
Miejsca dla 
przedszkolaków

Cztery gliwickie przedszkola przyjmą 
dodatkowo 80 dzieci. Natomiast 210 do-
tychczasowych podopiecznych będzie 
mogło skorzystać ze specjalistycznych 
zajęć. 

2

Tygodnik bezpłatny, 47/2012 (613), 22 listopada 2012

Marzenia  
(z) betonu

To tytuł najnowszej wystawy w Willi 
Caro. Jej organizatorzy zapraszają w sen-
tymentalno-polityczną podróż do lat 70. 
XX wieku. 

Emocje  
na stadionie

– Gratulacje dla wszystkich, którzy 
dołożyli cegiełkę do tego, aby taki obiekt 
powstał – powiedział Jerzy Engel o gli-
wickim stadionie po meczu reprezentacji 
Polski.

Inkubator dla 
przedsiębiorców

Poszerzyła się oferta dla firm, które 
chcą mieć siedzibę w NOWYCH GLIWI-
CACH. W nowym inkubatorze mogą ku-
pować lokale biurowe na atrakcyjnych 
warunkach. 
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Znajduje się powyżej 350 km nad 
Ziemią, waży ponad 400 ton i poru-
sza się ze średnią prędkością około  
28 tys. km na godzinę. Dziennie wykonuje 
prawie 16 obrotów wokół naszej planety, 
a czas jednego obrotu wynosi 91 minut.  
To Międzynarodowa Stacja Kosmiczna 
(ISS) – największy obiekt umieszczony 
dotychczas przez człowieka na orbicie  
okołoziemskiej. W sprzyjających wa-

runkach stację można dostrzec gołym 
okiem. Jest widoczna m.in. nad Gli-
wicami. To trzeci co do jasności – po 
Słońcu i Księżycu – obiekt na niebie. 
Wygląda jak szybko poruszający się 
samolot. Przemieszcza się w kierunku  
z zachodu na wschód i jest najlepiej wi-
doczny wieczorami oraz porankami. 

Chcesz wiedzieć, kiedy pojawi się nad 
naszym miastem? Narodowa Agencja Ae-

ronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) 
uruchomiła serwis internetowy „Spot the 
Station”. Umożliwia on otrzymywanie in-
formacji o zbliżających się przelotach stacji 
nad wybraną okolicą. W serwisie znalazło 
się 4600 miejscowości z całego świata.  
W przypadku Polski do wyboru jest  
15 miast, a wśród nich – Gliwice.

Powiadomienia o momentach widocz-
ności stacji są przesyłane w formie e-maili. 

Może je otrzymywać każdy chętny. Wy-
starczy tylko zarejestrować swój adres na 
stronie http://spotthestation.nasa.gov.  
Usługa jest bezpłatna. Serwis informuje 
o takich przelotach, które mają dobre 
warunki do obserwowania – gdy stacja 
widoczna jest odpowiednio wysoko na 
niebie. 

                   (bom)
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rozmaitości

Cztery gliwickie przedszkola przyjmą dodatkowo 80 dzieci. Nato-
miast 210 dotychczasowych podopiecznych tych placówek będzie 
mogło skorzystać ze specjalistycznych zajęć. Umożliwi to projekt 
unijny realizowany przy wsparciu władz miejskich. 

Nie wszystkie dzieci zostały w tym 
roku przyjęte do przedszkoli. Dlatego 
cztery gliwickie placówki postanowi-
ły zorganizować dodatkowe miejsca  
i sięgnąć w tym celu po fundusze Unii 
Europejskiej. Projekt „Mam szansę pójść 
do przedszkola – dodatkowa oferta edu-
kacji przedszkolnej” realizują przedszkola 
miejskie nr: 20 (ul. Pszczyńska 18), 23  
(ul. Królowej Bony 6), 28 (ul. Paderew-
skiego 74) i 34 (ul. Chatka Puchatka 9). 
Skorzystają z niego dzieci w wieku 3 – 5 lat.  

