
 I S S N :  1 6 4 2 – 1 1 0 8

1 7 - 1 8 / 2 0 1 1  ( 5 3 1 - 5 3 2 )  c z w a r t e k ,  2 8  k w i e t n i a  2 0 1 1  r.

SANTO SUBITO!

3
Chcesz odnowić 
plac zabaw?

Miejski Zarząd Usług Komunal-

nych organizuje drugą edycję 

konkursu „Gliwickie place za-

baw”. Wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe mogą wygrać 

urządzenia, które uatrakcyjnią 

zabawy maluchów. 

5
Uwaga, objazdy! 

Tuż przed długim weeken-

dem rozpocznie się remont 

skrzyżowania ulic Zwycięstwa 

i Wyszyńskiego. Prace potrwa-

ją dłużej niż kilka wolnych dni  

i kierowcy muszą się liczyć  

z utrudnieniami. Zmieni się też 

trasa przejazdu autobusu A4. 

8
Rajdowa majówka

7 maja wystartuje Rajd Miejski 

360°. Weźmie w nim udział kil-

kadziesiąt drużyn. Uczestnicy 

będą rywalizować w różnych 

dyscyplinach wymagających 

nie tylko sprawności fizycznej, 

ale także zdolności topograficz-

nych czy nawigacyjnych.

dokończenie na str. 7

W najbliższy wtorek bę-
dziemy obchodzić 220. 
rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja. Warto 
zadbać w tym dniu o ude-
korowanie naszych do-
mów biało-czerwonymi 
flagami. Swój patriotyzm 
można zademonstro-
wać także, uczestnicząc 
w miejskich uroczysto-
ściach. O szczegółach 
piszemy na str. 9.

Następny numer MSI 

ukaże się 12 maja 2011 r.

1 maja w Watykanie 
odbędzie się beatyfi-
kacja Jana Pawła II. Aby 
uczcić to wydarzenie, 
w Gliwicach zorgani-
zowano trzy wysta-
wy poświęcone Ojcu 
Świętemu. Będziemy 
wspominać Jego pon-
tyfikat, nauki, a także 
wizytę w naszym mie-
ście przed dwunasto-
ma laty. 
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Tego dnia maszyna została uroczy-
ście przekazana załodze gliwickiego  
LPR-u. Na lotnisku Aeroklubu Gliwickie-
go pojawili się z tego powodu przedsta-
wiciele administracji rządowej i lokalnej, 
m.in. Marek Haber (podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia), Robert Spyra 
(wicewojewoda śląski) oraz Andrzej Ka-
rasiński (sekretarz Gliwic). Do naszego 
miasta przybył również szef Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, dr Robert Ga-
łązkowski. I choć bohaterem dnia miał 
być głównie żółty helikopter, to nie oby-
ło się bez licznych pytań o „być albo nie 
być” śląskiego oddziału LPR w Gliwicach. 
Coraz głośniej mówi się bowiem o prze-
nosinach do Katowic.

– Na chwilę obecną baza jest w Gli-
wicach. Dzisiaj zaczyna w niej latać no-
wy śmigłowiec. Zobaczymy, jak może być 
wykorzystywany, jak będą wyglądały jego 
czasy dolotu do miejsc wypadków. W dal-
szej kolejności będziemy się zastanawiać 
nad tym, w jaki sposób zlokalizować śląską bazę LPR – uspokajał minister Haber. Temat Katowic 
wracał jednak jak bumerang. – Takie rozmowy były prowadzone w zeszłym roku przez marszałka 
województwa śląskiego i wojewodę śląskiego – potwierdził pogłoski wicewojewoda Robert Spy-
ra. – Analizy służb marszałkowskich i służb wojewody wykazały bowiem, że lepszym miejscem od 
Gliwic – z czysto pragmatycznego punktu widzenia – byłyby Katowice. Mamy deklarację prezyden-
ta Katowic Piotra Uszoka o przygotowaniu pewnych obszarów dla LPR-u na terenie lotniska w Mu-
chowcu. W tej sprawie został skierowany wniosek do minister zdrowia, jednak do dzisiaj nie ma na 
niego odpowiedzi – dodał. 

– Na umiejscowienie bazy LPR-u powinniśmy patrzeć kategoriami regionu, a nie tylko miasta – 
komentuje sekretarz Gliwic, Andrzej Karasiński. – Stacja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ob-
sługuje przecież z Gliwic nie tylko teren województwa śląskiego, ale też województwo opolskie. Te-
raz, kiedy LPR ma supernowoczesny śmigłowiec, kluczową sprawą powinna być budowa lądowisk 
przy szpitalach. (kik)
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Wiceminister zdrowia  
i szef LPR-u zachwalali  
walory EC-135

Razem  
możemy więcej

Dzień Dobrych Uczynków to ogólnopol-
skie święto bezinteresownego poma-
gania. Jest obchodzone 19 maja. – To 
okazja, aby pomyśleć o osobach w potrze-
bie lub po prostu zrobić coś pożytecznego. 
Można podjąć działania na rzecz konkretnych ludzi, zanie-
dbanych zwierząt czy lokalnej społeczności – zachęcają 
pracownicy Centrum Wolontariatu. Aby zmotywować do 
aktywności, zapraszają młodzież do udziału w specjalnym 
konkursie. 

Centrum Wolontariatu działa w ramach Gliwickiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych (ul. Zwycięstwa 1/1). Konkurs organizuje już po raz 
drugi. Mogą w nim uczestniczyć Szkolne Kluby Wolontariatu oraz niefor-
malne grupy młodzieży (pod opieką osoby dorosłej) z gliwickich gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku akcja jest prowadzona pod 
hasłem „Razem możemy więcej”. Patronuje jej prezydent Gliwic. 

– Chcemy zachęcić młodych gliwiczan do dobrych uczynków na rzecz 
innych ludzi, zwierząt, środowiska. Wiemy, że uczniowie coraz chętniej an-
gażują się w działalność społeczną, organizują ciekawe przedsięwzięcia  
w swoich szkołach i poza nimi, pomagają różnym organizacjom pozarzą-
dowym – mówi Katarzyna Samiec z Centrum Wolontariatu.   

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba do 11 maja zgłosić udział gru-
py poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.wolonta-
riat.gcop.gliwice.pl. Pożyteczne przedsięwzięcia z okazji Dnia Dobrych 
Uczynków powinny zostać zrealizowane w okresie od 14 do 22 maja. 
Następnie – do 30 maja – do GCOP trzeba dostarczyć relację z podję-
tych działań. W ten sposób można wesprzeć szlachetną ideę i wygrać 
nagrody niespodzianki. 

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie z 14 gli-
wickich szkół. Podjęli m.in. działania na rzecz podopiecznych domów 
dziecka, domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, sprząta-
li miasto. – Rok 2011 został ogłoszony przez Komisję Europejską Międzyna-
rodowym Rokiem Wolontariatu. Dlatego chcielibyśmy, aby do pomagania 
innym zachęcać w jak najszerszym zakresie. Dodatkowym atutem będzie 
więc włączenie w akcję dorosłych osób spoza szkoły – rodziców, dziadków, 
sąsiadów, znajomych, mieszkańców miasta… – podpowiada Liliana Ha-
duch. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w internecie, 
uzyskać pod numerem telefonu 32/775-01-78 lub pisząc na adres e-mail: 
wolontariat@gcop.gliwice.pl.

Inicjatorem Dnia Dobrych Uczynków jest Fundacja Arka, która co 
roku zachęca Polaków do pomagania innym lub po prostu sprawienia 
komuś radości. W codziennym pośpiechu czasami o tym zapominamy. 
Warto więc choć w tym jedynym dniu w roku zastanowić się, czy ktoś 
obok nas nie potrzebuje wsparcia. Niekiedy wystarczy dobre słowo lub 
uśmiech. (al)

Z PIT-em do BOI
Tradycyjnie w okresie rozliczeń podatkowych w Biurze Obsługi Interesantów 

na parterze Urzędu Miejskiego uruchomiono stanowisko Pierwszego Urzędu 
Skarbowego. Do 29 kwietnia mieszkańcy Gliwic mogą pobierać tam potrzebne 
formularze, składać pisemne zeznania podatkowe za 2010 rok oraz uzyskiwać 
porady na temat zasad poprawnego wypełniania druków. Urzędnicy gliwickiej 
„skarbówki” pełnią dyżury w godzinach pracy UM. Informacji udzielają także 
pod numerem telefonu 32/238-55-25. 

„Skarbówki” popracują dłużej
Aby ułatwić mieszkańcom dopełnienie formalności związanych z rozli-

czeniem dochodów za 2010 r., zostanie wydłużony czas pracy urzędów skar-
bowych. Dotyczy to obydwu placówek w Gliwicach – Pierwszego i Drugiego 
Urzędu Skarbowego. Będą one obsługiwać podatników składających zeznania 
podatkowe od osób fizycznych: 28 i 29 kwietnia od 7.00 do 18.00 (kasa otwar-
ta do 17.00), 30 kwietnia od 9.00 do 13.00 (kasa otwarta do 12.00) oraz 2 maja 
od 7.00 do 18.00 (kasa otwarta do 17.00). 

Skorzystaj z internetu!
Urzędy skarbowe zachęcają do korzystania z wygodnej i taniej metody 

przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – poprzez portal  
http://www.e-deklaracje.gov.pl, na którym dostępne są interaktywne formularze 
podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przekazywania. (al)

EC już w bazie
20 kwietnia każdy mógł go dotknąć i zasiąść na moment za sterami.  
W gliwickiej stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zaprezentowano 
oficjalnie Eurocopter EC 135 – supernowoczesny, szybki i lekki śmigło-
wiec ratowniczy, który zastąpił wysłużonego Mi.

Spotkanie pokoleń
W czwartek, 28 kwietnia, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach 
odbędzie się coroczne SPOTKANIE POKOLEŃ. 

Tradycyjnie w uroczystościach zorganizowanych dla uczczenia pamięci ofiar „Marszu 
Śmierci”, pomordowanych w styczniu 1945 r. przez konwojentów z SS, udział wezmą przed-
stawiciele samorządu miasta oraz młodzież z gliwickich szkół. 

Do tej pory inicjatorami spotkania były gliwickie oddziały trzech ogólnokrajowych or-
ganizacji – Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Towarzy-
stwa Opieki nad Oświęcimiem. W tym roku, z uwagi na sędziwy wiek świadków historii, or-
ganizacja przedsięwzięcia i opieka nad grobami pomordowanych zostanie uroczyście po-
wierzona społeczności Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich. Rozpoczęcie czwartkowych 
uroczystości nastąpi o godz. 12.00. (sza)



MIEJSKI SERWIS INFORMACYJNY – GLIWICE • 17-18/2011 (531-532) czwartek, 28 kwietnia 2011 r. 3

fo
t. 

A
. W

itw
ic

ki

Co słychać na budowie miejskiej areny pił-
karskiej? W maju powinno się tam zaziele-
nić. Prawie gotowe jest podłoże, na którym 
będą układane pasma naturalnej trawy  
– przyszłej murawy boiska. W nadchodzą-
cych dniach na plac budowy przy ul. Okrzei 
trafią też pierwsze partie trapezowej blachy, 
która przykryje dach nowego stadionu.

Wznoszenie pierwszego na Śląsku, nowoczesnego miej-
skiego obiektu piłkarskiego weszło w decydującą fazę. – Ak-
tualnie kładziona jest instalacja drenażowa i przygotowywa-
ne są materiały do montażu instalacji podgrzewającej płytę 
boiska – informuje Zdzisław Węgrzyn z Wydziału Inwesty-
cji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Instalacja 
będzie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrze-
je główne boisko stadionowe o wymiarach 105 m x 68 m 
(zgodnych z wytycznymi UEFA).

Widownia prawie gotowa
Każda z czterech trybun stadionu ma wysokość  

17 metrów. Nad każdą „wisi” szkielet przyszłego zadaszenia. 
Obecnie na trybunach są montowane stalowe balustrady 
schodowe, przegrody międzysektorowe oraz elementy 
ściany tylnej. Z perspektywy przechodniów to właśnie te 
ostatnie – utrzymane w czerwonej kolorystyce – są najbar-
dziej widoczne. Przypomnijmy, że na trybunach zasiądzie  
co najmniej 10 tysięcy kibiców. W razie potrzeby będzie 
możliwość powiększenia widowni o kolejne 5 tysięcy  
miejsc. 40 przeznaczonych zostanie dla osób niepełno-
sprawnych i ich opiekunów.

Montaż zadaszenia  
przed wielką majówką?

To niewykluczone. Pierwsza dostawa blach zo-
stała bowiem wyznaczona po Świętach Wielkanoc-
nych. Sprawne układanie zadaszenia – szczególnie 
przy sprzyjającej ostatnio pogodzie – pozwoliło-
by przyspieszyć tempo prac, które opóźniły się  
ze względu na zmiany wprowadzone do dokumen-
tacji przez projektanta obiektu. Zdecydował on  
w lutym, że dach przykryją blachy trapezowe z flize-
linową powłoką akustyczną. – Z powodu odległych 
terminów ich sprowadzenia, przesunął się znacznie  
w czasie montaż krzeseł i oświetlenia boiska – przy-
pomina Zdzisław Węgrzyn.

W budynkach – wielka  
wykończeniówka

Praca wre zwłaszcza w trzykondygna-
cyjnym budynku klubowym. Znajdą się  
w nim m.in. pomieszczenia dla zawodni-

ków z podziałem na gospodarzy i gości, sale dla 
trenerów, sędziów, delegata i obserwatora UEFA/
PZPN, pokój do badań dopingu, pomieszczenia do 
rozgrzewki zawodników oraz zaplecze biurowe. 
Loża dla VIP-ów i honorowych gości (tzw. hospita-
lity na II piętrze) pomieści 192 osoby. Przewidzia-
no także strefę dla prasy z 30 miejscami komenta-
torskimi i 50 dla dziennikarzy. – W budynku będzie 
również zaplecze gastronomiczne i techniczne (II pię-
tro), pomieszczenia dla policji, zaplecze kontrolne, 
pokój dla spikera oraz zaplecze dla straży pożarnej 
(antresola) – dodaje Z. Węgrzyn. 

