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Szpital Miejski nr 4 podpisał 25 marca umowę z narodowym Funduszem 
zdrowia na program kOS-zawał. Placówka starała się o to od jesieni 
ubiegłego roku. nie można jednak mówić o satysfakcji. nadal bowiem, 
wbrew wcześniejszym obietnicom przedstawicieli narodowego Funduszu 
zdrowia, szpital nie ma zapewnionego pełnego finansowania kardiologii 
inwazyjnej.
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dRuGa StRona W obIektyWIe

Hans Zimmer Tribute Show to prawdziwa uczta dla fanów twórczości jednego z najsłyn-
niejszych kompozytorów muzyki filmowej. 1 lutego 2020 r. w Arenie Gliwice widzowie 
usłyszą oryginalne suity orkiestrowe z kinowych hitów, takich jak: „Gladiator”, „Incepcja” 
czy „Piraci z Karaibów”, we wspaniałym wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dy-
rekcją Macieja Sztora. Partie solowe zaśpiewa Anna Lasota. Całość wzbogacą fragmenty 
filmów, wyświetlane na ogromnym ekranie kinowym. (fot. materiały organizatora)

Muzyka Zimmera na żywo w Gliwicach!

Zarówno uczestnicy różnego rodzaju wydarzeń w hali, jak i mieszkańcy space-
rujący w okolicach Areny Gliwice z pewnością je zauważyli. Granatowe reklamy 
miejskie pojawiły się na zewnątrz obiektu. Gliwiczanie bez trudu rozpoznają na 
nich kontury najciekawszych budynków – Arenę, Radiostację i średniowieczną 
zabudowę Rynku z Ratuszem. Wewnątrz Areny można z kolei podziwiać fotografie 
najpiękniejszych zakątków miasta. (fot. UM Gliwice)

Ekstremalne ewolucje w Arenie Gliwice

Nowości w Arenie Gliwice

W środę przy ul. Rybnickiej otwarto ilesia Outlet Gliwice. Centrum wyprze-
dażowe w I fazie zgromadzi ponad 60 sklepów na 12 000 m2 powierzchni 
handlowej.  Na klientów czeka 400 miejsc parkingowych. Docelowo outlet 
ma być rozbudowany do 20 tys. m2  – będzie wówczas największym obiektem 
tego typu w regionie. (fot. UM Gliwice)

Silesia Outlet otwarty!

Takiego show jeszcze w Gliwicach nie było! Podczas Freestyle Heroes w Arenie 
Gliwice 33 śmiałków z całej Europy wykonywało ekstremalne, zapierające 
dech w piersiach triki. 25-metrowe skoki w dal na wysokości trzeciego piętra, 
salta pojedyncze, podwójne, w przód i w tył – to wszystko na quadach, 
motocyklach, rowerach, rolkach, a nawet hulajnogach! To był niezapomniany 
popis! (fot. UM Gliwice)

Uczniowie, przedszkolaki i opiekunowie powitali w ten sposób wiosnę na gli-
wickim Rynku, a przy okazji zebrali pieniądze na leczenie chorej na dziecięce 
porażenie mózgowe 5-letniej Małgosi. Do charytatywnej akcji włączyli się także 
dzielnicowi wraz z maskotką śląskiej policji – psem Sznupkiem. Zabawę zorgani-
zowały fundacja „Biegamy z sercem” oraz Pozytywni.gliwice.pl. (fot. UM Gliwice)

Pracownia Rzeźby i Ceramiki Stowarzyszenia Forum Ceramików (ul. Ziemowita 1) 
zaprasza na rodzinne warsztaty. Pod okiem mistrzów będzie można wykonać z 
gliny oryginalne dekoracje świąteczne. Zajęcia będą odbywać się w weekendy 
od 30 marca do 14 kwietnia w godz. 10.00–12.00. Zapisy oraz informacje:  
tel. 608-724-022 lub artceramika@gmail.com. (fot. materiały organizatora)

Zatańczyli zumbę dla Małgosi Zaskocz bliskich – stwórz ceramikę na Wielkanoc

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gcer.pl/
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Szpital Miejski nr 4 podpisał 25 marca umowę z narodowym Funduszem zdrowia na program kOS-zawał. Pla-
cówka starała się o to od jesieni ubiegłego roku. nie można jednak mówić o satysfakcji. nadal bowiem, wbrew 
wcześniejszym obietnicom przedstawicieli narodowego Funduszu zdrowia, szpital nie ma zapewnionego pełnego 
finansowania kardiologii inwazyjnej.

aktualnOści

krok w dobrym kierunku

Szpital może już realizować 
świadczenia z zakresu kom-
pleksowej opieki nad pacjen-
tami po zawale mięśnia serco-
wego – w ramach programu 
KOS-zawał. Umowa obowiązuje 
do 30 czerwca 2021 roku.

kOS-zawał składa się  
z czterech modułów: 
• interwencyjnego leczenia 

zawału mięśnia sercowego 
oraz – jeśli jest taka potrze-
ba – leczenia kardiochirur-
gicznego; 

• elektroterapii (wszczepie-
nia urządzenia stymulują-
cego pracę serca); 

• kompleksowej rehabilitacji 
kardiologicznej; 

• ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (kardiolo-
gicznej).

To wszystko ma zapewnić cho-
remu ośrodek, który leczył go 
w ostrej fazie, będący dla niego 
ośrodkiem koordynującym. 

warto zarazem wiedzieć, 
że kOS-zawał nie obej-
muje chorych z niewy-
dolnością serca, zagrożo-
nych zawałami.

Dlatego podpisana umowa to tyl-
ko połowiczny sukces. Szpitalowi 
zależało na obiecanym kontrakcie 
na kardiologię inwazyjną, który 
pozwoli na leczenie chorych  z 
niewydolnością serca, zagrożo-
nych zawałami.

Przypomnijmy, że nowocze-
sną pracownię hemodynamiki 
uruchomiono w czerwcu 2017 
roku. W całości sfinansowano 
ją z miejskiego budżetu. Zgod-
nie z zapewnieniami Narodo-

wego Funduszu Zdrowia, pra-
cownia miała otrzymać umowę 
pozwalającą na udzielanie 
pacjentom z chorobami serca 
szybkiej, wysokospecjalistycz-
nej pomocy kardiologicznej na 
miejscu – w Gliwicach. 

Przed otwarciem pracowni 
pacjenci z Gliwic i powiatu 
gliwickiego z zawałem serca 
byli bowiem leczeni inwazyjnie 
rzadziej, a pomoc była im udzie-
lana średnio 45 minut później 

niż przeciętnie w województwie 
śląskim.

Od początku funkcjono-
wania pracowni hemody-
namiki wykonano w niej 
ponad 2 500 zabiegów 
ratujących życie. 