W ramach projektu powstanie  
w sumie 80 nowych miejsc w popołudnio-
wych grupach przedszkolnych – w go- 
dzinach od 13.00 do 18.00. Dzieci będą 
mieć zapewnioną darmową opiekę od 
stycznia 2013 roku – przez dwa lata.  
– Przedszkola uczestniczące w projekcie 
znajdują się w różnych częściach miasta, 
co ma ułatwić jak najszerszy dostęp do 
oferty. Natomiast czas pobytu dzieci 
wyznaczyliśmy po konsultacjach z dy-

rektorami i zainteresowanymi rodzicami. 
Wzięliśmy też pod uwagę nasze możli-
wości lokalowe. Po 13.00 część naszych 
podopiecznych idzie do domu i mamy 
wolne sale – wyjaśnia Zuzanna Antosik, 
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 34. 

Rodzice nie poniosą żadnych  
kosztów związanych z utrzymaniem 
dziecka w przedszkolu

Dzieci otrzymają obiad i podwieczorek, 
a na początek – wyprawkę edukacyjną. Za-
planowano dla nich wycieczki i konkursy 
oraz zajęcia z wykorzystaniem tabletów  
i nowoczesnych programów multime-
dialnych. Zapisy już ruszyły i potrwają do  
15 grudnia. – W pierwszej kolejności przyj-
mujemy dzieci, dla których zabrakło miejsc 
w naszych czterech przedszkolach i które są 
na listach rezerwowych. Musimy uwzględ-
nić także kryteria ministerialne, zgodnie  

z którymi preferencje otrzymują m.in. 
dzieci wychowywane przez samotnego 
rodzica lub rodziców niepełnosprawnych, 
w rodzinach zastępczych, adopcyjnych 
czy dysfunkcyjnych. Miejsca jeszcze są  
i zachęcamy tych rodziców, których po-
ciechy nie są objęte opieką przedszkolną, 
do zapoznania się z propozycją – zaprasza 
Zuzanna Antosik.     

Dla dzieci, które już uczęszczają  
do przedszkoli, przygotowano  
specjalistyczne zajęcia 

208 dzieci, które już chodzą do przed-
szkoli uczestniczących w tym projekcie, 
obejmie program wyrównywania szans 
edukacyjnych. Zostaną do niego zakwa-
lifikowane dzieci z lekkimi deficytami 
zdrowotnymi – takimi, jak wady wymowy 
czy postawy. Przewidziano dla nich bez-
płatne zajęcia logopedyczne i korekcyjno- 

kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną. 
W razie potrzeby z programu tego będą 
mogły korzystać również dzieci przyjęte na 
nowe miejsca do grup popołudniowych. 
Dwoje dzieci niepełnosprawnych zyska 
szansę na dodatkowe zajęcia specjalne. 

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli 
na ostatniej sesji uchwałę w sprawie 
realizacji tego przedsięwzięcia. Miasto 
uczestniczyło także w procedurach 
formalnych związanych ze zgłaszaniem 
projektu do Unii Europejskiej. Wnioski 
w tej sprawie przygotowywały przed-
szkola, korzystając z pomocy Gliwickie-
go Ośrodka Metodycznego. Całkowity 
koszt projektu jest szacowany na mniej 
więcej 850 tysięcy złotych, z tego prawie  
730 tysięcy złotych wyniesie dofinanso-
wanie unijne, a reszta zostanie wyasy-
gnowana z miejskiej kasy.   (al)

Projekt jest współfinansowany  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

MIEJSCA DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

ZAPISY PROWADZĄ:
► Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Pszczyńska 18 (Trynek), tel. 32/239-13-61, 

strona internetowa: www.pm20gliwice.republika.pl  
lub www.pm20gliwice.szkolnastrona.pl 

► Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6 (centrum),  
tel. 32/231-29-25, strona internetowa: www.pm23gliwice.edupage.org

► Przedszkole Miejskie nr 28, ul. Paderewskiego 74 (osiedle Obrońców  
Pokoju), tel. 32/279-43-84, strona internetowa: www.pm28gliwice.freehost.pl

► Przedszkole Miejskie nr 34, ul. Chatka Puchatka 9 (Łabędy),  
tel. 32/234-25-17, strona internetowa: www.gliwice-puchatka.pl

Szczegółowych informacji udziela też Zuzanna Antosik – dyrektor PM 34  
(tel. 32/234-25-17).
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola jest dostępna w wymienionych przedszko-
lach lub na ich stronach internetowych.