„To będzie perła!”
...uważa Grzegorz Muzia, rzecznik prasowy klubu Piast 

Gliwice. Na potrzeby transmisji telewizyjnych w wysokiej 
rozdzielczości (HD) boisko rozświetlą reflektory o natęże-
niu ponad 2000 luksów. Stadion będzie też wyposażony 
w nowoczesne instalacje monitoringu, nagłośnienia oraz 
kontroli biletów. Pojawi się również nowe stalowe ogro-
dzenie (o wysokości 2,5 m, z bramkami i furtkami rozwie-
ranymi oraz bramami przesuwnymi). – Ten etap prac przy 
budowie obiektu powinien się zakończyć w lecie. W drugim 
etapie, finalizowanym do końca 2012 r., zaplanowano budo-
wę parkingów przy stadionie – w sumie 165 miejsc postojo-
wych – precyzuje Z. Węgrzyn. (kik)

UWAGA KONKURS!

Chcesz odnowić plac zabaw?
Miejski Zarząd Usług Komunalnych organizuje drugą edycję konkursu „Gliwickie place zabaw”. Wspól-
noty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą wygrać urządzenia, które uatrakcyjnią zabawy maluchów. 

– Celem konkursu jest dodatkowe wyposażenie placów zabaw, 
które znajdują się na terenie Gliwic, ale nie są własnością miasta. 
Chcemy też przyczynić się do aktywizacji wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych. To dla nich dobra okazja, aby zadbać o estetykę, bezpie-
czeństwo i funkcjonalność miejsc, w których bawią się dzieci – mówi 
Iwona Kokowicz, rzecznik prasowy MZUK. 

W konkursie mogą wziąć udział wspólnoty i spółdzielnie miesz-
kaniowe, które mają w swojej gestii place zabaw. Mogą zyskać za 
darmo nowe urządzenia zabawowe, ale w zamian muszą odnowić 
dwa już funkcjonujące na placu zabaw lub zamontować co naj-

mniej jedno dodatkowe – o wartości minimalnej jednego z darów 
otrzymanych od samorządu. 

Każda ze wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych może 
złożyć jeden wniosek, w którym wskaże jeden plac zabaw (z wy-
jątkiem obiektów, które zostały doposażone w poprzedniej edy-
cji konkursu) i maksymalnie dwa urządzenia zabawowe, wybra-
ne z katalogu. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie  
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c – do 13 maja. Szczegółowy regulamin konkursu znaj-
duje się na stronie internetowej www.mzuk.pl. (bom)

Na(d) stadion!
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Postępy prac budowlanych prowadzonych przez Polimex-Mostostal można śledzić  
online na www.stadion.gliwice.eu (zdjęcia odświeżane są co minutę)

Koszt inwestycji finansowanej ze środków 
miejskich to ok. 54 mln zł
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Decyzja o podjęciu walki zbrojnej zapadła 30 kwietnia 
1921 r. Na naradzie zwołanej przez Wojciecha Korfante-
go z udziałem członków Polskiej Organizacji Wojskowej  
i przywódców ugrupowań politycznych wyznaczono 
datę mobilizacji. Niemniej powstanie, jako ewentualna 
odpowiedź na niekorzystny dla Polski wynik plebiscytu 
narodowościowego, było rozważane już wcześniej. 

Plebiscyt, poprzedzony dwoma powstaniami lud-
ności Śląska domagającej się przyłączenia ich ziem do 
Polski, został przeprowadzony 20 marca 1921 r. Objął  
1573 gminy Górnego Śląska. W jego wyniku, przy osta-
tecznie niekorzystnej dla Polski klauzuli dopuszczają-
cej do głosowania osoby niemające na obszarze ple-
biscytowym miejsca stałego zamieszkania, za Polską 
opowiedziało się 47%, a za pozostaniem w Niemczech  
53% uprawnionych do głosowania mieszkańców Górne-
go Śląska. Wybuch powstania był przesądzony, gdy Ko-
misja Międzysojusznicza przedsta-
wiła projekt przyznania Niemcom 
prawie trzech czwartych obszaru 
plebiscytowego. 

Wstępem do działań powstań-
czych miał być strajk powszechny 
zaplanowany 2 maja. Następnie 
wojska powstańcze miały opa-
nować obszar wyznaczony linią 
Korfantego i zająć tam pozycje 
obronne. Przygotowania do po-
wstania zbrojnego trwały też  
w Gliwicach. Stanisław Mastalerz, 
jeden z czołowych przywódców 
Polskiej Organizacji Wojskowej  
i dowódca gliwickiego pułku po-
wstańczego, tak opisywał strate-
gię walki: „Biorąc pod uwagę rozle-
głość miasta Gliwice i mieszczące się  
w nim znaczne siły bojowe Niem-
ców oraz licząc się z faktem, że na 
terenie pow. wiejskiego będziemy 
mieli także kilka niemieckich punk-
tów oporu, musieliśmy nasz plan 
operacyjny „ruszenia” ułożyć tak, aby opanować cały po-
wiat wiejski, skoncentrować większe jednostki dookoła mia-
sta Gliwic i po otrzymaniu posiłków z pow. przemysłowych 
uderzyć na miasto z kilku stron i zdobyć je”.

Powstańcy to wiara, nadzieja i cud, 
Powstańcy to ziarna zagonu,

Nieobcy nam ogień, nieobcy nam trud, 
Nam wolność lub walka do zgonu 
„Bez lęku, z ufnością i wiarą w przyszłość, chociaż  

w skrytości serca zdawałem sobie sprawę z odpowiedzial-
ności jaka na mnie ciąży” – pisał po latach Stanisław Ma-
stalerz. Wspominał, że niedziela w przeddzień powsta-
nia obfitowała w Gliwicach w pamiętne wydarzenia:  
„W pewnej chwili wołają mnie do telefonu. Bytom donosi  
o niekorzystnej decyzji Komisji Koalicyjnej w Opolu i projek-
cie przyznania Polsce tylko powiatów Pszczyny i Rybnika 
oraz małego skrawka katowickiego. Równocześnie zarzą-
dza, aby oddziały nasze doprowadzić do stanu pogotowia. 
Za godzinę będą już w Gliwicach nadzwyczajne dodatki 
naszej prasy. […] Postanowiliśmy zaczekać na przybycie 
dodatku nadzwyczajnego, a gdy go otrzymaliśmy, fala 
oburzenia ogarnęła wszystkich. Domagano się wydania 
broni, składano ślubowanie walki do upadłego. Zbiórki 
moje w tym dniu miały niezwykły i doniosły charakter. Nie 
było wybuchów rozpaczy i krzyków, była jedna potężna 
wola walki. Ostatnia zbiórka rozpoczęła się już koło pół-
nocy w Wójtowej Wsi pod Gliwicami. Z dala od wsi zebra-
ła się nasza wiara, wysłuchała krótkiego przemówienia,  

a ponieważ na zbiórkę przyszła cała masa Polaków jesz-
cze nie zaprzysiężonych, złożyli wszyscy obecni uroczyste 
ślubowanie powstańcze. Zdecydowani do walki rozeszli się 
już wszyscy daleko po północy”. 

Wśród gradu granatów  
– wśród kul i wśród burz 

My wszędzie trzymali się śmiało 
Choć słońce prażyło,  

choć w gardle był kurz 
Zwycięstwo nam zawsze przystało
Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. 

Działania zbrojne prowadziła polska organizacja bojo-
wa, przekształcona w wojska powstańcze liczące około 

50 tysięcy żołnierzy. Już w pierwszych dniach walki po-
wstańcy zaskoczyli siły niemieckie i opanowali zaplano-
wane obszary, wykraczając nawet poza linię Korfante-
go. Na zajętych terenach zaczęła funkcjonować polska 
cywilna Naczelna Władza na Górnym Śląsku  
z Wojciechem Korfantym na czele. 

W rejonie Gliwic w pierwszym dniu walk 
powstańcy zdobyli ważny węzeł kolejowy 
w Łabędach oraz Szobiszowice. „Tymczasem 
sytuacja w obwodzie przemysłowym zmieniła 
się na poważnie” – wspominał Mastalerz. „Po-
wstańcy zdobyli miasta jak Bytom, Chorzów, Ka-
towice itp. Komisja Koalicyjna nie zgodziła się 
jednak na to, aby powstańcy przebywali w tych 
miastach, w których znajdowali się jej żołnierze 
i ich garnizony. Powstańcy znów nie chcieli wy-
cofać się z zajętych przez nich miast i na tym tle 
dochodziło do ostrych scysji. […] Wobec zdecy-
dowanego stanowiska Komisji Koalicyjnej Na-
czelne Dowództwo Powstańców zrezygnowało 
ze zdobycia miast śląskich, a wśród nich także  
z Gliwic. Nie doszło więc do zamierzonego ata-
ku na miasto Gliwice”.

Powstańcy podporządkowali się decyzjom aliantów, 
ale do końca powstania blokowali pierścieniem większe 
miasta, w tym Gliwice. Tymczasem Niemcy rozpoczęli 
kontratak na Opolszczyźnie i 21 maja wyparli powstań-
ców z Góry św. Anny. Później jednak niemiecka ofensy-
wa zaczęła słabnąć, chociaż walki pod Bierawą i Zębo-
wicami trwały do drugiej połowy czerwca. Zawieszenie 
broni nastąpiło 25 czerwca 1921 r.

 Skończone powstanie,  
złożona już broń 

Ton przebrzmiał  
już rogu złotego 
Laur nie spłynął  
na piersi ni skroń 

Powstańca – rycerza  
śląskiego

„Formalnie trzecie powstanie za-
kończyło się na skutek zawartego ro-
zejmu pomiędzy wojującymi stronami. 
Oddziały nasze zeszły z zajmowanych 
stanowisk na rozkaz. Przez dwa pełne 
miesiące (od maja do lipca) staczano 
zacięte walki z oddziałami niemiecki-
mi, zmobilizowanymi z głębi Niemiec. 
A potem pilnowano rodzimych stron, 
pilnowano i czekano na nowy werdykt 
ówczesnych możnych tego świata”  
– relacjonował po latach Stanisław 
Mastalerz.

Ostatecznie, 12 października 1921 r. Liga Narodów 
podjęła decyzję o korzystniejszym dla Polski podzia-
le Górnego Śląska, zaś osiem dni później Rada Amba-
sadorów wielkich mocarstw zatwierdziła ten werdykt.  

W jego wyniku Gliwice znalazły się w granicach Niemiec, 
aż do końca II wojny światowej.

Anna Strzeszewska

Skończone powstanie 

 Patrol powstańczy w Ostropie 

Portret Stanisława Mastalerza 
(1895-1959)

Wkrótce obchodzić będziemy 90. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Pamięt-
nej nocy z 2 na 3 maja 1921 r. rozpoczęły się działania zbrojne, które objęły również 
Ziemię Gliwicką.

Tytuł i śródtytuły są cytatami z wiersza „Skończone powstanie” Augustyna 
Świdra – poety, uczestnika powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Fragmenty wspo-
mnień Stanisława Mastalerza pochodzą z artykułu pt. „Gliwiczanie w III Powstaniu 
Śląskim 1921 r.”, opublikowanego w Zeszytach Gliwickich (tom 5). W tekście wyko-
rzystano dane z  „Encyklopedii Powstań Śląskich” (Wydawnictwo Instytutu Śląskie-
go w Opolu, 1982 r.) oraz fotografie ze zbiorów Muzeum w Gliwicach.

Bateria powstańcza z Grupy „Południe”
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– Nawierzchnia skrzyżowania jest zniszczona, sa-
mochody przejeżdżające przez wyeksploatowane to-
rowisko powodują wstrząsy odczuwalne przez miesz-
kańców kamienic. Otrzymywaliśmy od gliwiczan wiele  
zgłoszeń w tej sprawie. Tory w obrębie skrzyżowania 
zostaną więc usunięte, a jezdnia przebudowana i wy-
równana. W efekcie komfort jazdy na pewno się po-
prawi, także osoby mieszkające w bezpośrednim są-
siedztwie powinny odczuć zmiany – wyjaśnia Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich. 

Remont na skrzyżowaniu  
rozpocznie się 29 kwietnia  
o godz. 19.00 – zawiadamia 

PRUiM
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów będzie 

realizować zadanie na zlecenie ZDM. Demontażem 
szyn tramwajowych i płyt żelbetowych torowiska 
zajmie się na swój koszt spółka Tramwaje Śląskie, do 
której należy tramwajowa infrastruktura. Właściciele 

sieci i podziemnego uzbrojenia będą mieli okazję, aby 
sprawdzić ich stan techniczny i – jeśli to konieczne  
– przeprowadzić niezbędne naprawy. – My zaj-
miemy się pełną wymianą konstrukcji nawierzchni  
jezdni. Skrzyżowanie zostanie gruntownie przebudowa-
ne – podkreśla Henryk Małysz, prezes PRUiM. 