Mowa o zabiegach angioplastyki 
w ostrych zespołach wieńcowych, 
koronarografii i wszczepień roz-
rusznika. Narodowy Fundusz Zdro-

wia odmówił zapłaty za te zabiegi, 
tłumacząc to brakiem kontraktu 
gliwickiej placówki na kardiologię 
inwazyjną, choć udzielenie pomocy 
pacjentom w tym przypadku było 
obowiązkiem szpitala. Te racje 
potwierdził sąd, nakazując NFZ 
zapłatę za te procedury. 

Do tej pory szpital pieniędzy 
nie otrzymał. na chwilę obecną 
dług nFz-u z tego tytułu wynosi 
10 mln złotych.  
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trwa rozbudowa systemu identyfikacji wolnych 
miejsc postojowych. w ostatnich dniach zostało 
włączonych kilkanaście kolejnych tablic informa-
cyjnych, trwają testy czujników na 560 nowych 
stanowiskach. wkrótce gliwicki system będzie 
przetwarzał informacje o dostępności 850 miejsc 
parkingowych.

Parking nad Drogową Trasą 
Średnicową, plac Inwalidów Wo-
jennych, ul. Barlickiego, a także 
wiele innych miejsc w ścisłym 
centrum miasta objętych zostało 
systemem identyfikacji wolnych 
miejsc postojowych.  Przetwarza 
on dane przesyłane przez czujni-
ki magnetyczne, zamontowane 
w nawierzchni stanowisk. Infor-
macje o dostępności są wyświe-
tlane na tablicach rozmieszczo-
nych w taki sposób, aby ułatwić 
kierowcom odnalezienie wolnego 
miejsca do zaparkowania.

W pierwszym etapie systemem 
zostało objętych 290 miejsc 
parkingowych, już wkrótce na 
tablicach wyświetlane będą 

informacje o dostępności 850 
stanowisk – Zarząd Dróg Miej-
skich prowadzi testy ponad 500 
czujników. Jak informuje ZDM, 
prace kalibracyjne potrwają kil-
kanaście dni i w tym czasie część 
tablic może być nieaktywna.

System identyfikacji wolnych 
miejsc parkingowych jest jed-
nym z elementów realizowa-
nego przez ZDM projektu pn. 
„Rozbudowa systemu detekcji na 
terenie miasta Gliwice wraz z mo-
dernizacją wybranych sygnalizacji 
świetlnych, etap II”, dofinanso-
wanego w 85% w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata  
2014–2020.   (mf)

850 miejsc parkingowych w systemie
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X Gliwicki Rajd Przygodowy 360° odbędzie się 11 i 12 maja. Przed śmiałkami 80 km 
na rowerach, pieszo, na rolkach i kajakiem. dla rodzin przygotowaliśmy zadania 
sprawnościowe i łamigłówki. zapisy startują 1 kwietnia. Miasto Gliwice zaprasza!

Udział swojej drużyny można 
zarejestrować na stronie inter-
netowej Gliwice.eu. Mamy dla 
was 150 miejsc dla zespołów 
w zawodach i dodatkowo 85 
miejsc dla rodzin. 

nie zwlekajcie z zapisami 
– ci, którzy zarejestrują 
się do 14 kwietnia, zapła-
cą niższe wpisowe. 

A w tegorocznej, dziesiątej edycji 
rajdu na uczestników czeka wyjąt-

kowo dużo atrakcji. Jakich? Tego 
dowiecie się dopiero na starcie! 
Sportowe emocje będą przeży-
wać drużyny w 4 kategoriach: 
męskiej, żeńskiej/mieszanej, mę-
skiej 90+ (suma wieku członków 
zespołu powyżej 90 lat) i żeńskiej/
mieszanej 90+. Zawody zostaną 
rozegrane 11 maja.

12 maja postawimy na rodzin-
ną grę miejską. Rywalizacja bę-
dzie mniej zacięta, bo rodziny 
nie walczą o miejsca – stawką 
jest dobra zabawa. Do przeby-
cia będzie około 10 km. A po 

drodze – mnóstwo zagadek, 
zadań na orientację, ćwiczeń 
sprawnościowych.

Start i meta zawodów 
będą w tym roku w par-
ku chrobrego. 

Jak co roku na miejscu zostanie 
zorganizowany piknik rodzinny 
z mnóstwem atrakcji. Więcej 
szczegółów zdradzimy w na-
stępnych tygodniach. To będzie 
wyjątkowy rajd!  (mm) 

w Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypad-
ków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 
3 tys. zachorowań na czerniaka. to jedna z najbardziej 
agresywnych odmian raka skóry, dlatego zwiększanie 
wiedzy na ten temat jest tak istotne!

W tym roku Miasto Gliwice 
przyłącza się do kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
„Znamię! Znam je?”. Celem 
akcji jest poznanie zagrożeń 
wynikających z zachoro-
walności na czerniaka oraz 
upowszechnianie działań 
związanych z profilaktyką 
i wczesnym wykrywaniem 
tego nowotworu. 

w ramach kampanii można 
dowiedzieć się, czym jest 
czerniak, jakie są cechy 
charakterystyczne tego no-
wotworu, kto jest w grupie 
ryzyka i jak zabezpieczyć się 
przed czerniakiem.

Materiały edukacyjne można 
znaleźć m.in. na stronie inter-
netowej www.akademiaczer-
niaka.pl/akademia-czerniaka/
kampania-znamie-znam-je/o-
-kampanii/.

Do poszerzania wiedzy, samo-
kontroli i badań namawia Stu-
denckie Koło Naukowe Onkoma 
przy Klinice Gastroenterologii 
Onkologicznej w Centrum On-
kologii – Instytucie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie 
we współpracy z organizatorem 
akcji „Znamię! Znam je?”, Akade-
mią Czerniaka – sekcją naukową 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii 
Onkologicznej.  (kik)
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waRtO wiedzieć

ze względu na ogromne zainteresowanie cyklem „kawia-
renka zdrowia”, zmieniły się terminy i miejsce spotkań. 

Najbliższa prelekcja i koncert od-
będą się 25 kwietnia w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II 
(ul. Górnych Wałów 3A). Początek – 
godz. 17.00. Prowadzący, dr. n. med. 
Eugeniusz Majewski kierujący od-
działem Chirurgii Ogólnej z podod-
działem Chirurgii Naczyń w Szpitalu 
Miejskim nr 4 w Gliwicach, opowie 
o faktach i mitach związanych z za-

krzepicą żylną i zatorem płucnym. 
O część artystyczną zadbają ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Gliwicach, a całość dopełni – jak 
zawsze – zdrowy poczęstunek. 
Wstęp wolny!

