik (32) 238-13-02 przychodniakopernik@wp.pl

5. FunDAcJA „uniA BRAckA” 44-100 Gliwice, 
ul. Błonie 3

Ligota Zabrska (32) 331-73-98 
604-265-572

sosnica@uniabracka.pl 
gliwice3p@uniabracka.pl

6.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT-
NEJ „VitAMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-109 Gliwice, 
ul. Różana 7

Łabędy (32) 234-24-44

info@vitamed-gliwice.pl; przychodnia@
vitamed-gliwice.pl – dane do biura Przychod-
ni – tel. 506 010 821, 32 231 69 42, e-mail: 
info@vitamed-gliwice.pl – dane do rejestracji 
głównej – tel. 32 234 24 44 wew. 21-22, e-mail: 
przychodnia@vitamed-gliwice.pl

7.
CENTRUM PROFILAKTYKI I LECZNICTWA 
cEnPil SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-109 Gliwice, 
ul. Mechaników 9 Łabędy (32) 734-63-00 cenpil@cenpil-gliwice.pl

8. USŁUGI MEDYCZNE PRo-MED SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ

44-109 Gliwice, 
ul. Poli Gojawiczyńskiej 9A

Łabędy (32) 557-72-00 
(32) 557-73-00

rejestracja@przychodnia-promed.pl

9. SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY JunioR- 
-MED ANNA STELMACH I PARTNERZY

44-113 Gliwice, 
ul. Stefana Batorego 14A

Łabędy 531-742-439 juniormed@interia.pl

10. AlMA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-105 Gliwice, 
ul. Ignacego Paderewskiego 51 

Obrońców 
Pokoju

(32) 279-50-17, (32) 428-46-82 
724-391-491

biuro@alma-med.pl 
rejestracja@alma-med.pl

11. MED-PoZ spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością

44-151 Gliwice, 
 ul. Lekarska 10

Ostropa (32) 234-82-27 medpoz1@gmail.com

12.
PRZYcHoDniA AkADEMickA W GLIWI-
CACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Łużycka 5 Politechnika

(32) 231-35-29, (32) 231-53-44 
rejestracja dziecięca: (32) 230-14-80 sekretariat@przychodniaakademicka.pl

13. PRZYcHoDniA SikoRnik SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Rybitwy 2 

Sikornik (32) 401-29-90, (32) 232-21-97 
dla dzieci 508-593-562, (32) 401-29-91

przychodnia@przychodnia-sikornik.com

14. SośnicA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-119 Gliwice, 
ul. Jedności 10

Sośnica (32) 279-63-03 sosnicamed@poczta.fm

15.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
EuRoMEDicAl JOLANTA BIAŁEK-KALETA, 
MARTA KALETA-RICHTER SPÓŁKA JAWNA

44-121 Gliwice, 
ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice (32) 230-77-35, 577-181-732

euromedical.gliwice@gmail.com 
euromedicalrejestracja@gmail.com"

16.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA ORAZ 
WIELOSPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA 
LEKARSKA „toSZEckA” SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Toszecka 18

Szobiszowice (32) 231-27-69, 506-199-681 toszecka4@gmail.com

17. MEDicoVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. T. Gruszczyńskiego 2/4

Śródmieście infolinia – 500 900 500

18. HiPokrates SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Księcia Ziemowita 1

Śródmieście (32) 231-57-79 hipokrates.gl@wp.pl

19.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ PRZYCHODNIA eskulaP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
pl. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego 5 A

Śródmieście
(32) 231-32-31, (32) 230-24-40 
dla dzieci (32) 231-02-38, 789-272-545 
517-226-667

kontakt@eskulap-gliwice.pl
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W gliwickich schroniskach dla 
osób bezdomnych, prowadzo-
nych na zlecenie miasta Gliwice 
przez Towarzystwo Pomocy 
Św. Brata Alberta, przebywają 
obecnie 92 osoby, a średnio 6 
dziennie korzysta z ogrzewalni, 
które aktualnie oferuje dodat-
kowo całodzienne wyżywienie, 
w tym gorący posiłek. Osobom 
posiadającym ostatnie stałe 
zameldowanie w naszym mie-
ście zapewniane jest również 
schronienie poza Gliwicami. 

Szczególnie cenna w czasie ogra-
niczonego dostępu do sklepów 
i punktów gastronomicznych jest 
działalność organizacji pozarzą-
dowych oferujących na zlecenie 
miasta pomoc żywnościową. 
Stowarzyszenie Chrześcijańskie 
„Samarytanin” wydaje żywność 
w Punkcie Rozdziału Żywności 
przy ul. Metalowców 5 w Gli-
wicach w środy i piątki od godz. 
14.00. Oddział Rejonowy PCK 
w Gliwicach (ul. Wrocławska 
16, pn-pt, w godz. 8.00–14.00) 
oferuje żywność pochodzącą 
z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współ-

finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym oraz zakupioną 
w ramach miejskiej dotacji.

miasto przygoto-
wuje izolatorium

We współpracy z Towarzy-
stwem Pomocy im. Św. Brata 

Alberta opracowano nowe 
zasady pobytu w schroniskach, 
adekwatne do bieżącej sytuacji 
epidemicznej. Trwają również 
przygotowania do utworzenia 
izolatorium, w którym – zgodnie 
z zaleceniami ministra zdrowia 
– osoby bezdomne chcące 
skorzystać z placówek nocle-
gowych będą mogły odbywać 

kwarantannę. Zabezpieczono 
w tym celu środki na wynajem 
specjalnego kontenera miesz-
kalnego, z aneksem kuchennym 
i węzłem sanitarnym. 

Z różnych  
powodów nadal 
w przestrzeni 
miejskiej przeby-
wa wg szacunków 
94 bezdomnych

Stan osób przebywających 
w pustostanach, na ogródkach 
działkowych i w innych tego typu 
miejscach, zwłaszcza tych nieob-
jętych pomocą w formie ciepłego 
posiłku, jest systematycznie mo-
nitorowany przez pracowników 
socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz strażników 
miejskich, którzy dostarczają im 
paczki żywnościowe, wodę oraz 
udzielają niezbędnego wspar-
cia, zachęcając do skorzystania 
z pomocy terapeuty i schronienia 
w ogrzewalni. Przekazują również 
ulotki informacyjne na temat ko-
ronawirusa oraz pozyskane od 
firm i indywidualnych gliwiczan 

wsparcie rzeczowe, np. masecz-
ki ochronne czy pojemniki do 
bezpiecznego przechowywania 
żywności.

nie bądźmy 
obojętni!