Malutka, zaledwie 8-tygodniowa  
FUNIA została przyjęta do schroniska 
razem z dwoma siostrami. Suczki znale-
ziono na ulicy w Brzezince. Siostry Funi 
znalazły dom, a ta delikatna i bardzo 
grzeczna psinka wciąż na niego czeka. Fu-
nia docelowo będzie średniej wielkości.

Chcesz przygarnąć psa lub kota? 
Adopcje organizuje Schronisko dla Zwie-
rząt, działające w Gliwicach-Sośnicy przy  
ul. Wschodniej, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz 
w soboty od 10.00 do 15.00. 

Kontakt: 
tel. 32/305-09-43 , e-mail: ts@mzuk.pl

www.mzuk.gliwice.pl 

MINERAŁY  
I BIżUTERIA

W Gliwicach spotkają się  kolek-
cjonerzy, wystawcy, hobbyści oraz 
sympatycy geologii, mineralogii i pale-
ontologii. Wydział Górnictwa i Geologii 
Politechniki Śląskiej organizuje bowiem 
XXIX Studencką Giełdę Minerałów, Skał 
i Skamieniałości. Impreza odbędzie się 
w dniach 24 – 25 listopada przy ul. Aka-
demickiej 2, w godzinach od 10.00 do 
18.00.

– Wielu zaproszonych wystawców 
to prawdziwi pasjonaci, którzy z chęcią 
podzielą się swoją wiedzą. Chętnie też 
zaprezentują unikatowe na skalę świa-

tową okazy przywożone z najodleglej-
szych zakątków naszego globu, a nawet 
pochodzące spoza naszej planety mete-
oryty. Warto wybrać się na naszą giełdę, 
chociażby po to, aby z bliska podziwiać 
piękno rzadkich i wspaniałych tworów 
natury – zachęcają organizatorzy. 

Minerały, skamieniałości, wielo-
barwne kamienie szlachetne i ozdobne 
to również cenny surowiec dla rzemieśl-
ników i artystów. Podczas giełdy zaofe-
rują oni szeroki asortyment biżuterii 
i akcesoriów jubilerskich. 

(al)
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W Centrum Edukacji i Biznesu 
NOWE GLIWICE powstał nowy 
inkubator. Przedsiębiorcy mogą 
w nim kupować lokale biurowe 
na atrakcyjnych warunkach. Tym 
samym poszerzyła się oferta dla 
firm, które chcą mieć siedzibę 
w dobrej lokalizacji – na terenie 
pokopalnianym przy ulicy Boj-
kowskiej. 

Nowy inkubator o powierzchni ponad 
2100 m2 działa przy ul. Bojkowskiej 14C 
i został oficjalnie zaprezentowany 19 lis- 
topada. Koszt inwestycji wyniósł ponad  
8 milionów złotych. W trzykondygna-
cyjnym budynku znalazło się 20 lokali 
biurowych o powierzchni 45 m2 i 100 m2, 
niezbędne pomieszczenia sanitarne i so- 
cjalne, w tym jadalnie z zapleczem ku-
chennym, winda i nowoczesna serwe-
rownia. Przygotowano też 102 miejsca 
parkingowe, a obiekt dostosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 – To drugi inkubator w NOWYCH GLI-
WICACH. Pierwszy jest już w całości zajęty. 
Są w nim biura przeznaczone na wynajem, 
a nowo utworzone firmy korzystają z prefe-
rencyjnych opłat. Teraz poszerzamy naszą 
ofertę. W nowym inkubatorze przedsiębior-
cy mogą sobie kupić lokale na własność. 
Zgodnie z naszymi założeniami, zabiega-

my przede wszystkim o firmy najbardziej 
kreatywne, sięgające po nowoczesne roz-
wiązania techniczne – wyjaśniał Bogdan 
Traczyk, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego, 
która jest właścicielem NOWYCH GLIWIC. 

