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Świętujmy
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11 listopada to dla Polaków dzień wyjątkowy. obchodzimy wtedy rocznicę 
odzyskania niepodległości. Mija 101 lat, odkąd józef Piłsudski przejął wła-
dzę wojskową i symbolicznie zakończyły się dla Polski lata pod zaborami.  
Z okazji narodowego Święta niepodległości zaplanowano miejskie uroczystości 
na pl. Piłsudskiego oraz aż trzy okolicznościowe koncerty.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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DRuGa stRona w obieKtywie

Aspirant sztabowy Krzysztof Tacka z Komisariatu IV Policji w Łabędach zajął trzecie miej-
sce w Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2019”, 
w kategorii Najlepsi kierownicy rewirów dzielnicowych. Gratulacje! Aspirant Tacka jest na 
służbie od 1994 r. Od początku swojej kariery jest związany z komisariatem w Łabędach. 
Najpierw pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym, później jako dzielnicowy.  
Od 2007 r. jest kierownikiem rewiru. (Fot. K. Ulas / Szkoła Policji w Katowicach)

Gliwiczanka zasłużona dla rozwoju turystyki

Jeszcze więcej zabawy!

Podczas odbywających się 21 października wojewódzkich obchodów Światowego Dnia 
Turystyki Magdalena Baraniecka z Muzeum w Gliwicach została wyróżniona Dyplomem 
Marszałka za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2019 roku. Od dziewięciu lat Magdalena 
Baraniecka z sukcesem prowadzi Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, z którego 
usług corocznie korzysta kilka tysięcy osób. Poza działalnością informacyjną Centrum 
realizuje także wiele projektów, które mają przyciągnąć zainteresowanie gliwiczan 
i turystów odwiedzających miasto. (fot. P. Pyrlik / UMWS)

Zakończyła się kolejna edycja miejskiego konkursu „Gliwickie place zabaw”. Nowe 
urządzenia pojawiły się na skwerach zabawowych zarządzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe Gwarków, Obrońców Pokoju i Szobiszowice. Na najmłodszych gliwiczan 
czekają tam nowe huśtawki, karuzele, przeplotnie i kiwaki. Dotychczas w ramach 
konkursu, który od dekady organizuje Miasto Gliwice, doposażono 56 placów zabaw, 
które zyskały 106 urządzeń, o łącznej wartości ponad 421 tys. zł. (fot. materiały MZUK)

Policjant z Łabęd wśród najlepszych!

Rekordowa kwesta!

Nostalgiczne i pełne zadumy święto już za nami. Podczas dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek na gliwickich nekropoliach pojawiło się tysiące osób odwiedzających groby 
najbliższych, zapalających znicze, składających kwiaty. Ale też biorących udział w kweście. Dzięki zaangażowaniu osób odwiedzających cmentarze i wolontariuszy padł 
kolejny rekord – podczas trzydniowej kwesty na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach zebrano rekordową sumę 245 603 zł! (fot. Mosquidron)

Gliwickie „skrzaty” wygrały ligę

Ostatnie dwie kolejki futbolowej Ligi Skrzatów odbyły się na obiekcie Orkana Arena 
w gliwickiej Wójtowej Wsi. W emocjonujących meczach najmłodszych zawodników 
drużyna GTW ŚAF Gliwice zmierzyła się z Górnikiem Zabrze oraz FA Pyskowice. Wszystkie 
spotkania zostały wygrane przez młodych gliwiczan. Zainteresowanym przypominamy, 
że do sekcji piłkarskich prowadzonych przez Stowarzyszenie GTW w ramach Śląskiej 
Akademii Futbolu można zapisać się w każdej chwili! (fot. ŚAF Gliwice)

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

Po zakończeniu prac przy ul. jagiellońskiej i oddaniu jej do użytku kierowcom, drogowcy przenieśli się na kolejny odcinek  
ul. Zabrskiej. Zostanie tam zdemontowane torowisko, pojawi się nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i droga dla rowerów.
Potężna inwestycja drogowa 
wchodzi w kolejny etap. Kie-
rowcy jeżdżą już odnowioną  
ul. Jagiellońską, przy której 
obecnie trwają nasadzenia drzew 
i krzewów. Wcześniej remont 
objął także ul. Szarą i 160-metro-
wy odcinek ul. Zabrskiej. Teraz 
przyszedł czas na modernizację 
kolejnego odcinka tej ulicy.

5 listopada rozpoczął się 
kolejny etap przebudowy 
ul. Zabrskiej. uwaga, kie-
rowcy – częściowo została 
ona wyłączona z ruchu. 
Roboty są prowadzone do 
skrzyżowania z ul. Hutniczą.

Prace rozpoczęły się od demon-
tażu torowiska. Następnie wy-
mieniona zostanie infrastruktura 
podziemna. – Do wiosny 2020 r.  
swoje sieci uporządkuje m.in. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji i wówczas będą kon-
tynuowane roboty zasadnicze, 
m.in. wymiana nawierzchni jezdni 
i chodników oraz budowa oświe-
tlenia i drogi rowerowej – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecz-
nik prasowy ZDM w Gliwicach. 
Zakończenie prac zaplanowano 
na przełom III i IV kwartału 2020 r. 

w związku z przebudową  
ul. Zabrskiej, wprowadzono 
tymczasową organizację ruchu 

autobusów – informuje Zarząd 
transportu Metropolitalnego. 
objazdy dotyczą linii a4, a4n, 
6 i 197.

Autobusy linii A4 i A4N jadące 
w kierunku zajezdni, po obsłudze 
przystanku Gliwice jagiellońska 
jadą ulicami: Jagiellońską, Hut-
niczą, Zabrską i Chorzowską, do 
włączenia się na rozkładową 
trasę na przystanku Gliwice Dą-
browskiego. W kierunku Teatru, 
po obsłudze przystanku Gliwice 
Dąbrowskiego, autobusy jadą 
ulicami: Chorzowską, Zabrską, 
Hutniczą i Jagiellońską, do włą-
czenia się na rozkładową trasę na 
przystanku Gliwice jagiellońska. 

Przystanek Gliwice Zabrska sta-
nął na ul. Hutniczej. Tymczasowo 
włączony do obsługi został przy-
stanek Gliwice Franciszkańska 
w kierunku zajezdni.

Autobusy linii 6 jadące w kie-
runku Katowic, po obsłudze 
przystanku Gliwice odlewni-
ków jadą ulicami: Robotniczą, 
Franciszkańską, Jagiellońską, 
do włączenia się na rozkładową 
trasę na przystanku Gliwice 
jagiellońska. W kierunku ul. 
Robotniczej trasa linii nie uległa 
zmianie. Stanowisko przystanku 
Gliwice Zabrska w kierunku pla-
cu Piastów zostało wyłączone 
z obsługi. W zamian przywróco-

no tymczasowe stanowisko przy-
stanku Gliwice Franciszkańska 
w kierunku placu Piastów, które 
usytuowano na ul. Franciszkań-
skiej, przed skrzyżowaniem  
z ul. Hutniczą.

Autobusy linii 197 w kierunku 
Łabęd, po obsłudze przystanku 
Gliwice bł. czesława, jadą ulica-
mi: Błogosławionego Czesława, 
Zabrską, Hutniczą i Jagiellońską, 
do włączenia się w rozkładową 
trasę na przystanku Gliwice ja-
giellońska. W kierunku Sośnicy 
trasa linii nie uległa zmianie. 
Przystanek Gliwice Zabrska 
tymczasowo obsługiwany jest 
na ul. Hutniczej. (mf)

Drogowcy  
przenieśli się na Zabrską fo
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umowę w tej sprawie podpisali 5 listopada w Ka-
towicach janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gli-
wic i wojewoda śląski jarosław wieczorek. Ponad  
2,3 mln zł dofinansowania do tej inwestycji mia-
sto otrzyma z rządowego programu Fundusz Dróg 
samorządowych. 

– Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych to przede 
wszystkim konkretna pomoc 
skierowana do określonej grupy 
mieszkańców Gliwic. Z całą pew-
nością będzie to dla nich bardzo 
duża i odczuwalna poprawa – 
podkreśla p.o. prezydenta Gliwic 
Janusz Moszyński.

Budowa odcinka drogi gminnej 
o długości 463 m, stanowiącej 
przedłużenie ul. Kozłowskiej, 
będzie realizowana w 2020 
roku w systemie zaprojektuj 
i wybuduj. Postępowanie prze-
targowe trwa, swoje oferty 

zgłosiło dwóch potencjalnych 
wykonawców. Najkorzystniej-
szą cenę zaproponował Drogo-
max z Tarnowskich Gór. 

Nowo budowany fragment  
ul. Kozłowskiej będzie drogą 
gminną z pierwszeństwem prze-
jazdu i jezdnią z dwoma pasami 
ruchu o szerokości 2 × 2,75 m. 
Po południowo-wschodniej 
stronie jezdni ma być wybudo-
wany chodnik o szerokości 2 m, 
a po przeciwnej stronie droga 
rowerowa (od istniejącej ul. 
Kozłowskiej do skrzyżowania 
z dojazdem do ul. Morskiej) 

2,3 mln zł na przedłużenie ul. Kozłowskiej
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i ciąg pieszo-rowerowy (od 
skrzyżowania z dojazdem do 
ul. Morskiej do cieku wodnego 
stanowiącego koniec opracowa-
nia projektowego). W ramach 

inwestycji zostanie wybudo-
wana kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie uliczne. Zapla-
nowano również przebudowę 
istniejącej sieci wodociągowej, 

energetycznej, gazociągowej 
i teletechnicznej.

