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Ogłoszenia
Co,
drobne Gdzie,
Dam pracę,

Oceniamy
parkowanie

Cena gazety
z dodatkiem 1 zł

Do 6 czerwca każdy
z nas może wyrazić swoje
zdanie w ogłoszonym
tydzień temu
badaniu opinii
publicznej.

Drogowcy na razie
unikają szczegółów,
choć przyznają, że
po 4 latach rozważają
wprowadzenie zmian
w systemie płatnego
parkowania
w Gliwicach.
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STARSZĄ KOBIETĘ NAMÓWIŁ DO TEGO „FUNKCJONARIUSZ”.

Wyrzuciła… 30 000 zł przez okno
W poprzedni poniedziałek
ponownie aktywowali się
oszuści, którzy wyłudzają pieniądze
dzwoniąc na telefony stacjonarne.
Do policji zgłoszono 6 nieudanych
prób wyłudzenia. Niestety,
w jednym przypadku pokrzywdzona
straciła 30 tys. złotych.

Chociaż na początku kwietnia
śledczy zatrzymali osoby odpowiedzialne za tego rodzaju
proceder, w ich miejsce szybko
pojawili się nowi przestępcy.

– Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o oszustach podających
się m.in. za policjantów. Nieznany mężczyzna opowiadał zmyśloną historyjkę o przestępcach,
czyhających na oszczędności
rozmówców i w ten sposób

próbował nakłonić ofiary do wypłacenia pieniędzy z lokat bankowych. W sześciu zgłoszonych
przypadkach ludzie nie dali się
nabrać, w jednym, niestety, tak
– przekazał we wtorek podinspektor Marek Słomski, oficer
prasowy KMP Gliwice.

80-letnia mieszkanka dzielnicy
Łabędy, przekonana, że rozmawia
z prawdziwymi funkcjonariuszami,
wykonywała polecenia złoczyńców. W konsekwencji zrealizowała nawet tak niedorzeczny czyn,
jak… wyrzucenie reklamówki z gotówką w kwocie ponad 30 tys. zł
z okna swojego mieszkania.
Nad sprawą pracują już detektywi z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

O tym, że policja nigdy nie prosi
obywateli o przekazywanie pieniędzy czy wykonywanie operacji
bankowych, mówi się w mediach
od lat. Służby po raz kolejny
apelują o ostrzeganie starszych
członków rodziny i znajomych,
poruszanie zasłyszanych przykładów działania przestępców.


(żms)/KMP Gliwice

Zatrzymano
nielegalnych
imigrantów

Dwaj Afgańczycy ukryli się w naczepie ciężarówki. Cudzoziemcy zostali
ujawnieni na terenie Oddziału Celnego w Gliwicach w samochodzie, który
przyjechał do Polski z Czarnogóry.
Zatrzymani młodzi mężczyźni
nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów i oświadczyli,
że pochodzą z Afganistanu. Do
naczepy samochodu ciężarowego dostali się w Serbii dzięki
pomocy przemytnika.

Obcokrajowcy zamierzali dotrzeć do
Europy Zachodniej.
– Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wszczął w stosunku do
zatrzymanych obcokrajowców
postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania
ich do powrotu. Zgodnie z po-
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stanowieniem sądu do czasu
zakończenia postępowania
Afgańczycy będą przebywać
w strzeżonych ośrodkach dla
cudzoziemców – przekazuje
mjr Katarzyna Walczak, rzeczniczka Komendanta Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej.
To nie pierwsza sytuacja, w której odkryto nielegalnych imigrantów ukrytych w samochodzie
ciężarowym na terenie Gliwic.
Ponad dwa lata temu w Śląskim
Centrum Logistycznym policjanci
ujawnili dwóch innych Afgańczyków. W tamtym przypadku pojazd także przyjechał do miasta
z Czarnogóry.

(żms)/inf. prasowe
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W GLIWICACH
ZREZYGNOWANO
Z OPRYSKÓW
PRZECIWKO
KLESZCZOM.
„BRAK DANYCH
O EFEKTYWNOŚCI”.

Na terenie miasta opryski przeciwkleszczowe
przeprowadzono trzy
razy – w sierpniu 2017
roku oraz wiosną i pod
koniec lata w 2018
roku. Okazuje się, że
w tym roku zrezygnowano z tego środka zapobiegawczego.
Kleszcze roznoszą wiele
poważnych chorób, m.in.
boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. Sposobem
ochrony mieszkańców przed
ich rozprzestrzenianiem miało być rozprowadzenie na
miejskich terenach zielonych
preparatów zabójczych dla
tych pajęczaków. Ostatnio
zaniechano tej procedury.

– Po konsultacji
z Dyrektorem Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych
w Gliwicach ustalono, że w mieście
w tym roku nie planuje się wykonywania oprysków przeciwko kleszczom.