Zasady zakupu lokali są korzystne, bo 
przedsiębiorcy wpłacają tylko 1% wartości 
swojej nieruchomości, a pozostałą kwotę 

mogą spłacać przez 5 lat w nieoprocento-
wanych ratach (zwaloryzowanych wskaź-
nikiem inflacji). 

13 lokali jest już zajętych,  
ale kilka pozostałych będzie  
można kupić w najbliższym czasie  

Do nowego inkubatora wprowadziła 
się już m.in. Energotechnika Engineering. 
Spółka powstała wiosną tego roku, ale 
wykupiła ponad połowę powierzchni. 
Firma jest częścią dużej grupy kapitałowej 
RAFAKO S.A. i dobrze ocenia perspektywy 
swojego rozwoju. Zajmuje się pracami pro-
jektowymi dla sektora energetyki i zatrud-
nia 50 osób. – Jesteśmy bardzo zadowoleni  
z tej siedziby, bo mamy tu pomieszczenia  
o wysokim standardzie, dobrze dostosowa-
ne do potrzeb biura projektowego. Może-
my korzystać z nowoczesnej serwerowni, 
w sąsiedztwie w NOWYCH GLIWICACH 
działają ciekawe firmy, a niezaprzeczalnym 
walorem jest również lokalizacja obiektu 
– niedaleko od autostradowego węzła  

– mówił Jan Miodek, wiceprezes zarządu 
firmy Energotechnika Engineering.

Prezydent Gliwic chwalił Agencję Roz-
woju Lokalnego za konsekwencje w dzia-
łaniach. – Nasza miejska spółka ma dobre 
pomysły i dobrze je realizuje. Dzięki temu 
NOWE GLIWICE – nawet w czasach kry-
zysu – dynamicznie się rozwijają, zgodnie  
z kierunkiem wytyczonym przed laty. Dzia-
łają tu innowacyjne firmy, a właśnie nowe 
technologie będą budować gospodarkę 
przyszłości, także gliwicką – podkreślał 
Zygmunt Frankiewicz.  

Centrum Edukacji i Biznesu NOWE  
GLIWICE powstało na pokopalnianym 
terenie przy ul. Bojkowskiej, który miasto 
Gliwice kilka lat temu zrewitalizowało. 
Odrestaurowano stare, ale ciekawe ar-
chitektonicznie budynki, które nadały 
temu miejscu wyjątkowy charakter. Na 
ten cel wydano ponad 24 miliony euro,  
w tym 9,5 miliona euro pozyskano z Unii 
Europejskiej. 

nOWE gLIWIcE

nAjLEpSzA 
ARChITEKTURA 
ROKU

W NOWYCH GLIWICACH dla 
przedsiębiorców przygotowano 
nie tylko lokale biurowe, ale tak-
że atrakcyjne działki, na których 
można wznieść własną siedzibę. 
Lokalizację tę wybierają innowa-
cyjne firmy, które korzystają z naj-
nowocześniejszych technologii. 
Równie kreatywnie podchodzą 
do projektowania swoich obiek-
tów. Warto zobaczyć niektóre  
z budynków, na  przykład biuro-
wiec firmy Infinite Dreams, która 
tworzy gry komputerowe i jest 
producentem aplikacji dla telefo-
nów Apple i Google oraz konsol 

Nintendo i Sony. Obiekt autor-
stwa Przemo Łukasika i Łukasza 
Zagały z bytomskiej pracowni me-
dusa group otrzymał niedawno 
nagrodę Grand Prix w konkursie 
Architektura Roku Województwa 
Śląskiego 2012, organizowanym 
przez Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich. Tereny inwestycyj-
ne NOWYCH GLIWIC powiększają 
się i ciekawych budynków może 
przybywać. Wydzielono już kolej-
ne działki budowlane na 8 hek-
tarach pozyskanych po likwidacji 
części hałdy. 

      (al)
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Już po raz szósty prezydent miasta uhonorował utalentowanych uczniów gliwickich szkół – finalistów 
oraz laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Gala pod hasłem „Gliwicki Laur Nauki” odbyła 
się 16 listopada w siedzibie „Sceny BAJKA – Kina AMOK”. W gronie wyróżnionych znalazło się 99 osób 
z 23 placówek oświatowych. 