Przewidywane zakończenie prac 
– IV kwartał 2020 r.  (kik)
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Pierwsza w europie,
druga na świecie

Katowicka specjalna strefa ekonomiczna sa (Ksse) po raz kolejny zo-
stała uznana przez jury prestiżowego rankingu FDi business Financial 
times 2019 za najlepszą w europie i drugą na świecie.
Międzynarodowe jury wyróż-
niło KSSE nie tylko za nowe 
inwestycje, działalność na 
rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy i pozyskiwania kadr, ale 
również za transfer technologii 
oraz prace nad rozwojem prze-
mysłu 4.0. 

Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna zajmuje powierzchnię 
2749 ha na terenie województwa 

śląskiego, opolskiego i małopol-
skiego, w tym 389,4 ha w Gliwi-
cach. Skupia obecnie ponad 400 
firm, które zainwestują łącznie 
niemal 36 mld zł i utworzą ponad 
80 tys. miejsc pracy, w tym ponad 
20 tys. w samej tylko Podstrefie 
Gliwickiej KSSE. 

– Od lat Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna jest 
liderem w pozyskiwaniu BIZ 

w Polsce. W ostatnim czasie 
przyciągamy do Polskiej Strefy 
Inwestycji coraz więcej nowych 
projektów, w których przewa-
żają małe i średnie firmy. Sta-
wiamy na rozwój przedsiębior-
czości, co potwierdzają nasze 
wyniki. Od początku 2019 roku 
pozyskaliśmy już 32 inwestycje 
warte blisko 2,3 mld zł – pod-
kreśla prezes KSSE dr Janusz 
Michałek.  (mf)
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13 listopada w centrum edukacyjnym im. św. jana Pawła 
ii (naprzeciw gliwickiej katedry) odbędzie się kolejne 
spotkanie w ramach popularnego miejskiego cyklu Ka-
wiarenka Zdrowia. Początek – godz. 17.00. wstęp wolny!

Tematem przewodnim będzie rola 
aktywności fizycznej w każdym 
wieku. Prelekcję wygłosi Mateusz 
Cisło, terapeuta manualny. 

O oprawę muzyczną spotkania 
zadba Bernadeta Kowalska z go-

ścinnym udziałem Krzysztofa 
Wierzchowskiego. Na koniec 
uczestnicy mogą też tradycyjnie 
liczyć na zdrowy poczęstunek.

Organizatorem Kawiarenki Zdro-
wia jest Miasto Gliwice.  (kik)
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Politechnika Śląska znalazła się w gronie 10 najlep-
szych polskich uczelni, które w latach 2020–2026 
będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. 
to wyniki pierwszego konkursu w programie  
„inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”.

Celem konkursu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Ba-
dawcza” (IDUB) było wyłonienie 
i wsparcie uczelni, które będą 
dążyć do osiągnięcia statusu 
uniwersytetu badawczego, 
a także będą w stanie skutecz-
nie konkurować z najlepszymi 
ośrodkami akademickimi w Eu-
ropie i na świecie.

Do udziału w pierwszej edycji 
zakwalifikowano 20 najlep-
szych uczelni w kraju. Wszyst-
kie z nich spełniły ustawowe 
warunki dotyczące kategorii 
naukowych uzyskanych pod-
czas ostatniej kompleksowej 
oceny jednostek naukowych 
w odniesieniu do liczby dzie-
dzin i dyscyplin, w których 
uczelnia prowadzi działalność 
naukową. 

Ponadto żaden z kierunków 
studiów prowadzonych przez 
uczelnię nie mógł mieć nega-
tywnej oceny Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

– Programy rozwojowe pre-
zentowane przez uczelnie były 
oceniane przez grono zagra-
nicznych ekspertów. Program 
Politechniki Śląskiej został 
oceniony bardzo wysoko. To 
pokazuje, że prace, które 
prowadzimy od 2016 roku, 
zmierzają w stronę doskona-
łości naukowej i poprawy ja-
kości kształcenia. Uzyskaliśmy 
ogromną szansę rozwoju uczel-
ni, to wielki prestiż i przede 
wszystkim wielki zaszczyt dla 
całej wspólnoty akademickiej 
– mówi rektor Politechniki 
Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk.

Międzynarodowy zespół eksper-
tów związanych z sektorem nauki 
i szkolnictwa wyższego wyłonił 
10 uczelni, które w przyszłości 
staną się uczelniami badawczymi. 
Znalazły się wśród nich:
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Warszawski
• Politechnika Gdańska

• Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu

• Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie

• Uniwersytet Jagielloński
• Politechnika Warszawska
• Gdański Uniwersytet Me-

dyczny

• Uniwersytet Wrocławski
• Uniwersytet Mikołaja Koper-

nika w Toruniu.

Więcej informacji na ten te-
mat można znaleźć na stronie  
www.polsl.pl.  
 
 (mf)
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Politechnika uczelnią badawczą

8 listopada (piątek) biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w siedzibie urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 będzie 
nieczynne. informację o innych instytucjach konsumenckich 
oraz poradniki konsumenckie będzie można uzyskać w urzędzie 
Miejskim w pokoju 008 (sekretariat).

Przypominamy, że w tym czasie do 
dyspozycji mieszkańców pozostaje 
INFOLINIA KONSUMENCKA (tel. 
801-440-220, 22/290-89-16), 
czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–18.00.

W celu uzyskania porady konsumenc-
kiej można również skontaktować 
się z Wojewódzkim Inspektoratem 
Inspekcji Handlowej w Katowicach 
(ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice,  
tel. 32/356- 81-00).  (kik)

uwaga, konsumenci!

Zapraszamy!

https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx
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Z Miasta

11 listopada to dla Polaków dzień wyjątkowy. obchodzimy wtedy 
rocznicę odzyskania niepodległości. Mija 101 lat, odkąd józef Pił-
sudski przejął władzę wojskową i symbolicznie zakończyły się dla 
Polski lata pod zaborami. Z okazji narodowego Święta niepodle-
głości zaplanowano miejskie uroczystości na pl. Piłsudskiego oraz 
aż trzy okolicznościowe koncerty.
Gliwickie uroczystości rozpoczną 
się 11 listopada o godz. 12.30 od 
mszy świętej w intencji Ojczyzny. 
Liturgia zostanie odprawiona 
w katedrze Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5). 

Później uczestnicy mszy przema-
szerują na pl. Piłsudskiego, gdzie 
zaplanowano wojskowy ceremo-
niał. Około godz. 14.30 żołnierze 
złożą meldunek i podniosą flagę 
państwową. Odbędzie się także 

apel poległych i salwa honoro-
wa. O godz. 15.15 nastąpi zło-
żenie kwiatów ku czci żołnierzy 
francuskich poległych w latach 
1920‒22 w parku Starokozielskim 
(ul. Kozielska).

Tradycyjnie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości zaplano-
wano także koncerty. 8 listopada 
w klubie batalionu powietrzno-
desantowego (ul. Mieszka I 26) 
z patriotycznym programem 
wystąpią słuchacze Państwowe-
go Policealnego Studium Zawo-
dowego Wokalno-Baletowego. 
Początek koncertu o godz. 11.00. 
Tego samego dnia, o godz. 12.00, 
w Centrum im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a) rozpocznie 
się Koncert Pieśni Patriotycznej 
organizowany przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gliwicach. Na oba 
koncerty wstęp jest wolny.

Największa impreza artystycz-
na z okazji Święta 11 Listopada 
odbędzie się w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55‒57). W poniedziałek  
o godz. 18.00 rozpocznie się kon-

cert „Niepodległej”. To projekt 
prezentujący przede wszystkim 
piosenki z pierwszej połowy XX 
wieku. „My pierwsza brygada”, 
„Rebeka”, „Moje serce zostało 
we Lwowie” – Izabela Szafrań-
ska zaprosi publiczność w sen-
tymentalną podróż do dawnej 
Polski. Cofniemy się do czasów 
I i II wojnej światowej, posłu-
chamy piosenek śpiewanych 
podczas powstania w getcie oraz 
powstania warszawskiego. Nie 
zabraknie też utworów współ-
czesnych – usłyszymy między 
innymi przejmującą „Ojczyznę” 
Marka Grechuty.

Organizatorem miejskich obcho-
dów Narodowego Święta Nie-
podległości na pl. Piłsudskiego 
oraz koncertu w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach jest Miasto 
Gliwice. (mm)

Świętujmy razem!
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Projekt zagospodarowania pasa drogowego 
ul. chorzowskiej z wykorzystaniem terenu 
po nieczynnym torowisku tramwajowym 
wykona biuro a-propol. czego możemy się 
spodziewać? sporych zmian.

W planach jest przebudowa  
ul. Chorzowskiej od skrzyżowa-
nia ul. Zabrskiej, Dąbrowskiego 
i Poniatowskiego do zajezdni 
tramwajowej.

wstępna koncepcja zakła-
da przebudowę skrzyżowa-
nia na rondo, a w miejscu 
nieczynnego torowiska 
utworzenie strefy rowero-
wo-spacerowej.