Kolejne spotkania „Kawiarenki 
Zdrowia” planowane są 16 maja, 
16 września i 22 października.  (kik)
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Przed nami 20. już edycja gliwickich targów Budownictwa i architektury, tym razem w no-
wym miejscu i w nowej formie. w pierwszy weekend kwietnia w arenie Gliwice będzie 
można zapoznać się z najnowszymi trendami branży budowlanej i wnętrzarskiej oraz 
poznać najefektywniejsze metody walki ze smogiem. targom towarzyszyć będzie multi-
konferencja dream Silesia oraz Xi śląskie Forum inwestycji, Budownictwa, nieruchomości.

Od 5 do 7 kwietnia w małej hali 
Areny Gliwice, w holu B oraz 
przed wejściem do obiektu 
swoje produkty i usługi prezen-
tować będzie 120 wystawców 
z branży budowlanej i pokrew-
nych. Specjalne stanowisko 
targowe przygotowało Miasto 
Gliwice, współgospodarz wy-
darzenia. Będzie można znaleźć 
na nim informacje zarówno 
na temat miejskich dotacji 
na modernizację systemów 
grzewczych, jak i rządowego 
programu Czyste Powietrze.  
– Chcemy popularyzować wśród 
mieszkańców Gliwic działania 
na rzecz walki ze smogiem. 
Dlatego podczas targów pra-
cownicy naszego wydziału będą 
informowali o konieczności 
wymiany starego nieekologicz-
nego ogrzewania węglowego, 
stosowania paliw odpowied-
niej jakości oraz możliwych do 
uzyskania dotacji – tłumaczy 
Agnieszka Setnik, naczelnik 
Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Dodatkowo swój udział w targach 
zapowiedzieli przedstawiciele Wo-

jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego. 
Wygłoszą oni prelekcję o podsta-
wowych zasadach pozyskiwania 
środków z programu Czyste 
Powietrze na wymianę systemu 
grzewczego i termomodernizację 
budynku jednorodzinnego.

W ramach targów odbędzie się XI 
Śląskie Forum Inwestycji, Budow-
nictwa, Nieruchomości. Specjaliści 
debatować będą na temat no-
woczesnych technik i technologii 

w budownictwie, które można 
wykorzystać do walki ze smogiem.

Targom EXPO Gliwice towarzyszyć 
będzie również multikonferencja 
Dream Silesia, organizowana 
przez Wydział Architektury Poli-
techniki Śląskiej. 

Organizatorzy zaplanowali szereg 
ciekawych warsztatów dla zwie-
dzających oraz specjalne atrakcje 
dla najmłodszych. Więcej informa-
cji, szczegółowy program targów 
EXPO Gliwice oraz bezpłatne wej-
ściówki można znaleźć na stronie  
www.expogliwice.pl. (mw)
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wkrótce eXPO Gliwice
znamię! 
znam je?

w nowym miejscu,  
w innym czasie

dacie radę!

https://gliwice.eu/
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii
https://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/o-kampanii
https://www.expogliwice.pl/%23item35


dzienny dom „Senior+” zostanie wkrótce otwarty w Łabędach. w miejskim  
budżecie na ten cel zaplanowano ponad milion zł. dodatkowe 300 tys. zł udało 
się pozyskać z budżetu państwa. dzięki tej inwestycji 30 seniorów będzie mogło 
skorzystać z dziennej opieki oraz szerokiej oferty zajęć aktywizujących. 

Z działającego obecnie w Gliwi-
cach Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej korzystają osoby, które 
ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność nie są w sta-
nie zaspokajać swoich codzien-
nych potrzeb i wymagają w tym 
zakresie częściowej pomocy. 

Pensjonariusze mają do dys-
pozycji pomoc fachowego 
personelu i szereg zajęć akty-
wizujących, m.in. w zakresie 
muzykoterapii, choreoterapii 
czy biblioterapii. 

Zapotrzebowanie na takie usługi 
stale wzrasta, dlatego miasto po-

stanowiło uruchomić kolejną tego 
typu placówkę. Dzienny Dom 
„Senior+” powstanie w Łabędach 
przy ul. Partyzantów 30, w miej-
scu dawnej restauracji. Z jego 
oferty będzie mogło skorzystać  
30 osób, od poniedziałku do 
piątku, przez 8 godzin dziennie. 
Seniorzy będą też mieli zapew-
niony ciepły posiłek, wsparcie 
psychologiczne i doradztwo 
specjalistyczne. Zakończenie in-
westycji planowane jest na koniec 
2019 r., zajęcia dla pensjonariuszy 
rozpoczną się w 2020 r.

 – Podopieczni będą kierowani 
do placówki na podstawie de-

cyzji administracyjnej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 
– tłumaczy Agnieszka Paszta, 
naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Wysokość opłaty ponoszonej 
przez seniora lub jego rodzinę 
będzie uzależniona od docho-
du.

Trwa postępowanie przetar-
gowe dotyczące przebudowy 
i zmiany sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Partyzantów 
30, które wyłoni najkorzystniej-
szą ofertę.  (mf)

uwaga kierowcy – ruszyły wiosenne remonty nawierzch-
ni dróg i chodników. Prace trwają przy ul. świętojańskiej, 
kosmonautów i zakopiańskiej. kierowcy proszeni są 
o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi 
na oznakowanie tymczasowe.

Rozpoczął się kolejny etap remon-
tu ul. Świętojańskiej. W związku 
z pracami częściowo zwężono 
jezdnię, zachowując ruch w obu 
kierunkach. Zmiany w organizacji 
ruchu są związane z wymianą na-
wierzchni jezdni na całej długości 
i potrwają do 14 kwietnia. 

Wznowiono też przebudowę 
nawierzchni jezdni i chodników 
fragmentu ul. Kosmonautów. 
Ze względu na zakres prac część 
ulicy, od nr 50 do 54, zamknięto 
dla kierowców. Zapewniono je-

dynie dojazd do posesji. Remont 
w tym miejscu powinien zakoń-
czyć się w I połowie czerwca.

Prace trwają również w Brzezince 
na odcinku ul. Zakopiańskiej. Re-
mont nawierzchni prowadzony 
będzie etapami. Pierwszy z nich 
obejmie odcinek od ul. Radomskiej 
do ul. Siedleckiej. Podobnie jak 
w przypadku ul. Kosmonautów, 
wykonawca zapewni mieszkań-
com dojazd do posesji. Inwesty-
cja powinna zostać zrealizowana 
w I połowie maja.  (mf) 
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Gdzie i kiedy wybory do Rad Osiedli?
7 kwietnia odbędą się wybory do jedenastu gliwickich Rad Osiedli. Mieszkańcy Brzezinki, Łabęd, Sikornika,  
Sośnicy, Starych Gliwic, śródmieścia i trynku, osiedli Baildona, kopernika, Obrońców Pokoju i wojska Polskiego 
będą wybierać 15 członków swoich rad.