Jest to spowodowane m.in.
brakiem danych dotyczących
efektywności oprysków, albowiem nie wiadomo w jakim
stopniu stosowanie środków
chemicznych przyczynia się do
zmniejszenia populacji kleszczy – poinformował Tomasz
Wójcik, dyrektor Centrum
Ratownictwa Gliwice.

Ponadto środki te wpływają
negatywnie nie tylko na kleszcze i komary, ale również na
inne owady zapylające obecne
w ekosystemie (np. pszczoły) –
podkreślił dyrektor.
– Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i zachowania
proekologiczne, MZUK corocznie
oprócz wielokrotnego wykaszania traw oczyszcza również nieużytki miejskie, które stanowią
doskonałe siedlisko dla rozwoju
kleszczy – przekazał Wójcik.

Również naukowcy są zgodni
w kwestii tego,
że opryski przeciwkleszczowe
przynoszą więcej
szkody środowisku naturalnemu
i jego mieszkańcom, niż wymiernych korzyści.
– Po pierwsze należy pamiętać
ze nie ma środka zwalczającego wyłącznie kleszcze, wszel-

14–20.05.2019 (nr 925)

kie substancje stosowane do
oprysków wpływają na inne bezkręgowce. Popularnym składnikiem środków “zwalczających
kleszcze” jest permetryna, która
zabija też pożyteczne owady zapylające (np. pszczoły) – mówią
nam Łukasz Junkiert i Joanna
Trela, doktorzy nauk biologicznych z Uniwersytetu Śląskiego.
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– Opryski stosowane
są wieczorami, co
niby ma zabezpieczyć pszczoły, ale
zabija za to inne
pożyteczne owady,
aktywne w późniejszych porach

– dodają naukowcy.

– Należy też podkreślić, że nie
są znane konsekwencje oddziaływania tych środków na inne
zwierzęta, m. in. jeże, które
uaktywniają się właśnie o tej
porze roku i żerują wieczorem.
Mało tego, opryski powodują
zachwianie homeostazy środowiska, co powoduje że giną również naturalni wrogowie kleszczy
– wymieniają biolodzy.
Wszyscy rozmówcy zaznaczają,
co potwierdza także Główny Inspektor Sanitarny, że najlepszym
sposobem ochrony przez tymi
pajęczakami jest noszenie pełnej
odzieży, stosowanie repelentów
(preparatów odstraszających),
jak również staranne oglądanie
ciała, a nawet wzięcie prysznica
po powrocie z aktywności na
świeżym powietrzu.

(żms)

www.gazeta-miejska.pl

GAZETA MIEJSKA Gliwice

4

ogłoszenia drobne

JAK ZAMÓWIÆ OG£OSZENIE DROBNE?
PRZEZ INTERNET

W BIURZE OG£OSZEÑ

Na www.gazeta-miejska.pl wystarczy
wype³niæ formularz og³oszenia i
dokonaæ wp³aty na podane konto.

Zapraszamy do biura og³oszeñ w centrum Gliwic,
przy placu Pi³sudskiego 3. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10-16.00

Przy wielokrotnych
emisjach jeszcze
taniej, od 6 z³otych

...................................................
usługi
ÔÔ !Czyszczenie dywanów
(u klienta lub odbiór) tapicerek. Sprzątanie. Mycie okien.
Firma Blitz. Tel. 32-234-21-72,
kom. 510-286-736.
ÔÔ ELEKTRYK – Pomiary
ochrony przeciwporażeniowej-protokoły. Zaświadczenia dla
energetyki. Podłączenia płyt
indukcyjnych – wpis do gwarancji. Prowizorki budowlane.
Przeróbki instalacji. Usuwanie awarii itd. UPRAWNIENIA
E+D. Tel. 508-145-905,
www.abirox.pl
ÔÔ RTV NAPRAWA DOMOWA.
32 279-42-79, 605-285-957.

ÔÔ KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ, ŁAZIENEK:
hydraulika, kafelkowanie,
gładzie, malowanie, elektryka,itp. Tel. 698-264-691.

ÔÔ BOUTIQUE LAPLAYA78,
odzież dla kobiet z klasą
i inne. Gliwice, Okrzei 11. Tel.
601-490-293.

finanse
ÔÔ KREDYT ODDŁUŻENIOWY 50 tys rata 549 zł,
bezpłatny dojazd, Tel: 730
809 809.

ÔÔ KUPIĘ książki używane
stare nowe Dojadę do
klienta PŁATNE GOTÓWKĄ
Tel. 662 330 579.

auto-moto
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ÔÔ Węgiel workowany i luzem,
orzech, ekogroszek, groszek
z KWK Knurów, Sośnica,
Piast, Ziemowit. Dowóz do
klienta 515-191-401.
www.stalmet-skup.pl

ÔÔ SKUP AUT-CAŁYCH I
ROZBITYCH -DOJAZD DO
KLIENTA-NAJLEPSZE CENY
880-084-653.
r

www.gazeta-miejska.pl

ÔÔ Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp. Kolejki PIKO,
HO, TT. Tel. 607-912-559.