Plany zakładają zwężenie ulicy do  
9 metrów i utworzenie azyli dla 
pieszych. Ma też być bardziej zie-
lono. Zaplanowano budowę miejsc 
postojowych oraz małą architektu-
rę: ławki i stojaki rowerowe. 

Głównym punktem przebudowy 
ma być likwidacja nieczynnego 
torowiska tramwajowego. Pla-
nowane prace mają poprawić 
bezpieczeństwo i parametry 
funkcjonalno-użytkowe ulicy.

Na podstawie tej koncepcji wy-
łoniona przez Zarząd Dróg Miej-
skich w przetargu gliwicka firma 
A-propol przygotuje dokumenta-
cję projektowo-budowlaną. 

Wykonawca zlecenia może wpro-
wadzić zmiany, które jeśli zostaną 
zaakceptowane przez Miasto, 
będą brane pod uwagę podczas 
przebudowy ul. Chorzowskiej. 
A-propol ma 15 miesięcy na przy-
gotowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego inwestycji.  (mf)
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Kolejny krok w stronę
przebudowy ul. chorzowskiej
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architektura w roli głównej
loty samolotem jednych przerażają, drugich wprawiają w ekstazę i poczucie panowania nad światem. często 
jednak podniebne ekranizacje nie do końca oddają magię wersji pierwotnej – oryginalnego scenariusza lub po-
rywającej książki... tak jest z Dywizjonem 303 arkadego Fiedlera, który wciąż nie doczekał się godnej oprawy 
filmowej. Dla mnie to fantastyczny wstęp do przemyśleń o wojnie, podbojach przestworzy i architekturze lotnisk. 

Czy ktoś wie, że 4 z 30 wydań 
Dywizjonu 303 opublikowano 
jeszcze w okupowanej Polsce? 
Powieść czytano z wypiekami na 
twarzy. Sam autor tak charakte-
ryzował swoje dzieło: „Spośród 
wszystkich moich książek »Dy-
wizjon 303« jest chyba utworem 
pisanym najbardziej na gorąco, 
pod bezpośrednim wrażeniem 
rozgrywających się w 1940 roku 
wypadków. Pierwsze stronice 
powstawały już podczas ostat-
niej fazy owego osobliwego 
dramatu, nazwanego Bitwą 
o Brytanię, a ostatnie stronice 
kończyłem kilkanaście tygodni 
później, kiedy wciąż jeszcze, niby 
echo owej bitwy, warczały nocą 
nad Londynem motory Luftwaffe 
i padały bomby na miasto”. 

Książka powstała na zamówienie 
gen. Władysława Sikorskiego, 
który poprosił Fiedlera o repor-
taż z pola powietrznych bitew 
o Anglię z udziałem Dywizjonu 
303 Eskadry Kościuszkowskiej. 
Wojenna publikacja skupiała 
się głównie na bohaterskich 
polskich lotnikach i na tym, co 
w przestworzach. Hangary lot-
nicze grały w niej jedynie rolę 
tła. Ale bądźmy szczerzy – jakże 
istotnego! To tam zabezpieczano 
i reperowano samoloty, robiąc 
wszystko, by komenda „gotowy 
do lotu” nie była pustym sloga-
nem.

w Gliwicach także mamy 
lotnicze tradycje – i chęt-
nie do nich wracamy. 

Pierwsze próby z awiacją w na-
szym mieście czyniono już 
w 1910 roku. W pobliżu Zamecz-

ku Leśnego 
f r a n c u -
sko-nie-
m i e c k i 
inżynier 
C l a u d e 
D o r n i e r 
w z n i ó s ł 
się w swojej 
maszynie w po-
wietrze aż 50 metrów. 
Jego kolejne projekty po-
konywały większe wysokości 
i odległości. Najbardziej znaną 
konstrukcją Dorniera miała być 
wielka „łódź latająca”: Do-X.

Następne przymiarki do za-
władnięcia przestrzenią po-
wietrzną Gliwic miały miejsce 
w 1913 roku. Sygnał do dzia-
łań przyszedł nomen omen… 
z góry. To władze w Berlinie 
nakazały utworzenie lotniska 
w Gleiwitz. Miało zaspakajać 
potrzeby przede wszystkim 
wojskowe. Miejsce wybrano 
nieszczególnie korzystne – za-
głębienie w pobliżu Kąpieliska 

Leśnego. Nieudane loty i małe 
katastrofy spowodowane 
tą lokalizacją doprowadziły 
do likwidacji lotniska cztery 
lata później. Rok wcześniej 
wybrano jednak nowy teren, 
na północ od Bojkowa, jako 
miejsce następnego (do dziś 
funkcjonującego) małego por-
tu lotniczego.

Na potrzeby amatorów lotów 
wybudowano tam hangary, 
stację kontroli silników oraz bu-
dynek administracyjny. Później 
dodano kasyno oficerskie, dom 

mieszkal-
ny i ba-
rak szta-
b o w y . 
O k r e s 
po prze-

g r a n e j 
I  w o j n i e 

ś w i a t o w e j 
i związane z tym 

postanowienia Trak-
tatu Wersalskiego wymusiły 

przekształcenie lotniska w miej-
sce stricte cywilne. Wtedy to 
w miejscu starych hangarów 
zbudowano następne obiekty, 
m.in. budynek dworca lotni-
czego, stację meteorologiczną 
i nowy hangar. 

Lokalizacja gliwickiego lot-
niska, wiążące się z tym 
miejscem 
p r e s t i ż 
i  przewi-
d y w a n e 
profity dla 
miasta nie 
spodobały 

się sąsiadom. Zabrze i Bytom 
miały najwięcej do zyskania 
i stracenia. I w tym przypadku 
o „być albo nie być” Flughafen 
Gleiwitz zadecydowały zno-
wu władze w Berlinie. Rzecz 
jasna na korzyść Gliwic. I tak 
już w 1925 roku można było 
polecieć stąd do Berlina z mię-
dzylądowaniem we Wrocławiu. 
Rozrastająca się infrastruktura 
lotniska była imponująca i aż 
żal, że tak mało po niej zostało. 

Tak jak i dzisiaj na płycie odby-
wały się różnorakie imprezy – 
a to skoki spadochronowe, a to 
pokazy akrobacji samolotowej, 
a to odwiedziny sterowca Graf 
Zeppelin. To ostanie wydarze-
nie jest do dzisiaj pamiętane! 
Pierwszy raz Zeppelin pokazał 
się nad Gliwicami w 1929 roku, 
a drugi raz w 1931 roku. Było 
co oglądać i świętować, a my 
możemy zobaczyć ten ciekawy 
epizod w historii lotniska na 
starych pocztówkach. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Ps 
Nawiązując do ubiegłotygo-
dniowego tekstu o dworze 
przy ul. Dworskiej, zdradzę 
Państwu, że niedługo na Gliwi-
ce.eu ukaże się filmowa relacja 
obrazująca potencjał tkwiący 
w zabytku i nowe informacje 
o powstaniu obiektu. Zachę-
cam do oglądania!
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https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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w mieście jest coraz więcej urządzeń do ćwiczeń 
w plenerze. ostatnio, dzięki Gliwickiemu budżetowi 
obywatelskiemu 2019, siłownie plenerowe powstały 
w pobliżu placu zabaw przy pl. Grunwaldzkim i przy  
ul. bema. Przyrządy pojawiły się też przy ul. Partyzantów.

Siłownia przy placu zabaw 
to bardzo dobra lokalizacja 
– rodzice, szlifując formę, 
mogą cały czas mieć na oku 
bawiące się dzieci. Do dyspo-
zycji mieszkańców lubiących 
aktywny wypoczynek na placu 
Grunwaldzkim jest 5 podwój-

nych urządzeń: wypychacz/
podciągacz, biegacz/rowerek, 
prasa nożna/wioślarz, orbitrek/
twister oraz stepper/wahadło. 
Zamontowano je na bezpiecz-
nej nawierzchni z gumowych 
płyt. W pobliżu ustawiono też 
pięć stojaków na rowery oraz 

ławki. Zadanie zostało zreali-
zowane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2019 
i kosztowało ponad 102 tys. zł.

Miejski Zarząd usług 
Komunalnych w ramach 
Gbo 2019 wybudował 
też siłownię przy ul. 
bema. 

Zamontowano nawierzchnię 
z gumowych płyt, wybrukowa-
no kostką alejki, do dyspozycji 
aktywnych gliwiczan oddano 
pięć podwójnych urządzeń: 
podciągacz/wypychacz, bie-
gacz/rowerek, prasę nożną/
wioślarza, orbitreka/twistera 
oraz stepper/wahadło. 

Na skwerku pojawiły się też 
ławki i trzy stojaki na rowery. 
Siłownia, wykonana na terenie 
będącym własnością Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Domator”, bę-
dzie w utrzymaniu spółdzielni. 

Inwestycja kosztowała niemal 
105 tys. zł.

Warto wiedzieć, że urządzenia do 
ćwiczeń pod chmurką zamonto-
wano też na terenie nowo po-
wstałego placu rekreacyjnego przy 
ul. Partyzantów (przy ZSO nr 2).  
Przyrządy zostały przeniesione 
z CSK Łabędź. 