Miejska Komisja Wyborcza za-
rejestrowała w tych osiedlach 
od 16 do 32 kandydatów. 
Szczegółowe informacje wybor-
cze – listy kandydatów, adresy 
lokali wyborczych, komunikat 
dotyczący sposobu głosowania 
– opublikowane zostaną w ko-
lejnym, kwietniowym wydaniu 
„MSI – GLIWICE”. Informacje te 
dostępne są na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (bip.gliwice.eu) w zakładce 
„Samorząd / Rady Osiedli / 
Wybory do Rad Osiedli 2019”.

W  B o j ko w i e , 
Ostropie, Wil-
czym Gardle, na 
Zatorzu i w Żer-

nikach wybory nie odbędą się, 
a w skład Rad Osiedli wejdą 
zarejestrowani kandydaci. 
Zgłoszono tam bowiem po 
15 kandydatów (w przypadku 

Ostropy pierwotnie zgłoszono 
16 osób, ale jedna z nich złożyła 
rezygnację z kandydowania). 

W Czechowicach, 
Ligocie Zabrskiej, 
os. Politechnika, 
Szobiszowicach 

i Wójtowej Wsi nie zgłoszono lub 
zgłoszono mniej niż 15 kandyda-
tów. W takiej sytuacji – zgodnie 
z obowiązującą ordynacją wybor-
czą zawartą w statutach osiedli 
– Rady Osiedli uznaje się za nie-
wybrane. Ponowne wybory będą 
mogły odbyć się tam na wniosek 
co najmniej 200 mieszkańców 
osiedla, złożony w okresie od 6 
do 12 miesięcy od kwietniowych 
wyborów. Uchwałę wyznaczającą 
termin wyborów podejmie Rada 
Miasta Gliwice.

– Nabór kandydatów do kwiet-
niowych wyborów organizowa-
ny był zgodnie z procedurami 

zapisanymi w ordynacji wybor-
czej zawartej w statutach osiedli 
– przypomina sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński. – Uchy-
bienia formalne w niektórych 
wnioskach osób zgłaszających 
się spowodowały, że w pięciu 
osiedlach rady nowej kadencji 
nie powstaną z powodu zbyt 
małej liczby zarejestrowanych 
kandydatów. W takiej sytuacji 
przypominam, że Miejska Komi-
sja Wyborcza nie ma uprawnień 
do zmiany postanowień ordyna-
cji wyborczej, zarówno z inicja-
tywy własnej, jak i na wniosek. 
Jedynym prawnie dopuszczal-
nym sposobem wprowadzenia 
zmian do ordynacji wyborczej 
jest zmiana statutów osiedli, 
poprzedzona pełną, kilkumie-
sięczną procedurą, określoną 
ustawą. Zmiany statutów może 
dokonać Rada Miasta w drodze 
uchwały – podkreśla Andrzej 
Karasiński. (BR/kik)
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Gliwicki Budżet OBywatelSki 2020

  Jak?
Formularz wniosku do pobrania 
i wydruku jest dostępny na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu  
w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatel-
ski”. Formularz wniosku w formie pa-
pierowej można otrzymać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycię-
stwa 21 – w Biurze Obsługi Interesan-
tów (stanowisko Informacji Głównej) 
oraz w Biurze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzi-
nach urzędowania (pn.–śr. 8.00-16.00, 
czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00).

Do wniosku na projekt ogólnomiejski 
musi zostać dołączona lista z podpi-
sami co najmniej 150 mieszkańców 
Gliwic popierających projekt, spo-
rządzona na formularzu dostępnym 
w tych samych miejscach, w których 
dostępne są formularze wniosków.

Jak zŁOżyć wniOSek?
Rozpoczęła się siódma edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. do 1 kwietnia 
gliwiczanie mogą zgłaszać projekty, które mają szansę być zrealizowane w 2020 roku.

 ile?
Na realizację projektów wyłonio-
nych w ramach procedury Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
2020 zaplanowano 6 216 000 zł, 
w tym na projekty ogólnomiejskie  
400 000 zł, a na projekty dzielnicowe 
5 816 000 zł.

ktO? 
każdy mieszkaniec Gliwic może złożyć maksymalnie dwa wnioski – jeden dotyczący 
projektu ogólnomiejskiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym 
projekt dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy. 

Gdzie? 
Podpisane wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy 
składać w następujący sposób: 

 w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. 
Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania 
(pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00) lub listownie na adres Urzędu; 
o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Urzędu;

 w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na 
adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek 
należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”. Wypełniony formularz 
wniosku oraz zeskanowaną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego 
należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodaw-
cy – w przypadku uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca 
wniosek może zażądać od wnioskodawcy doręczenia oryginału listy poparcia; brak 
doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie jednoznaczny z brakiem 
listy poparcia;

 w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wnio-
sku, można skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. osób niepełnosprawnych 
w Biurze Obsługi interesantów urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane 
osobowe).

Szczegółowe informacje na temat GBO  
znajdują się na stronie 

www.gliwice.eu
 w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”  

oraz w dwóch poprzednich wydaniach  
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”

Wyniki weryfikacji wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektów zostaną ogłoszone 12 czerwca na stronie internetowej www.gliwice.eu  
w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie 
opublikowane zostaną także uzasadnienia. Od 13 do 19 czerwca będzie można składać ewentualne odwołania od negatywnego wyniku 
weryfikacji. Do 22 lipca poznamy listę projektów, które pojawią się na formularzach do wrześniowego głosowania.     (BPM/kik)

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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SPORt

Siatkarki Politechniki Śląskiej zostały wicemistrzyniami Akademickich Mistrzostw Śląska. 
Po dramatycznym meczu gliwiczanki uległy zawodniczkom AWF Katowice 1:2. W meczu 
o trzecie miejsce Uniwersytet Śląski pokonał ŚUM Katowice. Zespoły uczestniczące 
w finale automatycznie awansowały do półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski, 
które odbędą się między 11–14 kwietnia w Cieszynie. (fot. AZS PŚ Gliwice)

Futsaliści gliwickiego Piasta w pięknym stylu pokonali w ubiegłą sobotę na wyjeździe Red 
Devils Chojnice 4:3, czym zapewnili sobie prawo do gry w grupie mistrzowskiej. Bramki 
dla Piasta zdobyli Douglas Ferreira, Sebastian Szadurski, Marcin Grzywa i Sergio Parra. 
Najbliższy mecz Piast rozegra w środę na wyjeździe. Gliwiczanie zmierzą się z Gattą 
Zduńska Wola w półfinale Pucharu Polski w futsalu. (fot. I. Dorożański)

Fenomenalny finisz w bardzo ważnym meczu z Treflem Sopot zapewnił GTK 
Gliwice  komplet punktów. Choć w pewnym momencie gliwiczanie przegrywali 
różnicą aż 16 punktów, pod koniec spotkania odrobili straty i wygrali 77:75.  
2 kwietnia o godz. 19.00 GTK Gliwice będzie miało kolejną szansę na zwycięstwo. 
Zagra u siebie w Arenie Gliwice z Polskim Cukrem Toruń. (fot. GTK Gliwice)