ÔÔ SKUP AUT: CAŁE, USZKODZONE, DO WYREJESTROWANIA. TEL 666.877.616.

praca

Redakcja, biuro og³oszeñ
Gliwice, pl. Pi³sudskiego 3
tel. 32 230-84-51
503-10-60-19

inne

ÔÔ Zatrudnię na dobrych warunkach pracownika ogólnobudowlanego 607-939-760.

ÔÔ Skup złomu i metali
kolorowych, skup akumulatorów, skup puszek alu,
demontaż konstrukcji stalowych (ogrodzeń, pieców,
maszyn itp.). Bezpłatny
transport, płatność gotówką, możliwość dojazdu
z wagą. Gliwice, Knurów,
Zabrze... Tel. 515-191401, 508-481-702,
www.stalmet-skup.pl,
www.ekometalgliwice.pl.

Pełne wydanie
Gazety Miejskiej
znajdziesz również
w internecie

ÔÔ KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być zadłużone,
z problemem prawnym. 737
938 416.

ÔÔPraca-Belgia. Murarz-pomocnik 794-056-393.

ÔÔ OPIEKA NAD GROBAMI
mycie sprzątanie jednorazowe
i cykliczne tel 883-694-049.

........................................
nieruchomości

ÔÔ Do 7000 zł - zbrojarz cieśla murarz - complex-budownictwo.pl, 574 749 899.

ÔÔ MEBLE SYSTEMOWE,
KUCHNIE, materace, zabudowy, szafy, rolety. Tel. 32
270-00-09, 695-899-863.

Koszt tekstowego
og³oszenia drobnego
ju¿ od 12 z³otych

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ÔÔ Agencja Ochrony zatrudni do pracy na terenie
miasta Gliwic kwalifikowanych pracowników ochrony.
Więcej informacji pod nr
tel. 532-950-356.
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Niepubliczny Żłobek ANIMATOR
–
szansa
powrotu
rodziców
do
pracy
Niepubliczny Żłobek ANIMATOR
– szansa powrotu rodziców do pracy
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Oferujemy fachową opiekę dla dzieci
w godzinach od 6:30 - 17:00 oraz ciekawą
Oferujemy
fachową opiekę dla
dzieci
ofertę ich wszechstronnego
rozwoju.
w godzinach od 6:30
- 17:00
oraz
ciekawą
Projekt
jest
skierowany
ofertę
wszechstronnego
rozwoju.
doich
Rodziców
chcących powrócić
jest skierowany
doProjekt
aktywności
zawodowej
do Rodziców chcących powrócić
do aktywności zawodowej

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW
SZCZEGÓŁY
REKRUTACJI:
WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU
STOWARZYSZENIE
ANIMATORÓW
MŁODZIEŻY W GLIWICACH
WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU
UL. BARLICKIEGO 3, 44-100
GLIWICE
MŁODZIEŻY
W GLIWICACH
TEL. 784-993-217
UL.
BARLICKIEGO 3, 44-100 GLIWICE
WWW.ANIMATOR.HALOGEN.ORG.PL
TEL. 784-993-217
WWW.ANIMATOR.HALOGEN.ORG.PL

REALIZATOR PROJEKTU:

REALIZATOR PROJEKTU:

PARTNER PROJEKTU:

PARTNER PROJEKTU:
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Oceniamy parkowanie
Czy gliwiczanie są zadowoleni
z płatnego parkowania w Gliwicach?
Co funkcjonuje dobrze, a co trzeba
poprawić? Odpowiedzi na te pytania
chcą poznać gliwiccy drogowcy.

Do 6 czerwca każdy z nas może
wyrazić swoje zdanie w ogłoszonym w poniedziałek badaniu
opinii publicznej.

Ryzyko
podwyżek za
Drogowcy unikają parkowanie?

cjonującego od sierpnia 2015
roku rozwiązania?

– Otwieramy się na szczegółów, choć
mieszkańców, po- przyznają, że po 4
latach rozważają
nieważ zależy nam
wprowadzenie
na tym, by korzystanie z SPP było dla zmian w systemie.
nich komfortowe

– mówi Jadwiga Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
– Z naszego punktu widzenia
priorytetem jest zapewnienie
rotacji w strefie. Rozważane
są różne możliwości np. rozszerzenie strefy czy zmiana godzin
jej funkcjonowania, ale celowo
pytania w ankiecie zadajemy
metoda otwartą, tak aby nie
narzucać użytkownikom SPP
żadnej odpowiedzi – dodaje.
Dlaczego ZDM właśnie teraz
zdecydował się na ocenę funk-

– Nie jest jednak tak, że ZDM
został nagle zasypany uwagami
dotyczącymi funkcjonowania
strefy – przekonuje Stiborska.