Widzisz osobę potrzebującą 
wsparcia? Reaguj! Pomoc dla osób 
bezdomnych w Gliwicach można 
uzyskać bezpośrednio w Zespole 
pracy socjalnej ds. bezdomności 
i zagrożenia bezdomnością OPS 
(tel. tel.: 32/335-96-80, 32/335-
-96-81, 32/300-23-21, e-mail: 
zpsu2@ops.gliwice.eu). Warto 
również pamiętać numery tele-
fonów alarmowych, które należy 
wybrać w sytuacjach zagrożenia: 
997 – policja, 986 – straż miejska, 
999 – pogotowie ratunkowe, 112 
– służby ratownicze.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie opsgli-
wice.pl oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) 
w dziale Zdrowie i pomoc społecz-
na, zakładka Pomoc społeczna – > 
Pomoc bezdomnym.

WARto WiEDZiEć

20. coRPoRA-MED Centrum Leczniczo-Rehabilita-
cyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-100 Gliwice, 
ul. Średnia 8

Śródmieście (32) 332-45-92, (32) 231-11-46 corpora@corpora-med.gliwice.pl

21. RADAn-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
 ul. Basztowa 3

Śródmieście (32) 230-79-47, (32) 722-41-20, 
(32) 722-41-21, 797-904-469

sekretariat@radan-med.pl 
rejestracja@radan-med.pl

22.
sZPital mieJski Nr 4 W GLIWICACH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Po-
radnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej

44-100 Gliwice, 
ul. Zygmunta Starego 20

Śródmieście (32) 330-84-13, (32) 330-83-54 sekretariat@szpital4.gliwice.pl

23.
ZAKŁAD LECZNICTWA PODSTAWOWEGO I SPE-
CJALISTYCZNEGO „MEDicoR” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA MOŻE 
UŻYWAĆ SKRÓTU: „MEDICOR” SP. Z O.O.

44-100 Gliwice, 
ul. Cichociemnych 14

Trynek
519-585-782, 519-667-926,  
(32) 231-00-47 
sekretariat (32) 231-66-31

medicor@medicor.gliwice.pl

24. DĄBRÓWkA SilESiA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-122 Gliwice, 
ul. Adama Asnyka 10 

Trynek (32) 230-29-18, (32) 238-34-70 
 602-665-442

oln@psychoterapia-silesia.pl

25. FunDAcJA „uniA BRAckA” 44-100 Gliwice, 
ul. Bojkowska 20

Trynek (32) 231-14-90, (32) 232-12-37 gliwice@uniabracka.pl

26. MED-PoZ spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością

44-152 Gliwice, 
Plac Jaśminu 2 

Wilcze Gardło (32) 237-86-28 medpoz1@gmail.com

27. SAn-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ

44-121 Gliwice, 
ul. Kozielska 61 

Wojska Polskiego (32) 238-36 – 82 sanmed_gliwice@interia.pl

28. almed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Józefa Sowińskiego 3 

Wojska Polskiego (32) 237-61-90, (32) 238-02-15 nzoz_almed@op.pl

29. OŚRODEK ZDROWIA medYk SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Kozielska 16 

Wojska Polskiego (32) 231-45-46 medyk.gliwice@onet.pl

30. MED-PoZ spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością

44-100 Gliwice, 
ul. Dolnej Wsi 52 

Wójtowa Wieś (32) 231-35-60 
(32) 230-58-89"

medpoz1@gmail.com

31. aNimed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ

44-100 Gliwice, 
ul. Lipowa 36 

Zatorze (32) 231-38-73 poradnia@animedgliwice.pl

32. oBWÓD lEcZnictWA kolEJoWEGo W GLI-
WICACH – SPZOZ

44-100 Gliwice, 
ul. Opolska 18 

Zatorze 32 331 81 50 olk.gliwice.gmail.com 
olk@gliwice.dr@gmail.com

33.
Magdalena Kawalska Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Poradnia lekarza rodzin-
nego „Żerniki”

44-105 Gliwice, 
ul. Pawła Strzeleckiego 27 Żerniki

(32) 230-39-78 
507-020-383" poradnia.zerniki@gmail.com

lp. poradnia PoZ adres dzielnica telefon e-mail

W czasie epidemii szczególnie trudna jest sytuacja osób bezdomnych, wykluczonych społecznie i informacyjnie, bę-
dących w grupie ryzyka zarażenia koronawirusem. W Gliwicach bezdomni mogą liczyć na pomoc pracowników oPS, 
strażników miejskich oraz organizacji pozarządowych, które we współpracy z miastem zapewniają tymczasowe schro-
nienie, gorący posiłek i paczki żywnościowe oraz wsparcie psychologiczne.

miasto pomaga bezdomnym  
w walce z koronawirusem

fo
t. 
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http://bip.gliwice.eu
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Jak w dym Główna 8, Gliwice – Łabędy 731-886-084 jakwdym.pl
Pizza z pieca opalanego drewnem, niepowtarzalne sosy oraz możliwość 

własnej kombinacji pizzy. Dania główne, zapiekanki oraz placek po 
węgiersku

Bar teatralny Kościuszki 12, Gliwice 32/231-47-21 https://pl-pl.facebook.com/bar.teatralny/ Przyjmujemy zamówienia na wynos i z odbiorem własnym, w godzi-
nach 8.00–18.00 (sobota 8.00–17.00)

Restauracja Zodiak Tarnogórska 12A, Szałsza 32/230-64-99 www.zodiak.gliwice.pl Odbiór osobisty w godzinach 12.00–16.00

trio catering & Bar Zygmunta Starego 20, Gliwice 32/330-83-10, 501-606-242 www.triocatering.pl Nasze menu dostępne jest na stronie oraz na Facebooku

Sushi kushi Gliwice Bankowa 8, Gliwice 32/723-27-82, 535-640-922 sushikushi.com/gliwice Sushi, zupy, makarony, desery, zamówienia telefonicznie lub online. 
Odbiór w lokalu lub z dowozem na terenie Gliwic

Pierogi Z michy Żurawia 55, Gliwice 511-816-755 https://pl-pl.facebook.com/pierogizmichy Czynne w godzinach 12.00–17.00. Dostawa tylko na terenie Gliwic: 3 
zł. Wydajemy też na wynos. Zadzwoń, zamów i odbieraj bez kolejki

Zjedz se Nocom Łużycka 24, Gliwice 539-331-973 https://www.facebook.com/zjedzsenocom Zasady dostawy: Dowozimy w obrębie 15 km od naszej restauracji. 
Koszt dowozu to 1 zł za 1 km.

