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AKtualności
Most nad Kłodnicą
zamknięty

fot. R. Neumann
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ŚwiĘtowaliśmy razem!

Tegoroczna majówka upłynęła w Gliwicach pod znakiem 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
i Święta Narodowego Trzeciego Maja. Z okazji 15.
rocznicy akcesji Polski do wspólnoty demokratycznych państw Starego Kontynentu, na Rynku i w parku
Chopina gliwiczanie bawili się na pełnym atrakcji
Pikniku Europejskim. Były koncerty, zabawy dla dzieci
i wspólne śpiewanie „Ody do radości” – hymnu UE.
3 maja obchodziliśmy święto państwowe. W tym roku
minęło 228 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
pierwszej w nowożytnej Europie. Oficjalne obchody
na pl. Krakowskim uświetnił występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
z Kędzierzyna-Koźla. Po południu w Teatrze Miejskim
w Gliwicach dla mieszkańców wystąpiła niesamowita
Edyta Geppert, wielka dama piosenki poetyckiej.
(fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)
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aktualności

Most nad Kłodnicą zamknięty!
Most nad Kłodnicą, w ciągu ul. Wrocławskiej, został zamknięty dla ruchu. Przez kilka miesięcy w tej części miasta
będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy, zwracajcie uwagę na znaki!
Rozpoczęła się rozbiórka starego
mostu w ciągu ul. Wrocławskiej.
Jego miejsce zajmie nowy, o ramowej konstrukcji i nośności do
50 t. 7 maja most został zamknięty
i zmieniona została dotychczasowa
organizacja ruchu w tym rejonie.
Piesi mogą poruszać się kładką tymczasową, która powstała między
ulicami: Zimnej Wody i Kaszubską.

fot. M. Baranowski

Kierowcy jadący ul. Wrocławską
w kierunku ul. Częstochowskiej
i Konarskiego skręcają obecnie
w lewo, w ul. Strzody, następnie
w prawo w Dworcową i ponownie
w prawo, w Kłodnicką.

Uwaga! Ruch na ulicach
Strzody i Kłodnickiej
jest jednokierunkowy,
natomiast Dworcową
na odcinku od Strzody
do Kłodnickiej jeździmy
w obu kierunkach.
Objazd z ul. Konarskiego poprowadzony został ulicami: Częstochowską i Jagiellońską do Dworcowej. Szczegółową mapę objazdów
publikujemy obok.

ul. Częstochowską (za skrzyżowanie
ul. Częstochowskiej i Zimnej Wody).

Przystanek autobusowy przy Państwowej Straży Pożarnej został
przeniesiony z ul. Wrocławskiej na

Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w
Gliwicach, prosi kierowców o za-

chowanie ostrożności, zwracanie
uwagi na oznakowanie tymczasowe i wyrozumiałość. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, prace
na moście powinny się zakończyć
pod koniec stycznia 2020 r.

W tym czasie zostanie także
przebudowany odcinek ul. Wrocławskiej (na dojeździe do mostu) oraz odcinek ul. Częstochowskiej, obejmujący skrzyżowanie z ul. Konarskiego, Zimnej

Wody i Kłodnicką. Inwestycja
będzie kosztować 9 mln zł i zostanie w całości sfinansowana
z miejskiego budżetu. 


(mf)

Kolejna ulica w nowym świetle
Rozpoczęły się przygotowania do kolejnego etapu projektu „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”. W najbliższym czasie nowe oświetlenie zostanie wybudowane przy ul. Tarnogórskiej. Unikalny na skalę kraju kompleksowy projekt porządkujący
oświetlenie w mieście jest konsekwentnie wdrażany w Gliwicach już od sześciu lat.
Akademickiej, Kujawskiej, Bojkowskiej, Kopalnianej, Górnych
Wałów, Daszyńskiego, Zawiszy

Dotychczas, w ramach projektu, zostały wymienione oprawy
m.in. przy ul. Zwycięstwa, Wrocławskiej, Częstochowskiej,
Kochanowskiego, Łużyckiej,
Piwnej, Konarskiego, Lipowej,
Warszawskiej, Wybrzeże Wojska Polskiego, Pszczyńskiej,
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Czarnego, Kościuszki, Andersa, Mikołowskiej, Jana Pawła
II, Zygmunta Starego, Andersa

oraz na Sikorniku i przy Drogowej Trasie Średnicowej. Do
końca 2019 r. planowana jest

budowa nowego oświetlenia
również przy ul. Rybnickiej
i Dworcowej.
To pierwszy w Polsce projekt
kompleksowego oświetlenia
całego miasta z wykorzystaniem światła o różniej barwie.
Na obrzeżach Gliwic i głównych
szlakach komunikacyjnych światło jest jaśniejsze, w ścisłym
centrum cieplejsze, niemal
pomarańczowe. Nowe lampy
stwarzają niepowtarzalny klimat
i ułatwiają orientację w przestrzeni publicznej.

fot. M. Baranowski

Stare oprawy sodowe lamp
przy ul. Tarnogórskiej – na
odcinku od skrzyżowania z ul.
Oskara Kolberga do granic
miasta – zostaną zastąpione
ekologicznymi i energooszczędnymi LED-owymi. Wymienione zostaną oprawy i słupy
oświetleniowe oraz kable zasilające. Obecnie oświetlenie
ul. Tarnogórskiej, należące
do firmy Tauron, jest mocno
wyeksploatowane. Nowe wyglądem ma nawiązywać do
oświetlenia przy ul. Bojkowskiej, Pszczyńskiej, Akademickiej, Kujawskiej, Panewnickiej,
Kopalnianej oraz na Drogowej
Trasie Średnicowej.

Dodatkową zaletą systemu jest
oszczędność w eksploatacji
urządzeń oświetleniowych.
Koszt projektu „Eko-światło
w Gliwicach – Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego”
wynosi ponad 14 mln zł, z czego
ponad 10 mln zł zostało wydane
z budżetu miejskiego, a ponad
4 mln zł to dofinansowanie UE.

(mf)
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miasto w obiektywie
Młodzi artyści znowu zachwycili

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Gliwickie pola jak malowane :-)
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27 kwietnia w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa XX
Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży. Widzowie zobaczyli
i usłyszeli najpiękniejsze występy – muzyczne i taneczne – tegorocznego konkursu.
Konkurencja była ogromna – w artystyczne szranki stanęło aż 120 solistów i zespołów.
Podczas gali wręczono statuetki i nagrody, w tym Grand Prix, czyli ręcznie odlewaną
statuetkę Jaśka. Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. (fot. T. Kluk / UM Gliwice)

Strażacy świętowali

Emocje aż do świtu!

4 maja, z okazji Dnia Strażaka, kolumna samochodów ratowniczo-gaśniczych
Straży Pożarnej przejechała uroczyście ulicami Gliwic. Tego dnia otwarte dla
zwiedzających były jednostki PSP, a chętni mogli z bliska zobaczyć sprzęt ratowniczy. Wszyscy, którzy przegapili taką okazję, będą mogli odwiedzić strażaków
w kolejne majowe soboty, w godz. od 12.00 do 15.00. (fot. UM Gliwice)

Jedna z największych i najbardziej prestiżowych trance’owych imprez na świecie
zawitała do Polski! Jedyna europejska edycja unikalnego muzyczno-laserowego
show Dreamstate Europe 2019 odbyła się 27 kwietnia w Arenie Gliwice. Hala na
kilkanaście godzin wypełniła się po brzegi tysiącami fanów muzyki elektronicznej.
W Gliwicach zagrali światowej sławy didżeje. (fot. R. Neumann / UM Gliwice)

Gliwiczanie zagrają dla gliwiczan

Spotkały się pokolenia

10 maja w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57) odbędzie się
doroczny koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira
Różyckiego. Początek o godz. 17.00. Wystąpi kilka dużych zespołów działających
w szkole: orkiestra symfoniczna, młodzieżowa orkiestra dęta, zespół jazzowy, chór
PSM II st., orkiestra smyczkowa, zespół rytmiczny i perkusyjny. Bezpłatne wejściówki
na koncert będą do odebrania w kasie TM-u w Gliwicach i Sceny Bajka – Kina Amok
(ul. Dolnych Wałów 3) w dniu koncertu od godz. 15.00. Organizatorem wydarzenia
jest PSM im. L. Różyckiego w Gliwicach. (fot. materiały organizatora)

26 kwietnia uczniowie, kombatanci, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy Gliwic
oddali hołd więźniom KL Auschwitz-Birkenau pomordowanym na trasie Marszu
Śmierci. Spotkanie Pokoleń odbyło się, jak co roku, przy zbiorowej mogile i pomniku
na cmentarzu Centralnym. To była cenna lekcja historii. Spotkanie Pokoleń zostało
zorganizowane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im.
Noblistów Polskich w Gliwicach we współpracy ze Związkiem Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)
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z miasta

Miejskie „m” na nowych zasadach
Miasto od lat realizuje z powodzeniem własny program mieszkaniowy. Nowoczesne i komfortowe kompleksy
komunalne budowane są m.in. przy ul. Anny Jagiellonki w Łabędach i w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej,
św. Jacka i Górnej w Ligocie Zabrskiej. Powstające tam mieszkania będą wynajmowane średnio sytuowanym
pracującym gliwiczanom, dla których TBS-y są zbyt drogie. Jako pierwszy – już 15 maja – ruszy nabór wniosków
na wynajem miejskich „m” w budynku wznoszonym przy ul. Jagiellonki.

W przypadku takich mieszkań stawka miesięcznego czynszu wyniesie
12,10 zł/m2. Oprócz tego na starcie będzie pobierana od najemcy
kaucja w wysokości trzykrotnego
miesięcznego czynszu. Dla porównania, TBS-y pobierają kaucję
w wysokości 12-krotnego czynszu
oraz partycypację w wysokości do
30% kosztów budowy.