Wyprzedzając wnioski z badania, już teraz można wskazać,
że jednym z głównych problemów są nieszczelne procedury wydawania Abonamentów
Mieszkańca. Już przed laty, gdy
strefa debiutowała pojawiały się
rozsądne głosy, że abonamenty powinny dawać możliwość
parkowania jedynie w pobliżu
faktycznego miejsca zamieszkania, a nie na terenie całej strefy.

Nie trzeba być jednak specjalistą od rozwiązań drogowych,
by zauważyć, że SPP od co
najmniej kilkunastu miesięcy
w wielu rejonach miasta jest
zatkana, a rotacja w pobliżu
Urzędu Miejskiego czy starówki
to fikcja – o znalezienie wolnego miejsca parkingowego
jest równie trudno, jak przed
wprowadzeniem opłat.

Nie chodzi przecież o to, żeby
mieszkaniec strefy
korzystał z abonamentu przy
okazji dojazdu
na zakupy czy do

GAZETA MIEJSKA Gliwice

pracy, a jedynie
w rejonie własnego mieszkania.

Kolejnym słabym punktem, „zjadającym” SPP od środka, są
abonamenty, które nie trafiają
do faktycznych mieszkańców
śródmieścia, ale np. do pracowników firm zlokalizowanych
w centrum Gliwic. Nie brakuje
zresztą opinii, że wśród nich
znajdują się sami urzędnicy,
przyjeżdżający do pracy w Urzędzie Miejskim (w czwartki kiedy
Magistrat pracuje dłużej, aż do
godziny 17 trudno zaparkować
w pobliżu urzędu).
Skalę problemu dobrze obrazują liczby. W 2017 roku wydano
3357 Abonamentów Mieszkańca, podczas gdy w SPP przewidziano jedynie około 2800
miejsc parkingowych. Być może
problem zostałby zauważony
przez urzędników, gdyby nie za-

gadkowa forma zbierania danych
statystycznych. W podsumowaniach nie są bowiem brane pod
uwagę samochody posiadaczy
ryczałtów wielodniowych i… abonamentów mieszkańca.
Co ciekawe o sprawie informowaliśmy wielokrotnie. Na próby
interwencji głuchy pozostał nie
tylko urząd, ale sprawa nie zainteresowała też żadnego z radnych.

Dlatego w tym
kontekście badanie zaproponowane przez ZDM
otwiera wreszcie
szansę na usprawnienie systemu.
Ewentualne zmiany mogą jednak pociągnąć za sobą ryzyko
podwyższenia opłat za parkowanie. Z nieoficjalnych informa-

cji wynika, że taki scenariusz
także jest przez drogowców
rozważany. Pierwszym sygnałem do jego wprowadzenia były
pytania zawarte przez Magistrat
w badaniu CBOS z 2018 roku.
Urzędnicy zapytali mieszkańców o możliwość podwyższenia stawek. 63% gliwiczan było
przeciw. 16% ankietowanych
poparło ten pomysł. Z kolei 44%
badanych poparło rozszerzenie
strefy, a 38% było przeciw.
To dane, które zapewne także
posłużą drogowcom do wyciągania wniosków na temat SPP.
Warto jednak zamiast suchych
liczb, przedstawić urzędnikom
bardziej szczegółowe opinie.
Zwłaszcza, że tego typu konsultacje do tej pory w Gliwicach
należały do rzadkości, a ewentualna wysoka frekwencja
może zachęcić urzędników do
ponownego sięgania po głos
mieszkańców Gliwic.


Michał Szewczyk

JAK WYRAZIĆ OPINIĘ O SPP?
Zgodnie z informacją przekazaną przez ZDM: formularz i regulamin dostępne są pod adresem www.
zdm.gliwice.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę”, w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach w zakładce “Komunikaty” lub w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu Dróg Miejskich, którego siedziba znajduje się w Gliwicach, przy ul. Płowieckiej 31. Wypełniony formularz można
przekazać drogą mailową: konsultacje@zdm.gliwice.eu, składać osobiście w ZDM lub wysłać pocztą.
Badanie opinii publicznej prowadzone będzie od 6 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. Udział w nim
możliwy jest tylko jeden raz i jest on całkowicie bezpłatny. Wyniki badania przedstawione zostaną na
stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
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7 miesięcy
bez wiaty
W październiku ubiegłego roku
prowadzone przez pijanego kierowcę audi A6 wypadło z drogi,
w wyniku czego zniszczeniu uległa wiata na przystanku „Gliwice
– Sportowa”. Powstała wówczas
szkoda do tej pory nie została
usunięta.
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Mieszkańcy dzielnicy Politechnika ciekawi są, kiedy i – czy
w ogóle – na przystanku zlokalizowanym na końcu ulicy
Franciszkańskiej pojawi się
zadaszenie. – Wiaty brak, ludzie mokną, kiedy zostanie
to naprawione? Czy szkody
nie może naprawić sprawca?
– zastanawia się jeden z Czytelników.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług

Jak się okazuje, to nie sprawca a urzędnicy zmuszeni są do
przywrócenia stanu przystanku
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Komunalnych
zapewnia, że zadaszenie zostanie
postawione jeszcze w tym roku.
Termin jednak jest
dosyć odległy.

sprzed kolizji spowodowanej
przez nietrzeźwego 43-latka.
Ten ostatni zaś, po zakończeniu
postępowania, które w tej sprawie prowadzone jest w sądzie,
będzie musiał najprawdopodobniej pokryć koszty postawienia
nowej wiaty. Te wynoszą blisko
5,4 tys. złotych.
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.
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.
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roku budżetowego Wydział nie
dysponował już środkami na
zakup wiaty. Dodatkowo zakupu nowych wiat dokonujemy raz
w roku i wymieniamy je hurtowo. Obecnie jesteśmy w trakcie opracowania dokumentacji
na zakup nowych wiat min. we
wspomnianej wyżej lokalizacji.
Prawdopodobny termin realizacji
przedsięwzięcia to okres lipiec/
sierpień 2019 roku – wyjaśnia
naczelniczka wydziału, Mariola
Pendziałek.

(żms)

– Biorąc pod uwagę, że zdarzenie miało miejsce pod koniec
.
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Kuchnia
WIĘCEJ
RESTAURACJI!

forumgliwice.pl

WIĘCEJ
SMAKÓW!

NOWE
RESTAURACJE

POZOSTAŁE
LOKALE
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Inwestycje za 239 mln zł

Kirchhoff Polska, działająca
w branży motoryzacyjnej firma
z niemieckim kapitałem, zainwestuje ponad 172 mln zł.
Planowana jest rozbudowa hali
i zakup zautomatyzowanej linii
produkcyjnej. W wyniku realizacji inwestycji firma zwiększy
zatrudnienie do poziomu 676
pracowników i zadeklarowała

utrzymać taki stan co najmniej
do 2023 roku.

Firma AIUT Sp.
z o.o. wybuduje
w gliwickiej strefie ekonomicznej

Fot. AIUT Sp. z o.o.

Dwie firmy działające
w gliwickiej strefie ekonomicznej planują w najbliższym czasie spore
inwestycje. Kirchhoff Polska i AIUT na rozbudowę
przeznaczą w sumie
239 mln zł. Zatrudnią także nowych pracowników.

obiekt składający
się z dwóch hal
produkcyjno-magazynowych wraz
z zapleczem socjalno-biurowym.

Dostawczaki
z Gliwic

Inwestycja o wartości około
67 mln zł powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Nowe obiekty przysłużą
się rozwojowi działalności
inżynieryjnej w zakresie
usług związanych z realizacją i integracją systemów
automatyki przemysłowej,

Groupe PSA,
lider segmentu
lekkich samochodów dostawczych na rynku
europejskim,
zamierza wzmocnić w nim swój
Koncern
obecnie fabryfabry- udział i przyspieKoncernPSA,
PSA,do
do którego
którego należy obecnie
kakaOpla
oficjalnie szyć rozwój w inOplaww Gliwicach,
Gliwicach, poinformował oficjalnie
nych regionach.

oo nowych
nowychplanach
planach
tego zakładu.
wobecwobec
tego zakładu.Pod
koniec
Pod
2021 roku
rozpocznie
się tam
2021koniec
roku rozpocznie
się tam
produkcja samochoprodukcja
samochodów dostawczych.
dów dostawczych.
Nie tak dawno temu pojawiły
się doniesienia o przeniesieniu produkcji nowej generacji Opla Astry do niemieckich
zakładów w Russelsheim.
Przyszłość gliwickiej fabryki
stanęła pod znakiem zapytania, jednak teraz pojawiły się
pozytywne informacje.
– Ta dobra wiadomość dla
Gliwic jest dowodem na to,
że nasz program wzorcowego zakładu – Excellent Plant
Program – jest realizowany
we wszystkich europejskich
lokalizacjach z wykorzystaniem synergii i wydajności.
Wydajność przemysłowa
będzie czynnikiem decydującym dla realizacji naszych
ambicji względem rynku
samochodów dostawczych,
gwarantując klientom najlepszą ofertę naszych wszyst-

W GLIWICKIEJ STREFIE
POWSTANĄ
HALE PRODUKCYJNE
I BIURA.

Zakład SevelSud (Joint Venture
FCA/PSA zlokalizowane w Val
di Sangro we Włoszech) na
przestrzeni ostatnich trzech lat

zrobotyzowanych stanowisk
produkcyjnych oraz komputerowych systemów nadzoru i sterowania. Planowane
jest zatrudnienie kolejnych
30 osób.
Do dużej inwestycji przygotowuje się także firma Clever
Solutions Group, produkują-

przekroczył moce produkcyjne
dla dużych samochodów dostawczych: Peugeota Boxera, Citroëna
Jumpera i Fiata Ducato. Przejście
marek Opel/Vauxhall na współdzielone platformy tych pojazdów
będzie wymagało dodatkowych
mocy produkcyjnych. Groupe
PSA zadecydowała o zwiększeniu
swojej obecności w Gliwicach,
aby w pełni wykorzystać pozycję
i konkurencyjność tej lokalizacji.
Zakład zostanie przekształcony, aby ulokować w nim produkcję lekkich samochodów
dostawczych i zaadaptować go
do specjalnej platformy przeznaczonej dla dużych vanów.