Finał robót zaplanowano  
na 11 maja, ale termin  
ten może ulec zmianie

Nie wszystko da się bowiem przewidzieć. – Waż-
na będzie sprzyjająca pogoda. Liczy się także dobra 
koordynacja prac i współdziałanie z innymi firmami. 
Tramwaje Śląskie powinny w odpowiednim momen-
cie usunąć i wywieźć elementy torowiska. Nie moż-
na w tej chwili dokładnie określić, w jakim stanie są 
podziemne sieci i jak szybko ich właściciele uporają 
się z ewentualnymi naprawami. Zrobimy wszystko,  
co możliwe, aby remont zakończył się jak najszybciej. 
Zorganizujemy prace na kilku zmianach – deklaruje 
szef PRUiM. (al)

Na czas remontu skrzyżowania zmieni się trasa kursowania autobusu linii A4. Nie 
będzie on jechał ulicami Wieczorka, Dolnych Wałów i Zwycięstwa i nie będzie obsłu-
giwał przystanków zlokalizowanych na tych ulicach. W zamian będzie zatrzymywał 
się w innych miejscach. Zweryfikowane będą także rozkłady jazdy. Komunikacyjny 
Związek Komunalny GOP informuje, że na zmienioną trasę pierwsze autobusy 
linii A4 wyruszą 29 kwietnia: z zajezdni – o godz. 18.27, a sprzed Gliwickiego  
Teatru Muzycznego – o godz. 18.30. 

 kurs od strony Gliwickiego Teatru Muzycznego i Wójtowej Wsi w kierunku za-
jezdni przy ul. Chorzowskiej – autobus po zatrzymaniu się na ul. Daszyńskiego (  PRZY-
STANEK „GLIWICE JASNOGÓRSKA”) pojedzie ulicami: Jasnogórską (  PRZYSTANEK „GLI-

WICE JASNOGÓRSKA”), Powstańców Warszawy (  PRZYSTANEK „GLIWICE PLAC 
PIŁSUDSKIEGO”), Prymasa Wyszyńskiego, Strzody, Częstochowską (  PRZYSTANEK 
„GLIWICE CZĘSTOCHOWSKA”), Mitręgi, Piwną, Bohaterów Getta Warszawskiego  
(  PRZYSTANEK „GLIWICE PLAC PIASTÓW”)

 kurs od strony zajezdni przy ul. Chorzowskiej w kierunku Wójtowej Wsi i Gliwic-
kiego Teatru Muzycznego – autobus po zatrzymaniu się na ul. Jagiellońskiej  
(  PRZYSTANEK „GLIWICE JAGIELLOŃSKA”) pojedzie ulicami: Mitręgi, Piwną (  PRZYSTA-
NEK „GLIWICE PLAC PIASTÓW”), Dworcową (  PRZYSTANEK „GLIWICE DWORCOWA”), 
Prymasa Wyszyńskiego (  PRZYSTANEK „GLIWICE PLAC PIŁSUDSKIEGO”), Powstańców 
Warszawy, Jasnogórską do Daszyńskiego (  PRZYSTANEK „GLIWICE JASNOGÓRSKA”)

Uwaga,  
objazdy! 

Tuż przed długim weekendem rozpocznie się remont 
skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego. Stare 
torowisko tramwajowe zostanie usunięte, a jezdnia 
gruntownie przebudowana. Prace potrwają dłużej niż 
kilka wolnych dni i kierowcy muszą się liczyć z utrudnie-
niami. Zmieni się też trasa przejazdu autobusu A4. 

WAŻNE  
DLA KIEROWCÓW

Od 29 kwietnia  
od godz. 19.00  

utrudnienia drogowe! 
Utrzymany będzie przejazd 
przez skrzyżowanie w ciągu ul. Prymasa Wyszyńskiego (przy 
zwężeniu drogi). 

Zamknięte zostaną obydwa wloty w ul. Zwycięstwa – przy-
gotowano objazdy: 

 objazd dla osób jadących od dworca PKP wytyczono 
ulicami: Kłodnicką (tymczasowo będzie to ulica dwu-
kierunkowa), Dworcową do ul. Prymasa Wyszyńskie-
go i ul. Dolnych Wałów

 objazd dla kierunku od Rynku poprowadzono ulica-
mi: Dolnych Wałów, Młyńską, Powstańców Warszawy, 
przez Plac Piłsudskiego do ul. Prymasa Wyszyńskie-
go i ul. Wybrzeże Wojska Polskiego

WAŻNE DLA PASAŻERÓW AUTOBUSU A4 
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Co słychać na Politechnice?

„Odysei Umysłu” cd. 
Drużyna studentów Politechniki Śląskiej zdobyła mistrzostwo Polski 

podczas gdańskich Ogólnopolskich Finałów Olimpiady Kreatywności „Ody-
seja Umysłu” (2 – 3 kwietnia). Zaprojektowana i wykonana przez gliwi-
czan struktura z drewna balsa o wadze 18 gramów wytrzymała obciążenie  
270 kg! Zespół został zakwalifikowany do reprezentowania Polski na Świato-
wych Finałach „Odysei Umysłu” na Uniwersytecie Maryland w USA. 

Prace nad zadaniem z drewnem balsa w roli głównej trwały kilka miesięcy. 
Wymagały sporej pomysłowości, bo w pierwszej części konkursu testowanie 
ultralekkiej struktury musiało być wplecione w 8-minutowe, samodzielnie 
przygotowane przedstawienie sceniczne. W drugiej części konkursu druży-
na rozwiązywała tzw. zadanie spontaniczne, którego treść poznała zaledwie 
kilka minut wcześniej. W skład zespołu weszło pięciu stu-
dentów III roku Wydziału Budownictwa: Dawid 
Augustyniak, Marek Chaberski, Tomasz Grohs, 
Jacek Kołodziej i Damian Plackowiak. Ich tre-
nerkami były Joanna Sarré oraz Marta Koszelak  
z Centrum Inicjatyw Społecznych. 

Water is life
Paweł Dadok, student Wydziału Architek-

tury Politechniki Śląskiej, zwyciężył w między-
narodowym konkursie „Water is life” zorgani-
zowanym przez niemieckie stowarzyszenie 
Zentralverband Sanitär Heizung Klima. Je-
go plakat promujący ekologiczną postawę  
i apelujący o zachowanie umiaru w gospo-
darowaniu światowymi zasobami wody zo-
stał wybrany spośród 5 tysięcy projektów. 
Paweł otrzymał 5 tys. euro, a jego dzieło, 
wraz z innymi nagrodzonymi i wyróżniony-
mi pracami, jest obecnie prezentowane na 
specjalnej wystawie w RPA, organizowanej 
w ramach Światowego Dnia Wody. Można 
je również obejrzeć na stronie internetowej  
http://posterart-waterislife.com. (kik)

– Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów oraz pokazanie im, jak mogą aktywnie spędzać wolny czas – mówi Danuta Szo-
stak-Skrzyszewska, koordynatorka projektu. Jej podopieczni uczestniczą w rozmaitych 
zajęciach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych osób. 
Uczniowie niemówiący biorą udział np. w specjalistycznych warsztatach poświęconych 
komunikowaniu, a osoby mające problem z poruszaniem się są rehabilitowane. Warto 
podkreślić, że nauczyciele bardzo często korzystają z narzędzi, jakich dostarcza im ar-
teterapia (leczenie przez sztukę), terapia ruchem i zabawą czy animaloterapia (leczenie 
poprzez kontakt ze zwierzętami). 

Uczniowie mogą też doskonalić swoje umiejętności poprzez udział w kołach zain-
teresowań: matematycznym, kulinarnym, teatralnym, filmowym oraz komputerowym. 
– Większość naszych podopiecznych wykazuje się aktywnością jedynie podczas zajęć lekcyj-
nych, dlatego powstające koła zainteresowań są doskonałym lekarstwem na pozaszkolną 
nudę i bierność. Tak zaplanowane działania pozwalają również rozwiązać częsty dla rodzi-
ców problem z zapewnieniem dzieciom właściwej opieki – zwłaszcza w okresie wakacyjnym 
czy feryjnym – podkreśla Danuta Szostak-Skrzyszewska.

W ramach projektu powstanie także specjalna strona internetowa, na której zainte-
resowani znajdą informacje o nauczycielach, harmonogramy spotkań, regulamin rekru-
tacji oraz galerie zdjęć. Przewiduje się również wydanie siedmiu numerów gazetki po-

święconej przedsięwzięciu. Koszt jego realizacji zamknie się w kwocie blisko 438 tys. zł. 
W 85% zostanie ono sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
a w 15% z budżetu państwa. Dotacje przeznaczone zostaną zarówno na prowadzenie 
działań edukacyjno-wychowawczych, jak i wzbogacenie zasobów szkoły. Do placów-
ki trafią bowiem programy komputerowe, instrumenty muzyczne oraz specjalistyczny 
sprzęt rehabilitacyjny. 

Program będzie realizowany do listopada 2012 roku. Jego zwieńczeniem ma być 
„Szkolny Festiwal Umiejętności”, podczas którego przeprowadzone zostaną warsz-
taty dla rodziców i opiekunów, a uczniowie będą mieli okazję zaprezentować swoje  
osiągnięcia nie tylko najbliższym, ale także rówieśnikom z zaprzyjaźnionych szkół i pla-
cówek. (sza)

Lekarstwo  
na nudę

Od stycznia Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 
w Gliwicach realizuje innowacyjny program pod hasłem „Rozwi-
jamy nasze kompetencje”. Projekt skierowany do czterdziestu 
uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym pozwala na 
rozwijanie ich umiejętności i zainteresowań. 

Na niemieckim rynku pracy
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach 

kontynuuje cykl spotkań pod hasłem „Rozmowy o Eu-
ropie”. W przedsięwzięciu tym biorą udział osobistości 
polskiego i niemieckiego, a także europejskiego świata 
polityki, nauki i mediów. 

W najbliższym spotkaniu przewidzianym 12 maja weź-
mie udział Ulrike GEITH, kierownik wydziału ds. polityki 
społecznej w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec 
w Warszawie. Dyskusja rozpocznie się o godz. 18.00 (Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gli-
wice” przy ul. Bojkowskiej 37, parter budynku Cechowni sala 002). Potrwa około 2 godzin. 
Poprowadzi ją Beata Sypuła, dziennikarka „Polski The Times Dziennika Zachodniego”. Te-
matem przewodnim będzie otwarcie niemieckiego rynku pracy oraz to, co każdy zaintere-
sowany powinien wiedzieć o zatrudnieniu w RFN. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz 
liczba miejsc ograniczona. Zainteresowani powinni potwierdzić chęć uczestnictwa w impre-
zie do 10 maja (mailowo, faksem bądź telefonicznie, kontakt: Anna Antoniak-Tannenberg,  
tel. 32/232-49-02, faks: 32/232-49-01, e-mail: anna.antoniak@haus.pl). Formularz zgłosze-
niowy jest dostępny na stronie internetowej www.haus.pl. (kik)

Prezydent Gliwic zaprasza do udziału w siódmej edycji konkursu na najlepszą pracę dy-
plomową (licencjacką lub magisterską) bądź doktorską, dotyczącą naszego miasta. Prawo 
zgłaszania prac obronionych w latach 2009 – 2011 przysługuje m.in. autorom prac – po 
uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziałów lub placówek badawczych. Prace w za-
klejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS DLA LICENCJATÓW, MAGISTRÓW, DOKTORÓW 
2011” można składać do 30 czerwca w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM, 
ul. Zwycięstwa 21, I piętro, pokój nr 104 (wejście przez pokój nr 102). Wymagana jest zarów-
no wersja papierowa, jak również elektroniczna na CD. W kopercie z pracami należy umie-
ścić wniosek zawierający dane personalne autora (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 
PESEL, numer telefonu kontaktowego, e-mail) oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu po-
twierdzającego nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora. Nadesłane prace zostaną 
ocenione przez 7-osobową komisję konkursową pod przewodnictwem zastępcy prezyden-
ta miasta (zasiądą w niej m.in. przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz Gliwickiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości). Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 
września. Zwycięzcy współzawodnictwa otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. (kik)
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SANTO SUBITO!
15 czerwca 1999 r. złożony chorobą Papież nie dotarł na spotkanie z wiernymi na lot-
nisko Aeroklubu. Przyleciał nieoczekiwanie dwa dni później. Ponadpółmilionowa  
rzesza pielgrzymów w krótkim czasie zgromadziła się ponownie na gliwickim lądowisku.  
17 czerwca o godz. 11.55 Ojciec Święty wylądował w Gliwicach w drodze na Jasną Górę. 
Przywitał Go biskup gliwicki Jan Wieczorek. Ojciec Święty pobłogosławił korony na 
obrazy Matki Boskiej Boguckiej, Matki Boskiej Pokornej w Rudach Wielkich oraz Matki  
Boskiej Raciborskiej. Podjął wtedy ze zgromadzonymi wyjątkowy dialog. Czy pamiętacie, 
jak z nami rozmawiał?

Bóg zapłać!  
(Kochamy Ciebie!) 

Bóg zapłać za waszą świętą cierpliwość do papieża!  
(Dużo zdrowia!) 

Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy! Bo ja bym już z takim papieżem  
nie wytrzymał!  
(Wytrzymamy!) 

Ma przyjechać, nie przyjeżdżo, potem znowu ni ma przyjechać – przyjeżdżo.  
(Nic nie szkodzi!) 

No to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem  
odjadę do Rzymu.  
(Witaj doma!) 

Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić  
i ze spokojnym sumieniem odjadę, bo mi Ślązaki z Gliwic przebaczyły!  
(Zostań z nami!) 

Bogu dzięki, że choć padać przestało.  
(Nie padało!) 

Ale w Krakowie padało.  
(Zostań tutaj!)

Wyście zawsze lepsi!  
(Kochamy Ciebie!) 

Bogu dzięki, że choć tyle!  
(Jeszcze więcej!) 

Na drugi raz zobaczymy! Mówią, że mam już jechać!  
(Zostań z nami! Pieśń „Bóg jest Miłością”) 

Ślązaki umieją śpiewać! Wystarczy przypomnieć te nieszpory  
na Górze św. Anny. Umieją śpiewać. Bóg wam zapłać. Szczęść Boże! 
(Szczęść Boże! Do zobaczenia! Przyjedź znowu!)

Sześć lat temu pożegnaliśmy Papieża Polaka. Podczas uroczy-
stego pogrzebu na placu Świętego Piotra w Rzymie zgromadzi-
ły się tłumy. Wielu wiernych przyniosło ze sobą transparenty 
z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” – dając 
wyraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesie-
nie na ołtarze. I tak się stało. Pierwszomajowe uroczystości 
beatyfikacyjne, na żywo i za pośrednictwem mediów, będą 
śledziły miliony ludzi na całym świecie. Gliwiczanom, oprócz 
telewizyjnych i radiowych transmisji z Watykanu, polecamy 
trzy wystawy dedykowane Ojcu Świętemu. 