Brązowy medal zdobyła drużyna KTS Gliwice na Mistrzostwach Śląska Młodzi-
ków w tenisie stołowym. Po emocjonujących zmaganiach Kacper Rusin, Oskar 
Sokołowski i Oliwier Sokołowski uplasowali się na trzecim miejscu podium 
Gratulacje! Drużynę z Gliwic wyprzedziły KS Mysław I oraz TS Kuźnia I Martex 
Rybnik. (fot. KTS Gliwice)

Magda Krawczyk z sekcji lekkoatletycznej GKS Piast zdobyła złoty medal na 
Mistrzostwach Śląska w biegach przełajowych! Gliwiczanka pokonała dystans 
4000 m w czasie 16 min 42 s. To niejedyny sukces zawodników sekcji w tych 
zawodach. Dawid Mysiuk zdobył srebro w kategorii juniorów, na takim samym 
dystansie. Tylko jedna sekunda dzieliła go od zwycięstwa! Zawodnikom i trenerom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (fot.piast.gliwice.pl)

Milena Ciechanowska i Bartosz Ciesielski stanęli na drugim miejscu podium 
w swoich kategoriach na zawodach wspinaczkowych Pucharu Polski w Chwy-
ciarni. Ścianka wspinaczkowa w Arenie Gliwice okazała się bardzo szczęśliwa 
– oboje wybiegali swoje życiowe rekordy. (fot. T. Ciechanowski)

Wicemistrzynie Śląska! 

Piast pokonał Diabły! 

Brawurowe zwycięstwo z Treflem!

Brąz dla KTS Gliwice!

Złoto wybiegane w przełajach! 

Dwa srebra dla naszych wspinaczy
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JuBileuSze / kOMunikaty

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

Więcej na www.gliwice.eu

GePaR –    
opłaty pod kontrolą

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

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

prognozy.gliwice.eu 

Sprawdź jakość powietrza

19 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości złotych i diamentowych Godów. Małżonków odznaczono meda-
lami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice

fo
t. 
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W gronie par świę-
tujących półwiecze 
znaleźli się (w kolej-
ności alfabetycznej): 
Jadwiga i Adam Risso-
wie, Stanisława i Jó-
zef Sitkowie, Helena 
i Jerzy Skorupkowie, 
Barbara i Edward Sła-
by, Grażyna i Alfred 
Stankiewiczowie, 
Władysława i Kazi-
mierz Staszczykowie, 
Urszula i Czesław 
Suwałowie, Henryka 
i Zdzisław Szczepani-
kowie, Irena i Andrzej 
Szczepańscy, Janina 
i Józef Sztylcowie 
(fot. 1)…

…Helena i Stanisław Szymańczukowie, Maria i Andrzej Świętoniowscy, Grażyna i Marian Troskowie, Weronika i Henryk Urbankowie, Maria i Jan Wazowiczowie oraz 
Halina i Ryszard Zapaśnikowie. 60-lecie związku obchodzili tego dnia Danuta i Eugeniusz Nygowie (fot. 2).

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości: Marię i Jana Wąchałów, Janinę Ćwiąkałę-Wojtasiewicz i Andrzeja Wojtasiewicza,  
a także Felicję i Joachima Zuberów.

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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OGŁOSzenia

zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa  

Społecznego w Gliwicach,  
ul. dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

komunikaty

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy placu Jaśminu 13 w Gli-
wicach, wprowadzenie instalacji gazu, wewnętrznej 
instalacji c.w.u. i c.O. (gaz), wbudowanie łazienek, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicz-
nych, uporządkowanie przewodów kominowych.

termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy placu Jaśminu 17 w Gli-
wicach, wprowadzenie instalacji gazu, wewnętrznej 
instalacji c.w.u. i c.O. (gaz), wbudowanie łazienek, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicz-
nych, uporządkowanie przewodów kominowych.

termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 11.00

wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użyt-
kowania lokalu usługowego na potrzeby Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 19  
w Gliwicach.

termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 11.30

wykonanie termomodernizacji budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. lotników 2-4  
w Gliwicach wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych i instalacją azaRt.

termin składania ofert: 1 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie termomodernizacji budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. lotników 59  
w Gliwicach wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych i instalacją azaRt.

termin składania ofert: 1 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

wykonanie termomodernizacji budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. lotników 75  
w Gliwicach wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian 
fundamentowych, drenażem i instalacją azaRt.

termin składania ofert: 1 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00

wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 41  
w Gliwicach, wprowadzenie c.O. z sieci ciepłow-
niczej miejskiej wraz z robotami towarzyszącymi.

termin składania ofert: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie termomodernizacji budynku przy  
ul. Pszczyńskiej 98 w Gliwicach, wprowadzenie 
c.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z robotami 
towarzyszącymi.

termin składania ofert: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

wprowadzenie c.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej 
wraz z robotami towarzyszącymi do budynku przy 
ul. Paulińskiej 7 w Gliwicach.

termin składania ofert: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00

wykonanie remontu i termomodernizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. kozielskiej 
70 w Gliwicach, wprowadzenia c.O. i c.w.u. z sieci 
ciepłowniczej miejskiej, wbudowania lub remontu 
łazienek, wykonania izolacji przeciwwilgociowych, 
uporządkowania przewodów kominowych.

termin składania ofert: 2 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego przy placu Jaśminu 15 w Gli-
wicach, wprowadzenie instalacji gazu, wewnętrznej 
instalacji c.w.u. i c.O. (gaz), wbudowanie łazienek, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicz-
nych, uporządkowanie przewodów kominowych.

termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10.30

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
28 marca 2019 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim  

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  
– z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 7 lutego 

2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gliwice (druk nr 83).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2019 rok (druk nr 84).

8. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wpro-
wadzenia na terenie miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia wy-
sokości stawek opłaty targowej (druk 
nr 67).

9. Projekty uchwał w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice na 
rok 2019 na sfinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków (druki 
nr 72, 73).

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gli-
wice (druk nr 69).

11. Projekt uchwały w sprawie wynajmo-
wania lokali mieszkalnych w budyn-
kach stanowiących własność Miasta 
Gliwice oddanych do użytkowania po 
30 czerwca 2019 r. (druk nr 70).

12. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umów 
dzierżawy na czas nieoznaczony z do-
tychczasowymi dzierżawcami (druki 
nr 76, 77).

13. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi dzier-
żawcami, nieruchomości stanowiących 

własność Miasta Gliwice (druki nr 78, 
79).

14. Projekt uchwały w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (druk nr 80).

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (druk nr 81).

16. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe dla miasta Gliwice (druk nr 68).

17. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Gliwice w 2019 
r. (druk nr 64).

18. Projekt uchwały w sprawie upoważ-
nienia Prezydenta Miasta Gliwice 
do ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
(druk zamiast druku nr 65).