Inwestycja ma
na celu zapew-

ca wyroby z papieru i tektury
oraz opakowania z tworzyw
sztucznych. Kosztem 5 mln zł
wybuduje przy ul. Sowińskiego zakład produkcyjny i biura.





(żms)/MSI(mf)

nienie zdolności
produkcyjnych
zakładu, umożliwiających produkcję do 100
000 półciężarówek rocznie.
Wzrost mocy produkcyjnych
w segmencie dużych samochodów dostawczych marek Peugeot, Citroën, Opel i Vauxhall,
pozwoli grupie zrealizować większą liczbę zamówień z końcem
2021 roku oraz wzmocni pozycję
gliwickiej lokalizacji w perspektywie ponad dziesięciu lat.
(żms)/Informacje prasowe PSA

kich marek w tym segmencie
– powiedział Yann Vincent,
wiceprezes ds. produkcji
i łańcucha dostaw Groupe
PSA.
– Decyzja o uruchomieniu
produkcji dużych samochodów dostawczych jest
mocnym fundamentem dla
przyszłości gliwickiej lokalizacji i jednocześnie dużym
wyzwaniem, aby osiągnąć
najwyższy poziom wydajności
i jakości, który spełni oczekiwania naszych klientów biznesowych. Zademonstrujemy
w najbliższych latach zdolność adaptacji naszych procesów do produkcji tego typu
samochodów, potwierdzając
tym samym pokładane w nas
zaufanie – powiedział Andrzej
Korpak, dyrektor gliwickiego
zakładu Groupe PSA.
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CO, gdzie, kiedy

W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie
coś dla siebie. Repertuar kin, teatrów,
koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania. Z nami
niczego nie przegapisz.
15.05 środa
CK Wiatrak - Zabrze, Wolności 395
• 19.00 Bars & Melody - Choke
Tour 2019 Poland
Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 17.15 Ucho Prezesa czyli
SCHEDA
• 20.30 Ucho Prezesa czyli
SCHEDA
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3/ Mała sala:
• 15.30 Maksymiuk. Koncert na
dwoje
• 17.00 Tranzyt
• 19.00 Dzika grusza
Duża sala
• 15.15 Podły, okrutny, zły
• 17.15 Słodki koniec dnia
• 19.00 Podwójne życie
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Gentleman z rewolwerem
• 20.00 Gentleman z rewolwerem

16.05 czwartek
Restauracja Ormiańska – Gliwice, Jana Siemińskiego 22
• 21.00 Koncert JACEK KOCHAN
TRIO feat JERRY BERGONZI Czwartek Jazzowy z Gwiazdą
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 O psich emocjach - wykład / wstęp wolny
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.00 Captain Fantastic

• 18.15 Dzika grusza
Duża sala
• 16.00 Vox Lux
• 18.00 Podły, okrutny, zły
• 20.00 Słodki koniec dnia
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Gentleman z rewolwerem
• 20.00 Gentleman z rewolwerem

17.05 piątek
Marina Gliwice - ul. Portowa 28
• 17.00 Biesiada z Tomkiem
Coralem
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.30 Maksymiuk. Koncert na
dwoje
• 20.15 Tranzyt
Duża sala
• 18.15 Słodki koniec dnia
• 20.00 Podwójne życie
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Pamiątki Claire Darling
• 20.00 Petra

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Dzika grusza
• 20.00 Maksymiuk. Koncert na
dwoje
Duża sala
• 16.15 Podły, okrutny, zły
• 18.15 Słodki koniec dnia
• 20.00 Podwójne życie
Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Yuli
• 20.00 Trafikant

19.05 niedziela
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.30 PaskudoFonia 19. - Marzenka Nowakowska i Wojtek
Lachowski
Teatr Nowy w Zabrzu, Plac Teatralny 1
• 18.00 Królowie Strzelców sport w cieniu imperium

Filharmonia Zabrzańska - Park
Hutniczy 7
• 18.00 Janowi Kiepurze w 116
rocznicę urodzin - Gala opery,
operetki i piosenki

Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 16.30 Dzika grusza
• 20.00 Maksymiuk. Koncert na
dwoje
Duża sala
• 11.00 Dziecięcy Salonik Filmowy z BASIĄ 2
• 16.30 Słodki koniec dnia
• 18.15 Cézanne. Portrety życia
| Sztuka na ekranie
• 20.15 Podwójne życie

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul.
ul. Gen. de Gaulle’a 17
• 17.00 XII Metropolitalne Święto Rodziny - wystąpi zespół Sound'n'Grace