Dwie wystawy z okazji beatyfikacji Papieża Polaka przygotowała także Miejska Biblio-
teka Publiczna. W Filii nr 1 (Plac Inwalidów Wojennych 3) trwa ekspozycja poświęcona 
życiu i działalności Ojca Świętego pt. „Pontyfikat papieża Jana Pawła II w polskiej filateli-
styce”. Prezentowane zbiory wydawano m.in. podczas kolejnych rocznic urodzin czy pon-
tyfikatu oraz pielgrzymek papieża do Polski. Kolekcję znaczków pocztowych udostępnił 
Zenon Podgórski. Można je oglądać do 18 maja.

Natomiast w Filii nr 9 (ul. Czwartaków 18) od 9 maja do końca czerwca będzie prezen-
towana wystawa „Jan Paweł II w ekslibrisie”. Eksponaty pochodzą ze zbiorów gliwickiej 
MBP. Zostały wykonane przez twórców z całego świata, uczestników Międzynarodowe-
go Konkursu na Ekslibris w latach 1999 – 2007. (bom)

Muzeum w Gliwicach przygotowało ekspozycję poświęconą wizycie 
apostolskiej papieża w naszym mieście. Zostanie ona otwarta w niedzie-
lę, 1 maja, o godzinie 14.00 w wieży Zamku Piastowskiego (ul. Pod Mu-
rami 2). – Postanowiliśmy, głównie poprzez tytuły prasowe tamtego czasu, 
zdjęcia oraz pamiątki, przypomnieć atmosferę i duchowość, jaka stała się 
udziałem gliwiczan po 15 i 17 czerwca 1999 roku, i opisać skalę emocji, jakie 
nam towarzyszyły – mówią muzealnicy. 

Zaprezentowane zostaną gazety relacjonujące przygotowania do 
wizyty papieża Jana Pawła II w Gliwicach oraz jej przebieg. Wyjątko-
wym eksponatem będą szkice i projekty ołtarza papieskiego, autorstwa  
prof. Adama Lisika z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Materiały 
te dotąd nie były publikowane. Będzie można również zobaczyć makie-
tę ołtarza oraz mikrofon, do którego przemawiał Jana Paweł II podczas 
spotkania z wiernymi na gliwickim lotnisku, a także wiele ciekawych pa-
miątek z pobytu Ojca Świętego w naszym mieście. Muzealnicy zgroma-
dzili materiał ilustracyjny i dźwiękowy. Ekspozycja będzie udostępniana 
do końca czerwca. 
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Asy szermierki
Ekipy z Czech, Włoch, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Litwy i Łotwy oraz 

krajową elitę szpadzistów będzie można podziwiać podczas 45. Mię-
dzynarodowego Turnieju Szermierczego o Stalową Klingę Hutnika 
(turniej indywidualny) i „Memoriału Antoniego Franza” (45. turniej 
drużynowy). Patronat nad imprezami organizowanymi przez sekcję 
szermierczą działającą przy Gliwickim Klubie Sportowym „Piast” objął 
prezydent Gliwic.

Zawody zaliczane do Pucharu Polski oraz kwalifikacji przedolimpij-
skich zostaną rozegrane w Sośnicy w drugi weekend maja. W sobotę,  
7 maja, o godz. 11.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sikorskie-
go 132 rozpoczną się eliminacje w szpadzie mężczyzn. Finały zaplano-
wano na godz. 16.00. O godz. 19.30 na gliwickim Rynku zainaugurowa-
na zostanie natomiast tradycyjna impreza sportowo-artystyczna pod 
hasłem „Nie tylko na szpady”. W jej trakcie (ok. godz. 20.00) nastąpi 
pożegnanie wielokrotnego medalisty Mistrzostw Europy i Świata, 
drużynowego srebrnego medalisty olimpijskiego z Pekinu Adama 
WIERCIOCHA, który kończy karierę sportową. Drużynowy „Memoriał 
im. A. Franza” to z kolei atrakcja przewidziana 8 maja. Impreza wystar-
tuje o godz. 10.00 w hali przy ul. Sikorskiego. (kik)

100 km w 2 dni
To dwudniowa impreza łącząca zasady rajdu przygodowego oraz gry miejskiej. Tra-

sa rajdu zostanie podzielona na dwa etapy. 7 maja uczestnicy będą poruszać się pieszo.  
W czasie 4 godzin przemierzą 25-kilometrowy odcinek, zatrzymując się w wyznaczonych 
punktach kontrolnych. Start z Rynku o godz. 15.00. Metę wyznaczono pod Gliwicką Ra-
diostacją. Natomiast 8 maja drużyny wystartują o godz. 9.00 spod Radiostacji na rowe-
rach, choć niektóre fragmenty 75-kilometrowej drogi będą musieli pokonać pieszo, ka-
jakiem (sprzęt zapewniają organizatorzy) i na rolkach. A wszystko to w czasie 8 godzin. 
Oprócz tego przewidziano zadania specjalne. Atrakcje będą czekały na zawodników 
m.in. w Parku Szwajcaria, na lotnisku, Kąpielisku Leśnym, Placu Krakowskim, na terenie 
„Nowych Gliwic” czy w Galerii Miejskiej M{pi}K.

– Nie ma obowiązku pokonania całej trasy. Można wybrać sobie tylko niektóre fragmenty. 
Wszyscy, którzy zaliczą choć jeden punkt kontrolny i dotrą do mety zostaną sklasyfikowani, 
zaś na zwycięzców będą czekać atrakcyjne nagrody – zapowiada Joanna Przypaśniak z Re-
feratu Promocji Urzędu Miejskiego. Dwuosobowe zespoły mogą zapisywać się do 7 maja. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.team360.pl/gliwice_2011).

Zabawa pod wieżą
Na scenie ustawionej przy Radiostacji Gliwickiej 7 maja wystąpią szantowo-folkowe 

zespoły SĄSIEDZI i BETAIN. Koncert poprzedzi pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu 
Krystiana Herby, uczestnika programu „Mam talent”. Początek – godz. 19.00. Natomiast 8 maja  

o godz. 12.00 w sąsiedztwie zabytkowej wieży rozpocznie się piknik rodzinny, który uatrakcyjnią: poka-
zy taneczne grup ILUZJA i GADUŁY, warsztaty graffiti, akademia nordic walking, miasteczko „raj dzieci” oraz 

gry i zabawy dla najmłodszych. Wstęp wolny. Organizatorami przedsięwzięcia są: miejski samorząd oraz Stowa-
rzyszenie Team 360º z Warszawy. (bom)

◙	 8 maja – „Igrostart – Dzień Motoryzacji” – Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”  
(ul. Bojkowska 37) – w programie m.in. pokazy motocyklowe, driftu i tuningowanych samochodów, 
jazda na trolejach, symulatory dachowania, alko-gogle, akcja krwiodawstwa i inne atrakcje! 

◙	 9 maja – „Megakultura” – Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej (ul. Ko-
narskiego 18b) – występ kabaretów Weźrzesz i Noł Nejm. 

◙	 10 maja – „Przystanek polibuda” – Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” (ul. Bojkow-
ska 37) i parking OSiR Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 26) – zabawy studenckie w stylu 
piwnej biesiady oraz koncerty laureatów Przeglądu Kapel Studenckich (PKS), a także zespołów 
Lustro i Farben Lehre. 

◙	 11 maja – „Rwanie na ekranie” – plac pomiędzy Domami Studenckimi „Piast” i „Ziemowit” 
(ul. Łużycka) – pokazy filmów pod gołym niebem („Kac Vegas”, „Czego pragną kobiety” oraz  „Przy-
gody Kapitana Bomby”).

◙	 12 maja – „Energia rocka” – lotnisko Aeroklubu Gliwickiego – zagrają zespoły: Baby Godzilla, 
Lao Che, Acid Drinkers oraz COMA. Występy poprzedzi korowód przebierańców, który przemasze-

ruje ulicami miasta. 
◙	 13 maja – „Za-
kręcony finał” – 
lotnisko Aeroklu-
bu Gliwickiego 
– występ zwycięz-
ców PKS-u i zabawa 
do późnej nocy przy 
utworach takich ze-
społów, jak: Cała Gó-
ra Barwinków, Aku-
rat, Happysad oraz 
C-bool.

Szczegółowe 
informacje oraz 

godziny rozpoczę-
cia imprez zostaną 
podane na stronie 
http://igry.polsl.pl. 

(bom)

7 maja wystartuje Rajd Miejski 360° – Gliwice 2011. 
Weźmie w nim udział kilkadziesiąt drużyn. Uczest-
nicy będą rywalizować w różnych dyscyplinach wy-
magających nie tylko sprawności fizycznej, ale także 
zdolności topograficznych czy nawigacyjnych.

8 maja startują Juwenalia Gliwickie – IGRY 2011. Doroczne święto studen-
tów Politechniki Śląskiej i Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
potrwa do 13 maja. 

IGRY 2011
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Święto 3 Maja

Gliwickie uroczystości
12.00 Msza święta w kościele katedralnym pw. Apostołów 

Piotra i Pawła. Po nabożeństwie przemarsz spod Kate-
dry na Plac Krakowski, gdzie odbędzie się patriotyczna 
manifestacja – podniesienie flagi państwowej, odegra-
nie hymnu, wystąpienie przedstawiciela władz samo-
rządowych.

14.00 Odtworzenie na Placu Krakowskim przedwojennego 
posterunku policji – prezentacja Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej  „Policja Województwa Śląskiego 
1922 – 1939” .

18.00 Koncert zespołu PIN z Orkiestrą Akademii Beethove-
nowskiej i gościem specjalnym – solistką Opery Kra-
kowskiej, Katarzyną Oleś-Blachą.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 r. Historycy uznali ją za jedno z najważniejszych 
dzieł prawodawczych XVIII wieku. Przypomnijmy, że była to pierwsza w Europie, a druga na świe-
cie – po USA – ustawa zasadnicza. Do grona jej twórców należeli: Stanisław August Poniatowski, 
Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. 

Dzień 3 maja został ustanowiony polskim świętem narodowym w 1919 roku. 28 lat później zniesio-
no je decyzją ówczesnych władz PRL. Zostało ono przywrócone dopiero w 1990 roku – po 44-let-
niej przerwie – w wyniku przełomu ustrojowego w naszym kraju. 
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Co? Gdzie? Kiedy?
Spory z historią

29 kwietnia szykują się kolejne „Spory 
z historią”. Tematem wykładu w Willi Ca-
ro (ul. Dolnych Wałów 8a) będzie „Życie 
codzienne na Górnym Śląsku w okresie 
rządów nazistów”. Początek – godz. 17.00. 
Gośćmi spotkania będą dr Grzegorz Bęb-
nik i dr Mirosław Sikora, pracownicy kato-
wickiego oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Poprowadzi je Bogusław Tracz. 
Wstęp wolny.

Rockowa Redakcja
Darek Dusza, legendarna postać pol-

skiej muzyki punkowej i niezależnej, za-
gra 29 kwietnia w Rock’a Music Clubie  
(Rynek 18). Początek – godz. 19.00. Gita-
rzysta i tekściarz jest znany m.in. z takich 
formacji, jak Śmierć Kliniczna, Absurd czy 
DiM. Obecnie występuje z zespołem Redak-
cja (w składzie: Adam Antosiewicz – wokal, 
Bartek Stuchlik – kontrabas, gitara basowa 
i Łukasz Walczak – perkusja). Ich muzy-
ka to żywiołowa mieszanka punk rocka,  
rock’n’rolla i brzmień z lat 60. z elementami 
reggae czy klasycznego rocka. Bilety moż-
na nabyć w kawiarni IGLO (Rynek 18), salo-

nie wydawnictwa CZAS (ul. Zwycięstwa 1) 
oraz na TicketPro.pl.

Bluesowy wtorek 
3 maja w siedzibie Śląskiego Jazz Clu-

bu (Plac Inwalidów Wojennych 1) wystą-
pią Adam Kulisz, Michał Kielak i Kajetan 
Drozd. – Na co dzień występują w autorskich 
projektach lub u boku czołowych polskich  
wykonawców. Reprezentują odmienne mu-
zyczne pokolenia. Każdy z nich posiada swój 
indywidualny styl. Trzech wyśmienitych mu-
zyków połączyło swe siły, aby stworzyć praw-
dziwą muzyczną ucztę – zachęcają organi-
zatorzy. Impreza rozpocznie się o godzinie 
20.00.

Weekend  
z PLANETE DOC

– Zapraszamy na kolejną odsłonę festi-
walu Planete Doc, prezentującego najwy-
bitniejsze dokonania współczesnego filmu 
dokumentalnego – zachęca Urszula Biel, 
szefowa kina AMOK. W dniach 6 – 8 ma-
ja przy ul. Dolnych Wałów 3 zobaczymy 
m.in. tegorocznego kandydata do Oscara 

– „Kraj gazem płynący”. Jego twórcy zasta-
nawiają się: czy gaz łupkowy to bezpieczne 
źródło energii? „Krew w twoim telefonie” 
pokaże, że używanie telefonu komórkowe-
go „sponsoruje” wojny domowe w Kongo,  
a „Nie zależy wam na prawdzie” – tragicz-
ny los 17-latka w więzieniu w Guantana-
mo. Będzie też dokument o możliwości 
autonomii energetycznej („Czwarta Rewo-
lucja”) oraz o jednej z najbardziej kontro-
wersyjnych postaci amerykańskiej polityki  
– nowojorskim prokuratorze generalnym 
Eliocie Spitzerze – („Upadek gubernato-
ra”). Szczegóły na stronie www.amok.gli-
wice.pl. 