Pizza Saluto Rynek 14, Gliwice 32/337-40-40 www.pizzasaluto.pl
Od 10.00–22.00. Zamówienia: telefonicznie, na stronie internetowej, przez 

naszą aplikację mobilną oraz przez Pyszne.pl. Możliwość dostawy bezkontak-
towej (warunkiem jest opłacenie online i dodanie odpowiedniej notatki do 

zamówienia)

toster Bankowa 7, Gliwice 507-416-822 https://www.facebook.com/tostergl/ Sałatki, nasze jedyne w swoim rodzaju TOSTY i bułeczki BAO

Bistro Staroofka Dolnych Wałów 5, Gliwice 694-674-464 https://www.bistrostaroofka.pl/ Polska, dania obiadowe, lunch

Juicy lucy Burger Bar Raciborska 5, Gliwice 505-233-124 https://juicylucy.pl/ Burgery

Nocny marek Pszczyńska 65a, Gliwice 888-121-444 https://www.nmpizza.pl/ Włoska pizza 

Pierogi na Piasku Na Piasku 1, Gliwice 32/231-62-46 https://pl-pl.facebook.com/pieroginapiasku Pierogi, zupy

Polsko Włoski Pasta 
express Dworcowa 26, Gliwice 733-111-191 http://www.polskowloski.pl/ Włoska, makarony, pizza 

Qchnia kuchnie 
świata Dworcowa 45, Gliwice 796-775-444 http://www.qchnia.org/ Kuchnia międzynarodowa

Restauracja Pizzeria 
Pod drewnianym 

Bocianem 
Paderewskiego 56d, Gliwice 668-698-660 http://www.drewnianybocian.com.pl/ Dania na lunch, pizza, sałatki

Ryokan Sushi Jana Siemińskiego 18, Gliwice 794-712-911 https://www.ryokansushi.pl/ Japońska, sushi

Shrimp House Dolnych Wałów 8, Gliwice 888-385-777 https://shrimp-house.pl/ Owoce morza

Superfranco Okopowa 2, Gliwice 737-707-060 http://superfranco.pl/gliwice/ Dania na lunch, pizza

ale Pycha! Pierogar-
nio-naleśnikarnia Żwirki i Wigury 73, Gliwice 575-725-845

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/
Family-Style-Restaurant/Ale-pycha-Pierogarnio-Na-

le%C5%9Bnikarnia-315681932530040/
Pierogi, naleśniki

Alibi Pizza Pub  
& Restaurant Wolności 58, Przyszowice 510-804-515 https://pl-pl.facebook.com/alibipizza Pizza, włoska, dania na lunch

andros Bar Nowy Świat 9, Gliwice 32/230-88-85, 506-327-581 http://www.kuchniadomowa.eu/ Dania na lunch, zupy 

da Grasso Krupnicza 23, Gliwice 512-383-883 https://www.dagrasso.pl/ Pizza 

Freshburger Pszczyńska 49, Gliwice 537-316-666 https://www.freshburger.pl/ Burgery

kapadocja kebab 
sikornik Czajki 19A, Gliwice 512-502-342 www.kapadocja.com.pl Kebab, burgery

Rośnie specjalna miejska baza lokali gastronomicznych – restauracji, barów, kawiarni, pizzerii – które oferują 
swoje dania klientom z dostawą do domu lub na wynos. Dziękujemy za odzew! lista na tę chwilę liczy już 83 po-
zycje i cały czas przyjmowane są nowe zgłoszenia. tworzymy tę bazę, dostępną na stronie Gliwice.eu, by pomóc 
przedsiębiorcom i gliwiczanom.

Prowadzisz taki lokal, a nie ma Cię jeszcze na liście? Zgłoś się (e-mail: promocja@um.gliwice.pl, temat: JEDZENIE NA WYNOS, konieczne info w treści: nazwa lokalu, jego 
adres i telefon kontaktowy, strona www – jeśli jest, krótka informacja o zasadach dostawy). Chcesz znaleźć lokal blisko siebie, sprawdzić czy jest ulubiona knajpka lub po 
prostu czegoś szukasz w pliku? Po otworzeniu listy, kliknij kombinację klawiszy Ctrl + F i wpisz interesującą Cię frazę.  (kik)

fo
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Tam zamówisz 
posiłki i catering!

#GliwiceNaWynos

https://gliwice.eu/
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korova Burger Bar Kaczyniec 15, Gliwice 739-225-289 http://korovaburger.pl/ Burgery

krowa z knurowa 1 Maja 57, Knurów 732-550-394 https://www.krowazknurowa.pl/ Burgery

maxi Pizza Młyńska 16, Gliwice 32/733-66-66 maxipizza.pl Pizza 

Napoli Pizzeria Odrowążów 101B, Gliwice 32/331-21-39 http://www.napoli-sosnica.pl/pizza.html Pizza 

Nocna Pizza Gliwice Podlesie 5, Gliwice 531-070-730 https://nocna-pizza.pl/ Pizza 

Pataya Sushi Bankowa 5, Gliwice 796-558-377 https://pataya.pl/ Sushi, japońska, tajska

Pizza Dominium Rynek 2, Gliwice 22/210-10-10 pizzadominium.pl Włoska, makarony, pizza 

tito tito Plebańska 7, Gliwice 721-696-969 www.titotito.pl Włoska, pizza 

Pizzarium Gliwice Jasna 40, Gliwice 661-570-909 https://www.facebook.com/pizzariumgliwice/ Pizza 

Pizzeria & Restauracja 
Bazylia Kopernika 49, Gliwice 32/238-18-97 https://www.bazyliagliwice.pl/ Włoska, makarony, pizza 