Kino Roma – Zabrze, Padlewskiego 4
• 18.00 Synonimy
• 20.00 Nie obchodzi mnie, czy
przejdziemy do historii jako barbarzyńcy

18.05 sobota

Kino studyjne Amok

Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 3

Cezanne. Portrety życia

18
maja
19 maja
godz. 18.15

wystawa | sztuka na ekranie
reżyseria: Phil Grabsky

Cézanne z upodobaniem kreślił zarówno pejzaże, jak i niezliczone
ujęcia góry Sainte-Victoire, oraz portrety ludzi i przedmiotów.
Zarówno martwe natury jak i wizerunki tak zwyczajnych rzeczy,
jak krzesło, zajmują poczesne miejsce w jego twórczości. Artysta
z wolna kształtował i zmieniał swój warsztat, przechodząc od
impresjonistycznych wizji otaczającego go świata, po grubo
ciosane obrazy tworzone za pomocą szpachli i potężnych warstw
farby. Z czasem odszedł i od tej metody kierując się w stronę
subtelniejszych pociągnięć. Zerwał z tradycyjnie pojętą perspektywą pokazując jeden przedmiot z różnych stron, co stało się
inspiracją dla kubizmu Picassa i innych malarzy. Film powstał na
bazie wielkich wystaw twórczości Cézanne’a, które odbyły się
w National Portrait Gallery w Londynie, Musée d’Orsay w Paryżu
i National Gallery of Art w Waszyngtonie. Ważną rolę w odgrywają w nim listy malarza i zdjęcia z miejsc na południu Francji,
w których mieszkał i pracował, z widokiem na wspomnianą już
górę Sainte-Victoire.

GAZETA MIEJSKA Gliwice
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20.05 poniedz.
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Ogród rodzinny. Dezerter
• 20.00 Ogród rodzinny. Dezerter

21.05 wtorek
Stacja Artystyczna Rynek - Gliwice, Rynek 4-5
• 18.00 Boliwia. Zapiski na kolanie
/ wstęp wolny
Kino Amok - Gliwice, ul. Dolnych
Wałów 3. Mała sala:
• 15.45 Tranzyt
• 17.45 Maksymiuk. Koncert na
dwoje
• 19.15 Dzika grusza
Duża sala
• 16.30 Słodki koniec dnia
• 18.15 Podły, okrutny, zły
• 20.15 Podwójne życie

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17 • 11 maja (sobota), godz. 15.00

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4
• 18.00 Ogród rodzinny. Dezerter
• 20.00 Ogród rodzinny. Dezerter

Dom Muzyki i Tańca - Zabrze, ul. ul. Gen. de Gaulle’a 17; 18 maja (sobota), godz. 17.00

18 maja

widualne Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich (ostatnie wejście –
23.00). Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.

ODDZIAŁ
ODLEWNICTWA
ARTYSTYCZNEGO
ul. Bojkowska 37
17.00-22.00
WILLA CARO 17.00–24.00
ul. Dolnych Wałów 8a
OGRÓD – WILLA CARO
17.30–22.00 WARSZTATY RĘKODZIELNICZE
• Tradycyjna huculska biżuteria koralikowa – Ewelina Matusiak-Wyderka
– Pracownia Miodosytnia
• Huculskie symbole na glinianych
krążkach – Katarzyna Zabiegło –
Pepesza Ceramik
• Świat z papieru – wycinanka lwowska – Helena Jacyno
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Wejście na warsztaty co pół godziny.
18.15–22.30 KRESOWE GOTOWANIE
Impresariat Kulinarny – Wojciech Lewandowski.
Wejście na warsztaty: 18.15, 19.00,
19.45, 20.30, 21.15, 22.00. Orientacyjny
czas trwania warsztatów: 30 minut. Koszt:
50 zł od osoby. Wejściówki na warsztaty
do nabycia od wtorku 7.05.2019 w Willi
Caro (w godzinach otwarcia).
18.00 – 23.00 KONCERTY
• 18.00, 19.30, 20.30, 22.00 – Orkiestra Świętego Mikołaja
• 19.00, 20.00, 21.00, 22.30 – śpiew
tradycyjny z towarzyszeniem liry
korbowej – Daria Kosiek, Maciej
Harna
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
17.30-22.00 KIERMASZ WYROBÓW
ARTYSTYCZNYCH
Wystawcy: Pepesza Ceramik, Miodostynia, Maria Kieleczawa, Irena
Maksymczak, Lemkinia, Galeria Sztuki
Ludowej Czumak 2

WILLA CARO – SALE EDUKACYJNE – WARSZTATY

• 17.30, 20.00 – Biżuteria łemkowska – Irena Maksymczak i Maria
Kieleczawa
• 17.30, 20.00 – Łemkowskie kwiaty
z bibuły – Lemkinia
Wstęp na warsztaty w salach edukacyjnych bezpłatny. Zapisy: tel. 783
560 006.