Przy Jagiellonki mieszkania są prawie gotowe.
Nabór wniosków na
najem już od 15 maja!
Przy ul. Jagiellonki oraz w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św.
Jacka i Górnej zostanie oddanych
do użytkowania w sumie 177
mieszkań komunalnych. Najbardziej zaawansowana jest inwestycja w Łabędach, więc o lokale
przy ul. Jagiellonki będzie można
starać się w pierwszej kolejności.
Zostaną przekazane najemcom
w III kwartale tego roku.
– Miasto dołożyło wszelkich
starań, by zasady najmu takich

mieszkań opracować jak najlepiej i najszybciej. Jestem przekonany, że nowa miejska oferta
trafi w potrzeby mieszkaniowe
wielu pracujących gliwiczan,
plasujących się finansowo gdzieś
w okolicach dolnej granicy dochodowej obowiązującej w TBS-ach – mówi Adam Neumann,
zastępca prezydenta Gliwic
odpowiedzialny za sferę mieszkalnictwa w mieście.

fot. R. Neumann

Gotowa jest zapowiadana od
jesieni nowa, korzystna i bardzo
potrzebna miejska oferta najmu
mieszkań dla pracujących mieszkańców nieposiadających własnego lokum, rozliczających się z fiskusem w Gliwicach i uzyskujących
dochody w przedziale plus–minus
20% dolnej granicy dochodowej
wyznaczonej dla TBS-ów. Z myślą
o nich w różnych częściach miasta budowane są nowoczesne
i komfortowe budynki komunalne
z mieszkaniami w standardzie „pod
klucz”. Oznacza on lokale w pełni
wykończone i pomalowane, do
których najemca będzie mógł
wprowadzić się właściwie natychmiast. Wystarczy tylko wnieść
meble i własne rzeczy.

Z jakim dochodem
będzie można starać się
o nowo budowane
miejskie „m”?
– Zgodnie z nowymi zasadami
przyjętymi w marcowej uchwale
Rady Miasta, trzeba będzie mieścić się w ściśle określonym przedziale dochodowym – podkreśla
Iwona Nowoczek, zastępca
dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach, który będzie dysponował nowymi
mieszkaniami komunalnymi.

Dochód na osobę,
uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania
po 30 czerwca br.

 dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350%
najniższej emerytury, czyli od
2 750,01 zł do 3 850 zł
 dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300%
najniższej emerytury, czyli od
1 925,01 zł do 3 300 zł
 dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250%
najniższej emerytury, czyli od
1 650,01 zł do 2 750 zł
 dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od
125% do 200% najniższej
emerytury, czyli od 1 375,01
zł do 2 200 zł

Harmonogram przyjmowania wniosków na najem mieszkań przy ul. Jagiellonki
15 maja
→ 30 czerwca

Przyjmowanie wniosków mieszkaniowych wraz z kompletem załączników
ujętych w formularzu wniosku (wniosek do pobrania ze strony www.zgm-gliwice.pl, zakładka Formularze)

1 lipca
→ 30 lipca

weryfikacja wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawcę (oraz wszystkie pełnoletnie osoby ujęte we wniosku) warunków formalnych

31 lipca

publikacja projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego poprzez jego wywieszenie w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i na stronie www.zgm-gliwice.pl

1 sierpnia
→ 16 sierpnia

przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do opublikowanego projektu listy osób
uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego

30 sierpnia

publikacja listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego

wrzesień

udostępnienie lokali mieszkalnych do oglądania

Dochód osób zainteresowanych
najmem zostanie obliczony
zgodnie z definicją umieszczoną w obowiązującej ustawie
o dodatkach mieszkaniowych,
na podstawie przedłożonego
PIT-u za ostatnie 2 lata podatkowe (a w przypadku osób, które
ukończyły naukę w systemie

dziennym, za ostatni rok podatkowy). Osoby ubiegające się
o najem będą musiały ponadto
przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu, wystawione na dzień
złożenia wniosku.
– Warto wiedzieć, że o prawo
najmu nowych mieszkań komu-

nalnych będą też mogły ubiegać
się rodziny i osoby ujęte na liście
wykwaterowań oraz osoby, które są uprawnione do zamiany
ze względu na stan zdrowia. Ich
dochód musi jednak przekraczać
ustalony w uchwale Rady Miasta
dolny próg dochodowy – dodaje
Iwona Nowoczek. 
(kik)

Przy ul. Kujawskiej realizowany jest początkowy etap innej dużej miejskiej inwestycji – budowane są pierwsze dwa budynki komunalne
z sześciu przewidzianych w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej. Znajdą
się w nich po 24 mieszkania o powierzchni od
31 do 54 m2. 48 rodzin powinno w nich zamieszkać w II kwartale 2020 r.
Kolejne inwestycje miasta są planowane przy
ul. Opolskiej (budynek z 30 mieszkaniami) oraz
w rejonie ulic Dworskiej i Zbożowej (nowe
osiedle z ok. 240 mieszkaniami).

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2019 (951), 9 maja 2019

5

aktualności

fot. M. Baranowski

Rusza remont
skrzyżowania przy
ul. Toszeckiej

Uwaga kierowcy! Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Toszeckiej, Pionierów i Myśliwskiej. Organizacja ruchu będzie się zmieniać wraz z postępem prac.

Pierwszy etap prac na ul. Toszeckiej obejmie odcinek od ul. św.
Wojciecha do ul. Sokoła. Wyłączony został jeden pas ruchu –
w kierunku centrum. Nadal jest
możliwość jazdy w dwóch kierunkach – zarówno do centrum
Gliwic, jak i Pyskowic.
Kierowcy poruszający się w kierunku centrum miasta nie mogą

skręcić w ul. Myśliwską. Objazd
wyznaczony został ulicami: Pionierów do ronda i następnie do
ul. Toszeckiej i Myśliwskiej.
Jadący w kierunku Pyskowic nie
mogą skręcić w ul. Pionierów.
Objazd został wytyczony ulicami:
św. Wojciecha, Bończyka i Myśliwską.

Organizacja ruchu
będzie się zmieniać
wraz z postępem prac.
Kierowcy proszeni są
o ostrożność i zwracanie
uwagi na oznakowanie.
Po zakończeniu prac kierowcy
poruszający się ul. Toszecką,

Dwie firmy działające w gliwickiej strefie ekonomicznej
planują w najbliższym czasie spore inwestycje. Kirchhoff
Polska i AIUT na rozbudowę przeznaczą w sumie 239
mln zł. Zatrudnią także nowych pracowników.
Kirchhoff Polska, działająca
w branży motoryzacyjnej firma z niemieckim kapitałem,
zainwestuje ponad 172 mln zł.
Planowana jest rozbudowa hali
i zakup zautomatyzowanej linii
produkcyjnej. W wyniku realizacji inwestycji firma zwiększy
zatrudnienie do 676 pracowników.
Firma AIUT Sp. z o.o. wybuduje
w gliwickiej strefie ekonomicznej
obiekt składający się z dwóch
hal produkcyjno-magazynowych

dojeżdżając do skrzyżowania,
będą mieli do dyspozycji trzy
pasy ruchu: dla skręcających
w lewo, dla jadących na wprost
i osobny dla skręcających
w prawo. Przejeżdżający przez
skrzyżowanie na wprost będą
poruszali się dwoma pasami
ruchu, które w miarę oddalania się od krzyżówki zwężą
się do jednego. Ponadto firma
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., wykonawca
inwestycji, wybuduje zatokę
autobusową i ułoży chodniki.
Z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących przy
przejściach ułożona zostanie
specjalna kostka. Inwestycja
powinna się zakończyć jeszcze
w tym roku. 
(mf)

wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Inwestycja o wartości
ok. 67 mln zł powinna się rozpocząć w 2019 r. Planowane
jest zatrudnienie kolejnych
30 osób.
Do inwestycji przygotowuje się
także firma Clever Solutions
Group, produkująca wyroby
z papieru i tektury oraz opakowania z tworzyw sztucznych.
Kosztem 5 mln zł wybuduje przy
ul. Sowińskiego zakład produkcyjno-biurowy. 
(mf)

fot. materiały AIUT Sp. z o.o.

Przebudowa tego ważnego
skrzyżowania zwiększy jego
przepustowość, poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo
pieszych. Inwestycja o wartości
ok. 6,5 mln zł będzie prowadzona na odcinku od skrzyżowania
z ul. św. Wojciecha do zjazdu do
restauracji Mc Donald’s.

Nowe inwestycje,
nowe miejsca pracy

Nowa siedziba szkoły muzycznej coraz bliżej
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego musi zmienić lokalizację,
ponieważ obecna siedziba przy
ul. Siemińskiego nie zaspokaja
potrzeb. Miasto zaproponowało przenosiny do budynku przy
ul. ks. Ziemowita 12, w którym
obecnie działa wygaszane Gimnazjum nr 1. Po koniecznej modernizacji obiektu, uzdolniona
muzycznie młodzież będzie miała więcej przestrzeni oraz lepsze
warunki do nauki i rozwijania
swoich talentów. Podniesie się
też standard pracy pedagogów.
Zgodnie ze wstępnymi planami,
zmieniony ma zostać obecny
układ sal dydaktycznych. W większych będą nauczane przedmioty
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teoretyczne. Z kolei klasy do nauki indywidualnej będą mniejsze
i bardziej kameralne. Powstaną
także sale prób dla orkiestry i chóru oraz biblioteka. Do budynku
zostanie dobudowana winda
dla osób niepełnosprawnych,
o odpowiednich gabarytach, tak
by umożliwiała również przewożenie dużych instrumentów jak
fortepian czy marimba.
Obecna sala gimnastyczna zmieni
się w salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Będzie miała
odpowiednią akustykę i pomieści
270 melomanów. Dobudowane
zostanie wejście wraz z tarasem
i podjazdem dla wózków oraz
przeszklony pawilon, który nie
będzie zasłaniał zabytkowej,

Sala gimnastyczna zmieni się
w salę koncertową
neogotyckiej elewacji budynku.
Młodzi muzycy będą mogli koncertować także w sali kameralnej.
Zmieni się również otoczenie budynku przy ul. ks. Ziemowita 12. Ze
względu na konieczność zapewnienia dojazdu pożarowego wraz z placem manewrowym, przebudowany

zostanie wjazd do szkoły od strony
ul. królowej Bony. Powstanie także
parking na ok. 40 miejsc. Pozostała
część boiska, czyli otoczenie przyszłej sali koncertowej, zmieni się
w zieloną strefę rekreacyjną.
Do przetargu na wykonanie projektu modernizacji budynku przy

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Wiadomo już, kto opracuje projekt modernizacji przyszłej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej
w Gliwicach. Przetarg na przystosowanie budynku przy
ul. Ziemowita 12 na potrzeby muzyków wygrała firma
Marzec Instal – Tech z Krakowa.

ul. Ziemowita 12 zgłosiło się 13
wykonawców. Firma projektowa
Marzec Instal – Tech złożyła najkorzystniejszą ofertę. Projekt ma
być gotowy najpóźniej w ciągu
8 miesięcy od daty podpisania
umowy. Przebudowa będzie
prowadzona pod nadzorem
konserwatora zabytków.  (aś)
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aktualności

Ekologiczny
i elektryczny
fot. Freepik / T. Królik

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 2020 r. 10% pojazdów użytkowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego powinno zostać wymienionych na elektryczne. Gliwice wdrażają zapisy ustawy o elektromobilności – zasilany prądem
pojazd ZBM I TBS już kursuje po ulicach.
Dwuosobowy pojazd marki Frost
należący do Zarządu Budynków
Miejskich I TBS służy do dostarczania korespondencji między
Rejonami Obsługi Mieszkańców.
Jest niewielki, ale przystosowany
do całorocznego użytku. Został
wyposażony m.in. w wentylację,
ogrzewanie i kamerę cofania
z kolorowym wyświetlaczem.