Do dyspozycji mieszkańców są 
cztery podwójne urządzenia: 
ławka, prostownik pleców, 
wahadło, twister obrotowy, 
dwa wyciągi górne i nowy za-
kup – koło tai–chi. W pobliżu 
ustawiono ławki parkowe, roz-
ciągnięto trawnik. Teren został 
oświetlony. Ze skweru będzie 
można korzystać po ogrodze-
niu terenu pobliskiej budowy 
boiska.  
 (mf)

aKtualnoŚci

nowy plac zabaw coraz  
bliżej! 

trwa budowa nowe-
go placu zabaw przy  
ul. Klasztornej. wy-
konawca inwestycji 
został już wybrany. 
Zadanie realizowane 
w ramach Gliwickiego 
budżetu obywatel-
skiego powinno być 
gotowe na początku 
grudnia.
Nowy plac zabaw stanie na 
trawiastej działce i będzie miał 
powierzchnię około 750 m2.  
Po zakończeniu prac dzieci 
będą miały do dyspozycji ze-
stawy zabawowe pozwalające 
na różnego rodzaju aktywność 
fizyczną: wspinanie, skoki, po-
konywanie przeszkód i szeroko 
rozumiany rozwój ruchowy. 
Rodzaje urządzeń zostały za-
akceptowane na spotkaniu 
z Radą Dzielnicy Łabędy. 

W ramach GBO na bezpiecznej 
nawierzchni z gumowych płyt 

zostaną zamontowane dwa 
urządzenia wielofunkcyjne 
ze zjeżdżalniami, drabinkami, 
rurami, mostkami, ściankami 
do wspinaczki, pajęczymi sie-
ciami, tubami przenoszącymi 
dźwięk oraz kreatywnymi 
urządzeniami rozwijającymi 
wyobraźnię i psychomotorykę 
najmłodszych. Na placu zabaw 
staną też huśtawki, w tym typu 
bocianie gniazdo, piaskownica, 
tablica do rysowania i kiwak 
w kształcie łabędzia. Teren 
zostanie wyposażony w ławki 
z oparciem, stalowe kosze na 

śmieci i tablice informacyjne 
oraz chodniki. Będzie ogrodzo-
ny i zabezpieczony samoczyn-
nie zamykającą się bramką. 

Plac zabaw przy ul. Klasztor-
nej buduje konsorcjum firm 
BHPlay Maciej Mync i PPHU 
MULTI Anna Wszelaczyńska 
z Gliwic. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, z placu za-
baw przy ul. Klasztornej dzieci 
będą mogły skorzystać jeszcze 
w tym roku. Inwestycja będzie 
kosztować ponad 365 tys. zł.  
 (mf)
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Dwie gliwickie ulice zmieniły nazwy. od 19 paździer-
nika mamy ulice Kolorową i brylantową. 

Kolorowa to nowa nazwa do-
tychczasowej ul. Bolesława Pia-
seckiego w dzielnicy Obrońców 
Pokoju. Brylantowa to z kolei 
dawna ul. SDKPiL w Starych Gli-
wicach. Zmiany zostały wprowa-
dzone zarządzeniem Wojewody 
Śląskiego. 

Są związane z ustawą o zakazie 
propagowania komunizmu i in-
nego ustroju totalitarnego przez 
nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, 
budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz pomniki. 
 (mf)

Kolorowa  
i brylantowa
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W niedzielnym spotkaniu 14. kolejki PKO Ekstraklasy Piast zremisował na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1:1. Dla gliwiczan to szósty mecz bez porażki z rzędu. W po-
równaniu do meczu z Koroną Kielce w składzie Piasta nastąpiła jedna zmiana. Od pierwszej minuty na murawie pojawił się Tomasz Jodłowiec, który zastąpił Gerarda 
Badíę. (fot. piast-gliwice.eu)

Znakomite wieści z rosyjskiego Iżewska! Na rozgrywanych tam Mistrzostwach Europy 
U23 reprezentant Polski i KŚ AZS Gliwice, Kacper Szczurowski, w świetnym stylu wy-
walczył brązowy medal. W 1. rundzie po emocjonującym pojedynku pokonał Antona 
Sachylovicha (Białoruś) przez ippon w dogrywce. Następnie w ćwierćfinale przegrał 
z Jellem Snippem (Holandia). W rundzie repasażowej nasz reprezentant pokonał Petera 
Arvaia (Węgry) – ippon, by w najważniejszej walce w dotychczasowej karierze pokonać 
Ilię Sulamanidze (Gruzja) przez waza-ari i zdobyć historyczny brąz. (fot. AZS Pol.Sl/eju.net)

Kolejny raz spotkaniu GTK Gliwice emocje towarzyszyły do samego końca. Niestety, 
w decydującym fragmencie lepszy okazał się Trefl Sopot i pokonał podopiecznych 
Pawła Turkiewicza 99:94. Szkoda, bo przy braku AZS-u Koszalin w rozgrywkach 
ligowych to właśnie z Treflem GTK Gliwice miało najlepszy bilans gier bezpo-
średnich. W kolejnym wyjazdowym meczu gliwiczanie zagrają we Włocławku 
z Anwilem. (fot. GTK Gliwice)

Już w sobotę 16 listopada szczypiornistki SPR-u Gliwice rozegrają kolejny 
mecz „u siebie”. O godz. 18.00 podejmą drużynę KS Cracovia 1906. Z powodu 
zamknięcia hali sportowej w Sośnicy (ze względu na generalny remont) mecz ten, 
podobnie jak pozostałe, odbędzie się w hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5.  
Zachęcamy do kibicowania! (fot. SPR Gliwice)

W futsalowych derbach miasta Piast po emocjonującym spotkaniu pokonał GSF 
Gliwice 4:3. Wśród kibiców sympatie były pewnie podzielone, ale na boisku od 
początku walczono o każdy metr. W efekcie fani szybko zobaczyli gole. Udany 
debiut zaliczył Orlando Duarte. Portugalski szkoleniowiec, który przejął zespół 
Piasta Gliwice przed tym meczem, poprowadził swoich nowych podopiecznych 
do drugiej w tym sezonie wygranej. (fot. Piast Gliwice Futsal Team)

Derby Śląska. Mamy remis!

Gratulacje, Mistrzu!

Blisko wygranej w Sopocie Zapowiedziały zwycięstwo

Lepszy Piast
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Miasto Gliwice przystąpiło do realizacji Programu Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019, opartego na ustawie 
z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach ww. 

programu opiekunowie będą mogli otrzymać wsparcie w opiece nad 
osobami niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym roku z programu 
mogą skorzystać 23 osoby. Dzięki realizacji programu w naszym mieście 
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 
niepełnosprawnym będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy, 
która będzie świadczona w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobo-
wego w ośrodku wsparcia oraz  w ramach specjalistycznego poradnictwa. 
cele programu:
• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad osobą niepełnosprawną,
• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świad-

czenie usług opieki wytchnieniowej,
• poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne lub terapeutyczne 

dla rodzin lub opiekunów,
• nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin 

lub opiekunów.
Dla kogo jest Program?
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy 
sprawują bezpośrednią opiekę nad:
• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o nie-

pełnosprawności mającym łączne wskazania do: 
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji,

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Gdzie i jak świadczona będzie usługa?
Program będzie realizowany w trzech modułach:
Moduł i – w ramach pobytu dziennego:
świadczone będą usługi opiekuńcze w postaci opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, realizowane 
przez osoby wskazane przez opiekunów;
Moduł ii – w ramach pobytu całodobowego:
zapewnienie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (z wyłą-
czeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
Usługi w ramach modułów I i II świadczone będą przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie 
internetowej OPS: https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelno-
sprawnosc/za-zyciem/.
Moduł iii – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicz-
nego, terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/
rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną.
Usługa będzie świadczona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7.
limity dla osób korzystających z „opieki wytchnieniowej”  
w 2019 roku
liMity:
• w ramach pobytu dziennego – usługa może być udzielona maksy-

malnie w wymiarze 240 godzin w 2019 r.,
• w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzielona 

maksymalnie 14 dni w 2019 r.,
• w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne 

poradnictwo limit wynosi 25 godzin w 2019 r.
Szacujemy, że wsparcie w 2019 r. otrzymają ok. 23 osoby, w tym  
w poszczególnych modułach:
Moduł I – opieka dzienna – 15 osób,
Moduł II – opieka całodobowa – 3 osoby,
Moduł III – specjalistyczne poradnictwo – 5 osób.
Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „opieki wytchnie-
niowej”?
W celu skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 
2019” należy:
Moduł I i II
udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w celu: 
• złożenia wniosku wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności 

oraz wypełnioną kartą oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej 
skali Bartel,

• przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
• odebrania decyzji administracyjnej lub skierowania.
Moduł III
udać się do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących ul. Gierym-
skiego 7, tel. 32/231-42-01.