19. Projekt uchwały w sprawie określenia 
sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Gliwice 
w 2019 r. (druk nr 66).

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto 
Gliwice oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych 
od 1 września 2019 roku (druk nr 89).

21. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia 
do osiedlenia na terenie miasta Gliwi-
ce rodziny repatriantów zamieszkałej 
na terenie Republiki Kazachstanu 
(druk nr 74).

22. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych na ich realizację w 2019 r. (druk 
nr 75).

23. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu uchwały w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawa-
nia i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwalniania od opłat, 
jak również trybu ich pobierania (druk 
nr 82).

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany sta-
tutu Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych (druk nr 63).

25. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie utworzenia gminnej 
jednostki budżetowej – Straż Miejska 
w Gliwicach (druk nr 85).

26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutów Osiedlom 
(druk nr 71).

27. Projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia wniosków o wprowadzenie 
obowiązku ukończenia szkolenia 
zakończonego egzaminem potwier-
dzającym znajomość topografii miasta 
oraz przepisów prawa miejscowego 
przez przedsiębiorców wykonujących 
transport „przewóz osób taksówką 
osobową” lub kierowców przez nich 
zatrudnionych (druk nr 86).

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Gliwice (druk nr 87).

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 12 w Gliwicach (druk nr 88).

30. Sprawy różne i wolne wnioski zgłasza-
ne przez radnych.

31. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak 

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.

OBRady na żywO

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych  

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

dostawę wodomierzy do wody ciepłej.
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 4 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Modernizację wentylatora podmuchu kotła wP-70 nr 2. 
termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

Remont budynku magazynu odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

termin składania ofert: 28 marca 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 28 marca 2019 r. o godz. 10.00

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta 
Gliwice – 11 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: 3 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 3 kwietnia 2019 r. o godz. 12.30

http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu
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OGŁOSzenia
oferty pracyobwieszczeniakomunikaty

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

od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równocze-
snym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz 
przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i go-
spodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny także zostać 
objęte – w miarę potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należało oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy, itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni poży-
wienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje praw-
dopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budyn-
kach gospodarczych, itp. – zgodnie z instrukcją podaną 
na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki  
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu 
podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono 
trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „uwaGa 
tRutka”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględ-
nie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliż-
szego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia 
ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą 
przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 
Kodeksu Wykroczeń. 

obwieszczenie
prezyDenta miasta GLiwice

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic 
i Mostów S.a. 
w Gliwicach 
poszukuje  

pracowników do wykony-
wania prac związanych  
z montażem i demon-
tażem oznakowania 

pionowego dróg, jezdni, 
chodników itp.  

Praca w systemie  
jednozmianowym, przede 

wszystkim na terenie 
miasta Gliwice  

i w zadaniach realizowa-
nych przez PRuiM.

Od pracownika wymagana jest:
• umiejętność obsługi elektrona-

rzędzi,
• umiejętność czytania projektów 

wykonawczych,
• prawo jazdy min. kat. B,
• rzetelność, zaangażowanie,
• komunikatywność i umiejętność 

pracy w zespole,
• poczucie estetyki i jakości wyko-

nanych prac.
Oferujemy:
• pracę w zgranym zespole,
• możliwość zbudowania własnego 

zespołu,
• możliwość zdobycia doświadcze-

nia przy dużych projektach,
• zarobki oparte o umowę o pracę.

Osoby chętne do podjęcia pracy  
w stabilnej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku proszone są o prze-
syłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres e-mail: drogi@pruim.gli-
wice.pl lub lzachara@pruim.gliwice.
pl. Dokumenty można również prze-
słać pocztą tradycyjną lub dostarczyć 
osobiście do siedziby PRUiM S.A., 
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad By-
tomką 1. 
kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 
661-998-815.
Składane dokumenty należy opatrzyć 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, pro-
wadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic 
i Mostów S.a. 
w Gliwicach 

zatrudni:
• mechanika maszyn  

i urządzeń,
• mechanika  

samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami  

do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami  

do obsługi walca  
drogowego,

• operatora z uprawnieniami  
rozkładarki mas  
mineralno-bitumicznych.

Osoby chętne do podjęcia pracy  
w stabilnej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku proszone są o prze-
syłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres e-mail: drogi@pruim.
gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwi-
ce.pl. Dokumenty można również 
przesłać pocztą tradycyjną lub do-
starczyć osobiście do siedziby PRUiM 
S.A., adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1. 
kontakt telefoniczny: 32/270-40-
-10, 32/270-40-03.
Dokumenty składane należy opa-
trzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia 
rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów zapo-
biegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykry-
wania i ścigania czynów zabronionych  
i wykonywania kar, w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych – RODO).

oferty pracy

● pracownik restauracji 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, komu-
nikatywność, zakres obowiązków: sprzątanie i przy-
gotowanie do użytkowania wszystkich pomieszczeń 
w restauracji oraz terenu zewnętrznego wokół restau-
racji, czyszczenie i konserwacja urządzeń, sprzętów, 
narzędzi i naczyń znajdujących się w restauracji i na 
terenie zewnętrznym restauracji, wymiana frytu-
ry, segregacja i składowanie odpadów – zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, prace magazyno-
we oraz prace przygotowawcze przed otwarciem 
i po zamknięciu restauracji, mycie okien i elewacji 
zewnętrznej, pranie fartuchów, szmatek i mopów, 
uzupełnianie środków czystości, pomoc w pracy 
w kuchni i przy obsłudze gości, równoważny system 
czasu pracy, wymiar etatu do uzgodnienia, miejsce 
pracy: Knurów; 

● pracownik produkcyjny 
wykształcenie: brak wymagań, zdolności manualne, 
praca przy produkcji stolarki aluminiowej i PCV na 
różnych etapach produkcji, organizowanie stano-
wiska pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami 
i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony 
środowiska, jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice;

● doradca klienta/sprzedawca 
wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodo-
we w handlu na podobnym stanowisku, znajomość 
efektywnych technik sprzedaży i negocjacji, poczucie 
estetyki, wysoki poziom kultury osobistej oraz umie-
jętności interpersonalnych, umiejętność szybkiego 
uczenia się, gotowość do pracy w systemie zmia-

nowym (9.00 – 17.00/10.00 – 18.00), umiejętność 
obsługi komputera, mile widziana znajomość branży 
płytek ceramicznych i wyposażenia wnętrz, zakres 
obowiązków: kompleksowa obsługa klientów salo-
nu, prezentacja produktów, przygotowywanie ofert 
handlowych, realizacja zamówień, dbanie o dobry 
wizerunek firmy i ekspozycję produktów w salonie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie gastronomiczne, pół roku doświadcze-
nia, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice, Bufet Free;

● monter instalacji wentylacyjnych  
    i klimatyzacyjnych 

wykształcenie min. zawodowe, min. 2 lata doświad-
czenia na podobnym stanowisku lub w branży bu-
dowlanej, prawo jazdy kat. B, komunikatywność, 
praca w zespole, umiejętność obsługi elektronarzędzi, 
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska;

● mechanik samochodów osobowych  
    – diagnosta 

wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświad-
czenie na ww. stanowisku, wymagane prawo jazdy 
kat. B, zakres obowiązków: diagnostyka i mechanika 
samochodów marki Scania, Volvo, Mercedes, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Knurów;

● ślusarz 
wykształcenie podstawowe, doświadczenie zawo-
dowe – mile widziane, zakres obowiązków: naprawa 
lokomotyw, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice, 
ul. Portowa.