Zdrowa mama,
zdrowe dziecko

Miasto Gliwice organizuje cykl bezpłatnych zajęć fitness
dla młodych mam i ich pociech. Wspólne ćwiczenia na
świeżym powietrzu z maluchami pomogą wrócić do
formy po ciąży i porodzie.

Na jednym ładowaniu Frost
może przejechać 70 km. Co
najważniejsze, pojazd jest przyjazny środowisku i ekonomiczny
– koszt przejechania 100 km to
około 4 zł. Samochód ZBM I TBS
kosztował 21 070 zł. Środki na
zakup pochodziły z budżetu
jednostki. 
(mf)

lub karimatę oraz wygodny strój.
Szczegółowe informacje można
uzyskać u trenerki pod numerem
telefonu 608-735-118. W przypadku niekorzystnej aury zajęcia
będą odwołane. 
(kik)

fot. Ł. Fedorczyk

Zajęcia wystartują 15 maja. Będą
prowadzone w okresie wiosenno-letnim w parku Chopina, w każdą środę od godz. 10.00. Przewidywany czas trwania – 45 min.
Należy przynieść ze sobą kocyk

Oglądaj na
gliwice.eu

Tablice z cenną informacją
Już od sześciu lat kierowcy poruszający się po Gliwicach mogą korzystać z pomocy kilkunastu znaków zmiennej treści, rozmieszczonych przy głównych ciągach komunikacyjnych.
W ostatnim czasie Zarząd Dróg Miejskich zainstalował pięć kolejnych. To ważny element
inteligentnego systemu sterowania ruchem – przekazuje informacje o utrudnieniach,
zmianach w organizacji ruchu, alternatywnych dojazdach, a także dane pogodowe.
Na tablicach zmiennej treści
(VMS) operatorzy Centrum Sterowania Ruchem wyświetlają
informacje o aktualnej sytuacji
drogowej, np. wypadkach, remontach, objazdach i zmianach
w organizacji ruchu.
Przydatną innowacją jest możliwość informowania kierowców o czasie przejazdu między
konkretnymi lokalizacjami na
terenie miasta oraz proponowanie alternatywnych tras. Dane
o natężeniach ruchu i czasie
trwania podróży pozyskiwane
są z kilkudziesięciu punktów pomiarowych zlokalizowanych na
drogach naszego miasta.
Ma to duże znaczenie zwłaszcza
przy okazji dużych imprez w Arenie Gliwice. Na znakach VMS wyświetlane są alternatywne drogi
dojazdu do hali oraz parkingów
dodatkowych. Dzięki temu kierowcy spoza Gliwic nie muszą
błądzić po mieście, a ruch w rejonie Areny nie jest przeciążony.

aktualnej temperatury, wielkości
opadów, prędkości wiatru, wilgotności oraz stanu nawierzchni.
– Z informacji wyświetlanych na
tablicach VMS możemy skorzystać
jeszcze zanim wsiądziemy do samochodu. Są one udostępniane
w aplikacji ITS Gliwice. Wystarczy
z menu aplikacji wybrać znak
znajdujący się w interesującej
nas lokalizacji – wyjaśnia Ludomir
Utratny z Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej its.gliwice.eu,
użytkownicy urządzeń mobilnych
z systemem Android mogą ją
pobrać ze sklepu Google Play.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zapewnia, że w ciągu kilku
najbliższych tygodni zostanie
również udostępniona wersja
na iOS.
Projekt jest realizowany w ramach zadania „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta
Gliwice wraz z modernizacją
wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”. Całkowity koszt
projektu wynosi 29 399 318,19 zł.
85% kosztów kwalifikowanych
udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata
2014–2020. Pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Miasta
Gliwice.
(mf)

Na znakach zmiennej treści wyświetlane są także informacje
z siedmiu stacji pogodowych
umieszczonych w centrum miasta oraz na głównych ciągach
drogowych. To bardzo ważne
dla kierowców dane na temat
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Od 30 kwietnia gliwiczanie mogą zgłaszać wnioski na realizację zadania publicznego w ramach Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej. Stwarza ona kolejną możliwość bezpośredniego
współdziałania miasta z mieszkańcami i szansę czynnego
uczestniczenia gliwiczan w życiu samorządu lokalnego.
Na wsparcie zadań wybranych
do realizacji w aktualnej edycji
zaplanowano łącznie 3 000 000 zł
z budżetu miasta, w tym na zadania inwestycyjne 2 500 000 zł,
a na pozostałe zadania 500 000 zł.
Szansę na zakwalifikowanie
do realizacji w 2020 roku
(i w kolejnych latach dla zadań
wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do Urzędu Miejskiego do
28 czerwca. Będą one mogły być
poddane pełnej, dwuetapowej
ocenie, zgodnie z kryteriami
określonymi przez Radę Miasta
Gliwice. Zostanie ona przeprowadzona do 30 sierpnia.
W przypadku wniosków zgłoszonych po 28 czerwca, ocena
stanowiąca podstawę wyboru
zadań do realizacji zostanie
przeprowadzona w 2020 roku. Te
wnioski mogą być ujęte w budżecie miasta na 2021 rok (i na lata
kolejne dla zadań wieloletnich).
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.
gliwice.eu w zakładce „Gliwicka
Inicjatywa Lokalna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Można tam znaleźć także dokumenty

określające zasady przeprowadzania procedury w Gliwicach.
Wnioski można składać m.in.
w wersji papierowej w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
lub w filii Urzędu Miejskiego przy
ul. Jasnej 31A oraz elektronicznie, przesyłając na adres e-mail:
boi@um.gliwice.pl.
Podstawowym aktem prawnym
regulującym na poziomie kraju
kwestię inicjatyw lokalnych jest
ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z przepisami, Gliwicka
Inicjatywa Lokalna w szczególny
sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań
publicznych. Mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje pomysły, które
muszą mieścić się w katalogu
zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby
ubiegać się o wsparcie miasta
dla inicjatywy lokalnej, konieczne
jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można
zadeklarować świadczenie pracy
społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. 
(al)
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nie przegap

W Arenie Gliwice każdy znajdzie coś dla siebie!
W nadchodzących miesiącach w gliwickiej hali przy ul. Akademickiej 50
nie zabraknie wielkich gwiazd, plenerowych wydarzeń i sportowych
emocji. Już dzisiaj kalendarium imprez wygląda imponująco, a rozmowy z kolejnymi partnerami wciąż trwają.

W programie wydarzeń nie zabraknie też
przedstawień i imprez dla najmłodszych.
Ruszył cykl Teatr dla dzieci, czyli barwne
spektakle dla pociech. Zaplanowano też
m.in. DINO EXPO, czyli wystawę dinozaurów oraz znaną z poprzedniej edycji
MINIATUROWĄ POLSKĘ – wystawę
makiet i modeli kolejowych.
Prężnie działa ścianka wspinaczkowa
Chwyciarnia, która codziennie szkoli nowych wspinaczy, a na początku czerwca
organizuje zawody BAJTEL CUP. Z każdym dniem ma coraz większe grono
fanów i coraz więcej pokonanych tras.
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Przed końcem roku szkolnego w Małej
Arenie odbędzie się Spartakiada, gdzie
w różnych dyscyplinach zmierzą się
uczniowie gliwickich szkół. Na pewno
wielkim widowiskiem będą także pokazy
pirotechniczne i laser show (koniec lipca).
Co jeszcze? Zbliża się Dzień Sportu organizowany na terenach otaczających
Arenę Gliwice. To nie lada gratka dla
wszystkich, którzy kochają aktywnie
spędzać czas. Zawodowcy i Ci, którzy
poszukują mocniejszych wrażeń będą
też mogli wziąć udział w lipcowym gliwickim Runmageddonie. Impreza, która
od kilku lat przyciąga rzesze biegaczy, to
bieg i pokonywanie przeszkód na specjalnie przygotowanej trasie. To także walka
z własnymi słabościami i satysfakcja po
dobiegnięciu do mety. Profesjonaliści
będą też mogli zmierzyć się w Gliwickim Półmaratonie, który w październiku
przebiegnie ulicami miasta.

fot. a.putting / junioreurovision.tv

Przed kilkoma dniami w Arenie Gliwice
pojawili się czołowi przedstawiciele muzyki trance. Porwali międzynarodową
publiczność w całonocnym show Dreamstate Europe. Późną wiosną i latem
obiekt opanują dwie legendy – grupy
Slayer (czerwiec) i Scorpions (lipiec).

We wrześniu na terenach otaczających
Arenę Gliwice organizowana będzie
druga edycja Pikniku Rodzinnego
Bezpieczni na co dzień. Będzie można
sprawdzić, jak ciężką pracę wykonują
służby porządkowe. W tym samym
miesiącu w Gliwicach pojawi się słynne
trio pop-operowe Il Volo.
W listopadzie gliwicka hala zorganizuje taneczno-muzyczne widowisko

„The Lord of the dance” i będzie gospodarzem finału dziecięcej Eurowizji (24 listopada). W połowie grudnia
ugości najlepszych judoków podczas
Mistrzostw Europy w Ju-Jitsu. Mała
Arena zamieni się w prawdziwą matę
tatami!
To nie wszystko. Arena Gliwice ma
już propozycje na przyszły rok. Warto
sprawdzic kalendarium!
(kik)
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fot. UM Gliwice, materiały promocyjne

nie przegap

W maju #imprezUEmy

Z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Miasto Gliwice zaprasza do wspólnego
świętowania! Po Europejskiej Majówce czeka nas X Gliwicki Rajd Przygodowy 360°, plenerowy koncert Sonbird, Sarsy i Zakopower oraz IGRY, czyli gliwickie juwenalia.