Ze Śląska  
do Fabryki Snów

6 maja w kinie AMOK (ul. Dolnych  
Wałów 3) będzie można zobaczyć „Fausta” 
w reżyserii Friedricha Wilhelma Murnau.  
To jedno z arcydzieł niemieckiego ekspre-
sjonizmu filmowego. Projekcja rozpocznie 
się o godzinie 18.00. Film o zbuntowanym 
naukowcu, który zawiera pakt z diabłem, 
powstał w 1926 r. Jego największym atu-
tem są zdjęcia, których twórcą został po-
chodzący z Nysy Carl Hoffmann. Umiejęt-
ności tego operatora sprawiły, że „Faust” 
jest uznawany z klasyk kina grozy. Film 
będzie prezentowany w ramach projek-
tu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej  
– „Z Górnego Śląska do Fabryki Snów”. 

Bajkowy poranek
Krecik, Myszka, Miś Kudłatek, Reksio 

oraz Pampalini Łowca Zwierząt zagosz-
czą 8 maja na ekranie kina AMOK. Okazją 
do tego będzie kolejne spotkanie z cyklu 
„Bajki i baśnie mojego dzieciństwa”. Przed 
projekcją z małymi widzami spotka się Ra-
fał Rutkowski. Aktor (znany z takich filmów  
i seriali jak: „Daleko od noszy”, „Usta, usta” 
czy „Lejdis”) przeczyta swoją ulubioną baj-
kę. Początek – godz. 11.00.

bARTer
Galeria Miejska M{pi}K (Rynek 4 – 5) or-

ganizuje oryginalną „Aukcję sztuki współ-
czesnej – bARTer”. Za obraz czy rzeźbę 
będzie można „zapłacić” np. kolacją w re-
stauracji, sprzątaniem pracowni czy wy-
cieczką. Tak było w ubiegłym roku w War-
szawie. – Idea po raz pierwszy pojawiła się  
w Belgii w latach 70. Grupa artystów udo-
stępniła swoje dzieła w zamian za ekwiwa-
lent w „naturze”. U nas prace zaprezentują 
m.in.: Kasia Bąk, Gosia Będowska, Agata No-
wosielska, Jerzy Patraszewski i Tomek Wierz-
chowski – opowiada Katarzyna Jajszczok  
z M{pi}K-u. – Zainteresowani, przy wybranym 
dziele, zostawią swoje propozycje, a arty-
sta zadecyduje, która z nich jest najatrakcyj-
niejsza i czy chce się „wymienić”. Przedsię-
wzięcie rozpocznie się 7 maja i potrwa do  
22 maja. Szczegółowe informacje na stro-
nie www.galeriampik.pl. (bom)

PIN

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej
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Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

Dokładnie nie wiadomo, od kiedy ta tra-
dycja istnieje, ale prawdopodobnie przynieśli 
ją tu ponad 300 lat temu osadnicy z Bawa-
rii. Jest kultywowana co roku. – Ostaliśmy się 
jako enklawa, gdzie ten zwyczaj przetrwał. 
Dbano o niego przez ca-
ły czas. Nie przeszkodziła  
w tym ani II wojna świa-
towa, ani komunistycz-
ne władze, które proce-
sję chciały zlikwidować 
– mówi ks. Robert Chu-
doba, jeden z organiza-
torów. 

Kiedyś, aby zorgani-
zować procesję, trzeba 
było za każdym razem 
występować o specjal-
ne pozwolenie. Ksiądz 
Chudoba wspomina, że pewnego razu 
taką zgodę otrzymano, ale z adnotacją, 
że procesja ma być bez… koni. – W tej 
sytuacji musieliśmy procesję z końmi urzą-
dzić nielegalnie. Zapłaciliśmy grzywnę, ale 
tradycja została zachowana. 

Na procesję zjeżdżają mężczyźni  
z Ostropy i okolicznych miejscowości. Pra-
wie wszyscy ubrani są w tradycyjne stro-
je, a na piersi mają charakterystyczne 
wieńce z bukszpanu i kwiatów. To też tra-
dycja. – Jeden wieniec mają mężczyźni 
żonaci, dwa – kawalerowie – wyjaśnia 
Rafał Magiera, który od wielu lat przy-
gotowuje procesję. 

W tym roku najmłodszym uczestnikiem procesji był 
Mateusz Magiera, który kontynuuje rodzinną tradycję. 
– Chciałem wziąć udział już rok temu, ale nie udało 
się, bo koń zastrajkował. W tym roku ćwiczyłem już 
wcześniej, żeby nie było incydentów – opowiada. 

Wszystko zaczyna się zaraz po południu przed ko-
ściołem. Na przedzie procesji jadą trzej młodzieńcy 
z krzyżem procesyjnym – wyłącznie kawalerowie. Za 
nimi pozostali jeźdźcy z symbolami Zmartwychwstania 
Pańskiego. Od pewnego czasu w procesji uczestniczą 
kobiety, a także kluby jeździeckie. To syndrom zmian, 
bo w Ostropie i okolicznych wsiach coraz mniej go-
spodarzy hoduje konie. Potwierdza to ksiądz Robert 
Chudoba, który przyznaje, że w dzisiejszych czasach 
organizacja procesji to duże wyzwanie. (fid)

Jedyna taka procesja 
Takich konnych procesji jest w kraju niewiele. Na Śląsku odbywa-
ją się tylko w 4 miejscach – jednym z nich jest gliwicka Ostropa.  
W wielkanocny poniedziałek kilkudziesięciu jeźdźców na koniach 
wyrusza spod kościoła pw. Ducha Świętego na okoliczne pola i mo-
dli się o dobre zbiory. 

 Czas ucieka, a budowa obwodnicy stoi w miejscu (odcinek z 20 kwietnia)
 Plac Piłsudskiego rozkopany. Dlaczego? (odcinek z 21 kwietnia)
 Klasa sportowa dla lubiących halową piłkę nożną. Od września w Łabędach (odcinek  

z 22 kwietnia) 

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz EXPRESS Miej-
skiego Serwisu Informacyjnego z 26 kwietnia na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu. 

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 
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9 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

godz. 9.00 – Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 – BIBLIO- 
TEKA MARZEŃ XXI WIEKU – warsztaty plastyczne dla  
dzieci prowadzone przez plastyków z „M-art Hobby” w Gli-
wicach
godz. 9.00 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – SIECIAKI – POZNAJ ZA-
SADY BEZPIECZNEGO INTERNETU – prezentacja multime-
dialna dla dzieci
godz. 9.15 – Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 – W ŚWIECIE KSIĄŻKI 
– spotkanie literackie dla najmłodszych
godz. 10.00 – Filia nr 15, ul. Piastowska 3 – W BIBLIOTECE FAJ-
NIE JEST – spotkanie dla dzieci (bajka czytana lub bajka fil-
mowa, konkursy)
godz. 11.00 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – KOMPUTER 
OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla seniorów z podstaw obsłu-
gi komputera
godz. 11.00 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – SIECIAKI – POZNAJ 
ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU – prezentacja multime-
dialna dla dzieci
godz. 11.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – KOMPUTER OKNEM 
NA ŚWIAT – zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi kompu-
tera
godz. 11.30 – Filia nr 24, ul. Architektów 109 – POZNAJEMY BI-
BLIOTEKĘ – prezentacja zbiorów i zasad korzystania z biblio-
teki dla dzieci szkolnych
godz. 16.00 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – DO AMERYKI POŁUDNIO-
WEJ Z BIBLIOTEKĄ ZAWSZE PO DRODZE. INDIAŃSKIE POD-
STAWKI POD SZKLANKI – zajęcia plastyczne dla dzieci
godz. 16.00 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – I DLA MAMY, I DLA 
TATY, I DLA KAŻDEJ MAŁOLATY – familijny turniej gier plan-
szowych
godz. 16.00 – Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 – BIBLIOTEKA ZA-
WSZE PO DRODZE… – wspólny projekt plakatu Tygodnia Bi-
bliotek – zajęcia plastyczne dla dzieci
godz. 17.00 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – MOJE MIASTO – budowa 
makiety – zajęcia plastyczne
godz. 17.00 – Filia nr 30, ul. Wolności 1 – KALAMBURY – zaba-
wy literackie
godz. 17.30 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – DANUTA BU-
LA – spotkanie z autorką, połączone z wystawą jej prac ma-
larskich i promocją tomiku poezji „Ptaki tęsknoty”

10 MAJA (WTOREK)

godz. 9.30 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – KAZIMIERZ SZYMECZKO 
– spotkanie z pisarzem, felietonistą, nauczycielem i doradcą 
bibliotek szkolnych
godz. 9.30 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – GŁOŚNE CZY-
TANIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

godz. 10.00 – Filia nr 15, ul. Piastowska 3 – W BI-
BLIOTECE FAJNIE JEST – spotkanie dla dzieci (baj-
ka czytana lub bajka filmowa, konkursy)
godz. 10.00 – Filia nr 30, ul. Wolności 1 – SIE- 
CIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO  
INTERNETU – prezentacja multimedialna dla 
dzieci
godz. 10.30 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – SIECIAKI 
– POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU 
– prezentacja multimedialna dla dzieci
godz. 11.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – 
KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla se-
niorów z podstaw obsługi komputera
godz. 11.30 – Filia nr 21, ul. Syriusza 30 – KAZI-
MIERZ SZYMECZKO – spotkanie autorskie

11 MAJA (ŚRODA)

godz. 9.30 – Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 – MAŁGO-
RZATA STRĘKOWSKA-ZAREMBA – spotkanie z pisarką
godz. 9.30 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – MAREK SZOŁTY-
SEK – spotkanie ze śląskim pisarzem, dziennikarzem, history-
kiem, autorem książek o tematyce śląskiej
godz. 10.00 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – JOANNA SORN-
GARA – spotkanie z autorką książek dla najmłodszych
godz. 10.00 – Filia nr 15, ul. Piastowska 3 – W BIBLIOTECE FAJ-
NIE JEST – spotkanie dla dzieci (bajka czytana lub bajka fil-
mowa, konkursy)
godz. 11.00 – Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 – CZARY Z PAPIE-
RU – warsztaty origami
godz. 11.00 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – KOMPUTER 
OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi 
komputera
godz. 11.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – KOMPUTER 
OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla seniorów z podstaw obsłu-
gi komputera
godz. 11.00 – Filia nr 25, pl. Jaśminu 20 – CZYTANIE NA DYWA-
NIE – głośne czytanie książki G. Kasdepkego „Co to znaczy?” 
dla dzieci przedszkolnych i zajęcia plastyczne
godz. 11.30 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – MAREK SZOŁTYSEK 
– spotkanie autorskie
godz. 11.30 – Filia nr 24, ul. Architektów 109 – MAŁGORZATA 
STRĘKOWSKA-ZAREMBA – spotkanie autorskie
godz. 16.00 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – DO AMERYKI POŁU-
DNIOWEJ Z BIBLIOTEKĄ ZAWSZE PO DRODZE. INSTRUMENT 
INDIAŃSKI Z KORKA – zajęcia plastyczne 
godz. 16.00 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – PRZYGODY NA WSI 
– przygotowanie inscenizacji: tworzenie postaci oraz sceno-
grafii (zajęcia dla dzieci z rodzicami lub dziadkami)
godz. 16.00 – Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2

SIECIAKI – POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU – pre-
zentacja multimedialna dla dzieci
godz. 16.00 – Filia nr 30, ul. Wolności 1 – CO OSTATNIO CZY-
TAŁEM? – zabawa integracyjna
godz. 17.00 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – KONCERT MUZYKI 
SKRZYPCOWEJ – występ Zofii Seweryn
godz. 17.30 – Filia nr 21, ul. Syriusza 30 – SIECIAKI – POZNAJ 
ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU – prezentacja multime-
dialna dla dzieci

Tydzień bibliotek

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” – pod takim hasłem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach organizuje obchody TYGODNIA BIBLIOTEK. 
W dniach od 8 do 15 maja będzie można uczestniczyć w rozmaitych imprezach 
przygotowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
KOMPUTER BEZ TAJEMNIC DLA SENIORÓW – zajęcia  
z podstaw obsługi komputera w Bibliotece Centralnej przy 
ul. Kościuszki 17. Osoby zainteresowane proszone są o kon-
takt bezpośrednio w bibliotece lub pod numerem telefonu 
32/231-54-05.

NOC W BIBLIOTECE 
13 maja od godz. 18.00 w Filii nr 21 (ul. Syriusza 30) – NOC 
GIMNAZJALISTÓW, a w Filii nr 1 (Plac Inwalidów Wojennych 3) 
– TANECZNIE I WALECZNIE – NOC NASTOLATKÓW. Nocleg 
między regałami książek. Liczba miejsc ograniczona.

KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ – AKCJA WYMIANY KSIĄŻEK
Do każdej filii MBP w dniach 8 – 15 maja można przynieść 
książki, płyty, taśmy magnetofonowe, a spośród już zgroma-
dzonych wybrać coś dla siebie – i to za darmo! 

Informacje o kolejnych imprezach zamieścimy  
w następnym wydaniu MSI. Można je także  
znaleźć na stronie internetowej www.bibliote-
ka.gliwice.pl.

W lipcu ubiegłego roku sejm przegłosował uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Ro-
kiem Czesława Miłosza. Od stycznia, zarówno w Polsce, jak i za granicą, odbywają się 
uroczystości i okolicznościowe imprezy poświęcone twórczości poety.

Nie znaliśmy pana, panie Czesławie…
„Nie znałem pana, panie Czesławie, choć mi maturę wydano…” –   śpiewał przed laty znany satyryk Jan Kacz-

marek, zwracając się bezpośrednio do wielkiego poety. My też w większości „nie znaliśmy Pana”, bo ówczesny pro-
gram edukacyjny zdobycia tej wiedzy nam nie ułatwiał. Ot, przemknęło raz czy drugi nazwisko Miłosza w szkolnych 
podręcznikach do polskiego, wymieniane wśród młodych twórców z czasów przedwojennych, a potem wielka ci-
sza… Później nastał rok 1980, który przyniósł poecie Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Czy teraz już napraw-
dę znamy Miłosza i jego dorobek literacki? Rok dedykowany twórcy zobowiązuje do pogłębiania tej wiedzy.