Pizzeria radiola Lubliniecka 45, Gliwice 32/331-01-39 http://pizzeriaradiola.pl/ Kuchnia włoska, polska, pizza 
Po Prostu • Zapiekan-

ki • kebab
Księdza Antoniego Korczoka 48, 

Gliwice 795-769-957 https://www.poprostukebab.pl/ Kanapki, sałatki, kebab 

Prime kebab Raciborska 1a, Gliwice 577-775-009 http://www.primekebab.pl/ Dania na lunch, gyros, kebab
sapori divini Górnych Wałów 22, Gliwice 730-227-399, 730-224-655 https://saporidivini.pl/ Włoska, pizza 
Sushi House Młyńska 8, Gliwice 730-208-080 http://www.sushihouse.com.pl/ Sushi, japońska, zupy

szamma  Raciborska 1, Gliwice 798-837-873 https://szamma-dom-polskiego-wina-aiii.business.site/ Dania obiadowe, pizza 
Zapiekanki Z ogórem 

czy Bez? Rynek 7, Gliwice 508-574-567 https://www.facebook.com/zogoremczybez/ Kanapki, przekąski, amerykańska 

Zdrowa krowa Raciborska 2, Gliwice 733-253-730 zdrowakrowa.com Burgery, amerykańska, sałatki 
Biesiadowo Młyńska 8, Gliwice  32/230-08-32 https://biesiadowo.pl/z-gliwice-ul-mlynska Burgery, amerykańska, pizza

chaps - Pulled Meat Krupnicza 1, Gliwice 516-154-817 https://www.facebook.com/chapsgliwice/ Kanapki, burgery 
Domek Smaków Reymonta 5, Gliwice – Sośnica 510-107-702 https://pl-pl.facebook.com/domek.smakow.sosnica Zupy, kuchnia polska

Fabryka naleśników 
Zwycięstwa Zwycięstwa 12, Gliwice  666-190-180, 668-953-193 https://pl-pl.facebook.com/FabrykaNalesnikow Naleśniki, słodkości

Pizzeria Piwniczka Łużycka 2e, Gliwice 32/335-44-82 piwniczka-gliwice.pl Polska, dania na lunch, pizza 
Pizzeria Vinci Sikornik 15, Gliwice 32/232-22-22 www.pizzeriavinci.pl Włoska, makarony, zupy 

Restauracja u Gawła Łabędzka 26, Gliwice 601-428-253 https://pl-pl.facebook.com/RESTAURACJAUGAWLA/ Dania obiadowe, kuchnia polska, makarony
Burger non-Stop Chorzowska 153 C, Gliwice 573-402-697 www.burgernonstop.eatbu.com Burgery

dobry Zbeer Zygmunta Starego 11a, Gliwice 691-473-239 https://www.facebook.com/DobryZbeer/ Dania na lunch, zupy, międzynarodowa 
Paris Paris Krupnicza 19, Gliwice 882-144-946 https://parisgliwice.pl/ Francuska, dania na lunch
mihiderka Kaczyniec 13, Gliwice 32/231-11-49 http://www.mihiderka.pl/ Wegańska, wegetariańska, burgery

thai Vege – Po Prostu 
co najlepsze Dla ciebie Basztowa 5, Gliwice 574-079-878 https://www.facebook.com/thaivege/ Wegańska, wegetariańska

smaczny kredens Zabrska 18, Gliwice 503-327-803 https://pl-pl.facebook.com/smacznykredens/ Polska, dania obiadowe, lunch
Meet & Fit – Slow Food Lipowa 1, Gliwice 511-126-662 http://www.meetandfit.pl/gliwice Burgery, sałatki

Bar „u Piotra” Zwycięstwa 17, Gliwice 570-100-110, 32/232-24-02 www.obiady-gliwice.pl Kuchnia polska, dania obiadowe, lunch
czar Gar – Bar 

obiadowy Młyńska 8, Gliwice 666-085-950, 32/300-65-14 https://www.facebook.com/CzarBarGliwice/?ref=-
nearby_places Polska, dania obiadowe, lunch

kebab leyla Żwirki i Wigury 65, Gliwice 729-447-250 https://pl-pl.facebook.com/kebabLeyla/ Kebab
obiadowo Lubliniecka 45, Gliwice 32/307-22-00 www.obiadowo.com.pl Dania obiadowe, lunch, burgery

Bar Przypiecek Jana Pawła II 10, Gliwice 516-464-311 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Polish
-Restaurant/Przypiecek-408711839214851/ Polska, dania obiadowe

micha Gliwice Barlickiego 15, Gliwice 668-004-929 https://www.facebook.com/michazupabar/ Zupy, dania obiadowe, lunch
Pizzeria casa Bella Floriańska 27, Gliwice 32/279-55-36 www.casabella.pl Pizzeria

Git&Fit Zdrowe 
miejsce Czajki 1/2, Gliwice 32/442-11-65 https://pl-pl.facebook.com/zdrowemiejsce/ Restauracja europejska 

Bar Wesołe Gary St. Konarskiego 25, Gliwice 721-819-226 https://www.facebook.com/Bar-Weso%C5%82e-
Gary-102810901306618/ Dania obiadowe

orient ekspres Lutycka 27, Gliwice 785-183-287 https://pl-pl.facebook.com/OrientEkspres.Gliwice Kuchnia bliskowschodnia, tajska

Restauracja Plado Górnych Wałów 42, Gliwice 32/413-06-60, 662-267-070 https://www.facebook.com/RestauracjaPlado/ Dania obiadowe, lunch

Wine Bar lofty Zygmunta Starego 24a, Gliwice 32/233-09-50 www.winebar-lofty.pl Dania obiadowe, lunch

Bar Pod Pierożkiem Okopowa 8, Gliwice 32/231-24-05 https://www.facebook.com/barpodpierozkiem/ Polska, dania obiadowe, lunch

desa Gastrobar Rynek 22, Gliwice 519-575-559 https://www.facebook.com/desa.gastrobar/ Dania obiadowe, lunch, międzynarodowa 

Hemingway club Raciborska 2, Gliwice 32/332-74-60 https://pl-pl.facebook.com/clubhemingwaygliwice/ Dania obiadowe, lunch, międzynarodowa 

Gelateria Veneta Siemińskiego 18-20, Gliwice 504-705-701 https://gelateriaveneta.pl/ Lody – zamów przez Messenger na FB lub telefonicznie (przywozimy 
bez opłat za dostawę)