11 maja z łąki przy parku Chrobrego wystartują uczestnicy X
Gliwickiego Rajdu Przygodowego 360°. Około 100 drużyn w 4
kategoriach (męskiej, żeńskiej/
mieszanej, męskiej 90+ i żeńskiej/
mieszanej 90+) przetestuje
swoją siłę i wytrzymałość
na 80-kilometrowej trasie
zawodów. Będą biegać, pędzić na rowerach, jeździć na
rolkach, a nawet wiosłować
w kajakach. Atrakcji na
trasie na pewno
nie zabraknie, bo
w punktach kontrolnych będzie mnóstwo zadań sprawnościowych i łamigłówek
do rozwiązania.

Start planują między
innymi zaprzyjaźnione
ekipy z Bottrop i Salgótarján – miast partnerskich Gliwic.
A 12 maja w X Gliwickim Rajdzie
Przygodowym 360° spróbują swoich sił rodziny.
Trasa będzie zdecydowania krótsza (około 10
km), ale równie ciekawa.
Co ważne, uczestnicy nie
ścigają się na czas.
W trasie rodzinnej chodzi przede
wszystkim o dobrą,
aktywną zabawę na
świeżym powietrzu.
Dużo ciekawych
atrakcji
będzie czekać
Sarsa

fot. P. Zanio

O.S.T.R. i DJ Haem
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też na wszystkich mieszkańców
podczas pikniku na łące przy
parku Chrobrego. 11 (od godz.
13.00) i 12 maja (od godz. 12.00)
zaplanowano fantastyczne zabawy dla najmłodszych i nie tylko.
Będzie między innymi minigolf,
minipark linowy, kręgle, unihokej, a nawet... tor slot cars, czyli
wyścigi Formuły 1 na wielkiej,
pozakręcanej planszy.

Sarsa i Zakopower podkręcą atmosferę
11 maja o godz. 17.00 na parkingu przy Arenie Gliwice rozpoczną się wielkie plenerowe
koncerty. Organizacyjne siły
połączą dwie duże imprezy,
które tego dnia będą miały
miejsce w naszym mieście –
X Gliwicki Rajd Przygodowy 360°
i Śląsk Maturzystom, wydarzenie
organizowane przez Politechnikę
Śląską i Miasto Gliwice. Pierwszy
koncert zagra formacja Sonbird.
To indierockowi debiutanci, ale
świetnie wypadają na żywo,
a dziennikarze już uznali ich za jeden z najlepiej zapowiadających
się zespołów na polskiej scenie
muzycznej.
Po takiej rozgrzewce na gliwicką
scenę wejdzie Sarsa. Oryginalna
piosenkarka pop podbija serca
publiczności sceniczną charyzmą

Studenci
przejmą
miasto
Gliwickie juwenalia wystartują
w poniedziałek 13 maja. IGRY
zdominują w tym czasie Dzielnicę Akademicką. Będą planszówki, fantastyczna gra miejska, a także kabareton i wielkie
grillowanie. Nie zabraknie też
ultrakolorowego korowodu
przebierańców, który odbierze
klucze do miasta i przejdzie
z Rynku pod Arenę Gliwice. To
właśnie tam zaplanowano fantastyczne plenerowe koncerty.
16 i 17 maja na IGROWEJ scenie
będzie bardzo różnorodnie!
Wśród gwiazd tegorocznych
juwenaliów jest O.S.T.R., jeden
z najbardziej znanych polskich

raperów, a także zespół Łąki
Łan, serwujący żywiołowe połączenie elektroniki z muzyką
rockową i funkiem. Mocnym
śląskim akcentem będzie
koncert grupy Oberschlesien.
Swoje największe przeboje zaśpiewa też Krzysztof Krawczyk.
Zagrają także Jeden Osiem L,
Łydka Grubasa, Lej Mi Pół,
Farfocle i Iksy. IGRY organizuje
Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej przy finansowym
wsparciu między innymi Miasta
Gliwice.

10-kilometrowy finisz
Imprezy z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
w Gliwicach zakończą się sportowym akcentem. 25 maja z os.
Kopernika wystartuje X Gliwicki Bieg Uliczny. W tegorocznej
edycji biegacze zameldują się na
starcie o godz. 22.00. „Dycha” to
obecnie najpopularniejszy dystans – na trasie można spotkać
profesjonalnych zawodników
i amatorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Szczegółowe informacje
są dostępne na stronie www.
gliwickibieg.pl. Organizatorami
biegu są Uczniowski Klub Sportowy Kometa, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach
oraz Gliwice Biegają.
(mm)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Do startu,
gotowi...
RAJD!

i bardzo charakterystycznym wokalem. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół Zakopower. Rockowa kapela góralska pod wodzą Sebastiana
Karpiela Bułecki ma tysiące fanów
nie tylko wśród miłośników folku.
W piosenkach grupy poza instrumentami tradycyjnymi, takimi jak
dudy podhalańskie czy fujara słowacka, można usłyszeć też rasową
gitarę elektryczną i rockową perkusję. Znakiem firmowym grupy jest
też mocny, niepodrabialny wokal
Karpiela Bułecki.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Huczne obchody 15. rocznicy
wstąpienia Polski do związku demokratycznych państw europejskich rozpoczęły się w Gliwicach
dokładnie 1 maja. W parku Chopina odbyła się specjalna edycja
Gliwickiej Majówki – Piknik Europejski. Wielkimi krokami zbliża
się prawdopodobnie najfajniejszy
rajd miejski w Polsce i wielkie
studenckie święto, czyli IGRY,
a 15 maja studenci Politechniki
Śląskiej staną w sportowe szranki
podczas Dnia Sportu.
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15 LAT w europejskiej wspólnocie

Z Unią Europejską dbamy o środowisko
Mija 15 lat, odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Skok cywilizacyjny, który dokonał się między 2004 a 2019 rokiem ułatwiły
miliardy złotych pozyskanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie i w przenośni – wprowadziły nas w XXI wiek. Na terenie miasta zrealizowano do tej pory 1 295 projektów ze wsparciem unijnym, a kwota dofinansowania
pozyskanego tylko przez gliwicki samorząd wyniosła łącznie ok. 1,2 mld zł! Fundusze europejskie cały czas zmieniają nasze miasto – dzięki
nim łatwiej m.in. dbać o środowisko i przeciwdziałać zmianom klimatu.
(kik)

fot. archiwum UM_Custom Copters
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Pieniądze z Unii Europejskiej sprawiają, że miejska komunikacja publiczna w Gliwicach staje się
„zielona”. Ostatnio na ulice wyjechały kolejne ekologiczne autobusy. Gliwicki PKM uzupełnił tabor
o cztery nowe 12-metrowe pojazdy i dwanaście
18-metrowców. To najnowsza wersja autobusów
marki Solaris – z klimatyzacją, ładowarkami USB,
WiFi, pochylniami dla wózków, przyklękiem i miejscami do przewozu rowerów. Zakup pojazdów był
możliwy dzięki projektowi eko, którego całkowita
wartość wynosi ponad 52 mln zł, a wsparcie z UE
sięga ok. 29,2 mln zł.

...„zielonego”
wypoczynku...
Dzięki unijnym dotacjom miasto przeprowadziło
m.in. efektowne, szeroko zakrojone zagospodarowanie zielonych terenów wokół gliwickiej Radiostacji. Stały się popularnym miejscem odwiedzin
mieszkańców i rosnącej rzeszy turystów. Koszt prac
wyniósł 7,57 mln zł, z czego Unia Europejska pokryła
6,43 mln zł. Przypomnijmy, że przed dwoma laty
gliwicka Radiostacja – niemy świadek niemieckiej
prowokacji z 31 sierpnia 1939 r. – została wpisana
na ogólnopolską listę Pomników Historii.

fot. R. Neumann

fot. UM Gliwice

...bezpiecznego miasta...
W dobie gwałtownych zmian klimatu Gliwice chcą
skutecznie zapobiegać podtopieniom i powodziom,
spowodowanym wylewającą Kłodnicą, Ostropką,
a także innymi ciekami wodnymi. Realizacja dwóch
etapów projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania
wodami opadowymi” pochłonie 70 mln zł. Około 50
mln zł udało się pozyskać z Unii Europejskiej. W ramach projektu rozpoczęły się już m.in. przygotowania
do budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią
kanalizacji deszczowej, który obejmie całe miasto.

fot. M. Baranowski

Po środki pomocowe Unii Europejskiej od lat
bardzo skutecznie sięgają gliwickie wodociągi. Zdobycie unijnej dotacji w wysokości
162 mln zł pozwoliło PWiK w Gliwicach rozbudować i zmodernizować w latach 2007–2013
miejską sieć wodno-ściekową. Inwestycja
miejskiej spółki miała znaczący wpływ na
poprawę stanu środowiska w dorzeczu rzeki
Kłodnicy, a co za tym idzie – na poprawę
czystości wód Odry.

...czystszego powietrza...

...mieszkańców i kierowców...

...i „zielonej” rekreacji!

Od kilku lat w Gliwicach prowadzona jest kompleksowa, wieloetapowa wymiana oświetlenia ulicznego na
ekologiczne i ekonomiczne. Znacznie ograniczy ono
zużycie energii elektrycznej i koszty konserwacji, uporządkuje też miejski pejzaż nocą. Na obrzeżach miasta oraz wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
latarnie emitować będą bowiem jasne, zimne światło.
Z kolei w ścisłym centrum będzie ono cieplejsze, niemal pomarańczowe. Wartość obecnie realizowanego
projektu „Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja
i budowa oświetlenia ulicznego” wynosi 14,1 mln zł,
z czego 4,1 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej.