Twórczości noblisty zostanie poświęcony LX Specjalny Krakowski Salon Poezji. 15 maja o godz. 12.00 na Sce-
nie Bajka przy ul. Dolnych Wałów 3 wiersze poety przeczytają Anna Polony i Krzysztof Globisz. Spotkaniu towarzy-
szyć będzie wystawa „Świat, poema naiwne Czesława Miłosza”. Ekspozycję tworzą teksty wierszy, wkomponowane  
w fotografie Warszawy z 1943 r. Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum Państwo-
wego miasta stołecznego Warszawy. Wystawę będzie można oglądać od 5 do 30 maja w holu Sceny BAJKA – Kina 
AMOK. Kuratorem ekspozycji jest Justyna Polakowska.

Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Był poetą, prozaikiem, eseistą i tłuma-
czem, również prawnikiem i dyplomatą. Otrzymał wiele prestiżowych nagród literackich, w tym wspomnianą Na-
grodę Nobla. To doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta 
Krakowa, kawaler Orderu Orła Białego. Zmarł 14 sierpnia 2004 r. w Krakowie, został pochowany w Krypcie Zasłu-
żonych na Skałce.

Anna Strzeszewska
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INFORMACJE

właściciele, których nieruchomości nie posiadają podłączenia do kana-
lizacji sanitarnej, mają obowiązek:
• zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

(tzw. szamb) z przedsiębiorcą, który posiada zezwolenie Prezydenta 
Miasta Gliwice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

• lub podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Przedmiotowe obowiązki wynikają z zapisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1, tj. DzU  
z 2005 r. nr 236, poz. 2008), natomiast częstotliwość i sposób pozbywania 
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości normuje rozdział 5 regu-

laminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice (uchwa-
ła Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 marca 2007 r. nr V/124/2007). 

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, który nie 
posiada jeszcze zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zobo-
wiązany jest do jej zawarcia lub podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. 
Jednocześnie informujemy, że funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 
i będą prowadzić na terenie naszego miasta szczegółowe kontrole doty-
czące posiadania przez właścicieli nieruchomości umów oraz bieżących 
dowodów wpłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. W przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie wyciągane będą 
konsekwencje prawne wynikające z ww. aktów prawnych.

DOTACJE

Podmioty oraz wysokość przyznanej im dotacji w wyniku  
rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zadania publiczne Miasta Gliwice z zakresu edukacji

1. Wychowanie dzieci i młodzieży

Lp. Podmiot otrzymujący dotację Zadanie Przyznana kwota

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi Gliwickiej

W GLIWICKIM BUSZU – impreza integracyjna z elementami 
sportów wodnych, wspinaczkowych i proobronnych 6000 zł

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi Gliwickiej W grupie siła – Harcerska Akcja Letnia 14 000 zł

2. Edukacja europejska

Lp. Podmiot otrzymujący dotację Zadanie Przyznana kwota

1. Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej
Organizacja konkursu wiedzy z zakresu integracji 
europejskiej umożliwiającego kontakty rówieśnicze na 
terenie instytucji europejskich

20 000 zł

KOMUNIKATY

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

►	 Remont dachu krytego dachówką karpiówką wraz  
z montażem instalacji odgromowej oraz wykonanie  
uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych  
w budynku przy ul. Rostka 7 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00.

►	 Budowę budynku mieszkalnego komunalnego z parkingiem 
i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Targowej w Gliwi-
cach – etap II.

Termin składania ofert: 18 maja 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 18 maja 2011 r. o godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego zgodnie 
 z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o. w Gliwicach” na

sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon  
do autobusów komunikacji miejskiej  

dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert: 10 maja 2011 r. do godz. 8.30.
Termin otwarcia ofert: 10 maja 2011 r. o godz. 9.00.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że

Prawie 9 tysięcy osób wzięło udział w akcji sprzą-
tania świata („Clean up the world”). Zebrano  
w sumie około 20 ton odpadów. Była to już osiem-
nasta edycja tego ogólnoświatowego przedsię-
wzięcia ekologicznego w naszym mieście. 

Sprzątali miasto
– W akcji, która odbyła się w połowie kwietnia, uczestniczyła przede wszystkim młodzież 

szkolna z ponad 50 placówek oświatowych – relacjonuje Dariusz Stanek z Wydziału Śro-
dowiska UM. Uczniowie wyposażeni w ochronne rękawice oraz różnokolorowe worki 
foliowe (żółte – na plastik, niebieskie – na papier, zielone – na szkło i czarne – na inne 
odpady), przeczesywali parki, skwery, zieleńce, obszary leśne i rekreacyjne, a także te-
reny wokół budynków szkolnych. – Worki pełne śmieci zostały wywiezione na wysypisko 
komunalne przy ul. Rybnickiej. Ich transportem zajął się gliwicki REMONDIS – informuje 
Dariusz Stanek. (bom)

Zbieramy elektrośmieci
Chcesz pozbyć się z domu dawno nieużywanych lub niedziałających urządzeń elek-

trycznych i elektronicznych? Nie wiesz dokładnie, jak to zrobić? W Gliwicach trwa akcja 
zbierania elektrośmieci. Tym razem będzie prowadzona na osiedlu Sikornik. 

Specjalnie oznakowane stanowiska, na których będzie można zostawić stary sprzęt, 
pojawią się 28 kwietnia w godzinach od 14.00 do 18.00 na parkingu kościelnym przy  
ul. Pliszki oraz na parkingu u zbiegu ulic Czajki i Czapli. Każda osoba, która odda np. 
stary telewizor, telefon, monitor, lodówkę, kuchenkę, pralkę, niedziałające radio, zużyte 
żarówki lub inne niepotrzebne urządzenia, otrzyma upominek. 

Należy pamiętać, że elektroodpadów nie wolno wyrzucać do śmietnika! Starych czy 
zepsutych urządzeń nie należy także przechowywać. Zawierają one toksyczne metale 
ciężkie oraz niebezpieczne związki chemiczne. (bom)

Oszczędzamy energię 
Koło miejskie Polskiego Klubu Ekologicznego zaprasza na 

kolejne spotkanie z cyklu „Ekologia w wielkim mieście”. Tym ra-
zem tematem będzie oszczędzanie energii elektrycznej oraz ko-
rzyści, jakie może to przynieść środowisku naturalnemu i nam 
samym. Wykład wygłosi dr inż. Andrzej Kandyba z Politechniki 
Śląskiej. Omówione zostaną sposoby wytwarzania energii, ob-
niżania rachunków za prąd w domu i pracy, efektywnego ko-

rzystania z energii i urządzeń elektrycznych. Spotkanie odbędzie się 4 maja w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy ul. Studziennej 6. Początek – godz. 17.00. Przed-
sięwzięcie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. (al)
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2 maja zmiana!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (ul. Górnych Wałów 9) zawiadamia,  

że w poniedziałek, 2 maja, będzie czynny do godz. 15.30. Kasa OPS ma być otwarta 
w tym dniu do godz. 15.00. (kik) 

Wydział Spraw Obywatelskich  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli w okresie  
od 2 maja do 28 lipca br. Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. Powstańców 
Warszawy 10 będzie czynny:
w poniedziałek, środę, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30,
we wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30.

Szczegółowe informacje w sprawach paszportowych można znaleźć na stronie  
internetowej www.gliwice.eu.

Zobacz panoramę Gliwic
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza na wieżę widokową kościoła pw. Wszyst-

kich Świętych. Będzie ona dostępna dla zwiedzających od 1 maja do 30 września, 
w każdą niedzielę o godz. 16.00 i 17.00. Wejście na wieżę – wyłącznie z przewod-
nikiem PTTK. Cena biletu – 5 zł. Zwiedzanie w innych terminach jest możliwe dla 
grup zorganizowanych (minimum 10-osobowych) po wcześniejszym uzgodnieniu 
w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej (Rynek 11, tel. 32/231-05-76). (bom)
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Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• prowadzenie spraw z zakresu ustalania wysoko-

ści podatku od nieruchomości osób fizycznych  
(m.in. weryfikacja informacji, prowadzenie postępo-
wań podatkowych),

• przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji,
• przygotowywanie zawiadomień do urzędu skarbo-

wego na podstawie przepisów Kodeksu karnego skar-
bowego o popełnieniu przez podatników czynów 
zabronionych (niewywiązywanie się z obowiązków 
wynikających z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych),

• prowadzenie spraw w zakresie złożonych przez po-
datników zażaleń, skarg, odwołań – przygotowywanie 
sprawozdań do organu II instancji oraz kompletowanie 
dokumentacji w sprawach,

• archiwizowanie dokumentacji w prowadzonych 
sprawach oraz przygotowywanie i opisywanie do-
kumentacji do archiwum zakładowego zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami,

• przeprowadzanie oględzin nieruchomości na potrzeby 
ustalenia podatku od nieruchomości,

• przeprowadzanie kontroli podatkowych.

Wymagania konieczne: 
wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administra-1. 
cja, ekonomia,
posiadanie obywatelstwa polskiego,2. 
umiejętność obsługi komputera (program Word  3. 
z pakietu Microsoft Office 2007),
znajomość przepisów: 4. 
• ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-

kalnych (tj. DzU z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tj. DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Cechy charakteru:
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumien-
ność, systematyczność, odpowiedzialność, terminowość, 
samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzę-
dzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/dokumenty do 
pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 
i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzę-
dzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/dokumenty do 
pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 6 maja 2011 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach,  ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych – 17 maja 
2011 r. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu (w odniesieniu do pkt. 1, 2). 

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 
12 maja 2011 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz 

osobowy zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzędzie Miejskim/
ogłoszenia o naborach/dokumenty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458  
z późn. zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej  
w wyniku przeprowadzonego naboru.

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• bezpośrednia obsługa interesantów (udzielanie infor-

macji na temat obowiązku podatkowego w podatkach 
i opłatach lokalnych, wydawanie formularzy podatko-
wych, pomoc w wypełnianiu formularzy, weryfikacja 
informacji),

• wydawanie zaświadczeń w sprawach podatko- 
wych,

• aktualizowanie informacji z zakresu działania 
 Wydziału Podatków i Opłat na stronie interneto-
wej,

• przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowa-
nych zadań.

Wymagania konieczne: 
wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, admini-1. 
stracja, politologia, socjologia, zarządzanie, finanse 
i rachunkowość, ekonomia;
posiadanie obywatelstwa polskiego;2. 
umiejętność obsługi komputera (program Word  3. 
z pakietu Microsoft Office 2007);
znajomość przepisów: 4. 
• ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tj. DzU z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatko- 
wa (tj. DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  
w zakresie wydawania zaświadczeń, stron postę-
powania,

• ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skar- 
bowej (DzU z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. 
zm.).

Cechy charakteru:
komunikatywność, sumienność, odporność na stres, 
punktualność, wysoka kultura osobista, bezkonflikto-
wość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzę-
dzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/dokumenty do 
pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 
i kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca w Urzę-
dzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/dokumenty do 
pobrania). 

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 6 maja 2011 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 338. 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-54-38.

Planowany termin testów merytorycznych – 17 maja 
2011 r. 

Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie 
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz  
z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu (w odniesieniu do pkt. 1, 2). 

Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 
12 maja 2011 r.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestio- 

nariusz osobowy zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie www.um.gliwice.
pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Praca  
w Urzędzie Miejskim/ogłoszenia o naborach/doku-
menty do pobrania,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest dostępny  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223,  
poz. 1458 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie  
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji środków trwałych (w tym ak-

tualizacja wartości budynków w związku ze sprzedażą 
lokali),

• przygotowywanie dokumentów LT, OT, PT,
• sporządzanie miesięcznych wykazów sprzedawanych 

lokali na podstawie aktów notarialnych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie co najmniej średnie, 
• w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 

5-letni staż pracy w księgowości,
• w przypadku wykształcenia wyższego co najmniej 

2-letni staż pracy w księgowości,
• bardzo dobra znajomość prowadzenia ewidencji środ-

ków trwałych, 
• znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o po-

datku dochodowym i finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe: 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole.

Cechy charakteru:
sumienność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, 
umiejętność pracy w stresie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV, 
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska i numeru 

naboru,
• wypełniony kwestionariusz osobowy (opublikowany 

na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej – www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (zaświadczenia 
lub kserokopie świadectw pracy),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kseroko-
pie),

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestęp-

stwo,
• oświadczenia z klauzulą:

• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych – DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926  
z późn. zm.”;

• „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich 
danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych – DzU nr 233 z 2008 r., poz. 1458”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisa-
ne. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 
ZGM/02/2011, w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej pokój nr 22 (I piętro), Plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
6 maja 2011 r. do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpa-
trywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19, wew. 302.
Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycz-
nych – 9 maja 2011 r. o godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-gli-
wice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze, 

• nadesłane oferty nie będą odsyłane – osoby zainte-
resowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w Zakładzie, zgłaszając się osobiście, nieodebrane 
dokumenty po 6 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2008 r. nr 223) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

nabór nr KD-1110/14/11/PO-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
 na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat  

w pełnym wymiarze czasu pracy

nabór nr KD-1110/15/11/PO-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Podatków i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy

Numer naboru ZGM/02/2011

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, Plac Inwalidów Wojennych 12,  
ogłasza  

nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze  
w Dziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy

Przewidywany okres zatrudnienia: od 16 maja do  
16 września 2011 r. 

Wymagania pożądane: wiedza i umiejętność wykony-
wania prac przy sadzeniu roślin i ich pielęgnacji.
Mile widziane kobiety.

Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• sadzenie roślin sezonowych oraz podlewanie i pielę-

gnacja kwietników,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na te-

renach zieleni,
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.

Oferty należy składać w Dziale Kadr Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców 
Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie do 
2 maja 2011 r.

Oferty winny zwierać CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych DzU z 2002 r.  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko  
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsy-
łamy.

• kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5  
tony – transport międzynarodowy (Europa), prawo 
jazdy kat. C+E, B, kurs na przewóz rzeczy, aktualne 
badania lekarskie, psychotechniczne, miejsce pracy: 
Europa;

• kierownik budowy – wykształcenie min. średnie 
budowlane lub wyższe budowlane, doświadczenie 
zawodowe, uprawnienia budowlane, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice;

• kierownik sklepu (placówka jednoosobowa) – wy-
kształcenie zawodowe, średnie, kierowanie placówką 
handlową (sklep z art. spożywczymi), doświadczenie 
w handlu, znajomość dokumentacji dot. prowadzenia 
sklepu, czynności kierownicze oraz praca na stanowi-
sku sprzedawcy, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwi-
ce-Łabędy;

• kucharz małej gastronomii – doświadczenie zawo-
dowe, kwalifikacje – mile widziane, książeczka zdrowia, 
obsługa systemu kasowego, prace kuchenne (w tym 
przygotowywanie pizzy), dbanie o czystość w lokalu, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant sprzętu komputerowego / instalator 
okablowania – serwis komputerów, instalacja opro-
gramowania, instalacja okablowania, bardzo dobra 
znajomość obsługi oraz budowy komputera;

• toromistrz – wykształcenie min. zawodowe, doświad-
czenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku, 
świadectwo ukończenia kursu toromistrza, nadzór nad 
robotami na bocznicach kolejowych, budowa nowych 
oraz kapitalne remonty, praca w ruchu ciągłym na te-
renie bocznic kolejowych w Gliwicach oraz ościennych 
miastach.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie proszone są  
o kontakt osobisty w PUP Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,  

pokój 9 i 13 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
informuje...UW

AGA! O
fe

rty
  

z 20 kwietn
ia 2011 r.

OFERTY PRACY

DO-146/239/04/11

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,  

zatrudni 2 pracowników w Dziale Zieleni  
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
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27 maja 2011 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą 
się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie- 
nie do 23 maja 2011 r. wadium na konto ZGM w ING Bank 
Śląski S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje 
data wpływu wadium na konto Zakładu). 

Do 23 maja 2011 r. konieczne jest dostarczenie do Biura Po-
dawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujących 
dokumentów, w przypadku:
1. spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność  
z oryginałem aktualnego odpisu z KRS,
2. spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgod- 
ność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich. 
Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji 
przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, 
natomiast osoby działające w imieniu innych osób dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym ter-
minie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży lokalu  

w terminie 30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na 
stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkanio- 
wej, tel. 32/239-12-74, wew. 131.

1. O godz. 12.30 rozpocznie się II ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie do 26 listopada  
2107 r. 78/1000 udziału w nieruchomości gruntowej,  
położonego w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 14. 
Lokal przy ul. Zygmunta Starego 14 (poddasze – IV kon-
dygnacja) o pow. 79,90 m2 składa się z 4 pokoi, kuchni, 
przedpokoju z dostępem do WC na klatce schodowej. Lokal 
mieści się w budynku składającym się z 11 lokali mieszkalnych  
i 2 garaży, położonym na działkach nr 600/2 i 602, obręb Stare 
Miasto, o pow. 1848 m2, zapisanym w KW GL1G/00094728/1. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział 78/1000 
w częściach wspólnych. Nieruchomość obciążona jest nie-
odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością drogową 
na rzecz każdoczesnych właścicieli garaży położonych na 
działce 599, obr. Stare Miasto. W nieruchomości funkcjonuje 
wspólnota mieszkaniowa. 
Zgodnie z opinią kominiarską z 14 stycznia 2011 r. przy 
modernizacji ww. mieszkania zaleca się dobudowę prze-
wodów wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni i łazienki.  
W pierwszym przetargu, który odbył się 15 kwietnia 2011 r., 
nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 128 000,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
10 219,46 zł
Wadium: 12 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1280,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną 
ustalone w wysokości 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
17 maja 2011 r. w godzinach od 10.00 do 10.15.

2. O godz. 13.00 rozpocznie się II ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie do 6 sierpnia 2103 r. 
4/100 udziału w nieruchomości gruntowej, położonego  
w Gliwicach przy ulicy Lelewela 1 (I piętro) o pow.  
51,22 m2, składającego się z 1 pokoju i kuchni, z dostępem 
do WC na klatce schodowej. Lokal mieści się w budynku 
składającym się z 16 lokali mieszkalnych, położonym na 
działce nr 505, obręb Stare Miasto, o pow. 563 m2, zapisanej  
w KW GL1G/00024687/0. Z prawem własności lokalu związany 
jest udział 4/100 w częściach wspólnych. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjonuje wspólno-
ta mieszkaniowa. W pierwszym przetargu, który odbył się  
15 kwietnia 2011 r., nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 112 900,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 1698,02 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 1130,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną 
ustalone w wysokości 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
17 maja 2011 r. w godzinach od 10.20 do 10.35. 

3. O godz. 13.30 rozpocznie się III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z odda- 
niem w wieczyste użytkowanie do 2 grudnia 2109 r. 70/1000 
udziału w nieruchomości gruntowej, położonego w Gliwi- 
cach przy ulicy Zwycięstwa 26. Lokal przy ul. Zwycięstwa 26 
(IV piętro) o pow. 80,06 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przed-
pokoju oraz łazienki z WC. Łazienka została wykonana niele-
galnie, jednak istnieje możliwość jej zalegalizowania. Lokal 
mieści się w budynku składającym się z 9 lokali mieszkal- 
nych i 2 lokali użytkowych, położonym na działce nr 

975, obręb Stare Miasto, o pow. 458 m2, zapisanym  
w KW GL1G/00084549/9. Z prawem własności lokalu zwią- 
zany jest udział 70/1000 w częściach wspólnych. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjo- 
nuje wspólnota mieszkaniowa. W przetargach, które odbyły 
się 18 lutego 2011 r. i 15 kwietnia 2011 r., nie wyłoniono 
nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 136 000,00 zł, w tym: 
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3088,53 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1360,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną 
ustalone w wysokości 1% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
16 maja 2011 r. w godzinach od 12.00 do 12.15.

4. O godz. 14.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieogra- 
niczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie do 20 lutego 2103 r. 
20/1000 udziału w nieruchomości gruntowej, położonego  
w Gliwicach przy ulicy Mikołowskiej 22. Lokal użytkowy 
przy ul. Mikołowskiej 22 (oficyna, parter) o pow. 26,44 m2 
składa się z 1 pomieszczenia. Lokal mieści się w budynku 
składającym się z 16 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych,  
2 garaży, położonym na działce nr 1474, obręb Stare Miasto,  
o pow. 641 m2, zapisanej w KW GL1G/00026095/7. Z pra-
wem własności lokalu związany jest udział 20/1000 w czę-
ściach wspólnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.  
W przetargach, które odbyły się 28 stycznia 2011 r. i 15 kwietnia 
2011 r., nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20 400,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 999,07 zł
Wadium: 2100,00 zł
Minimalne postąpienie: 210,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną 
ustalone w wysokości 3% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o  podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
19 maja 2011 r. w godzinach od 10.30 do 10.45.

5. O godz. 14.30 rozpocznie się III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV wraz z odda- 
niem w wieczyste użytkowanie do 20 lutego 2103 r. 71/1000 
udziału w nieruchomości gruntowej, położonego w Gliwicach 
przy ulicy Mikołowskiej 22. Lokal użytkowy przy ul. Miko-
łowskiej 22 (oficyna, parter) o pow. 95,46 m2 składa się  
z 5 pomieszczeń oraz korytarza. Lokal mieści się w budynku 
składającym się z 16 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytko-
wych, 2 garaży, położonym na działce nr 1474, obręb Stare 
Miasto, o pow. 641 m2, zapisanej w KW GL1G/00026095/7. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział 71/1000  
w częściach wspólnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 
W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa.  
W przetargach, które odbyły się 28 stycznia 2011 r. i 15 kwietnia 
2011 r., nie wyłoniono nabywcy

Cena wywoławcza nieruchomości: 73 300,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3547,01 zł
Wadium: 7400,00 zł
Minimalne postąpienie: 740,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną 
ustalone w wysokości 3% wylicytowanej wartości udziału, 
podwyższone o podatek VAT.

Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
19 maja 2011 r. w godzinach od 10.30 do 10.45.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – DzU 
nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.) 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Wykazy nieruchomości.

Śląskie Centrum Logistyki SA w Gliwicach, ul. Portowa 28, 
ogłasza 

przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż  
atrakcyjnie położonej nieruchomości zabudowanej  

o powierzchni 12,5879 ha, położonej w Gliwicach-Sośnicy  
przy ul. Sikorskiego 122 w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A4. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
I N F O R M U J E ,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:

• nr 82/2011 do 6 maja 2011 r. 
• nr 83/2011 do 9 maja 2011 r. 
• nr 84/2011 do 11 maja 2011 r. 

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  
na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego:

▶ ul. Jana Pawła II 14B/I, pow. 73,95 m2

Termin przetargu: 12 maja 2011 r., godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu II przetargu pisemnego ofertowego  
na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego – garażu:

▶ ul. Przyszowska 25, pow. 26,89 m2

Termin przetargu: 12 maja 2011 r., godz. 11.00.

Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

Lokale na sprzedaż

Szczegóły na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

użytkowe

mieszkalne

►	 ul. Piwna 9, parter, lokal nr I, 
 pow. 73,68 m2, 6 pomieszczeń
Termin przetargu:  
6 maja 2011 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
252 300,00 zł
Wadium: 25 300,00 zł
Wniesienie wadium do 2 maja 2011 r. 

►	 ul. Czarnieckiego 21, pow. 36,92 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu:  
20 maja 2011 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
50 100,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

►	 ul. Nowy Świat 39, lokal nr I, pow. 
29,78 m2, 2 pomieszczenia użytkowe
Termin przetargu: 20 maja 2011 r.,  
godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
25 300,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

►	 ul. Fornalskiej 10, parter, lokal nr I,  
pow. 213,27 m2, 17 pomieszczeń, WC, 
 łazienka z WC, korytarze
Termin przetargu: 27 maja 2011 r.,  
godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
510 100,00 zł
Wadium: 51 000,00 zł
Wniesienie wadium do 23 maja 2011 r. 

►	 ul. Gorzołki 18, lokal nr 1, pow. 73,60 m2, 
3 pokoje, kuchnia, przedpokój,  
komórka, łazienka z WC, piwnica
Termin przetargu: 20 maja 2011 r.,  
godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
141 000,00 zł
Wadium: 14 100,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

►	 ul. Kochanowskiego 2, lokal nr 7,  
pow. 86,52 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 20 maja 2011 r.,  
godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
183 000,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

►	 Rynek 23, lokal nr 3, pow. 35,98 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój,  
łazienka z WC, piwnica 
Termin przetargu: 20 maja 2011 r.,  
godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 
107 040,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

►	 ul. Młyńska 2, lokal nr 1,  
pow. 112,18 m2, 4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, WC, 2 przedpokoje 
Termin przetargu: 20 maja 2011 r.,  
godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 
198 390,00 zł
Wadium: 19 900,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 2011 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  
netto 8 532 500,00 zł + VAT (słownie: osiem milio-
nów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) 
netto.

Wadium w wysokości 85 000,00 zł należy wpłacić 
do 16 maja 2011 r. do godziny 15.00 na rachunek 
bankowy nr 03 1750 1237 0000 0000 0388 6549. 

Szczegółowych informacji dotyczących nierucho-
mości udziela Dział Zarządzania, Administracji  
i Inwestycji ŚCL SA pod numerem telefonu 32/30-
18-431 lub adresem e-mail: edmund.bester@scl.
com.pl. 

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem złożenia 
wadium, zgodnie z „Regulaminem przetargowym” 
zamieszczonym na stronie internetowej www.scl.
com.pl, należy składać osobiście w siedzibie spół-
ki lub za pośrednictwem poczty na adres: Śląskie 
Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwi-
ce, do 17 maja 2011 r. do godz. 10.00 z dopiskiem 
„PRZETARG – POLE WSCHÓD”. 

Przetarg rozpocznie się 17 maja 2011 r. o godz. 
11.00 w sali 308 a, w budynku F (II p.) Śląskiego 
Centrum Logistyki SA w Gliwicach, przy ul. Por-
towej 28. ŚCL SA zastrzega prawo do odwołania 
przetargu bez podania przyczyny.

przeznaczone do oddania w odpłatne użyt- 
kowanie, stanowiące własność Miasta Gliwi-
ce:

• nr 85/2011 do 10 maja 2011 r. 