● opiekunka dziecięca 
wykształcenie wyższe; przygotowanie pedagogiczne; 
min. roczne doświadczenie w pracy z dziećmi; umie-
jętność pracy z dziećmi w wieku od 3 miesiąca życia; 
zakres obowiązków: prowadzenie zajęć ogólnorozwo-
jowych z dziećmi w wieku od 3 miesięcy i ich rodzicami 
wg scenariusza, który zapewnia pracodawca, zajęcia 
wspierające rozwój mowy, logorytmiki, oddziaływań 
sensorycznych, pedagogiki zabawy oraz kreatywno-
ści; praca w godzinach 10.00–12.00; miejsce pracy: 
Gliwice;

● operator maszyn 
wykształcenie min. średnie techniczne; rok doświad-
czenia zawodowego; doświadczenie w pracy w pro-
dukcji i w obsłudze maszyn; zakres obowiązków: 
przygotowanie materiałów do produkcji, montaż 
i demontaż blach/rur ze stanowiska napawania; wy-
miana części eksploatacyjnych wg harmonogramu, 
konserwacja maszyn, obsługa półautomatycznego 
urządzenia do napawania; dbanie o stanowisko pracy; 

bardzo dobre warunki socjalne; miejsce pracy: Gliwice 
– strefa ekonomiczna;

● monter maszyn i urządzeń przemysłowych 
wykształcenie: brak wymagań; przygotowywanie 
elementów do montażu wg rysunku, dobór i dopa-
sowywanie części i zespołów, montowanie zespołów 
z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów monta-
żowych, obsługa krawędziarki Deratech 160/3200 
CNC oraz linii lakierniczej 33-KTZ; umowa-zlecenie; 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik samochodowy 
wykształcenie: brak wymagań; prawo jazdy kat. B; 
umiejętność wykonania podstawowych/zaawanso-
wanych usług z zakresu mechaniki samochodowej; 
dyspozycyjność (praca zmianowa oraz weekendowa); 
możliwość rozwoju zawodowego i przyuczenia do 
zawodu; zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna 
za wykonywanie usług w zakresie mechaniki i elektryki 
pojazdowej zgodnie ze standardami obowiązującymi 
w firmie; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik administracyjny 
wykształcenie: mile widziane kierunkowe; mile widzia-
ne doświadczenie; średnio zaawansowana znajomość 
języka angielskiego lub hiszpańskiego; znajomość 
pakietu MS Office; zakres obowiązków: rozliczanie 
wyciągów bankowych, wprowadzanie i księgowanie 
dokumentów, przygotowywanie płatności bankowych, 
ewidencja poczty przychodzącej, kontrola i rozliczanie 
rozrachunków, wsparcie w zamknięciu miesiąca/ roku; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● opiekun osoby starszej/  
   opiekun medyczny/  
   opiekun osoby niepełnosprawnej 

wykształcenie zawodowe; udokumentowane do-
świadczenie zawodowe; mile widziany kurs opieki 
nad osobami starszymi lub inny pokrewny z zawodem 
medycznym lub doświadczenie w opiece nad osobami 
starszymi; niekaralność; opieka nad osobą starszą 
w miejscu zamieszkania; dodatkowo – sprzątanie, go-
towanie, pomoc w załatwianiu spraw; miejsce pracy: 
Gliwice, Zabrze, Knurów.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 31 października 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

oferty pracy

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

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

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

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

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

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

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„Kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu ko-

munikacji 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 okre-
sowego lub uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecz-
nych i poznawczych mene-
dżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji 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.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

oferty pracy

komunikaty

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach  
oferuje do sprzedaży  

samochód osobowy marki Ford transit Vii.
szczegóły nt. pojazdu:
• Rok produkcji: 2006 r.
• Przebieg: 339 tys. km
• Pojemność: 2.2 TDCI
• Moc: 63 kw
• Data pierwszej rejestracji: 14 marca 2007 r.
• Rodzaj paliwa: diesel 
• Skrzynia biegów: manualna 
• Napęd: na przednie koła 
• Typ: osobowy podwyższony 
• Kolor: granatowy
• Kraj pochodzenia: Polska
• Zarejestrowany w: Polsce
• Pierwszy właściciel 
• Bezwypadkowy
• VIN: WF0XXXBDFX6P43231

Samochód osobowy w wersji 8+1 przysto-
sowany do przewozu osób niepełnospraw-
nych, w tym na wózkach inwalidzkich. Posia-
damy pełną historię napraw. Samochód nie 

ma aktualnych badań technicznych. Badanie 
techniczne pojazdu wygasło 20 kwietnia 
2019 r. Stan techniczny: dostateczny, wyma-
ga napraw blacharskich. Pojazd jest wyposa-
żony w urządzenie dla osób niepełnospraw-
nych firmy: AMF Gustav Burns GMBH&CO.
KG, typ: EA11185 linearlift, udźwig: 350 kg, 
liczba przystanków: 2, rok budowy: 2007; 
termin kolejnego badania: listopad 2020 r.
cena: 8000 zł brutto
Istnieje możliwość oględzin po wcześniejszym 
umówieniu terminu. Wszelkie dodatkowe 
informacje uzyskać można pod numerem 
telefonu 32/335-96-01 lub 510-593-188, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 15.00. 
termin składania ofert: 15 listopada 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie 
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

urząd Miejski w Gliwicach informuje,
że 1 listopada – 3 listopada br. oraz 9 listopada – 11 listopada br.  

urząd stanu cywilnego w Gliwicach będzie nieczynny. 
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności związane z pochówkiem 
(w zakładzie pogrzebowym, u administratora cmentarza), a zgłoszenia zgonu 
dokonać 4 listopada br. oraz 12 listopada br. w godzinach urzędowania UM.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można działać osobiście lub 
przez pełnomocnika – pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomocnictwa 
do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

Działając w imieniu Żłobków Miejskich  
w Gliwicach informuję,

że w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2017 r. mia-
ło miejsce błędne naliczenie opłat za pobyt dzieci w żłobku określone  
w §2 uchwały Rady Miejskiej nr XXXiii/643/2013, które to spowodowało 
zawyżenie opłat.
w celu dokonania zwrotu nadpłaty prosimy o kontakt z kierownikiem 
oddziału Żłobków Miejskich, do którego uczęszczało dziecko oraz pi-
semne podanie numeru konta, na które zostanie przekazana wpłata.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów s.a., 
44-100 Gliwice, ul. nad bytomką 1,

zaprasza do składania ofert na:
usługę ochrony osób i mienia na terenie:

1. na terenie siedziby firmy, tj. Gliwice, ul. nad bytomką 1,
2. na terenie prowadzonych przez PRuiM s.a. prac budowlanych.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi – STYCZEŃ 2020 r. 
Szczegółowych informacji udziela Główny Inżynier ds. Logistyki, nr telefonu 

32/270-40-03, wew. 140 lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
http://www. pup.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=diesel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_gearbox%5D%5B0%5D=manual
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_transmission%5D%5B0%5D=front-wheel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_color%5D%5B0%5D=grey
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_country_origin%5D%5B0%5D=d
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
www.gliwice.eu
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGłosZenia
nierucHomoŚci

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 ul. wysZyŃsKieGo 14b, lokal 
nr ii, parter, i piętro, pow. 363,85 m2, 
parter: wiatrołap, sala sprzedaży; 
i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biu-
rowe, pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz, kuchnia, wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 008 200,00 zł
wadium: 50 500,00 zł
terminy oględzin: 19 listopada 2019 r. od 
godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 garaż nr 3 położony na płn. 
zachód od ul. GÓRnycH wa-
łÓw 31a, parter, pow. 15,29 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
19 800,00 zł
wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
10.35 do 10.50, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 garaż nr 4 położony na płn. od 
ul. KosÓw, parter, pow. 15,58 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
11 400,00 zł
wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od 
godz. 13.00 do 13.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopa-
da 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
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.

 ul. KoŚciusZKi 6b, lokal nr 11, 
iii piętro, pow. 28,92 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 14 listopada 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
81 000,00 zł
wadium: 4100,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 7 listopada 2019 r.

 ul. lotniKÓw 32, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 55,35 m2 + piwnica: 
2,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
127 900,00 zł
wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 ul. ZiMoRoDKa 7, lokal nr 7, 
i piętro, pow. 36,39 m2 + piwnica: 
4,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
108 200,00 zł
wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od godz. 
12.30 do 12.45 
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 
2019 r. od godz. 9.35 do 9.50, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

ul. PsZcZyŃsKa 155, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 66,74 m2 + piwnica: 
13,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
176 600,00 zł
wadium: 8900,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.40 do 12.55 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. jasiŃsKieGo 11, lokal nr 8, 
ii piętro, pow. 37,41 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
107 400,00 zł

wadium: 5400,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. wRocławsKa 19, lokal nr 13, 
ii piętro, pow. 36,49 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
103 600,00 zł
wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 13 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. wolnoŚci 15, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 51,90 m2 + piwnica:  
5,80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, spiżarka, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
132 800,00 zł
wadium: 6700,00 zł
termin oględzin: 15 listopada 2019 r. od godz. 
13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellon-
ki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. KRÓlowej bony 10, lokal 
nr 3, parter, pow. 39,75 m2 + wc: 
3,84 m2, piwnica: 4,44 m2, komór-
ka: 7,00 m2 (łącznie 15,28 m2),  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
114 400,00 zł
wadium: 5800,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

ul. lelewela 1, lokal nr 3a, parter, 
pow. 45,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
125 600,00 zł
wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od godz. 
10.30 do 10.45 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 12.30 do 12.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• niezabudowanej dz. nr 20, obręb sośnica, zapi-

sanej w Kw nr Gl1G/00030091/0 o powierzchni 
0,0738 ha oraz niezabudowanej dz. nr 21, obręb 
sośnica, zapisanej w Kw nr Gl1G/00033269/0, 
o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowe dział-
ki położone są w Gliwicach przy ul. Związkowej  
i stanowią własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 26 listopada 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 316 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar 
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 31 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 listopada 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• dz. nr 848/6, obręb szobiszowice, o pow. 0,1726 ha, 

z Kw nr Gl1G/00018639/4, użytek b – tereny miesz-
kaniowe, położona przy ul. błękitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 460 000,00 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).
wadium: 46 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 grudnia 2019 r. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale 
ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości 

i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości 
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.
gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 
nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji 
na temat warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału 
Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach, 