Unijne wsparcie to także nowe życie dla parków –
zielonych płuc miasta. Spektakularną przemianę z „europejskim twistem” przeszedł w 2017 roku gliwicki
park Chrobrego. Do licznych atrakcji odnowionej
i uporządkowanej oazy miejskiej zieleni prowadzą
zmodernizowane alejki oświetlone nowoczesnymi,
energooszczędnymi lampami. W centralnej części
parku powstał ogromny plac zabaw wyposażony m.in.
w wielkie czerwone linarium. Inwestycja kosztowała
około 7,8 mln zł, a ponad 1,3 mln zł pochodzi ze środków unijnych.
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fot. R. Neumann

Działamy z Unią
dla przyrody...
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nauka i biznes

fot. A. Korsak

Nadążyć za
nowoczesnością

Miliony na badania
Gliwiccy naukowcy we współpracy z naukowcami z Warszawy i Krakowa otrzymali
18 mln zł na badania nad komputerami kwantowymi. Grant przyznała Fundacja na
Rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu TEAM-NET.
Komputery kwantowe to
przyszłość wielu dziedzin nauki
i przemysłu. Dzięki wykorzystaniu praw fizyki kwantowej
mogą rozwiązywać skomplikowane problemy dużo szybciej
i efektywniej niż najlepsze
komputery klasyczne. Naukowcy liczą, że komputery
kwantowe pomogą np. w tworzeniu zaawansowanej sztucznej inteligencji czy odkryciu
leków na choroby obecnie
uznawane za nieuleczalne.
Jednak skonstruowanie sta-

bilnie działającego komputera
kwantowego jest niezwykle
trudnym zadaniem.

zastosowań takich urządzeń
– tłumaczy dr hab. Zbigniew
Puchała.

Nad tym będą pracować m.in.
naukowcy z gliwickiego Instytutu Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej PAN, pod kierownictwem dra hab. Zbigniewa
Puchały. Jego zespół otrzymał
ponad 4,5 mln zł dofinansowania na badania. – Nasz projekt
ma na celu scharakteryzowanie mocy obliczeniowej i zbadanie możliwych praktycznych

Projekt „Komputery kwantowe w najbliższej przyszłości:
wyzwania, optymalne implementacje i zastosowania praktyczne” będzie realizowany
przez cztery zespoły badawcze
zlokalizowane w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytucie
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. 
(mf)

Postęp stawia przed nami kolejne wyzwania. Pojawiają się
nowe pojęcia mające opisać dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Jedne z nich to technologia blockchain i przemysł
4.0! Czym są i na czym polegają te zjawiska? Jak spożytkować
ich możliwości?
Odpowiedzi na te pytania padną
podczas konferencji Blockchain
– Przemysł 4.0 ,,Poznaj. Zrozum.
Zastosuj.” Spotkanie rozpocznie
się w czwartek, 23 maja, o godz.
9.30 w Naukowo-Dydaktycznym
Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława
Konarskiego 22b. Wykład inauguracyjny poprowadzi prof. Jerzy Buzek.
Udział w konferencji zapowiedzieli:
Zygmunt Frankiewicz – Prezydent
Miasta Gliwice, Marcin Krupa –
Prezydent Miasta Katowice, Piotr
Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik,
Janusz Steinhoff – Przewodniczący
Rady Krajowej Izby Gospodarczej,
Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego i prof. Arkadiusz
Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej.

Podczas wydarzenia zaplanowano
wystąpienia m.in. prof. Aleksandra
Nawrata z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, Karoliny Marzantowicz oraz Patryka Walaszczyka
z IBM Polska, Tomasza Zalewskiego z Bird&Bird oraz prof. Anny
Timofiejczuk – dziekana Wydziału
MT Politechniki Śląskiej.
Szczegółowy program oraz formularz zapisów można znaleźć
na stronie www.blockchain.riph.
com.pl. Lista miejsc jest ograniczona. Organizatorami konferencji są: Miasto Gliwice, Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa
w Gliwicach, Politechnika Śląska
oraz Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju. 
(mf)

Przełomowe odkrycie gliwickich
naukowców
Jak z opakowań po napojach oddzielić wszystkie surowce i ponownie je wykorzystać? To
pytanie spędza sen z powiek tym, którzy zajmują się recyklingiem i ochroną środowiska.
Z pomocą może przyjść technologia opracowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej.
To skuteczna metoda odzyskiwania nie tylko kartonu, ale także folii i aluminium.
aluminium soki czy mleko mają
dłuższe terminy przydatności do
spożycia. Niestety, do ponownego
wykorzystania udaje się odzyskać
z tzw. tetrapaków jedynie papier,
który stanowi 75% opakowania.
– Dużo bardziej skomplikowane

fot. A. Świderska / UM Gliwice

Opakowania po napojach składają
się z papieru, warstwy polietylenu, czyli tworzywa sztucznego
oraz aluminium. Każdy ze składników pełni ważną funkcję – karton
zapewnia wytrzymałość, polietylen chroni przed wilgocią, a dzięki

Próbki folii wyprodukowane z odzyskanego z tetrapaków
polietylenu

12

jest odzyskanie pozostałych
surowców, czyli aluminium i polietylenu z laminatu, który pozostaje po odseparowaniu papieru.
W Polsce to wciąż nierozwiązany
problem – tłumaczy prof. dr hab.
Jan Zawadiak z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej.
Być może wkrótce się to zmieni,
bo zespół pod kierunkiem profesora Zawadiaka opracował nową
metodę odzysku surowców z tetrapaków. Laminat jest rozdrabniany
i mieszany z gorącym rozpuszczalnikiem. Aluminium z nim nie
reaguje, dlatego można je odwirować. Następnie, po odparowaniu
rozpuszczalnika, polietylen wytrąca
się w postaci granulek.
– Stosowane do tej pory rozpuszczalnikowe metody odzyskiwania
tych surowców dają w efekcie
polietylen w postaci roztworu

Od lewej: mgr inż. Szymon Wojciechowski, prof. Jan Zawadiak,
dr inż. Tomasz Piotrowski

o dużej lepkości, z którego trudno oddzielić jest rozpuszczalnik.
Zaletą naszej technologii jest to,
że uzyskujemy proszek polietylenu
o właściwościach prawie całkowicie zbliżonych do czystego surowca – tłumaczy prof. Zawadiak.
Opracowana w Gliwicach technologia została zgłoszona do Urzędu
Patentowego, a jej wdrożeniem
zainteresowała się Fabryka Papieru i Tektury w Wadowicach, jeden
z zakładów zajmujących się recyklingiem tetrapaków. Naukowcy

przetestowali już pilotażową instalację w papierni. – Polietylen,
który potrafimy odzyskać jest
produktem, który sprzedaje się
na pniu. Można go wykorzystać
do produkcji opakowań foliowych,
w których przezroczystość nie jest
kluczowa, np. worków na śmieci.
Nadaje się do produkcji doniczek
czy nawet mebli ogrodowych.
A odzyskiwane aluminium można
wykorzystać w hutnictwie – mówi
Szymon Wojciechowski, doktorant pracujący w zespole prof.
Zawadiaka. 
(aś)
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Wiosenna harmonia dźwięków
W maju w ramach festiwalu Filharmonia dla melomanów przygotowano cztery świetne
koncerty. W Centrum Kultury Jazovia królować będą jazz i elektronika. Miasto Gliwice
i Fundacja Integracji Kultury zapraszają!
fot. materiały organizatora

12 i 14 maja – te dwie daty powinni
zapisać sobie w kalendarzu bywalcy
gliwickiej Jazovii (Rynek 10). Pierwszego majowego wieczoru w ramach
Filharmonii, 12 maja, zaplanowano
dwa koncerty – o godz. 18.00 i 21.00.
Jako pierwsze wystąpi trio First Circle.
Po młodych niemieckich muzykach na
scenę wejdzie Alba Plano Quartet. Na
czele tej grupy stoi charyzmatyczna

First Circle
wokalistka – Alba Plano. Sycylijka
z wdziękiem porusza się między
jazzem a soulem, czarując słuchaczy
swoim pięknym, ciepłym głosem.

Alba Plano

14 maja Zicla Duo da koncert z zupełnie innej muzycznej bajki. Wietnamsko-austriacki duet to niecodzienne
połączenie cytry, samplera i klarnetu.
Elektroakustyczne kompozycje wcią-

gną słuchaczy do niezwykłego świata
dźwięków wykreowanych przez Zicla
Duo. O godz. 21.00 zagra Laboratorium. Kultowa polska formacja spod
znaku jazz-rocka jest aktywna już od
lat 70. W obecnym składzie grupy są:
Janusz Grzywacz (klawisze), Marek
Stryszowski (saksofon, wokal), Krzysztof Ścierański (bas) i Marek Raduli
(gitara). 
(mm)

Gliwicka (anty)fotografia
Od 11 maja w Czytelni Sztuki będzie można oglądać nową ekspozycję fotograficzną. 60 lat
po ważnej wystawie „Pokaz zamknięty” zaprezentowane zostaną prace Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa.
20 czerwca 1959 roku trzej artyści
otworzyli w siedzibie Gliwickiego
Towarzystwa Fotograficznego swój
„Pokaz zamknięty”. Wystawa była
z jednej strony sprzeciwem wobec
utożsamiania fotografii wyłącznie
z reportażem, z drugiej dowartościowaniem fotografii jako pełnoprawnej dziedziny sztuki. Beksiński,
Lewczyński i Schlabs chcieli poprzez
fotografie wyrazić własną artystyczną indywidualność – każdy z nich na
swój wyjątkowy sposób. Choć ich artystyczne drogi później się rozeszły, to

eksperyment z 1959 roku przeszedł
do historii polskiej fotografii.
Na gliwickiej wystawie zostaną
zaprezentowane dzieła z kolekcji
Muzeum w Gliwicach, Muzeum
Narodowego we Wrocławiu i prywatnych zbiorów. Ekspozycję „Fotografia czy antyfotografia?” będzie
można oglądać do 5 lipca. Wernisaż
zaplanowano na 10 maja o godz.
18.00 w Czytelni Sztuki (Willa Caro,
ul. Dolnych Wałów 8a). Kuratorem
wystawy jest Adam Sobota. (mm)

„Portret Zdzisława
Beksińskiego”, J. Lewczyński

Obierz kurs na bibliotekę
16 maja gościem Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
będzie Katarzyna Puzyńska, wzięta
autorka kryminałów. Przez gliwickie biblioteki przewinie się także
plejada podróżników. Razem z nimi
wyruszymy w podróż na niby do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Australii i Nowej Zelandii (w dodatku
kamperem i z trójką dzieci!) oraz na
Wyspy Zielonego Przylądka. Będą też
teatrzyki dla najmłodszych, warsztaty
plastyczne, zajęcia kodowania i wiele,
wiele innych. Szczegółowy program
jest dostępny na stronie biblioteka.
gliwice.pl. 
(mm)
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fot. Z. Daniec / UM Gliwice

8 maja rozpoczął się Tydzień Bibliotek. W naszym mieście bibliotekarze dwoją się i troją,
żeby w mury gliwickiej książnicy przyciągnąć jeszcze więcej czytelników. Możemy wybierać
spośród blisko 100 różnorodnych propozycji.