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:

• nr 13/SP/11 do 10 maja 2011 r. 

przeznaczone do sprzedaży w drodze przetar-
gu, stanowiące własność Miasta Gliwice:

• nr 86/2011 do 10 maja 2011 r. 
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NIERUCHOMOŚCI

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 2 776 440,00 zł
Wadium: 278 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 27 800,00 zł
Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU  
nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego uchwałą nr V/122/2007 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych, 
położonych w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej (działki nr 366 i 367, obręb 
Czechowice Zachód, KW 28351), stanowiących własność Miasta Gliwice 
oraz zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-339/11 
z 18 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta  
o numerach PM-2893/08 i PM-4042/09 oraz przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowa-
nej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej działki nr 366 
oraz 367, położone przy ul. Toszeckiej w obrębie Czechowice Zachód,  
KW GL1G/00028351/4.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. ws.sposobu i trybu przeprowadzania przetar- 
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU nr 207 z 2004 r., poz. 2108  
z późn. zm.) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(j. t. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działki nr 366 i 367 o łącznej pow. 1,7000 ha, 
obręb Czechowice Zachód, stanowi teren niezabudowany i niezago-
spodarowany. Działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta.  
W rejestrze gruntów działki nr 366 i 367 oznaczone są jako „RV”, co oznacza 
grunty orne. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
ul. Toszeckiej, jednakże dostępność komunikacyjna do niej ograniczona 
jest ze względu na rów i drzewa występujące pomiędzy ulicą Toszecką 
a gruntem. Uzyskanie zgody na wjazd leży w gestii nowonabywcy.  
W części zachodniej nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzakami. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zielone tereny zadrzewione.
Uzbrojenie terenu: sieć teletechniczna przebiegająca przez wschodnią 
część nieruchomości. 
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga 
uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieru-
chomości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu obejmującego północną część miasta, stano-
wiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach (uchwała nr XX/529/2004 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 3 czerwca 2004 r., opublikowana  
w Dz. Urz. Województwa Śląskiego nr 59 z 14 lipca 2004 r., poz. 1874) 
teren położony w Gliwicach przy ul. Toszeckiej, obejmujący działki nr 366 
i 367, obręb Czechowice Zachód, oznaczony jest symbolami:
III/6UKPn – co oznacza strefę komercyjną, tereny komercyjne – nowa 
zabudowa komercyjna,
III/6UKPn, st – co oznacza: strefę komercyjną, tereny komercyjne – nowa 
zabudowa komercyjna. Dla terenów oznaczonych symbolem „st” ustala się 
30% stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (opłata ta nie 
jest naliczana, gdy zbywającym jest Miasto Gliwice).
Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa komercyjna, w tym dojazdy i parkingi.
Przeznaczenie uzupełniające:
• obiekty biurowe i administracyjne,
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem 

inwentarskich),
• uzbrojenie działki,
• zieleń urządzona.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
• zabudowa usługowo-produkcyjna, z wykluczeniem lokalizacji szcze-

gólnie uciążliwych zakładów produkcyjnych,
• zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy, jak okre-

ślono w § 16 uchwały,
• zabudowa usługowo-produkcyjna o wys. do 3,5 kondygnacji, do  

15 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
• zabudowa gospodarcza, w tym garaże, o wys. do 1,5 kondygnacji, do 

6,5 m, licząc od poziomu gruntu do kalenicy dachu,
• dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności pod wa-

runkiem nieograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki 
sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego 
oraz w przypadku, kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli 
nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględ-
nieniem zasad określonych w przepisach szczególnych,

• realizacja usług, w tym stacji paliw – wymaga zapewnienia miejsc 
parkingowych w ramach posiadanej nieruchomości.

Zakazy:
• realizacji obiektów i urządzeń szczególnie szkodliwych dla środowiska 

i zdrowia ludzi,
• zabudowy działki powyżej 60% jej ogólnej powierzchni,
• użytkowania usług bez uprzedniego wykonania wyposażenia terenu 

w niezbędną infrastrukturę techniczną,
• odprowadzania do cieków wodnych ścieków deszczowych z parkin-

gów i dróg, bez ich wstępnego oczyszczenia,

• realizacji od strony ulic pełnego ogrodzenia z dopuszczeniem sytuacji 
określonych w przepisach szczególnych.

Przedmiotowy teren objęty jest w całości zasięgiem strefy „OW” obser-
wacji archeologicznej, w której granicach, w przypadku prowadzenia 
większych prac ziemnych (prace ziemne związane z realizacją sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowniczej, ciepłowniczej, wykopy pod 
fundamenty dużych budynków o charakterze usługowym jak super-
markety i hipermarkety, zakładów produkcyjnych oraz prace związane  
z budową autostrad i dróg szybkiego ruchu), należy prowadzić obser-
wację połączoną z nadzorem archeologicznym.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 
północną część miasta, stanowiącego dzielnicę Czechowice w Gliwicach, 
zatwierdzonego uchwałą nr XX/529/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 3 czerwca 2004 r., dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Obciążenie nieruchomości: 
Na działkach nr 366 oraz 367, objętych KW nr GL1G/00028351/4, ustano-
wiona jest nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na 
prawie do pozostawienia przewodów i urządzeń oraz dostępu do tych 
urządzeń w każdym czasie w celu dokonywania przeglądów, pomiarów, 
kontroli, konserwacji, usuwania awarii, a także prac związanych z ich 
eksploatacją, remontami, modernizacją i wymianą na nowe urządzenia, 
na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium w wysokości 278 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Prze-
targ ustny nieograniczony, dz. nr 366, 367, obręb Czechowice Zachód, 
imię i nazwisko osoby, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
13 czerwca 2011 r. Prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty wadium 
(lub jego kserokopii) na stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do 13 czerwca 
2011 r. do godz. 16.00.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia 

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie 

komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia 
wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego  
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego  
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro 
Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetar-
gów, tel. 32/239-12-56. 
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowa-
nej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej 
na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości 
oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji  
w zakresie podatku od nieruchomości.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-339/11 z 18 lutego 2011 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. DzU nr 102  
z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).

Prezydent Miasta zastrzega prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

20 czerwca 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 142, 
rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Toszeckiej 
w Gliwicach, obejmującej niezabudowane działki:

• nr 366 o pow. 0,8500 ha, obręb Czechowice Zachód,
• nr 367 o pow. 0,8500 ha, obręb Czechowice Zachód.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00028351/4. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 83 889,60 zł 
Wadium: 8400,00 zł
Minimalne postąpienie: 840,00 zł

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona w Gliwicach przy ul. Kraszewskiego, w strefie peryferyjnej 
miasta, w odległości około 7,5 km w kierunku północno-zachodnim od centrum miasta, 
stanowiąca własność Skarbu Państwa. Na przedmiotowej nieruchomości w południo-
wo-wschodniej jej części usytuowane są ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 
12 m2. Działka nieogrodzona o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren 
w miarę równy, płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.
Uzbrojenie w ulicy: 
sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektrycznej. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które zgłoszą chęć uczest-
nictwa w przetargu poprzez wniesienie określonego w niniejszym ogłoszeniu wadium 
w pieniądzu, na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 do 6 maja 2011 r. 

11 maja 2011 r. o godz. 12.00 w sali 254 w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach przy  
ul. Kraszewskiego, oznaczonej jako działka nr 76, o pow. 0,1000 ha, obr. 
Łabędy, zapisanej w KW GL1G/00014909/0, na której usytuowane są 
ruiny murowanej altanki o pow. zabudowy 12 m2.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ właściwy  

do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

O G Ł A S Z A

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 135 069,60 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1360,00 zł

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana 23% VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535  
z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 294, obręb Czechowice Zachód, stanowi teren 
niezabudowany i niezagospodarowany, częściowo ogrodzony, o kształcie zbliżonym do 
prostokąta. Działka porośnięta jest drzewami i krzakami. Położona jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie ul. Grzybowej, z której odbywa się dojazd do nieruchomości. Sąsiedztwo 
nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa. 

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium  
w wysokości 13 600,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, dz. nr 294, obręb Czechowice 
Zachód, imię i nazwisko osoby, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 6 maja 2011 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

13 maja 2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ul. Grzybowej w Gliwicach, obejmującej 
działkę nr 294 o pow. 0,1011 ha, obręb Czechowice Zachód, zapisanej 
w KW nr GL1G/00115152/6.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

Lokalizacja:  ul. Plebańska 11, Gliwice.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana, położona w Gliwicach przy ul. Plebańskiej 11, obręb Stare Mia-
sto, obejmująca działkę nr 905 o pow. 0,0182 ha zabudowaną budynkiem kamienicy miesz-
kalno-usługowej o pow. użytkowej 403,71 m², w tym: powierzchnia użytkowa mieszkań 
315,82 m², powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego 87,89 m². Powierzchnia zabudowy  
170 m², kubatura 2133 m³. Rok budowy 1889. Budynek jest w złym stanie technicznym.
Działka uzbrojona w podziemną sieć telekomunikacyjną oraz wewnętrzną kanalizację 
deszczową. Budynek posiada przyłącze gazu. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 461 852,91 zł
Minimalne postąpienie: 4700,00 zł

Przetarg rozpocznie się 23 maja 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146. 

Wadium w wysokości 47 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, ul. Plebańska 11,  
tu wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy naj-
później 17 maja 2011 r. 

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gliwice z obniżoną 
ceną wywoławczą o 10%

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogło-
szenia i komunikaty/Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102, z 2010, poz. 651 z późn. zm.),

O G Ł A S Z A
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15 lat temu Ruiny Teatru Miejskiego – po pół wieku przerwy – znowu ożyły. Dlatego tegoroczne Gliwic-
kie Spotkania Teatralne otworzy jubileuszowy koncert w wykonaniu krakowskich artystów związanych  
z Piwnicą pod Baranami. Będzie też okazja do dyskusji o przyszłości niezwykłej sceny przy Alei Przyjaźni. 
Poza spektaklami z udziałem takich gwiazd, jak Krystyna Janda, Wojciech Pszoniak, Piotr Fronczewski 
czy Andrzej Seweryn, przygotowano bowiem ciekawe imprezy towarzyszące.

SPEKTAKLE
6 maja, godz. 20.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
WYPRZEDAŻ TEATRU
czyli Piwniczno-krakowscy artyści po 15 latach

7 maja, godz. 20.00 – Scena BAJKA – Kino AMOK
OJCIEC POLSKI
Teatr Polonia z Warszawy

8 maja, godz. 17.00 i 20.00 – scena przy Nowym 
Świecie
WEEKEND Z R.
Och-teatr z Warszawy

9 maja, godz. 19.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
IFIGENIA W A...
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

10 maja, godz. 19.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
WOKÓŁ SZEKSPIRA
monologi w wykonaniu Andrzeja Seweryna

11 maja, godz. 17.30 – Ruiny Teatru Miejskiego
JANOSIK. NAPRAWDĘ PRAWDZIWA  
HISTORIA
Teatr Lalka z Warszawy

11 maja, godz. 19.30 – scena przy Nowym Świecie
NA KOŃCU TĘCZY
Teatr STU z Krakowa

12 maja, godz. 19.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
NIECH ŻYJE WOJNA!!!
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego  
z Wałbrzycha
Po spektaklu spotkanie z Moniką Strzępką, Pawłem 
Demirskim i Sebastianem Majewskim (wstęp wolny)

13 maja, godz. 18.00 i 19.30 – Ruiny Teatru Miejskiego
PRZEJŚCIE
Scena Plastyczna KUL z Lublina

14 maja, godz. 19.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
NASZA KLASA
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego  
z Warszawy
Po spektaklu spotkanie z Tadeuszem  
Słobodziankiem (wstęp wolny)

14 maja, godz. 21.30 – Plac Krakowski
PLANETA LEM
Teatr Biuro Podróży z Poznania

15 maja, godz. 16.30, 18.00 i 19.30 – podziemia Ruin 
Teatru Miejskiego
MEDEA W KĄPIELI
performance Krzysztofa Zarębskiego 

15 maja, godz. 19.00 – scena przy Nowym Świecie
SKARPETKI, OPUS 124
Teatr Współczesny z Warszawy

16 maja, godz. 17.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
Spotkanie z WOJCIECHEM  
PSZONIAKIEM – O sobie i gliwickim teatrze STEP
(wstęp – 5 zł)

16 maja, godz. 19.00 – scena przy Nowym Świecie
BARBELO, O PSACH I DZIECIACH
Teatr im. Stefana Jaracza z Łodzi
Po spektaklu spotkanie z Anną Augustynowicz 
(wstęp wolny)

ASSEMBLAGES przy Nowym Świecie
W foyer Gliwickiego Teatru Muzycznego przy Nowym Świecie zostanie zaprezentowana wystawa 

Andrzeja Dudzińskiego. To malarz, grafik, ilustrator, karykaturzysta, twórca m.in. satyrycznych postaci 
ptaka Dudiego i Pokraka, które gościły na łamach „Szpilek” i „Tygodnika Powszechnego”. Od poło-
wy lat 70. mieszka w Nowym Jorku. Współpracował z amerykańskimi pismami: „The New York Times”, 
„Washington Post”, „Vanity Fair”. W dorobku ma dziesiątki wystaw, m.in. w Berlinie, Düsseldorfie, Ge-
newie, Lipsku, Pradze, Tokio, Waszyngtonie. Posługuje się absurdalnym dowcipem, mieszając po-
rządki świata ludzi, zwierząt i przedmiotów, zaskakuje mieszaniem technik kolażu, rysunku i malarstwa. 
Wystawę asamblaży przygotowano z okazji 40-lecia pracy twórczej artysty. Wernisaż rozpocznie się 
15 maja o godzinie 18.00. Ekspozycja będzie czynna od 7 do 29 maja (wstęp wolny).

XXII 
6-16 MAJA

Italiani w AMOKU
Od 6 do 12 maja w kinie AMOK (ul. Dolnych 

Wałów 3) będzie wyświetlany najnowszy film 
Łukasza Barczyka. Zaprosił on do współpracy 
reżysera teatralnego Krzysztofa Warlikowskiego  
i aktorów Nowego Teatru – Jacka Poniedziałka  
i Renate Jett. „Gli Italiani” to podróż w głąb in-
tymnego świata mężczyzny, jego relacji z rodziną 
i najbliższymi. Film jest próbą ukazania kluczowych 
wspomnień człowieka, jakby były częścią baśni, 
którą każdy z nas sam sobie opowiada, która roś- 
nie i ewoluuje z biegiem naszego życia. Początek 
projekcji – godz. 17.00, z wyjątkiem 8 maja – godz. 
15.15. 

Sztuka w RUINACH
XIX-wieczny Teatr „Victoria” 

w Gliwicach został spalony  
w 1945 r. Dzięki Ewie Strzelczyk 
i gronu jej przyjaciół udało się 
odzyskać to magiczne miejsce 
dla kultury. Od 1996 r. wystę-
pują tu artyści z Polski i zagra-
nicy, których urzeka atmos-
fera tej sceny i niecodzienna 
przestrzeń teatralna. Od 6 do 
16 maja w foyer w Ruinach Te-
atru Miejskiego będzie można 
oglądać wystawę fotogra-
ficzną „Ruiny Teatru VICTORIA  
– wczoraj i dziś” (wstęp wol-
ny).

Natomiast 10 maja o godz. 
11.00 rozpocznie się konferencja „Ruiny Teatru VICTORIA – dzisiaj i jutro” poświęcona przyszłości tej 
sceny. Do udziału w dyskusji zaproszono m.in. aktorów (Andrzeja Seweryna), reżyserów, architektów, 
naukowców oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wstęp wolny).
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