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem  
jest wydział Gospodarki nieruchomo-

ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach

Miejski Zarząd usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. strzelców bytomskich 25c, 
zatrudni pracownika  

na stanowisku opiekuna zwierząt – akwarysty 
w Palmiarni Miejskiej przy ul. Fredry 6,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
wymagania konieczne:
• znajomość tematyki akwarystycznej,
• stan zdrowia pozwalający na nurkowanie.
Mile widziane:
• doświadczenie w branży zoologicznej,
• uprawnienia płetwonurka na poziomie minimum P1,
• doświadczenie w branży laboratoryjnej.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało 
m.in.:
• pielęgnacja zbiorników ekspozycyjnych i zbiorników zaplecza,
• opieka nad fauną i florą akwarystyczno-terrarystyczną,
• obsługa urządzeń technologicznych w pawilonach akwarystycz-

nych,
• utrzymanie czystości – szczególnie w zapleczach akwarystyki,
• udział w organizacji wystaw, spotkań dotyczących akwarystyki,
• monitorowanie i analiza parametrów wody akwarystycznej 

przy wykorzystaniu sprzętu laboratoryjnego.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) w terminie 
do 22 listopada 2019 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z  wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

nierucHomoŚci

oferty pracy

ZaRZĄD buDynKÓw MiejsKicH  
i towaRZystwo buDownictwa  

sPołecZneGo sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora nadzoru.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestor-

skiego zgodnie z Prawem Bu-
dowlanym,

• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści 

projektów budowlano-wykonaw-
czych,

• sporządzanie kosztorysów, wycen 
inwestorskich,

• przygotowywanie projektów 
korespondencji w zakresie pro-
wadzonych spraw,

• nadzorowanie likwidacji usterek 
ujawnionych w trakcie gwarancji,

• ustalanie zakresu remontów 
mieszkań socjalnych i docelowych,

• udział w rozstrzyganiu spraw in-
terwencyjnych i skargowych.

wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane, 
• uprawnienia budowlane do kie-

rowania robotami budowlanymi 
o specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej bez ograniczeń,

• przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania 

(Zuzia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania 

nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, 

wysoka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymia-

rze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list motywa-
cyjny i życiorys zawodowy) na adres: 

kadry@zbmgliwice.pl
z dopiskiem „aplikacja na stanowi-

sko inspektora nadzoru”
w terminie do 22 listopada 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do od-
wołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzu-
lę „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 
119, str. 1) wyrażam zgodę na prze-
twarzanie przez Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy do celów rekrutacji*/
przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

Komendant straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 114B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  18 listopada 2019 r. do godz. 
13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko 
urzędnicze w straży Miejskiej 

w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 

e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za dostar-
czone w terminie, jeżeli zostaną do-
starczone na ww. adres w terminie do 
18 listopada 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymaga-
nia konieczne określone w ogłoszeniu 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.smgliwice.pl zakład-
ka BIP – NABORY. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 
22 listopada 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/338-
-19-72, wew. 83.

nabór nr KD.210.48.2019.eD-2
urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska 

urzędnicze w wydziale edukacji  
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 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 niepełno-

sprawności.
Dokumenty należy składać do 18 listopada 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. 

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu inwalidów wojennych 12, zo-
stały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 443–445/2019 do 15 listopada 2019 r.,
• nr 447–451/2019 do 15 listopada 2019 r.,
• nr 455/2019 do 15 listopada 2019 r.,
• nr 462/2019 do 15 listopada 2019 r.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej wo-
jewody Śląskiego w biuletynie informacji Publicznej 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomość:

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
skarbu Państwa:
• nr 24/SP/2019 do 15 listopada 2019 r.;
przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność skarbu 
Państwa:
• nr 25/SP/2019 do 15 listopada 2019 r.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.mzuk.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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oGłosZenia
obWieSZcZenia

ab.6740.7.3.2019 z 30 października 2019 r.

obWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f  
ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1474 
ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 23 października 2019 r. 
wydał decyzję nr 2/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ulicy architektów  
(droga gminna nr 130513 s) w Gliwicach – etap i”

jednocześnie decyzją:
−	 określono linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
−	 zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi 

teren,
−	 stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości 

znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
−	 zatwierdzono projekt budowlany,
−	 ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, budowy/

przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy/przebudowy zjazdów oraz 
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych 
obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków.

i. inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi 

gminnej – ulicy architektów (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
obręb ostropa Północ:
978/1 (978), 979/1 (979), 992/1 (992), 993/1 (993), 995/1 (995), 1001/1 
(1001), 1002/1 (1002), 1204/3 (1204), 1227/1 (1227), 1230/1 (1230), 
1231/1 (1231), 1238/1 (1238), 1239/1 (1239), 1243/3 (1243/2), 1256/1 
(1256), 1257/1 (1257), 1258/1 (1258), 1259/1 (1259), 1263/5, 1266/1, 
1267/1 (1267), 1512/1 (1512), 1629/1 (1629), 1645/1 (1645), 1646/1 
(1646), 1651/1 (1651), 1682, 1683/1 (1683), 1684/1 (1684), 1685/1 
(1685), 1686, 1687, 1689/2, 1689/4 (1689/3), 1839, 1840, 1841/30 
(1841/11), 1841/32 (1841/15), 1841/36 (1841/23), 1841/38 (1841/28), 
1841/29, 1847, 1848, 1914/1 (1914), 1916, 1959, 1960, 1961, 1965/2.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy 
podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku 
(art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), g), h)), tj. przebudowy ul. Daszyńskiego 
(drogi wojewódzkiej nr 408), przebudowy ul. Geodetów (drogi gminnej 
nr 130098 s), przebudowy ul. ciesielskiej (drogi gminnej nr 130441 s), 

przebudowy ul. Prawników (drogi gminnej nr 130102 s), przebudowy 
ul. Piekarskiej (drogi gminnej nr 130097 s), przebudowy ul. nauczycielskiej 
(drogi gminnej nr 130097 s), budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
budowy i przebudowy zjazdów (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
obręb ostropa Południe:
709, 711, 712, 715, 721, 816;
obręb ostropa Północ:
955, 956, 975, 979/2 (979), 982, 983, 984, 985/3, 989, 992/2 (992), 
993/2 (993), 995/2 (995), 1002/2 (1002), 1005, 1034, 1045, 1048, 1051, 
1165, 1166, 1170, 1171, 1175, 1176, 1177, 1179, 1204/4 (1204), 1234, 
1238/2 (1238), 1239/2 (1239), 1241, 1244, 1257/2 (1257), 1258/2 (1258), 
1259/2 (1259), 1263/1, 1263/9, 1605, 1606, 1614, 1616, 1621, 1622, 
1646/2 (1646), 1651/2 (1651), 1652, 1659, 1660, 1666, 1667, 1671, 
1672, 1673, 1681, 1683/2 (1683), 1684/2 (1684), 1685/2 (1685), 1688, 
1689/1, 1689/5 (1689/3), 1823, 1825, 1838, 1841/10, 1841/33 (1841/15), 
1841/16, 1841/19, 1841/21, 1841/22, 1841/24, 1841/26, 1841/27, 
1841/34 (1841/28), 1841/37 (1841/23), 1915, 1922, 1965/1.

ii. ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości.
tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Nr działki 

wchodzącej  
w pas drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 978 978/1 0,0007 978/2 0,1969 Ostropa Północ
2. 979 979/1 0,0003 979/2 0,1049 Ostropa Północ
3. 992 992/1 0,0011 992/2 0,1772 Ostropa Północ
4. 993 993/1 0,0007 993/2 0,0133 Ostropa Północ
5. 995 995/1 0,0008 995/2 0,2623 Ostropa Północ
6. 1001 1001/1 0,0002 1001/2 0,0191 Ostropa Północ
7. 1002 1002/1 0,0006 1002/2 0,2435 Ostropa Północ
8. 1204 1204/3 0,0166 1204/4 0,2684 Ostropa Północ
9. 1227 1227/1 0,0009 1227/2 0,0507 Ostropa Północ

10. 1230 1230/1 0,0013 1230/2 0,1255 Ostropa Północ
11. 1231 1231/1 0,0003 1231/2 0,0175 Ostropa Północ
12. 1238 1238/1 0,0002 1238/2 0,0019 Ostropa Północ
13. 1239 1239/1 0,0001 1239/2 0,0010 Ostropa Północ
14. 1243/2 1243/3 0,0001 1243/4 0,0135 Ostropa Północ
15. 1256 1256/1 0,0010 1256/2 0,0246 Ostropa Północ
16. 1257 1257/1 0,0016 1257/2 0,0240 Ostropa Północ
17. 1258 1258/1 0,0022 1258/2 0,0781 Ostropa Północ
18. 1259 1259/1 0,0002 1259/2 0,0209 Ostropa Północ
19. 1267 1267/1 0,0003 1267/2 0,1151 Ostropa Północ
20. 1512 1512/1 0,0017 1512/2 0,0607 Ostropa Północ
21. 1629 1629/1 0,0049 1629/2 0,1566 Ostropa Północ
22. 1645 1645/1 0,0082 1645/2 0,2188 Ostropa Północ
23. 1646 1646/1 0,0034 1646/2 0,0948 Ostropa Północ
24. 1651 1651/1 0,0014 1651/2 0,1036 Ostropa Północ
25. 1683 1683/1 0,0030 1683/2 0,0610 Ostropa Północ
26. 1684 1684/1 0,0038 1684/2 0,0525 Ostropa Północ
27. 1685 1685/1 0,0039 1685/2 0,0491 Ostropa Północ
28. 1689/3 1689/4 0,0141 1689/5 0,0096 Ostropa Północ
29. 1841/11 1841/30 0,0004 1841/31 0,0064 Ostropa Północ
30. 1841/15 1841/32 0,0001 1841/33 0,0025 Ostropa Północ