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 9 maja

■■ godz. 17.30: „Zurbanizowani”, reż. G. Hustwit – projekcja w ramach festiwalu MiastoMovie, Wydział
Architektury Politechniki Śląskiej (ul. Strzody 10)
■■ godz. 18.00: „Rybnik/Rybnik” – wykład Małgorzaty Płoszaj z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na
Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 17.30: spotkanie autorskie z Lechem Muchą
w ramach Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Centralna
(ul. Kościuszki 17)

piątek 10 maja

■■ godz. 18.00: „Australia i Nowa Zelandia, czyli
dalekie podróże z trójką dzieci” – spotkanie podróżnicze w ramach Tygodnia Bibliotek, Filia nr 1
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)
■■ godz. 18.00: „Ożenek”, reż. A. Smoliński – premiera spektaklu, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy
Dom Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3)

sobota 11 maja

■■ godz. 11.00 i 13.00: „Świat japońskich rycerzy” –
warsztaty z cyklu „Mały muzealnik. Skarby z naszych zbiorów”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 11.00: „PGR Obrazy” – spotkanie autorskie
z Joanną Warechą w ramach Tygodnia Bibliotek,
Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 15.00: „Józio, chodź do domu”, reż. M. Chłopaś – projekcja z cyklu „Żydowskie motywy”, Dom
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 17.00: Sonbird, Sarsa, Zakopower – koncerty
z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
■■ godz. 19.00: „Dialogi karmelitanek”, reż. J. Dexter –
transmisja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

niedziela 12 maja

■■ godz. 16.15: „Łowcy czarownic”, reż. R. Miljković
– projekcja z cyklu „Kinowe podwieczorki dla całej rodziny”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
■■ godz. 18.00: First Circle – koncert w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
■■ godz. 19.15: „Magnum misterium”, G. Jereb – koncert Chóru Politechniki Wrocławskiej, Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej i Amelii Tokarskiej
w ramach XXXIX Gliwickich Spotkań Chóralnych,
katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
(ul. Jana Pawła II 5)
■■ godz. 21.00: Alba Plano Quartet – koncert
w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury
Jazovia (Rynek 10)

poniedziałek 13 maja

■■ godz. 17.00: „O sztuce mądrego rodzicielstwa” –
warsztaty pedagogiczne z cyklu „Sztuka lepszego
życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: „Słowo / Romantyzm / Malarstwo” –
otwarcie wystawy Karoliny Kułakowskiej i wykład
Roberta Kowalskiego, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

wtorek 14 maja

■■ godz. 17.00: „Moniuszko wielkim kompozytorem
był” – wykład Liliany Czajkowskiej w ramach Tygodnia
Bibliotek, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: Koncert Jubileuszowy 35-lecia Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach, Teatr
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 18.00: Zicla Duo – koncert w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)
■■ godz. 21.00: Laboratorium – koncert w ramach
festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia
(Rynek 10)

środa 15 maja

■■ godz. 17.00: „Żołnierz nie odszedł bez walki” –
spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek, Filia nr 30
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

kultura.gliwice.eu
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warto wiedzieć

W sobotę, 11 maja, odbędzie się kolejna zbiórka elektrośmieci. Tym razem specjalnie oznakowany samochód będzie
czekał przy ul. Rolników, obok kościoła.

Najpierw boisko,
teraz chodniki

W ubiegłym roku boisko przy ul. Pszczyńskiej zostało zmodernizowane, teraz przyszedł
czas na remont sąsiadujących z nim chodników. Obie inwestycje to zadania realizowane
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
z planem, inwestycja powinna
być gotowa do końca sierpnia. Zadanie jest realizowane

w ramach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2019.

(mf)

Szczegółowy harmonogram
zbiórek elektrośmieci w 2019 r.

W ramach zadania remontowane będą także chodniki
pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118. Asfalt
na alejkach zostanie zastąpiony
betonową kostką brukową.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie

Gotowy jest natomiast chodnik przy ul. Klonowej, Cichej i Ceglarskiej.
Inwestycja o wartości 68,8 tys. zł również została zrealizowana przez
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w ramach GBO 2019

Oznakuj swój rower!
Strażnicy miejscy zachęcają do znakowania jednośladów. To nic nie kosztuje, a w przypadku kradzieży roweru ułatwia jego znalezienie. Najbliższa
akcja już 9 maja, kolejna 23 maja.
Rowery można znakować w godz.
15.30–18.00 w jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bolesława Śmiałego 2A.
– Każdy jednoślad zostanie oznaczony
numerem ewidencyjnym, który zostanie
wpisany do naszego rejestru. Ponadto
rower otrzyma naklejkę informującą
o jego oznakowaniu, a rowerzyści zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe
poprawiające ich widoczność na drodze
– zachęcają strażnicy miejscy.

Warto pamiętać, że poza terenowymi zbiórkami, elektrośmieci
można oddawać przez cały rok
w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który
znajduje się przy ul. Rybnickiej
(przy składowisku odpadów komunalnych). PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku między godz. 7.00 a 17.00 oraz w soboty między godz. 7.00 a 13.00.

(mw)

fot. archiwum UM Gliwice

Teraz zamontowane zostanie
nowe siatkowe ogrodzenie
dłuższego boku boiska, pojawią
się dwie nowe furtki, zostanie
posiana trawa.

jest dostępny na stronie gliwice.
eu w zakładce Ekologia.

Jazda na rolki

Osoby pełnoletnie powinny przynieść dokument tożsamości, osoby nieletnie powinny
mieć przy sobie podpisane przez prawnego
opiekuna pisemne oświadczenie oraz deklarację przystąpienia do znakowania roweru.
Wzór oświadczenia można pobrać ze strony
internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach,
dokumenty będzie można również wypełnić na miejscu.

fot. materiały organizatora

W ubiegłym roku w ramach
GBO przebudowano boisko
przy ul. Pszczyńskiej – zmieniono m.in. jego kształt na prostokątny, ustawiono piłkochwyty
i zrekultywowano trawiastą
nawierzchnię.

Pracownicy będą odbierać zepsute
lub niepotrzebne pralki, zmywarki,
lodówki, komputery, telefony i inne
tego typu urządzenia, a także świetlówki oraz zużyte baterie. W ramach umowy z miastem zużyty
sprzęt będzie odbierać firma
Enviropol PL Sp. z o.o. Środki
uzyskane ze sprzedaży odpadów
zostaną przeznaczone będą na
zakup sprzętu sportowego dla
gliwickich szkół i przedszkoli.

fot. Freepik

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Zbiórka
elektrośmieci
w Bojkowie

Szczegóły akcji zawarte są w regulaminie
znakowania rowerów. 
(aś)

fot. K. Krzemiński / archiwum UM Gliwice

To gratka dla miłośników rolek z dzielnicy Politechnika – na pl. Krakowskim
ruszają bezpłatne lekcje jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów.
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Kurs jazdy na rolkach dla mieszkańców
dzielnicy Politechnika to jedno z zadań
wybranych do realizacji w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
2019. Zajęcia będą odbywały się na pl.
Krakowskim, od 8 maja do 29 września.
Organizatorzy przewidują lekcje w pięciu
10-osobowych grupach, w środy oraz
w piątki, od godz. 18.00 do 19.00 i od
19.00 do 20.00, a także w niedziele, od
godz. 18.00 do 19.00.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem
email: instruktor.rolek@gmail.com lub na
miejscu, bezpośrednio przed zajęciami.
Pierwszeństwo w zapisach mają mieszkańcy ulic: Akademickiej, Arkońskiej, Banacha, Krzywoustego, Curie-Skłodowskiej,
Częstochowskiej, Gorzołki, Kaszubskiej,
Konarskiego, Kujawskiej od nr 2 do nr 12
(parzyste), Lutyckiej, Łużyckiej, Moniuszki,
Piramowicza, pl. Krakowskiego, Wrocławskiej i Zimnej Wody. 
(aś)
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sport
Medale dla gliwiczan

Historyczne zwycięstwo!

Na międzynarodowych zawodach Ju-Jitsu Grand Slam Paris Open 2019 narodowa kadra Polski zdobyła aż 8 medali. Aż cztery z nich to zasługa zawodników
gliwickiego klubu BJJ Factory. Srebro wywalczył Paweł Bańczyk (trener BJJ
Factory). Brązowe medale zdobył Tomasz Paczka, Wojtek Gryz oraz Alicja Stypułkowska. Debiutujący na tych międzynarodowych zawodach Piotr Dudziński
zajął punktowane miejsce. Gratulujemy! (fot. BJJ Factory)

Piast Gliwice odniósł w Warszawie arcyważne zwycięstwo nad Legią (1:0).
W 13. minucie Gerard Badía oddał piekielnie mocny i szybki strzał. Zaskoczony
bramkarz Legii nie miał szans go zatrzymać. Gospodarze mocno atakowali, ale
byli bezsilni wobec zwartej obrony Piasta. Już w niedzielę Niebiesko-Czerwoni
zagrają na stadionie przy Okrzei z Jagiellonią Białystok. Początek meczu o godz.
13.00. Zapraszamy do kibicowania! (fot. piast-gliwice.eu)

Srebro dla Piasta w Pucharze Polski

Kolejny sukces Justyny Ciborskiej

W rewanżowym spotkaniu finału Pucharu Polski Piast Gliwice zremisował z Rekordem
Bielsko-Biała 4:4. Bielszczanie dzięki remisowi i poprzednio wygranym meczom zdobyli
po raz trzeci trofeum kraju w futsalu. Dla gliwiczan udział w finale PP jest największym
sukcesem w dotychczasowej historii klubu. Bramki dla Piasta zdobyli Mateusz Omylak,
Sergio Parra, Dominik Śmiałkowski, Douglas Ferreria. Niebiesko-Czerwoni wyjechali
z Bielska-Białej ze srebrnymi medalami i czekiem na 10 tys. zł. (fot. P. Mruczek)