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 21 marca 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 

zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

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

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

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

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

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

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

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

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

wydział Gospodarki  
nieruchomościami urzędu 

Miejskiego w Gliwicach  
informuje, że

w związku z trwającym procesem wydawania zaświad-
czeń dla nieruchomości gruntowych zabudowanych na 
cele mieszkaniowe o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, wstrzymuje się wysyłkę 
wiadomości SMS z informacją o zbliżającym się terminie 
płatności opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Jednocześnie przypomina się, że dokumentem potwier-
dzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które zosta-
nie dostarczone każdemu właścicielowi nieruchomości  
w terminie do 31 grudnia 2019 r. Niniejsze zaświadczenie 
zawiera informacje o wysokości opłaty za przekształcenie.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są pod 
numerem telefonu: 32/338-64-05 i 32/338-64-06.

Przedsiębiorstwo  
wodociągów  

i kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

Roboty budowlane w zakresie przepro-
wadzania remontów sieci kanalizacyjnej, 
przyłączy kanalizacyjnych oraz urządzeń 

kanalizacyjnych, a także robót odtworzenio-
wych nawierzchni wraz z kompleksowym 

przywróceniem terenu do stanu pierwotne-
go po wykonywanych robotach na terenie 
działalności Pwik Sp. z o.o. w Gliwicach.

termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

śląskie centrum logistyki 
S.a. 44-100 Gliwice,  

ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu  

nieograniczonego na 

zadanie pt.: zaprojektowanie i rozbu-
dowa istniejącej hali magazynu stali e 
na terenie śląskiego centrum logistyki 
S.a. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl
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OGŁOSzenia

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• działka nr 453, obręb żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w kw 
Gl1G/00032103/2, użytek B – tereny 
mieszkaniowe,

• działka nr 455, obręb żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w kw 
Gl1G/00033908/2, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane.

termin przetargu: 4 kwietnia 2019 r., godz. 11.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 286 000,00 zł.
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
wadium: 28 600,00 zł.
termin wpłaty wadium: 29 marca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------

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

• dz. nr 1327, obręb Sośnica, o po-
wierzchni 0,4187 ha, położonej przy 
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, za-
pisanej w kw nr Gl1G/00020177/4. 

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

• działka nr 599, obręb kłodnica, o pow. 
0,0483 ha, położona przy ul. Owczar-
skiej w Gliwicach, wpisana do kw nr 

Gl1G/00033335/4, użytek B – tereny 
mieszkaniowe.

termin przetargu: 23 kwietnia 2019 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 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: 7200,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 2019 r. 
--------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  
ul. zygmunta Starego 19 w Gliwicach, 
użytek B – tereny mieszkaniowe oraz 
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, kw Gl1G/00009898/1 prowadzo-
na w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb 
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, 
położona przy ul. tadeusza kościuszki 
w Gliwicach, użytek B – tereny miesz-
kaniowe, kw Gl1G/00056985/2 pro-
wadzona w Sądzie Rejonowym w Gli-
wicach.

termin przetargu: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w tym:
4 867 410,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
690,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwol-
niona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
– t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, 
opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
wadium: 490 000,00 zł.
termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2019 r.

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

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

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

nierucHomoŚci na sprzeDaŻ

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

urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci

nierucHomoŚci

oferty pracy

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

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

wyposażone w Internet  
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośrednio  
przy biurach,

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

w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy  

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

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

dojazd drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (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 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu inwalidów wojennych 12 zosta-
ły podane do publicznej wiadomości nw.:

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

przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 55/2019 do 3 kwietnia 2019 r.,
• nr 57/2019 do 3 kwietnia 2019 r.

wykazy zawierające opis i warunki wydzierżawie-
nia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice:
• nr 58 – 60/2019 do 2 kwietnia 2019 r.,
• nr 61 – 62/2019 do 8 kwietnia 2019 r.;

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu:
• nr 55 – 57/2019 do 2 kwietnia 2019 r.;

wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 49/2019 do 8 kwietnia 2019 r.,
• nr 50/2019 do 9 kwietnia 2019 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

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 stronie 
internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej wojewody 
śląskiego w Biuletynie informacji Publicznej zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność Skarbu Państwa:
• nr 8/SP/2019 do 3 kwietnia 2019 r.,
• nr 9/SP/2019 do 4 kwietnia 2019 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

zarząd dróg  
Miejskich  

w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki przy ul. Pło-
wieckiej 31 oraz w Biuletynie infor-
macji Publicznej (BiP), zarówno za-
rządu dróg Miejskich w Gliwicach jak 
i  urzędu Miejskiego w Gliwicach, zo-
stał podany do publicznej wiadomo-
ści wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:  

• nr ZDM/7/2019 do 4 kwietnia 
2019 r.

turystyka.gliwice.eu

nabór nr kd.210.16.2019.in-2
urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21,

 zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w wydziale informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków 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 niepeł-

nosprawności.
Dokumenty należy składać do 3 kwietnia 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. 

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://scl.com.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://turystyka.gliwice.eu
https://turystyka.gliwice.eu/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
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CO? GDZIE? KIEDY?
czwaRtek 28 MaRca

 ■ godz. 16.00: „Słońce: jego natura, postrzeganie 
z Ziemi i z satelitów” – wykład prof. P. Rudawego 
w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Jeżeś ty chop, Hubercie Morysie?”, 
reż. A. Smoliński – premiera monodramu Hanny 
Szczęsnej-Kozik, Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.30: „Jak rodzic może odnaleźć się w róż-
nych metodach wychowawczych” – warsztaty 
z Urszulą Janotą i Jadwigą Lesik z cyklu „Sztuka 
lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.30: „Bałkany” – spotkanie podróżnicze 
z Beatą i Pawłem Pomykalskimi, Centrum Organi-
zacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Land”, L. Castore – premiera książki 
fotograficznej z udziałem Lorenza Castore i Woj-
ciecha Nowickiego, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, 
ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Spacer z psem w mieście – jak 
sprawić by był bezpieczny i przyjemny” – wykład 
Olimpii Kłosińskiej z cyklu „Nasi bracia mniejsi”, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Aimée Allen Quartet – koncert  
w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury  
Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: „Straszny dwór”, S. Moniuszko – 
koncert studentów Akademii Muzycznej im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach, Centrum Eduka-
cyjne im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