Wręczone zostały także prezydenckie stypendia dla uzdolnionych gimnazjalistów i podopiecznych szkół ponadgimnazjalnych. Mu-
sieli oni m.in. udokumentować osiągnięcia w danej dziedzinie na szczeblu co najmniej krajowym oraz legitymować się średnią 
ocen wynoszącą przynajmniej 4,0 i dobrą oceną z zachowania. W tym roku do konkursu stypendialnego napłynęło 80 wniosków. 
Prezydenckie stypendia za 2012 r. przyznano 21 uczniom. 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE I STOPNIA OTRZYMALI:

MIChAŁ GALA – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 10 – za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie fizyki, matematyki, chemii 
oraz biologii.

HELEnA SzEWIOLA – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 – za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkur-
sów ogólnopolskich w dziedzinie języka 
niemieckiego oraz za aktywną pracę  
w Szkolnym Kole Wolontariatu i wielu 
akcjach charytatywnych.

MARCIN TATOŃ – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 11 – za wyróżniające wy-
niki w nauce, uzyskanie wysokich pozycji 
kwalifikacji końcowej konkursów w dzie-
dzinie historii, biologii, fizyki, matematyki 
oraz geografii. 

LAURY DLA UCZNIÓWBęDZIE 
SPRAWNIEJ, 
BęDZIE 
SZYBCIEJ…

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach informuje, że w najbliższych dniach 
czytelnicy muszą liczyć się z utrudnienia-
mi w dostępnie do filii i oddziałów MBP,  
a także do elektronicznego katalogu. 

– Komputeryzacja biblioteki przynio-
sła dużo korzyści. Czytelnikom umożli-
wiła dostęp do katalogu OPAC i podgląd 
własnego konta. W bibliotece natomiast 
przyspieszyła procesy biblioteczne. Jed-
nak, jak to z komputerami i systemami 
operacyjnymi bywa – trzeba je poddawać 
regularnej konserwacji, a oprogramowa-
nie uaktualniać. I właśnie z konieczności 
aktualizacji systemu wynika przerwa  
w dostępie do katalogu elektronicznego 
OPAC, która nastąpi w dniach 26 – 30 lis- 
topada – informują przedstawiciele MBP. 

Biblioteki będą w tych dniach otwarte 
w normalnych godzinach, lecz wypoży-
czanie będzie przebiegać bez użycia 
komputerów. Nie zwalnia to jednak czy-
telników z konieczności posiadania przy 
sobie karty bibliotecznej. 

Natomiast w dniach 1 – 4 grudnia, 
biblioteki będą pracować w zmienionych 
godzinach: 
1 grudnia – Biblioteka Centralna i wszyst-
kie filie będą NIECZYNNE;
3 grudnia – NIECZYNNE będą: 
 Biblioteka Centralna i Oddział nr 33  

(ul. Kościuszki 17),
 Filia nr 1 (Plac Inwalidów Wojennych 3),
 Filia nr 5 (ul. Perkoza 12),
 Filia nr 9 i Oddział nr 38 (ul. Czwarta-

ków 18),
 Filia nr 10 (ul. Opawska 7),
 Filia nr 17 i Oddział nr 35 (ul. Spółdziel-

cza 33a),
 Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2),
 Filia nr 21 i Oddział nr 37 (ul. Syriusza 30);
– CZYNNE będą w godz. 15.00 – 19.00: 
 Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24,
 Filia nr 15, ul. Piastowska 3.

Pozostałe filie i oddziały będą działały 
w normalnych godzinach. 
4 grudnia – NIECZYNNA będzie tylko 
Biblioteka Centralna dla Dorosłych. 

– Za zaistniałe niedogodności prze-
praszamy i prosimy czytelników o wy-
rozumiałość w czasie przeprowadzania 
koniecznych prac technicznych – apelują 
bibliotekarze.   