Trwa świetna passa zawodniczki gliwickiego klubu Najemnik. Justyna Ciborska
zdobyła kolejne trofeum w kickboxingu. Na Mistrzostwach Polski K1 w Sanoku
wywalczyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski w kat. +70 kg. Serdecznie gratulujemy! (fot. materiały Najemnik Gliwice)

Liderki za mocne dla SPR Sośnicy

Brąz w karate dla gliwiczanki

Piłkarki ręczne Sośnicy Gliwice uległy u siebie liderowi rozgrywek, drużynie
SPR JKS Jarosław. Gliwiczanki skończyły sezon w I lidze gr. B na szóstym miejscu
w tabeli. Środowe spotkanie od początku do końca toczyło się pod dyktando
jarosławianek. Mimo gorącego dopingu kibiców w hali Sośnicy, reprezentantki Gliwic musiały uznać wyższość rywalek, które całe spotkanie wygrały 40:25.
(fot. SPR Sośnica / W. Baran)

Katarzyna Gajda, zawodniczka gliwickiego klubu Karate Kyokushin, w pięknym stylu
wywalczyła brązowy medal w kumite (-65 kg) na 46. Mistrzostwach Polski Seniorów
Karate Kyokushin. W zawodach wzięło udział 125 zawodników z 58 klubów. Ze
złotem wyjechała Dobrosława Habraszka (TKS „Karate”), srebro przypadło Annie
Świątkowskiej (YMCA KRAKÓW). Brąz zdobyły Katarzyna Gajda (Gliwicki Klub
Karate Kyokushin) i Natalia Kurowska (MTSR Słowiniec). (fot. Gliwicki Klub Karate
Kyokushin/Facebook)
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ogłoszenia

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny
i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz
wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer.
Można śledzić tam bezpośrednio przebieg obrad RM. W tym celu
warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki
„Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
9 maja 2019 r., w sali obrad w Ratuszu Miejskim,
o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta
Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Komunikaty.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 90).
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice
na 2019 rok (druk nr 91).
6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
7. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Gliwice
Krystyna Sowa

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie

W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad
nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji
na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce:
Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

komunikaty
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
informuje,
że 6 maja br. udostępnił specjalny formularz dotyczący
funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
Wypełniając go i przekazując do ZDM, można w nim wyrazić swoją opinię na
temat działania strefy lub zamieścić propozycje zmian.
Formularz dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach w zakładce KOMUNIKATY lub w Biurze Obsługi
Interesanta Zarządu Dróg Miejskich, którego siedziba znajduje się w Gliwicach,
przy ul. Płowieckiej 31.
Badanie opinii publicznej prowadzone będzie do 6 czerwca 2019 r. Udział
w nim możliwy jest tylko jeden raz i jest on całkowicie bezpłatny.
Wyniki badania przedstawione zostaną na stronie Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni przy budynku
przychodni przy ul. Bojkowskiej 20 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie przebudowy mieszkań w celu wydzielenia łazienek, remontu piwnic, wprowadzenia C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z robotami towarzyszącymi
w budynku przy ul. Pszczyńskiej 63 i 63 oficyna w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. o godz. 10.15

Wykonanie remontu, w tym: elewacji, izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, przebudowy łazienek, uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych, budowy
wewnętrznej instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Lekarskiej 3 w Gliwicach.

komunikaty
Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
– przetargi nieograniczone, pn.:

Roboty budowlane w budynkach przy ul. Wita
Stwosza 20, ul. Wita Stwosza 22, ul. Wita
Stwosza 36 i ul. Wita Stwosza 52 w Gliwicach.
Część nr 1.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń łazienek, uporządkowanie
i dobudowa przewodów kominowych oraz budowa
wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia
kuchenek gazowych 4-palnikowych i wykonania centralnego ogrzewania gazowego, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz
termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 20
w Gliwicach.
Część nr 2.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, uporządkowanie i dobudowa przewodów kominowych, przebudowa i rozbudowa instalacji
gazowej celem wykonania centralnego ogrzewania
gazowego w mieszkaniach nr 2 i 3, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz
termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 22
w Gliwicach.
Część nr 3.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań nr 2 i 3 w celu
wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z wymianą
i przebudową instalacji wod.-kan., uporządkowanie
i dobudowa przewodów kominowych oraz budowa
wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia
kuchenek gazowych 4-palnikowych i wykonania
centralnego ogrzewania gazowego w mieszkaniach,
wykonanie anteny zbiorczej oraz termomodernizacja
budynku przy ul. Wita Stwosza 36 w Gliwicach.
Część nr 4.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, przebudowa mieszkań nr 1 i 2 w celu
wydzielenia pomieszczeń łazienek wraz z wymianą
i przebudową instalacji wod.-kan., uporządkowanie
i dobudowa przewodów kominowych, przebudowa
i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz
wykonanie instalacji etażowego centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego nr 2, wymiana pokrycia
dachowego wraz z dociepleniem połaci dachowej oraz
termomodernizacją budynku przy ul. Wita Stwosza 52
w Gliwicach.
Część nr 5.
Budowa przyłączy wodociągowych do budynków
mieszkalnych przy ul. Wita Stwosza 20, 36 i 52 oraz
wymiana przyłącza wodociągowego do budynków
mieszkalnych przy ul. Wita Stwosza 22-24 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 10 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego przy
ul. Ligockiej 78A w Gliwicach z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją
pomieszczenia w gospodarczej części budynku na
pomieszczenie wymiennikowni i jej wyposażeniem
oraz wydzieleniem pomieszczenia łazienki dla mieszkania nr 3, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej
i likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.

Termin składania ofert: 13 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2019 r. o godz. 10.30

Termin składania ofert: 10 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych,
organizowanych wg procedur określonych
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Usługa utrzymania zieleni na terenie
Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Edisona 16 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 14 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 14 maja 2019 r. o godz. 10.00

Dostawa 29 ton polielektrolitu ciekłego
do zagęszczania osadów nadmiernych
powstałych na Centralnej Oczyszczalni
Ścieków w Gliwicach.
Termin składania ofert: 21 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 maja 2019 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Budowę instalacji odazotowania spalin
kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej.
Termin składania ofert: 10 maja 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2019 r. o godz. 11.30

Remont zasobnika szczelinowego kotłowni WP-70.
Termin składania ofert: 14 maja 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14 maja 2019 r. o godz. 10.00

Budowę przyłączy ciepłowniczych na
terenie miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 16 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2019 r. o godz. 9.30

Remont oblachowania taśmociągu
KWK – PEC.
Termin składania ofert: 15 maja 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2019 r. o godz. 10.00

Remont komina H = 80 m.
Termin składania ofert: 27 maja 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2019 r. o godz. 10.00

Remont fotokomórek komory paleniskowej WP-70 nr 2.
Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.30

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

oferty pracy
nabór nr KD.210.25.2019.IN-3

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju
354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 4 czerwca 2019 r. do godz.
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.
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ogłoszenia
oferty pracy
nabór nr
KD.210.24.2019.KP-2

nabór nr
KD.210.21.2019.ŚR-2

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Kultury i Promocji
Miasta w pełnym wymiarze
czasu pracy.

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Środowiska
w pełnym wymiarze
czasu pracy.

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

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 maja
2019 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Dokumenty należy składać do 17 maja
2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr
KD.210.22.2019.ZA-1

nabór nr
KD.210.23.2019.IR-2

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Zamówień
Publicznych w pełnym
wymiarze czasu pracy.

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na
stanowiska urzędnicze
w Wydziale Inwestycji
i Remontów w pełnym
wymiarze czasu pracy.

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

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 maja
2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Dokumenty należy składać do 27 maja
2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro,
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”” w Gliwicach,
ul. Derkacza 10,
zatrudni pracownika na stanowisku: OPIEKUN,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas
określony.
Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy
Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10,
44-100 Gliwice.
I. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie: min. średnie, policealne
o kierunku: opiekun w domu pomocy
społecznej lub opiekun medyczny.
II. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe: mile widziany
staż pracy na stanowisku opiekun.
III. Predyspozycje osobowościowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) sumienność, uczciwość, samodzielność,
c) umiejętność i łatwość nawiązywania
kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.
IV. Ogólna charakterystyka wykonywanej
pracy:
a) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej,
dbanie o zdrowie i higienę osobistą
niesamodzielnych, niepełnosprawnych
mieszkańców domu,

b) wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,
c) uczestniczenie w procesie usprawniania i aktywizowania podopiecznych do
zwiększania ich samodzielności życiowej,
d) zaspokajanie innych codziennych potrzeb mieszkańców domu.
V. Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2018 r., poz. 1000.)”.
VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Życiorys należy złożyć osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Nasz
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10 lub
przesłać na adres e-mail: dpsgliwice1@
poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/232-19-60.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisku: elektryk/serwisant.
Zakres obowiązków:
a) diagnostyka instalacji i urządzeń
elektrycznych,
b) realizacja planów konserwacji
i usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,
c) wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz bieżącej eksploatacji urządzeń monitoringu CCTV
oraz sieci światłowodowych,
d) montaż instalacji elektrycznych,
światłowodowych, teleinformatycznych,
e) sporządzanie dokumentacji technicznej, raportów, rejestrowanie
wykonanych prac.
Wymagania:
a) doświadczenie w pracy w serwisie,
b) brak przeciwwskazań do pracy na
wysokości pow. 3 m,
c) umiejętność rozwiązywania problemów elektrycznych:
• znajomość schematów elektrycznych,
• podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektryki,
elektroniki i transmisji światłowodowej,
• umiejętność wykonywania
pomiaru rezystancji, napięcia, prądu,
• umiejętność wymiany części
elektrycznych,
• podstawowa znajomość obsługi agregatów prądotwórczych o mocach do 500 kVA,
• podstawowa znajomość obsługi zasilaczy UPS o mocach
do 200 kVA,
• uprawnienia elektryczne SEP
E1 do 1 kV,
• zdolności manualne i wiedza
z zakresu mechaniki (wymiana
części).
d) podstawowa znajomość techniki
światłowodowej i sieci LAN,
e) znajomość języka angielskiego na
poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
f) wykształcenie techniczne,
g) prawo jazdy kat. B,
h) komunikatywność, sumienność,
dobra organizacja pracy oraz
umiejętność współpracy z zespołem,

i) mile widziane prawo jazdy kat.
B+E, uprawnienia zwyżki, HDS,
inne.
Oferujemy:
a) stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę,
b) wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
c) możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
d) wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych kompetencji,
e) ubezpieczenie grupowe na życie,
f) dobrą atmosferę,
g) ciekawą pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV i list motywacyjny,
b) oświadczenie kandydata o niekaralności,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata, od kiedy
może nastąpić zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów
rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych),
f) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych
osobowych.
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: kadry@ssm.silesia.pl
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat
na stanowisko: elektryk/serwisant”
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Oferty niewykorzystane podlegają
zniszczeniu.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice.
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji
przetargowej i umów na prace
remontowe, w tym współudział
przy wykonywaniu przedmiarów
i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór
robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur
w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu
planu remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do
Działu Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach
właścicieli lokali oraz bieżąca
współpraca z przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód
dla firm ubezpieczeniowych,
potwierdzanie regresów i ich
weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie
gminnych lokali mieszkalnych
oraz sporządzanie protokołów
zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe
techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania
nieruchomościami,
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• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja
w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach,
wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy
o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na
adres: kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko
inspektora ds. technicznych” w terminie do 7 czerwca 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do
odwołania naboru bez podania
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć
klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust.1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr
119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 30 kwietnia 2019 r.