WILLA CARO – SALA KONFERENCYJNA – PRELEKCJE

• 18.30 – Huculszczyzna – kraina
wielkiej tęsknoty
• 20.00 – Huculszczyzna w grafice
polskiej
Prowadzenie: dr Jan Skłodowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki (Warszawa). Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.

ZWIEDZANIE – WILLA CARO

• 18.00, 20.00, 22.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej
„Dziewiętnastowieczne wnętrza
mieszkalne willi górnośląskich
przemysłowców”. Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona.
• 19.00, 21.00, 23.00 – oprowadzanie po wystawie „Kresy w malarstwie polskim ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie”. Wstęp
wolny. Liczba miejsc ograniczona.
• 18.00 – Kresy dla dzieci – warsztatowe oprowadzanie po wystawie
„Kresy w malarstwie polskim ze
zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie” dla najmłodszych
z opiekunami. Wstęp wolny. Liczba
miejsc ograniczona.
* * *
• 17.00–24.00 zwiedzanie indywidualne Willi Caro (ostatnie wejście –
23.00). Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.

Kwesta – „Kresowe bodiaki”
W NOC MUZEÓW
PROWADZIMY KWESTĘ
NA RZECZ DZIECI ZE SZKOŁY
POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI
NARODOWEJ
W ZŁOCZOWIE, NA UKRAINIE
ZAMEK PIASTOWSKI
ul. Pod Murami 2
17.00–24.00
• 20.00, 21.30, 23.00 – oprowadzania kuratorskie po wystawach
stałych „Przeszłość powiatu gliwic-
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kiego. Vademeum archeologiczne”
oraz „Gliwice miasto wielu kultur”.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
• 17.30–19.30 – Noc Muzeów
z silezaurem
Wszystkie dzieci, które chcą pomóc
silezaurowi odkryć, do czego służą
jego ulubione eksponaty, zapraszamy do wspólnej zabawy. Wstęp
wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Regulamin dostępny na: www.muzeum.gliwice.pl

• 17.00, 19.00, 20.00 – oprowadzanie po wystawie stałej „Słusznie
słyną dziś Gliwice…”. Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona.
• 18.00, 20.30 – Warsztaty pozłotnicze w laboratorium żeliwa. Wstęp
wolny. Liczba miejsc ograniczona.
* * *
• 17.00–22.00 zwiedzanie indywidualne Oddziału Odlewnictwa
Artystycznego (ostatnie wejście –
21.00). Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.

RADIOSTACJA GLIWICE
ul. Tarnogórska 129
17.00-24.00
• 17.00, 19.00, 22.00 – Oprowadzanie z warsztatami łączności – Klub
Sportów Łączności LOK SP9KAG.
Podczas Nocy Muzeów nawiążemy
łączność radiową na falach krótkich,
poznamy zasady prowadzenia łączności radiowych i obsługi radiostacji.
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Na cały czas trwania Noc Muzeów Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii udostępni przed Radiostacją teleskopy do obserwacji nocnego nieba.
* * *

* * *

• 17.00–24.00 zwiedzanie indywidualne Radiostacji Gliwice (ostatnie
wejście – 23.00). Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator zastrzega
możliwość zmian w programie Nocy
Muzeów.

* * *
• 17.00–24.00 zwiedzanie indywidualne Zamku Piastowskiego (ostatnie wejście – 23.00). Wstęp wolny.
Liczba miejsc ograniczona.

DOM PAMIĘCI
ŻYDÓW GÓRNOŚLĄSKICH
17.00–24.00
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
Żydzi na Kresach Rzeczpospolitej
„Czyny świadczą o człowieku” – wystawa czasowa prezentująca biografie
Polaków, którzy udzielali pomocy Żydom podczas Holocaustu na Kresach
Wschodnich RP, przygotowana przez
Oddział IPN w Rzeszowie.
• 17.30, 19.00 – Żydzi Kresowi:
Podróż przez wieki. Prelekcje: dr
Przemysław Zarubin, Uniwersytet
Jagielloński. Wstęp wolny. Liczba
miejsc ograniczona.
• 18.00 – Warsztaty śpiewu białego
– Vocalosaurus. Wstęp bezpłatny.
Zapisy: dompamieci@muzeum.
gliwice.pl / tel. 605 362 594.
• 20.00 – Śpiew biały – koncert –
Vocalosaurus i uczestnicy warsztatów. Wstęp wolny. Liczba miejsc
ograniczona.
• 19.00, 21.00, 22.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej
„Żydzi na Górnym Śląsku”. Wstęp
wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Śląski Jazz Club; Restauracja Ormiańska – Gliwice, Jana Siemińskiego 22
16 maja (czwartek), godz. 21.00

* * *
• 17.00–24.00 zwiedzanie indy-
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CK Wiatrak - Zabrze, ul. Wolności 395;
15 maja (środa), godz. 19.00
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