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE II STOPNIA OTRZYMALI:

ADAM BANASIAK – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 11 – za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-
zycji w konkursach z dziedziny geografii, 
języka angielskiego i historii.
SzYMOn gORczYcA – I Społeczne Gim-
nazjum – za wyróżniające wyniki w nauce, 
uzyskanie wysokich pozycji w kwalifikacji 
końcowej konkursów matematycznych 
oraz z zakresu języka polskiego z elemen-
tami historii. 
BARTŁOMIEJ JEZIERSKI – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 10 – za 
wyróżniające wyniki w nauce oraz uzy-
skanie wysokich pozycji w kwalifikacji 
końcowej konkursów w dziedzinie ma-

tematyki, języka angielskiego, biologii  
i geografii.
AgnIESzKA KOMOROWSKA – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 10 – za wyróż-
niające wyniki w nauce, uzyskanie wysokiej 
pozycji w kwalifikacji końcowej olimpiady 
przedsiębiorczości oraz za działalność  
w charakterze wolontariusza.
ZUZANNA STRUCZEWSKA – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 – za wy-
różniające wyniki w nauce, uzyskanie 
wysokich pozycji w kwalifikacji końcowej 
konkursów w dziedzinie matematyki.
ADAM SzEWIOLA – Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 11 – za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich po-

zycji w konkursach międzynarodowych  
i ogólnopolskich z języka niemieckiego.
MARTA SznAjDER – Liceum Ogólno-
kształcące FILOMATA – za wyróżniające 
wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkur-
sów z wiedzy o społeczeństwie, języka 
angielskiego oraz chemii na poziomie 
wojewódzkim. 
GRZEGORZ URBAŃCZYK – Liceum 
Ogólnokształcące ETE – za wyróżniają-
ce wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkur-
sów w dziedzinie historii, fizyki i wiedzy  
o społeczeństwie.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE III STOPNIA OTRZYMALI:

BARBARA BANASZAK – Gimnazjum 
nr 3 – za wyróżniające wyniki w nauce, 
uzyskanie wysokich pozycji w kwalifikacji 
końcowej konkursów w dziedzinie mate-
matyki z elementami przyrody oraz języka 
polskiego z elementami historii.
MIKOŁAJ BENESIEWICZ – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 – za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
wojewódzkich z historii oraz szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie sportu.
JULIA BUL – Gimnazjum nr 3 – za wy-
różniające wyniki w nauce, uzyskanie 
wysokich pozycji w kwalifikacji końcowej 
konkursów w dziedzinie matematyki z ele-
mentami przyrody oraz języka polskiego  
z elementami historii.
AgATA KWARcIAnY – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 – za wyróżnia-

jące wyniki w nauce, uzyskanie wysokich 
pozycji w kwalifikacji końcowej konkursów 
w dziedzinie języka polskiego i języka an-
gielskiego.
DAMIAn LATOSzEK – Zespół Szkół Łącz-
ności – za wyróżniające wyniki w nauce 
oraz uzyskanie wysokiej pozycji w kwali-
fikacji końcowej ogólnopolskiej olimpiady 
logistycznej.
KRZYSZTOF ROŻAŁOWSKI – Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 11 – za 
wyróżniające wyniki w nauce, uzyskanie 
wysokich pozycji w kwalifikacji końco-
wej konkursów wojewódzkich i ogól-
nopolskich w dziedzinie matematyki  
i fizyki.
KRZYSZTOF SŁOCKI – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 – za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie licznych 
osiągnięć w dziedzinie sportu na poziomie 

ogólnopolskim i światowym, a także za 
działalność charytatywną.
BARTOSZ STASZULONEK – Gimnazjum 
nr 3 – za wyróżniające wyniki w nauce, 
uzyskanie osiągnięć w dziedzinie sportu 
na poziomie ogólnopolskim oraz świato-
wym.
WOjcIEcH WAnDzIK – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 10 – za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie osiągnięć 
w dziedzinie sportu na poziomie ogólno-
polskim.
KONRAD ŻUROWSKI – Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 10 – za wyróżnia-
jące wyniki w nauce, uzyskanie osiągnięć 
w dziedzinie sportu na poziomie ogólno-
polskim oraz światowym.