31. 1841/23 1841/36 0,6055
1841/37 0,0030

Ostropa Północ1841/39 0,0005
1841/40 0,0013

32. 1841/28 1841/38 0,8077
1841/34 0,0022

Ostropa Północ
1841/35 0,0021

33. 1914 1914/1 0,0081 1914/2 0,0029 Ostropa Północ

iii. oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, 
które staną się własnością Gminy Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie 
się ostateczna:
tabela nr 2

Numer 
działki

Numer działki 
pierwotnej

Obręb Oznaczenie podmiotu na którego 
rzecz ma nastąpić przejęcie

Lp. 1. 2. 3. 4.
1. 978/1 978 Ostropa Północ Gmina Gliwice
2. 979/1 979 Ostropa Północ Gmina Gliwice
3. 992/1 992 Ostropa Północ Gmina Gliwice
4. 993/1 993 Ostropa Północ Gmina Gliwice
5. 995/1 995 Ostropa Północ Gmina Gliwice
6. 1001/1 1001 Ostropa Północ Gmina Gliwice
7. 1002/1 1002 Ostropa Północ Gmina Gliwice
8. 1204/3 1204 Ostropa Północ Gmina Gliwice
9. 1227/1 1227 Ostropa Północ Gmina Gliwice
10. 1231/1 1231 Ostropa Północ Gmina Gliwice
11. 1238/1 1238 Ostropa Północ Gmina Gliwice
12. 1239/1 1239 Ostropa Północ Gmina Gliwice
13. 1256/1 1256 Ostropa Północ Gmina Gliwice
14. 1257/1 1257 Ostropa Północ Gmina Gliwice
15. 1258/1 1258 Ostropa Północ Gmina Gliwice
16. 1259/1 1259 Ostropa Północ Gmina Gliwice
17. --- 1266/1 Ostropa Północ Gmina Gliwice
18. 1267/1 1267 Ostropa Północ Gmina Gliwice
19. 1512/1 1512 Ostropa Północ Gmina Gliwice
20. 1629/1 1629 Ostropa Północ Gmina Gliwice
21. 1645/1 1645 Ostropa Północ Gmina Gliwice
22. 1646/1 1646 Ostropa Północ Gmina Gliwice
23. 1651/1 1651 Ostropa Północ Gmina Gliwice
24. --- 1682 Ostropa Północ Gmina Gliwice
25. 1683/1 1683 Ostropa Północ Gmina Gliwice
26. 1684/1 1684 Ostropa Północ Gmina Gliwice
27. 1685/1 1685 Ostropa Północ Gmina Gliwice
28. --- 1840 Ostropa Północ Gmina Gliwice
29. --- 1848 Ostropa Północ Gmina Gliwice
30. --- 1916 Ostropa Północ Gmina Gliwice
31. --- 1961 Ostropa Północ Gmina Gliwice
32. --- 1965/2 Ostropa Północ Gmina Gliwice

iV. ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy zjazdów oraz 
określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
tabela nr 3

numer 
działki po 
podziale

numer działki pierwotnej 
lub niepodlegającej 

podziałowi
numer księgi 

wieczystej
Powierzchnia 

zajętości 
terenu w m2

Zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

obręb: ostropa Południe
1. --- 709 GL1G/00012475/4 1,312 Przebudowa sieci energetycznej.
2. --- 711 GL1G/00012475/4 0,480 Przebudowa sieci energetycznej.
3. --- 712 GL1G/00010328/5 43,245 Przebudowa sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
4. --- 715 GL1G/00023681/1 56,39 Przebudowa sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
5. --- 721 GL1G/00008056/0 5,676 Przebudowa sieci energetycznej.

6. --- 816 GL1G/00112698/4 855,29 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 – ulicy Daszyńskiego, przebudowa sieci energetycznej, sieci 
teletechnicznej i sieci kanalizacji deszczowej.

obręb: ostropa Północ
7. --- 955 GL1G/00026293/5 14,82 Przebudowa zjazdu.
8. --- 956 GL1G/00005648/6 8,129 Przebudowa zjazdu.
9. --- 975 GL1G/00009426/2 10,172 Przebudowa zjazdu.

10. 979/2 979 GL1G/00001444/8 3,779 Przebudowa zjazdu.
11. --- 982 GL1G/00001441/7 2,472 Przebudowa zjazdu.
12. --- 983 GL1G/00012971/1 1,137 Przebudowa zjazdu.
13. --- 984 GL1G/00012971/1 2,052 Przebudowa zjazdu.
14. --- 985/3 GL1G/00138442/3 2,745 Przebudowa zjazdu.
15. --- 989 GL1G/00004398/1 8,36 Przebudowa zjazdu.
16. 992/2 992 GL1G/00020459/5 3,41 Przebudowa zjazdu.
17. 993/2 993 GL1G/00020459/5 0,411 Przebudowa zjazdu.
18. 995/2 995 GL1G/00026601/8 8,004 Przebudowa zjazdu.
19. 1002/2 1002 GL1G/00024162/4 16,142 Przebudowa zjazdu.
20. --- 1005 GL1G/00104199/7 3,193 Przebudowa zjazdu.
21. --- 1034 GL1G/00013301/1 14,333 Przebudowa zjazdu.
22. --- 1045 GL1G/00013404/3 2,777 Przebudowa zjazdu.
23. --- 1048 GL1G/00041832/7 13,60 Przebudowa zjazdu.
24. --- 1051 GL1G/00129483/6 2,328 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.
25. --- 1165 KW 24406 8,075 Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdu.
26. --- 1166 KW 24406 12,984 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznej.
27. --- 1170 GL1G/00018017/8 25,168 Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdu.
28. --- 1171 GL1G/00018543/4 15,528 Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdu.
29. --- 1175 GL1G/00018889/1 2,328 Przebudowa zjazdu.
30. --- 1176 GL1G/00018890/1 4,383 Przebudowa zjazdu.
31. --- 1177 GL1G/00028762/8 0,268 Przebudowa zjazdu.
32. --- 1179 GL1G/00028710/9 2,238 Przebudowa zjazdu.
33. 1204/4 1204 GL1G/00042128/6 40,25 Przebudowa sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
34. --- 1234 GL1G/00004828/5 3,223 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
35. 1238/2 1238 GL1G/00008504/6 1,511 Przebudowa zjazdu.
36. 1239/2 1239 GL1G/00002384/6 1,808 Przebudowa zjazdu.
37. --- 1241 GL1G/00006094/4 0,510 Przebudowa zjazdu
38. --- 1244 GL1G/00015789/9 1,599 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
39. 1257/2 1257 KW 14227 2,02 Przebudowa zjazdu.
40. 1258/2 1258 GL1G/00025817/8 8,143 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa zjazdu.
41. 1259/2 1259 GL1G/00003330/0 7,452 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
42. --- 1263/1 GL1G/00080983/5 11,65 Przebudowa drogi gminnej nr 130098 S – ulicy Geodetów.
43. --- 1263/9 GL1G/00080983/5 20,018 Przebudowa zjazdu.
44. --- 1605 GL1G/00008715/8 2,543 Przebudowa zjazdu.
45. --- 1606 GL1G/00008715/8 1,483 Przebudowa zjazdu.
46. --- 1614 GL1G/00017120/6 6,894 Przebudowa zjazdu.
47. --- 1616 GL1G/00040392/3 5,206 Przebudowa zjazdu.
48. --- 1621 GL1G/00004500/0 11,32 Przebudowa zjazdu.
49. --- 1622 GL1G/00014063/7 9,833 Przebudowa zjazdu.
50. 1646/2 1646 GL1G/00014109/2 4,21 Przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdu.
51. 1651/2 1651 GL1G/00007771/1 1,61 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
52. --- 1652 GL1G/00016506/9 0,83 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
53. --- 1659 GL1G/00008560/6 3,392 Przebudowa zjazdu.
54. --- 1660 GL1G/00001918/2 11,178 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
55. --- 1666 GL1G/00023558/0 12,54 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
56. --- 1667 GL1G/00025572/8 20,443 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
57. --- 1671 GL1G/00033644/3 2,578 Przebudowa zjazdu.
58. --- 1672 GL1G/00033644/3 2,344 Przebudowa zjazdu.
59. --- 1373 GL1G/00017192/1 3,664 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
60. --- 1681 GL1G/00004357/2 5,618 Przebudowa zjazdu.
61. 1683/2 1683 GL1G/00134625/2 6,543 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
62. 1684/2 1684 GL1G/00022646/7 4,123 Przebudowa zjazdu.
63. 1685/2 1685 GL1G/00024553/2 4,015 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu.
64. --- 1688 GL1G/00107572/7 26,692 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdu.
65. --- 1689/1 GL1G/00058087/1 8,506 Przebudowa sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
66. 1689/5 1689/3 GL1G/00058087/1 72,81 Przebudowa sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
67. --- 1823 GL1G/00109179/6 15,95 Przebudowa drogi gminnej nr 130441 S – ulicy Ciesielskiej, budowa sieci kanalizacji deszczowej.