● pracownik produkcji (mechanik 
samochodowy, frezer, tokarz)
wykształcenie min. zawodowe, min. rok stażu pracy
na podobnym stanowisku, znajomość rysunku technicznego, wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu
technik montażu zespołów, obróbki skrawaniem,
obsługa narzędzi pomiarowych, uprawnienia na wózek widłowy, obsługa suwnicy z poziomu roboczego
– mile widziana, prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: prowadzenie operacji montażu mechanicznego
i hydraulicznego poszczególnych części zespołu oraz
zespołów w gotowe wyroby, wykonywanie elementów według dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, dbanie o należyty stan maszyn i narzędzi,
utrzymanie czystości na stanowisku pracy, jedna
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik/elektryk pojazdów 
samochodowych
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe
na ww. stanowisku, zakres obowiązków: samodzielna
naprawa pojazdów samochodowych, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● operator maszyn CNC

wykształcenie zawodowe lub średnie, doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętność pracy
w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz dokładność
w wykonywaniu zadań, gotowość do pracy w systemie
trzyzmianowym, zakres obowiązków: obsługa maszyn
CNC typu tokarka, frezarka, obsługa maszyn skrawających (tokarka, frezarka, szlifierka, wiertarka i inne),
dbanie o sprawny przebieg procesów obróbki, dbanie

o wysoką jakość wykonania, obsługa podstawowych
urządzeń pomiarowych typu suwmiarka, średnicówka
i inne, trzy zmiany, miejsce pracy: Przyszowice;

● ślusarz

wykształcenie zawodowe, zakres obowiązków: zlecone prace przy montażu i demontażu części głowic
silnikowych, umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● asystentka stomatologiczna/higienistka
wykształcenie średnie kierunkowe, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku, zakres obowiązków:
prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej,
przygotowywanie gabinetu do pracy i czynna asysta
przy zabiegach, wymiar etatu do uzgodnienia, dwie
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. C

wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe: 2-3 lata, prawo jazdy kat. C, zakres obowiązków: transport odpadów na terenie miasta, jedna
zmiana, miejsce pracy: teren Gliwic;

● sprzedawca

wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doświadczenie, dobra organizacja pracy, zakres obowiązków: wydawanie i sprzedaż posiłków, sprzedaż
towarów handlowych, produkcja kanapek, dbałość
o prawidłowy wizerunek bufetu, uzupełnianie towaru,
dbanie o czystość i porządek na linii wydawczej oraz
na terenie restauracji, obsługa zleceń specjalnych:
lunch, bankiet, miejsce pracy: Gliwice, restauracja
pracownicza Tenneco, oferta również dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości:

• działka nr 722, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,5863 ha,
Bi – 0,0513 ha, Bz – 0,5350 ha,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0196 ha,
Bi – 0,0114 ha, Bz – 0,0082 ha,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0560 ha,
Bz – 0,0560 ha,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0349 ha,
Bz – 0,0349 ha,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0163 ha,
Bz – 0,0163 ha,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0325 ha,
Bi – 0,0269 ha, Bz – 0,0056 ha,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0482 ha,
Bz – 0,0482 ha,
o łącznej powierzchni 0,7938 ha. Usytuowane na płn. od ul. Cmentarnej/przy
ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej
w Gliwicach.

Termin przetargu: 19 czerwca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 950 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174.

Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2019 r.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności:

• części nieruchomości stanowiącej
działkę nr 324, obręb Stare Miasto,
o pow. gruntu 0,1822 ha, zabudowaną budynkami położonymi przy
ul. Tadeusza Kościuszki 44 i ul. Tadeusza Kościuszki 46 w Gliwicach,
z KW GL1G/00048793/0, użytek:
Bi – inne tereny zabudowane.
Termin przetargu: 10 czerwca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1 200 000,00 zł

Cena nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 ze zm).

Wadium: 120 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 100/2019 do 17 maja 2019 r.

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

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

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
informuje,
że w siedzibie jednostki, przy
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, jak i Urzędu Miejskiego
w Gliwicach został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/11/2019 do 14 maja 2019 r.,
• nr ZDM/12/2019 do 14 maja 2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność Miasta Gliwice:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz
zawierający nieruchomości:

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą
ułamkowej części działki:

przeznaczone do użyczenia, stanowiące
własność Skarbu Państwa:

• nr 94/2019 do 9 maja 2019 r.;

• nr 12/SP/2019 do 9 maja 2019 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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• nr 51/2019 do 9 maja 2019 r.;

• nr 95/2019 do 9 maja 2019 r.,
• nr 102 – 104/2019 do 15 maja 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 96 – 97/2019 do 9 maja 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 98/2019 do 14 maja 2019 r.

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 19/2019 (951), 9 maja 2019

ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: ul. Cmentarna/ul. Reymonta w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 710, obręb Kolej, o pow. 0,3234 ha, zapisana
w KW nr GL1G/00036926/5, użytek: Bp – zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (0,3075 ha)
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,0159 ha);
• działka nr 918, obręb Kolej, o pow. 0,2382 ha, zapisana
w KW nr GL1G/00036927/2, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
łącznie 0,5616 ha.
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest przy ul. Cmentarnej/ul. Reymonta w Gliwicach, we wschodniej części miasta Gliwice
w sąsiedztwie nieruchomości przemysłowo-komercyjno-produkcyjnych, w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Działki o kształcie nieregularnym, o niewielkich pochyłościach terenu, nieznacznie zadrzewione i zakrzewione.
Skomunikowanie działek nr 710 i 918, obręb Kolej, winno
odbywać się poprzez działkę nr 916, obręb Kolej (własność:
Gmina Gliwice, użytek: dr), do drogi publicznej ul. Reymonta
w Gliwicach zjazdem istniejącym.
Przez zachodnią część przedmiotowego terenu przebiegają istniejące gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia
wraz ze strefami bezpieczeństwa, tj. Gs350CN0,4Mpa;
Gw400CN1,6Mpa oraz sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i sieć teletechniczna. Przebiegające przez przedmiotowe
działki sieci oraz strefy bezpieczeństwa mogą mieć wpływ na
zagospodarowanie przedmiotowych działek.
Zgodnie z Koncepcją dróg rowerowych w Gliwicach planuje
się przyszłościowo budowę trasy rowerowej nr 31 wzdłuż
ulicy Reymonta.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GL1G00036926/5
działka nr 710, obręb Kolej, obciążona jest służebnością
osobistej drogi koniecznej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 710, 918, obręb Kolej, położone są na terenie, na
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki
znajdują się na terenie opisanym symbolem: 2 UPn – co
oznacza: tereny usługowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn do 5 UPn
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
• działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz
składowanie i magazynowanie;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
• sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesyłowe
oraz sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem poszczególnych obiektów,
• dojazdy i parkingi,
• zieleń urządzona.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 809 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2174).

Minimalne postąpienie: 8100,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
8 sierpnia 2019 r.
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 25 marca 2019 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A
i zakończył wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 80 900,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 710, 918, obręb Kolej oraz

wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 3 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym
terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku
pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6932/2018 z 1 października
2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 710, obręb Kolej,
zapisana w KW nr GL1G/00036926/5 oraz prawa własności
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 918,
obręb Kolej, zapisana w KW nr GL1G/00036927/2, stanowiące
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowych
działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca
2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., pod
poz. 2908., zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00046417/7
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6932/18 z 1 października 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami
urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze
mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na
ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b
i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne
do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw,
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji
publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi
zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do
protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę,
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma
ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy
szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo
o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost
z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym,
w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada
na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
UŻYTKOWE
• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter,
pow. 234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze:
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze,
2 sanitariaty, WC, klatka schodowa, lokal
do generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 10 (dz. nr
371, 372), parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu

• PL. JAŚMINU 8, lokal nr I, parter, pow.
130,00 m2, 8 pomieszczeń, lokal do generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 9 (dz. nr 377,
378, 379), parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu

Termin przetargu: 16 maja 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin oględzin: 14 maja 2019 r. od godz. 9.00 do
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2019 r.

Termin przetargu: 16 maja 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 223 920,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin oględzin: 14 maja 2019 r. od godz. 11.00 do
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 11 (dz. nr 373,
374), parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu

Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 12 (dz. nr 373,
374), parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu

Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 9 (dz. nr 371,
372), parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. FREDRY 2, garaż nr G5, parter, pow.
27,35 m2, 1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 maja 2019 r. od godz.
10.45 do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I, parter, I piętro, pow. 376,76 m2 + 2 piwnice o łącznej
powierzchni: 42,51 m2, 15 pomieszczeń,
3 korytarze, 4 WC; I piętro – 4 pomieszczenia i 2 korytarze, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 6 czerwca 2019 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 149 600,00 zł
Wadium: 57 500,00 zł
Termin oględzin: 15 maja 2019 r. od godz. 14.00
do 14.15 (dodatkowy termin oględzin: 4 czerwca
2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 31 maja 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

oferuje do wynajęcia:

• pomieszczenia biurowe
o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w Internet
szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez
profesjonalną firmę oraz
monitorowany telewizją
przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC
Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.

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