                 (bom)
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DROgI

Zainteresowanie takimi te-
matami nie dziwi. Nie jest jednak 
dobrze, gdy emocje przesłaniają 
rzeczywisty problem i powodują, 
że „gubią się” fakty. Dodatkowo, 
zawsze przy takich okazjach, 
łatwo można podsycać obawy  
i niepokoje poprzez kolportowa-
nie nieprawdziwych informacji. 
Ostatnio takim tematem są lipy 
przy ul. Mickiewicza. 

Sprawa ma swój początek 
w połowie roku 2011, kiedy to 
do Urzędu Miejskiego i Zarządu 
Dróg Miejskich zaczęły wpływać 
pisma z prośbą o uporządko-
wanie organizacji ruchu na alei 
i ulicy Mickiewicza. Pisał zarząd 
Osiedla Wójtowa Wieś, Przed-
szkole Miejskie z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 31, osoby 
prywatne. 

Ulica Mickiewicza jest wąska, 
z bardzo wąskim chodnikiem tyl-
ko po jednej stronie, z drzewami 
rosnącymi w jej skrajni, które 
ograniczają widoczność i mogą 
być powodem niebezpiecznych 
sytuacji. Sąsiaduje z nią szeroki 
pas zieleni i aleja spacerowa ob-
sadzona szpalerem lip. W alei tej 
„zwyczajowo” parkowały samo-
chody. Mieszkańcy i spacerowi-
cze zaprotestowali przeciw takim 
praktykom, domagając się usta-
wienia znaków zakazu. Po usta-
wieniu przez ZDM znaków zakazu 
ruchu samochodów wzdłuż alei 
spacerowej, teraz już wyraźnie 
przeznaczonej tylko dla pieszych 
i rowerzystów, wielu mieszkań-
ców okolicy zostało pozbawio-
nych możliwości bezpiecznego 
parkowania. Problem dotknął 
również rodziców przywożących 
dzieci do przedszkola, w tym 
również dzieci niepełnosprawne. 
Wielokrotnie interweniowała  

w tej sprawie rada pedagogiczna 
i rada rodziców. 

W listopadzie zeszłego roku 
w piśmie do prezydenta, podpi-
sanym przez przewodniczącego 
zarządu Osiedla Wójtowa Wieś, 
postulowano takie zagospoda-
rowanie ul. Mickiewicza, które 
umożliwiałoby „mieszkańcom tej 
ulicy parkowanie samochodów”. 
Zdaniem zainteresowanych, „naj-
lepszym rozwiązaniem byłoby 
zbudowanie wzdłuż jezdni zato-
czek parkingowych”. Mieszkańcy 
apelowali „o głos rozsądku w spra-
wie organizacji ruchu na ul. Mic-
kiewicza” i wygospodarowanie 
miejsc postojowych. Odbyły się 
spotkania w tej sprawie, między 
innymi z udziałem zastępcy pre-
zydenta miasta. Chwilami mogło 
się wydawać, że problem uda się 
rozwiązać. Odezwały się jednak 

głosy przeciwne. Nie wszystkim, 
co nie jest niczym zaskakującym, 
postulaty zmotoryzowanych od-
powiadają. Ostatnio przeciwnicy 
miejsc postojowych w ciągu ulicy 
Mickiewicza nasilili swój sprzeciw. 
Argumentem zasadniczym jest 
niedopuszczalna i nieuzasadnio-
na – ich zdaniem – wycinka drzew. 

W ramach przedsięwzięcia 
miałoby być przebudowane 
skrzyżowanie ul. Mickiewicza  
z Sobieskiego na niewielkie 
rondo zapewniające popra-
wienie bezpieczeństwa ruchu,  
w tym zwłaszcza widoczności 
oraz wygospodarowanie kilku-
nastu miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Mickiewicza. Nie można wy-
konać tej inwestycji niezgodnie  
z obowiązującymi normatywami 
przewidzianymi dla dróg publicz-
nych, a więc pewna liczba drzew 

musiałaby zostać wycięta. Powód 
wcinki 127 drzew nie wiąże się 
bezpośrednio z tą inwestycją. To 
są dwa rozdzielne zagadnienia. 