Restauracja  
trzy światy Kilińskiego 10, Gliwice 32/230-45-56 https://pl-pl.facebook.com/3swiatycom Dowóz na terenie Gliwic jest bezpłatny. Dowóz poza terem Gliwic 

ustalany jest indywidualnie przy zamówieniu

komu Hummus? Plebańska 16, Gliwice 575-070-565 https://pl-pl.facebook.com/komuhummus/
Hummus, wegańskie i wegetariańskie wrapsy, gorące pity i słoiki 

mocy. Na dowóz lub z odbiorem osobistym przez okienko. Dostawa do 
6 km 5 zł, powyżej 6 km 10 zł

 stara szwajcaria Łabędzka 6, Gliwice 783-783-394 www.staraszwajcaria.pl Zestawy lunchowe, dania obiadowe kuchnii Polskiej, catering 
(również dla firm). Zamów z dowozem lub odbiorem osobistym

Restauracja kwartet Jerzego Popiełuszki 11, Gliwice 668-425-374 https://www.facebook.com/RestauracjaKwartet/
Codziennie nowe danie dnia w promocyjnej cenie 23 zł (zupa+drugie 
danie). Zamówienia można składać telefonicznie lub w wiadomości 

prywatnej na FB. Bezpłatna dostawa na terenie Łabęd

 cukiernia śnieżka Bednarska 5, Gliwice 32/238-20-30
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/

Bakery/Cukiernia-%C5%9Anie%C5%BC-
ka-531705350272307/

Ciastka i torty, dowozimy od godziny 8.00–16.00

trattoria la Rustica Daszyńskiego 540, Gliwice 32/724-03-08 https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Pizza
-Place/Trattoria-la-rustica-308968209206679/

Kuchnia włoska, makarony, pizza z pieca opalanego drewnem, 
desery

Vege Express  
Bar Wegański Bednarska 11, Gliwice 577-652-419 www.facebook.com/vegeexpressgliwice Kuchnia roślinna, dania wegańskie w słoikach

Bo Grill&Restaurant Plebańska 5, Gliwice 606-641-841 https://zamowienia.bogrill.pl
Dania mięsne, warzywa z pieca opalanego drewnem, domowe klasyki, 

pierogi, gołąbki. Zamówienia przez stronę internetową, codziennie w godz. 
12.00–18.00. Płatność poprzez szybkie przelewy internetowe lub blik

Restauracja Helion Literatów 76, Gliwice 32/234-07-86, 509-921-275 www.helioncatering.pl Kuchnia polska. Danie dnia w cenie 15,50 zł. Bezpłatna dostawa na 
terenie Łabęd i Kopernika

Restauracja chata 
Polaka Kozielska 297, Gliwice 32/302-22-22 www.chatapolaka.pl Menu jest dostępne na stronie internetowej. Odbiór własny lub 

dowóz. Czynne w godzinach od 11:00 do 19:00.

Restauracja DiVino Grottgera 58, Gliwice 531-551-058 www.divino.com.pl Zamówienia na wynos z odbiorem własnym lub dostawą. Od wtorku 
do piątku w godz. od 13:00 do 18:00.

Polskie Przysmaki – 
catering s.c. Lekarska 12, Gliwice--Ostropa 535-660-535 https://www.facebook.com/Polskie-Przysmaki-Ca-

tering-Gliwice-107749534226421/
Codzienne menu dostępne na facebooku. Zamówienia na wynos 

oraz z dowozem.

Nazwa adres TelefoN www INformacja
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Roman Gardeła Gliwice 506-053-065 www.langsystems.pl 
Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Tłumaczenia przysięgłe tj. akty urodzenia, ślubu, dokumen-
ty samochodowe, umowy, kontrakty itp. oraz tłumaczenia zwykłe. Przetłumaczone dokumenty są 
przekazywane mailowo lub pocztą.

Eli-lang Dr Eleonora Joszko Gliwice 728-653-786
www.eli-lang.com.pl, 
el.pawlowicz@gmail.

com, kontakt@eli-lang.
com

Tłumacz języka angielskiego. Weryfikacja, redakcja i tworzenie tekstów. 
Specjalizacje to m.in. BHP, budownictwo, design, ekonomia, fotografia, medycyna i farmacja, 
ochrona środowiska i prawo.

FEinFEin Gliwice 600-102-330 www.feinfein.com Gliwicka pracownia biżuterii. Możliwa wysyłka (kurier DHL lub paczkomat) rzeczy do klientów 
w naszym regionie jak i w całej Polsce.

Gabinety marGa Gliwice Gliwice 505-098-653
www.terapiagliwice.pl, 
kontakt@terapiagliwi-

ce.pl

• Porada Fizjoterapeuty (Skype) • Ćwiczenia indywidualne dla dzieci (wady postawy, ogolnoroz-
wojowe) i dorosłych z fizjoterapeutą, • Porada logopedyczna, terapia logopedyczna, • Rewalidacja 
- indywidualne zajęcia z pedagogiem, zajęcia wspierające dla dzieci z trudościami w nauce. 

kancelaria Prawa Bankowego 
i Restrukturyzacyjnego Gliwice 502-647-786 www.KPBiR.pl, biuro@

kpbir.pl Porady prawne. Prawo bankowe, restrukturyzacja, upadłość firmy, upadłość konsumencka.

PRoinVESt GRouP Sp. z o.o. Gliwice 501-588-873
www.proinvestgroup.pl, 
sekretariat@proinvest-

group.pl 
Usługi windykacyjne. Wszystkie formalności dokonywane zdalnie.

Biuro rachunkowe Gliwice 517-180-568 rozliczto@gmail.com Rozliczenia roczne PIT. Wypełnienie deklaracji, odliczenia, wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowe-
go, wydruk jednej kopii. Dokumenty można przekazać w formie skanu lub zdjęcia.

Zakład Fotograficzny 
Fotohelios Gliwice 32/231-39-58, 

604-410-599 www.fotohelios.pl Transmisje na żywo z uroczystości pogrzebowych, które pozwolą rodzinie i najbliższym na bezpo-
średnie przeżycie tych trudnych chwil. 

SAMAX Biuro Zarządzania 
Projektami inwestycyjnymi 

Elżbieta Ziaja
Gliwice 602-682-411 www.samax.eu, 

e.ziaja@samax.eu Szkolenia on-line otwarte oraz zamknięte dla klientów indywidualnych oraz firm.