Piątek 29 MaRca
 ■ godz. 20.00: „Wspomnienie lata”, reż. A. Guziń-

ski – projekcja w ramach DKF-u Trans, Scena Baj-
ka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SOBOta 30 MaRca
 ■ godz. 11.00: Pchli Targ, Stacja Artystyczna Rynek 

(Rynek 4–5)
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Wołyńskie pisanki i wielka-

nocne zwyczaje na Kresach” – świąteczne warsz-
taty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Smok z Lisowic – ślą-
ski przodek tyranozaura” – warsztaty z cyklu 
„Z silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska”,  
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: koncert relaksacyjny z gimnasty-
ką słowiańską w tle, Dom Aktywnej Młodzieży  
(ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 16.30: koncert laureatów XII Ogólnopol-
skiego Konkursu Wokalnego im. Ludomira Różyc-
kiego, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. L. Różyckiego w Gliwicach (ul. Siemińskiego 6)

 ■ godz. 17.00: „Walkiria”, reż. R. Lepage – transmi-
sja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Lorenzo De Finti Quartet – koncert 
w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultu-
ry Jazovia (Rynek 10)

niedziela 31 MaRca
 ■ godz. 12.00: „Kresy dla dzieci” – oprowadzanie 

po wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie”, Wil-
la Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Odwrócona góra albo film pod 
strasznym tytułem”, reż. L. M. Gałysz, J&P – 
projekcja w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej 
Animacji, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: projekcje filmów w kategorii Off 
i Go! w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej Ani-
macji, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Arystokraci świata dźwięków” – 
koncert Krzysztofa Książka i kwintetu smyczkowe-
go w ramach Wiosny z Fryderykiem, Palmiarnia 
Miejska (park Chopina, ul. Fredry 6)

kultura.gliwice.eu

teatr Miejski w Gliwicach przekaże blisko 300 zaproszeń na spek-
takle dzieciom z niezamożnych rodzin. Projekt „teatr dostępny 
dla wszystkich dzieci” potrwa do końca listopada.

Zaproszenie kilkuset dzieci do gliwic-
kiego teatru jest możliwe dzięki do-
tacji z programu „Kultura Dostępna”. 
Prowadzi go Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Środki 
zostaną przeznaczone nie tylko na 
bilety wstępu, ale też transport do 
teatru tych z dzieci, które nie mogą 

zostać przywiezione na miejsce. 
Z teatrem współpracują instytucje 
i organizacje z wieloletnim do-
świadczeniem w pracy z osobami 
w trudnej sytuacji życiowej. Są to 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Stowarzyszenie GTW.  (mm)

krzysztof książek będzie drugim wykonawcą, który wystąpi 
podczas tegorocznej wiosny z Fryderykiem. w Palmiarni 
Miejskiej zabrzmi muzyka wolfganga amadeusa Mozarta 
i Fryderyka chopina. Miasto Gliwice zaprasza!

Książek w 2018 roku wygrał I Mię-
dzynarodowy Konkurs Chopinowski 
na Instrumentach Historycznych. 
Potwierdził w ten sposób swoją po-
zycję jednego z najciekawszych pol-
skich muzyków młodego pokolenia. 
W Gliwicach zagra to, w czym jest 
najlepszy i z czego słynie Wiosna 
z Fryderykiem – muzykę Chopina.  
II Koncert fortepianowy f-moll op. 21  

jest zazwyczaj wykonywany z orkie-
strą. Podczas występu w Palmiarni 
Miejskiej (park Chopina, ul. Fredry 
6) Książkowi będzie towarzyszyć 
kwintet smyczkowy. Oprócz koncer-
tu Chopina publiczność wysłucha 
także Sonaty fortepianowej B-dur, 
KV 333 Mozarta. Recital „Arystokraci 
świata dźwięków” rozpocznie się  
31 marca o godz. 19.30. (mm)

dla równych szans

Gliwicki zespół w finale

Muzyczna wiosna w Palmiarni

na jazzowy początek
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Muzyczna petarda wybuchnie w Gliwicach już 28 marca. 
Początek festiwalu Filharmonia 2019 będzie bardzo jazzowy. 
na rozgrzewkę wystąpią aimeé allen Quartet i lorenzo de 
Finti Quartet. Miasto Gliwice i Fundacja integracji kultury 
zapraszają!
Aimeé Allen to wszechstronna 
wokalistka. Dorastała otoczona 
tradycyjnym amerykańskim 
jazzem, na studiach w Paryżu 
zakochała się w klimacie brazy-
lijskiej bossa novy. W jej muzyce 
pobrzmiewa też soulowa energia 
i porcja starego dobrego swingu. 
Allen nie tylko śpiewa i śmiało 
aranżuje standardy jazzowe, ale 
też pisze własne teksty i kompozy-
cje. Szczególnie warstwa liryczna 
jej utworów jest chwalona przez 

krytyków i publiczność na Starym 
i Nowym Kontynencie.

Pałeczkę od Aimeé Allen przejmie 30 
marca Lorenzo De Finti. Pianista jest 
znany ze świetnej techniki i ekspresji 
artystycznej. De Finti pisze też muzy-
kę. Ze swoim kwartetem poszukuje 
wyjątkowej akustycznej atmosfery, 
poruszając się między ciszą a dźwię-
kiem. Bas, trąbka i perkusja stanowią 
znakomite tło dla fantastycznego 
pianisty.  (mm)
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„ach, jak cudowna  
jest Panama”,  

reż. l. Słabińska

album „krzikopa” nagrany przez grupę krzikopa zdobył 
nominację do Folkowego Fonogramu Roku. dziennikarze 
muzyczni wybrali płytę do najlepszej dziewiątki albumów 
folkowych 2018 roku. to duże wyróżnienie!

Krzikopa przypomina tradycyjne 
pieśni Górnego Śląska. Reprezen-
towali Polskę na Kulturalnej Olim-
piadzie podczas Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Korei Południowej 
w 2018 roku. Zespół współtworzy 
dwójka gliwiczan. katarzyna dudziak 
w Krzikopie śpiewa i gra na bębnie. 
W 2017 roku wywalczyła II miejsce 

w kategorii solistów wokalistów na 
III Turnieju Muzyków Prawdziwych. 
Mateusz dyszkiewicz jest głównym 
autorem utworów grupy. Kompo-
nuje, aranżuje i gra na akordeonie.

Folkowy Fonogram Roku to najważ-
niejszy plebiscyt folkowych nagrań 
w Polsce. Werdykt wydaje jury 

w międzynarodowym składzie. Wy-
niki zostaną ogłoszone w kwietniu 
podczas festiwalu Nowa Tradycja. 
 (mm)
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