68. --- 1825 GL1G/00109179/6 76,234 Przebudowa drogi gminnej nr 130441 S – ulicy Ciesielskiej, budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci 
energetycznej.

69. --- 1838 GL1G/00109741/7 122,03 Przebudowa drogi gminnej nr 130102 S – ulicy Prawników, budowa i przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej, sieci energetycznej i się ci teletechnicznej.

70. --- 1841/10 GL1G/00109741/7 22,029 Przebudowa drogi gminnej nr 130097 S – ulicy Piekarskiej.
71. 1841/33 1841/15 GL1G/00109741/7 2,473 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa zjazdu.
72. --- 1841/16 GL1G/00109741/7 4,516 Budowa sieci energetycznej.
73. --- 1841/19 GL1G/00109741/7 133,01 Przebudowa drogi gminnej nr 130098 S – ulicy Geodetów, budowa sieci energetycznej.
74. --- 1841/21 GL1G/00109741/7 67,071 Przebudowa drogi gminnej nr 130097 S – ulicy Nauczycielskiej, budowa sieci energetycznej.
75. --- 1841/22 GL1G/00109741/7 9,51 Przebudowa zjazdu.
76. 1841/37 1841/23 GL1G/00109741/7 2,22 Przebudowa zjazdu.
77. --- 1841/24 GL1G/00109741/7 3,698 Przebudowa zjazdu.
78. --- 1841/26 GL1G/00109741/7 7,266 Przebudowa zjazdu.
79. --- 1841/27 GL1G/00109741/7 1,46 Przebudowa zjazdu.
80. 1841/34 1841/28 GL1G/00109741/7 2,15 Przebudowa zjazdu.
81. --- 1915 GL1G/00015789/9 2,36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
82. --- 1922 GL1G/00109741/7 7,211 Przebudowa drogi gminnej nr 130098 S – ulicy Geodetów.
83. --- 1965/1 GL1G/00119218/5 2,963 Przebudowa zjazdu.

PoucZenie:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 506 (V piętro) w godzinach dyżurów.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

−	 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
−	 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
– Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).
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czas na poezję
„Świergot” to tomik poetycki gliwickiego poety Marcina 
Mokrego. spotkanie z obiecującym autorem i promocja 
książki odbędą się w piątek 8 listopada w czytelni sztuki.

Poemat „Świergot” pełen jest 
historycznych odwołań. Czytelnik 
znajdzie w nim nawiązania do get-
ta łódzkiego, oblężonego Sarajewa 
czy łąk wokół Srebrenicy. Marcin 
Mokry chętnie eksperymentuje 
i ma już na koncie kilka nagród za 
swoje wiersze. Spotkanie w Czytel-
ni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych 

Wałów 8a) rozpocznie się w piątek 
8 listopada o godz. 17.00. Z Mar-
cinem Mokrym porozmawia inny 
gliwicki poeta – Krzysztof Siwczyk. 
„Świergot” ukazał się nakładem 
Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji 
im. T. Karpowicza i został dofinan-
sowany przez Muzeum w Gliwi-
cach.  (mm)

trwa Festiwal Form etnicznych i jazzowych Palmjazz 2019. Za nami między innymi rewe-
lacyjne koncerty amerykańskiego gitarzysty johna scofielda, przed nami – bardzo gliwicki 
występ pianisty Krzysztofa Kobylińskiego w towarzystwie legendarnego wokalisty stani-
sława soyki. Miasto Gliwice zaprasza!

W piątek 15 listopada o godz. 19.00 
w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 
50) dla PalmJazzowej publiczności 
przygotowano wielkie wydarzenie. 
W hali widowiskowo-sportowej wy-
stąpi kompozytor i pianista Krzysztof 
Kobyliński, pomysłodawca i organi-
zator festiwalu, w towarzystwie ze-
społu KK Pearls (Reut Rivka – wokal, 
edi sanchez – bas, Dima Gorelik – gi-
tara, waldemar lindner – perkusja), 
wokalisty stanisława soyki, trębacza 
erika truffaza i aukso orkiestry Ka-
meralnej Miasta tychy pod batutą 
Marka Mosia. Młodzież do 18 lat, 
studenci do 26 lat i osoby powyżej 
60 lat mogą kupić na to wydarzenie 
promocyjne bilety w cenie 1 zł.

Do najjaśniejszych gwiazd dziesiątej 
edycji PalmJazzu należy niewątpli-
wie amerykański saksofonista David 
Murray, który wystąpi w Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10) razem 
z blue brass band 28 listopada. Nie 

można przegapić także koncertów 
francuskiego skrzypka jean-luca 
Ponty'ego, zaplanowanych na  
9 listopada. Na zakończenie peł-

nej muzycznych wrażeń imprezy,  
5 grudnia, szykuje się coś specjal-
nego – dwa koncerty kapitalnego 
avishai cohen trio.  (mm)

XXi Międzynarodowy Gliwicki Festiwal Gitarowy rozpoczął się od fantastycznego koncertu 
erlendis Quartet. następną porcję gitarowych brzmień z najwyższej półki zaserwuje pu-
bliczności duet together – Giulio tampalini i christian saggese. Miasto Gliwice zaprasza!

Tampalini to jeden z najbardziej zna-
nych i charyzmatycznych gitarzystów 
klasycznych w Europie. Regularnie 
i intensywnie koncertuje we Wło-
szech i innych państwach, podobnie 
jak multiinstrumentalista Saggese. 
Gitarzyści razem tworzą jeden 
z najbardziej intrygujących duetów 
gitarowych ostatnich lat.

Koncert Together rozpocznie się 
w niedzielę 10 listopada o godz. 
18.00 w Centrum Edukacyjnym im. 
św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 
5a). Bilety będzie można kupić przed 
imprezą. Gliwicki Festiwal Gitarowy 
jest organizowany przez Gerarda 
Drozda, gliwickiego kompozytora 
i gitarzystę, przy finansowym wspar-
ciu Miasta Gliwice.  (mm)

KULTURA

CO? GDZIE? KIEDY?
cZwaRteK 7 listoPaDa

 ■ godz. 18.30: spotkanie z piosenką turystyczną, teatr 
Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwi-
cach, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.30 i 21.00: Roby Lakatos & ImproVision Qu-
artet – koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 20.00: Daniele Gorgone Trio – Czwartek Jazzo-
wy z Gwiazdą, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej 
(ul. Banacha 3)

 ■ godz. 20.15: Sundance Film Festival 2019 Shorts Tour 
– projekcje w ramach DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PiĄteK 8 listoPaDa
 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Marcinem Mokrym, 

Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Leszkiem Jodliń-

skim, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

sobota 9 listoPaDa
 ■ godz. 14.00: „Powitanie”, reż. B. Kurowski – spektakl 

w ramach Nocy Teatrów, Teatr Miejski w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 17.00: warsztaty tworzenia teatru cieniowego 
w ramach Nocy Teatrów, Teatr Miejski w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.30 i 21.00: Jean-Luc Ponty & Clara Ponty Qu-
artets – koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 18.55: „Madame Butterfly”, reż. A. Minghella 
– transmisja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Plotka”, reż. C. Iber – spektakl w ramach 
Nocy Teatrów, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57)

nieDZiela 10 listoPaDa
 ■ godz. 11.00: Poranek z „Basią 3” – Dziecięcy Salonik 

Filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 16.00: „I młodzi pozostaną”, reż. P. Jackson – pro-
jekcja z okazji rocznicy zakończenia I wojny światowej, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Pociągi pod specjalnym nadzorem”, 
reż. J. Menzel – projekcja w ramach przeglądu „Dys-
kretny urok klasyki: Czechy | 60 lat kin studyjnych”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Together – koncert w ramach XXI Mię-
dzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, 
Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II (ul. Jana 
Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.00: Paweł Reszela i Tomasz Biskup – Wieczór 
Stand Up, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

PonieDZiałeK 11 listoPaDa
 ■ godz. 18.00: „Niepodległej” – koncert Izabeli Szafrań-

skiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Te-
atr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.30: Jennifer Kamikazi Trio – koncert w ra-
mach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: AMC Trio & Unit – koncert w ramach fe-
stiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

wtoReK 12 listoPaDa
 ■ godz. 17.00: „Tkactwo” – Warsztaty Rzemiosł Daw-

nych, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. 
Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: Puma Piasecki Duo – koncert w ramach 
festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Marcin Wasilewski Trio – koncert w ra-
mach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10)

ŚRoDa 13 listoPaDa
 ■ godz. 16.00: warsztaty tworzenia dekoracji ściennych 

w ramach Pracowni Kreatywnej, Filia nr 7 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.00: „Pióra z papieru” – warsztaty z cyklu „Bi-
blioteka Art”, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Intuicja – magia czy nauka?” – warszta-
ty, pracownia dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d)

 ■ godz. 18.00: „Klawy Kulawy” – stand-up, Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

kultura.gliwice.eu

Po pierwsze – muzyka
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Krzysztof Kobyliński & Friends