Gabinety Psychologiczne Gliwice 695-599-202, 
603-777-771

www.psycholog-gliwice.
net.pl Pomoc psychologiczna, psychopedagogiczna i terapeutyczna.

centrum terapii i Wspomaga-
nia Rozwoju FocuS

Gliwice, 
Katowice 730-617-622 www.poradnia-interne-

towa.pl
Konsultacje, diagnozy oraz terapie online ze specjalistami tj.: psychiatra, psycholog, psychotera-
peuta, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), pedagog. Oferujemy także 
pomoc psychologiczną online dla firm.

magdalena Plich Gliwice 605-918-813 Porady psychologiczne, wsparcie, konsultacje psychologiczne online lub telefonicznie. 
  kancelaria Walkowski 

i kuczera Adwokaci i Radco-
wie Prawni sp. k

Gliwice 32/336-27-72
www.walkowskikuczera.pl, 
kancelaria@walkowski-

kuczera.pl

Zdalne porady prawne, sporządzanie umów i pism, opiniowanie umów, reprezentacja w sądzie 
na dalszym etapie postępowania. Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, 
finansowego, cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego.

Doradztwo Restruktury-
zacyjne Witold Walkowski 

- Syndycy śląscy
Gliwice 32/336-27-72 kancelariagliwice@

wp.pl
Zdalne doradztwo w sprawach upadłości i restrukturyzacji, doradztwo w sprawach upadłości 
konsumenckiej.

M Studio by Marta ochman Gliwice
m.marta.ochman@

gmail.com, instagram 
marta_mstudio

Szkolenia social media dla branży beauty w formie ONLINE. Na szkoleniu poruszane są tematy związane 
z Facebookiem oraz Instagramem - jak powinny wyglądać profesjonalne konta, które są wizytówką 
dla branży beauty, profesjonalne grafiki, logo i inne elementy komunikacji wizualnej. W tych edycjach 
podajemy gotowe pomysły na posty i komunikację z odbiorcami w trakcie kwarantanny i co robić 
w czasie, w którym niestety pracować na miejscu nie można.

Focus Media team
www.focusmediateam.pl, 
https://www.facebook.

com/focusmediateampl/

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie reklamy i marketingu. Uruchamiamy kampanie 
reklamowe w social media, projektujemy strony www oparte na systemie wordpress oraz sklepy 
woocommerce,  zajmujemy się fotografią a także obróbką i retuszem zdjęć.

Multiagencja  
ubezpieczeniowa  

„Perspektywa”
Gliwice 662-616-969

m.laskowska@
perspektywa.onmicro-
soft.com,FB - https://
www.facebook.com/

Multiagencja-Ubezpie-
czeniowa-Perspekty-

wa-1497268633715893/

Zdalna obsługa ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i życiowych. Dostęp do większości 
towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku polskim. Zdalne wystawianie polis, bez 
konieczności podpisu.

immag, marek Grabski Gliwice 32/23-11-223, 
797-472-464

immag@immag.pl, 
https://sklep.immag.
pl/,https://immag.pl/

Oświetlamy wszystko: budynki mieszkalne, biurowce, hotele, kościoły, sklepy, ulice..., pomagamy 
dobrać lampy zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym, wykonujemy obliczenia 
ilości światła wg norm, na  podstawie projektu dobierzemy oświetlenie do każdego wnętrza.

Agencja marketingowa 
GrupatAkA Gliwice 696-310-054 www.grupataka.pl

Kompleksowa obsługa w mediach społecznościowych, projektowanie graficzne (logo, ulotka, 
wizytówka, katalog itd), tworzenie stron WWW oraz sklepów internetowych, tworzenie platform 
do sprzedaży szkoleń/wystąpień online, pozycjonowanie (SEO) i reklamą Google Ads, komunikacja 
kryzysowa w sieci i nie tylko.

Magdalena Durasiewicz 
„napędzamy do zmiany” 

trener personalny | doradca 
żywieniowy 

Gliwice 517-635-438
napedzamydozmiany@

gmail.com, www.
napedzamydozmiany.pl

Jestem trenerem personalnym. Świadczę usługi prowadzenia treningów personalnych online 
1:1 (na Skype lub za pomocą innego komunikatora, który posiada możliwość połączenia przez 
kamerkę np messenger).

Adwokat Elżbieta Łuka - 
kancelaria adwokacka Gliwice 604-199-454,  

32/230-87-47
http://kancelaria-gliwi-
ce.pl/, FB: @adwoka-

telzbietaluka
Uprzejmie informuję, że świadczymy zdalnie usługi w zakresie pomocy prawnej we wszystkich 
rodzajach spraw.

centrum Szkoleń  
inżynierskich EMt-Systems Gliwice 324-111-000 http://emt-systems.pl, 

info@emt-systems.pl
Największy i najbardziej kompleksowy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce. Organizujemy kursy 
praktyczne kierowane do Służb Utrzymania Ruchu z automatyki oraz działów mechanicznych, 
energetycznych, technicznych i projektowo-konstrukcyjnych.

kopalnia Pozytywnej Zmiany Gliwice 608-406-004
https://www.kopalnia-
zmiany.pl/pomoc-psy-

chologiczna-online/

Kopalnia Pozytywnej Zmiany - udzielamy pomocy psychologicznej. Można się u nas umówić do 
psychiatry, psychologa, psychoterapeuty i coacha. Obecnie wszyscy nasi specjaliści przyjmują także 
zdalnie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

obowiązujące obecnie ograniczenia znacznie utrudniają prowadzenie różnego 
rodzaju działalności. chcemy pomóc gliwickim przedsiębiorcom w dotarciu do 
klientów, dlatego z początkiem kwietnia miasto uruchomiło #GliwiceZdalnie, czyli 
bazę gliwickich firm, które z powodu epidemii oferują różnego rodzaju usługi 
(finansowe, szkoleniowe, prawne, rekreacyjne itp.) zdalnie – przez telefon czy 
przez internet. W związku z powtarzającymi się postulatami gliwiczan, profil bazy 
został rozszerzony. Zgłaszać mogą się do niej również gliwiccy przedsiębiorcy 
prowadzący telefonicznie lub przez internet działalność handlową.

Prowadzisz tego typu działalność, a nie ma Cię na poniższej liście? Prześlij zgłoszenie na adres:  
bpm@um.gliwice.pl. Wpisz w temacie wiadomości: USŁUGI ZDALNE, a w treści zaprezentuj swoją 
ofertę oraz podpowiedz, jak można Cię znaleźć w Internecie lub nawiązać kontakt telefoniczny. UWAGA! 
Twoja firma musi mieć siedzibę w Gliwicach!

Gliwicka Baza usług Zdalnych
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oGŁoSZEniA
komunikaty nieruchomości

oferty pracy

●  Pracownik produkcji   
     szklarniowej 

wykształcenie: zawodowe lub średnie; 
mile widziane doświadczenie zawodo-
we; mile widziana książeczka sanepidu 
oraz kurs na wózki widłowe; zakres 
obowiązków: pielęgnacja roślin, zbiór 
warzyw, przygotowanie szklarni pod 
zasiew, prace przygotowawcze, prace 
organizacyjne, prace transportowe; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Paczyna;

●  dekarz / murarz / cieśla/    
     kafelkarz / pracownik do   
     elewacji / pomocnik 

wykształcenie: zawodowe mile widzia-
ne; doświadczenie zawodowe na jed-
nym z ww. stanowisk mile widziane; 
murowanie, klinkier; praca na wysokości 
powyżej 3 metrów; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice;

●  kucharz 
wykształcenie, doświadczenie: brak 
wymagań; osoby chętne do przyucze-
nia; ks. sanepidowska mile widziana; 
praca w domu przyjęć w piątki sobo-
ty i niedziele; miejsce pracy: Knurów 
Szczygłowice lub Knurów; 1/2 etatu do 
uzgodnienia;

● pracownik produkcji 
wykształcenie i doświadczenie: brak 
wymagań; prawo jazdy kat. B; zakres 
obowiązków: produkcja opakowań 
z tworzyw sztucznych; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice Łabędy;

●  oerator prasy krawędziowej   
    cnc – ślusarz 

wykształcenie: zawodowe; doświad-
czenie zawodowe; umiejętność obsługi 
i programowania pras krawędziowych; 
zakres obowiązków: obsługa pras kra-
wędziowych CNC i urządzeń do cięcia 
metalu, prace ślusarskie; mile widziane 
dodatkowe uprawnienia takie jak obsłu-
ga wózka widłowego i obsługa suwnic 
z poziomu roboczego; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  pracownik ochrony fizycznej,   
     dozorca 

osoba z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności – wykształcenie: zawodowe; 
dyspozycyjność, niekaralność; zakres 
obowiązków: ochrona powierzonego 
mienia i osób; praca przy monitoringu; 
udzielanie informacji; rejestr zdarzeń; 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie 
proszone są  o kontakt telefoniczny z PuP Gliwice,   

od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 14.30,  
tel. (32) 231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 23 kwietnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków przy ul. 
Daszyńskiego 6 i 8 w Gliwicach, wprowadzenie c.o. i c.W.u.  

z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz  
z pracami towarzyszącymi.

termin składania ofert: 30 kwietnia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (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:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) 
zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(www.zdm.bip.gliwice.eu), jak i urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (www.bip.gliwice.eu) zo-
stał podany do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia, stanowiące własność Gminy 
Gliwice:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 241-242/2020 do 8 maja 2020 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda-
ży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części działki: 
• nr 213-224/2020 do 8 maja 2020 r. 
• nr 230-232/2020 do 8 maja 2020 r.
• nr 234-240/2020 do 8 maja 2020 r.

lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki: 
• nr 226/2020 do 8 maja 2020 r. 

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice: 
• nr 208/2020 do 8 maja 2020 r. 

wydzierżawienia części nieruchomości stanowią-
cej własność Miasta Gliwice: 
• nr 210-212/2020 do 8 maja 2020 r. 
• nr 225/2020 do 8 maja 2020 r. 
• nr 227-229/2020 do 8 maja 2020 r. 

nieruchomości przeznaczone do dzierżawy stano-
wiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/17/2020 do dnia 5 maja 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych i remontowych  
realizowanych w latach 2020–2021.

termin składania ofert: 14 maja 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 maja 2020 r. o godz. 11.05

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

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, organizowanego 

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach nieobjętych 
ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

nr sprawy PKM/PN/TR/02/2020, pn.
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji 

pn.: „Budowa stacji zasilania pojazdów autobusowych sprężonym 
gazem ziemnym tzw. cnG (ang. compressed natural Gas)  

wraz z przebudową miejsc postojowych  
na stanowiska szybkiego i wolnego tankowania”.

termin składania ofert: 15 maja 2020 r. do godz. 10.30 
termin otwarcia ofert: 15 maja 2020 r. o godz. 11.00 

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

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/339-31-10, fax 32/339-31-17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu 
sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość 
położona w Gliwicach, obręb „centrum”, złożona z działek 
o numerach: 
34 o powierzchni 0,1327 ha, 35/6 o powierzchni 0,0224 ha 
oraz 35/11 o powierzchni 0,2676 ha zabudowana budynkiem 
o powierzchni całkowitej 563 m2 (do wyburzenia z uwagi na 
stan techniczny). Działki o nr 35/6 i 35/11 zostały ujawnione 
w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, a działka 
o nr 34 została ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00064288/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gli-
wicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych. Łączna powierzchnia 
nieruchomości wynosi 0,4227 ha.
Dla przedmiotowych nieruchomości Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. na podstawie aktu 
notarialnego z dnia 31 maja 2016 r. (rep. A nr 2917/2016) 
przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo 
własności budynku. Prawo użytkowania wieczystego i prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o. o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążo-
na ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości określone zostało w Uchwale  
nr XXVI/500/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego z dnia 21 listopada 2012 r. poz. 4934).
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., tj. w drodze 
licytacji ustnej ceny wywoławczej.
cena wywoławcza wynosi: 350,00 zł netto za 1 m2 nieru-
chomości.
Łącznie cena wywoławcza netto: 1 479 450,00 zł
Łącznie cena wywoławcza brutto: 1 819 723,50 zł

Cena brutto z 23% podatkiem VAT dotyczy budynku położonego na 
działce nr 35/11 z zastosowaniem art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 
11 ustawy o VAT

Minimalne postąpienie wynosi: 5 zł/m2 netto, liczba postąpień 
– minimum jedno.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 15 maja 
2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agen-
cji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz 
z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 15.05.2020 r. 
do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.
Wadium w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wpłacić na rachunek 
bankowy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o. o. nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie 
do 14 maja 2019 r. do godz. 15.30. Za datę wniesienia wadium 
uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości, warunki zawarcia umowy oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą należy po-
brać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00–15.00, 
w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, od 30 kwietnia 
2020 r. do 14 maja 2020 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w dro-
dze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych 
w SIWP.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu i docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji 
przeciwwilgociowej ścian piwnic, kotwienia ścian, wzmocnienia 

fragmentu stropu piwnicy, przebudowy łazienek w lokalach miesz-
kalnych nr 1A i 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  

przy ul. Głowackiego 6 w Gliwicach.
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.15
Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w Inter-

net szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez profesjo-

nalną firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 
24 h.

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 śród-
mieścia 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

https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://gapr.pl/
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uczniowie  
w finale konkursu

Dwie drużyny pasjonatów historii z naszego miasta 
weszły do finału Wojewódzkiego konkursu Wiedzy 
o Regionie „Silesia incognita”. obie ekipy przygoto-
wały prezentacje dotyczące prowokacji gliwickiej.

Wydarzenia, które rozegrały się 
w Radiostacji  w przededniu II wojny 
światowej, zainteresowały Mateusza 
Gazdowicza i Mikołaja Rojka ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Jana III Sobie-
skiego w Gliwicach oraz Annę Grabdę 
i Natalię Korytowską ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Gliwicach. Uczniowie 
przygotowali projekty, które okazały 
się najciekawsze wśród prac nadesła-
nych w pierwszym etapie konkursu. 
Z całego województwa obok dwóch 
gliwickich drużyn bilet do finału wy-

walczyło jeszcze 30 zespołów z innych 
szkół.

Młodym pasjonatom historii i ich nauczy-
cielom pogratulował listownie prezydent 
Gliwic Adam Neumann. Trzymamy kciuki 
za reprezentantów naszego miasta na 
dalszych etapach regionalnych zmagań. 
Zwycięskie prace można obejrzeć w ser-
wisie YouTube – namiary można znaleźć 
w zakładce Edukacja w Gliwicach na 
stronie Gliwice.eu (https://gliwice.eu/
miasto/edukacja). (mm)
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czytamy e-booki 
z Muzeum!

W internetowej księgarni Muzeum w Gliwicach są już 
dostępne książki elektroniczne.  niektóre pozycje można 
przeczytać za darmo.

W sprzedaży jest między innymi bestsel-
ler Bogusława Tracza – „Gliwice. Biografia 
miasta”. Książka składa się z czternastu 
rozdziałów, w których autor opisuje naj-
ciekawsze i najważniejsze dla rozwoju 
Gliwic wydarzenia. Szczególnie dużo 
miejsca Bogusław Tracz poświęca czasom 
współczesnym. Kawał ciekawej historii!

„Dziewczę z Gliwic i inne opowieści 
o oblężeniu Gliwic w czasie wojny 

trzydziestoletniej” w wyborze i tłu-
maczeniu Krzysztofa Żarskiego i Seba-
stiana Rosenbauma można ściągnąć 
i przeczytać bezpłatnie. W ofercie 
darmowych e-booków są także 
„Dawne Gliwice…” Piotra Boronia 
oraz „Operetka przy Nowym Świecie” 
Jacka Mikołajczyka. Szczegóły moż-
na znaleźć na stronie internetowej  
muzeum.gliwice.pl.  
 (mm)

święto narodowe trzeciego Maja upamiętnia uchwalenie konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej obojga narodów. 
ustawa rządowa została przyjęta przez Sejm Wielki. Była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie 
nowoczesną, spisaną konstytucją. Warto wiedzieć, że święto konstytucji 3 Maja jest obchodzone w Polsce 
i na litwie. Wiwat Maj, trzeci Maj!
11 artykułów Konstytucji 3 Maja regu-
lowało ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Konstytucja i akt Zarę-
czenie Wzajemne Obojga Narodów powo-
ływały do życia monarchię konstytucyjną, 
opartą na trójpodziale władzy. W jej skład 
weszła Korona Polska i Wielkie Księstwo 
Litewskie, złączone unią realną już od 
1569 roku. Wolną elekcję władcy zastą-
piła elekcja w ramach dynastii. Zniesiono 
liberum veto. Władzę ustawodawczą spra-
wował dwuizbowy parlament, a na czele 

egzekutywy stał król, który przewodniczył 
Straży Praw. Odrębną władzą była władza 
sądownicza.

W praktyce Konstytucja przestała obo-
wiązywać już w 1792 roku, gdy król Sta-
nisław August Poniatowski przystąpił do 
konfederacji targowickiej. Ustawa rządo-
wa spotkała się także z oporem części 
szlachty już w momencie uchwalenia, 
a także późniejszą krytyką niektórych 
historyków i politologów. Niezależnie od 

oceny treści tego aktu, warto wiedzieć, 
że pamięć o uchwaleniu Konstytucji 
3 Maja podczas rozbiorów pomagała 
podtrzymać polskie dążenia do niepod-
ległości. Obecnie rocznica uchwalenia 
Konstytucji to w Polsce ważne święte 
państwowe. Od 2007 r. jest obchodzone 
także na Litwie. Warto pamiętać o dłu-
giej wspólnej historii naszych narodów, 
w której przyjęcie przez Sejm Czteroletni 
Konstytucji 3 Maja było jednym z najdo-
nioślejszych wydarzeń.

Choć ze względu na obowiązujące ogranicze-
nia, w tym roku oficjalne, miejskie obchody 
tego święta nie odbędą się, zapraszamy do 
wspólnego świętowania.  3 maja na stronie 
internetowej Muzeum w Gliwicach (mu-
zeum.gliwice.pl) o godz. 14.00 rozpocznie się 
transmisja koncertu pieśni patriotycznych. 

Przypominamy także, że 2 maja obchodzi-
my Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wywieśmy flagi w oknach czy na balko-
nach!  (mm)

„dla dobra  
powszechnego,  
dla ugruntowania  
wolności”

„konstytucja 3 Maja 1791 roku” 
J. Matejko
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