Niezależnie od decyzji prze-
budowy skrzyżowania wraz 
z budową kilkunastu miejsc 
postojowych, problem pozosta-
łych drzew rosnących w skrajni 
ul. Mickiewicza nie przestaje 
istnieć. Ich wycięcie wynika bo-
wiem z konieczności działania 
zarządcy drogi zgodnie z prze-
pisami obowiązującego prawa. 
Drzewa ograniczają widoczność, 
są niedopuszczalną przeszko-
dą w skrajni drogowej i z tego 
tytułu muszą być usunięte. Nie 
jest to zależne od woli zarządcy 
drogi, od jego poczucia estetyki, 
wrażliwości ekologicznej czy 
sentymentów. Zarządca drogi 
ma bezwzględny obowiązek 

doprowadzenia sytuacji do 
stanu nakazanego przepisami  
o drogach publicznych, to znaczy 
przestrzeni skrajni drogowej wol-
nej od jakichkolwiek przeszkód. 
I odpowiada karnie za ewentu-
alne skutki zdarzeń wynikłych  
z niezapewnienia bezpieczeń-
stwa użytkownikom ruchu dro-
gowego. Wniosek w sprawie 
wycinki drzew musi zostać zło-
żony. Jakie będą jego losy, okaże 
się po jego rozpatrzeniu przez 
podmioty do tego uprawnione  
i nie będzie to zarządca drogi.

Na koniec warto odnieść 
się do rozpowszechnianych nie-
prawdziwych informacji. Uderza 
na przykład nierzetelność wi-
zualizacji tematu w niektórych 
publikatorach. Mówiąc czy pisząc 
o konieczności wycinki, materiał 
ilustruje się zdjęciami czy kadra-
mi pokazującymi szpaler lip w alei 
spacerowej… To oczywiście jest 
nadużycie, bo sprawa nie dotyczy 
alei, tylko ulicy. Nie ma planów 
wycinki lip w alei. Pojawiają się 
głosy, że podczas „modernizacji 
ulicy” zostanie ona poszerzona 
kosztem pasa zieleni, oddziela-
jącego ją od alei, a stanie się tak 
dlatego, bo „istnieją tajne plany” 
poprowadzenia tędy obwodnicy 
i puszczenia linii autobusowej… 
To wszystko są zwykłe plotki. 
Nie było i nie ma takich planów. 
Można także przeczytać w prasie, 
że „tną zdrowe lipy”. Takie hasło 
„dobrze się sprzedaje”, ale nicze-
go nie rozwiązuje i nie wyjaśnia 
sedna sprawy. Prawo nie mówi 
bowiem, jakie drzewa mogą 
rosnąć w skrajni jezdni. Przepisy 
są jednoznaczne: żadne drzewa 
w tym miejscu rosnąć nie mogą. 
Problem trzeba rozwiązać…                                
                  (maja)

Drzewa przy ulicy Mickiewicza rosną blisko jezdni,  
ograniczają widoczność i mogą być powodem niebezpiecznych sytuacji

Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sobieskiego miałoby być  
wybudowane niewielkie rondo

Nie ma planów wycinki lip w alei spacerowej

KOLIzjA z LIpAMI…

JEDNYM Z TEMATÓW WZBUDZAJĄCYCH WIELE EMOCJI  
I ZAINTERESOWANIE MEDIÓW JEST WYCINKA DRZEW. SZCZEGÓLNIE 
WTEDY, GDY DOTYCZY ONA MIEJSC POWSZECHNIE UWAżANYCH  
ZA WYJĄTKOWE I CENNE W MIEJSKIM PEJZAżU. 
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KULTURA

W najbliższy weekend do Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) zawi-
ta PRL. Wszystkich miłośników klimatów lat 70. XX wieku, a także 
tych, którzy chcą powspominać epokę Gierka, Muzeum w Gliwicach 
i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zapraszają na 
najnowszą wystawę.

– Wbrew dzisiejszej modzie na PRL, 
która redukuje go do kilku topornych ga-
dżetów czy scen z filmów Barei – wystawa 
w Willi Caro nie ma być wycieczką do 
świata zabawnych i niegroźnych absur-
dów. „Marzenia (z) betonu. Codzienność 
w latach 70. na Górnym Śląsku” to próba 
pokazania rzeczywistości „bigosowego 

socjalizmu” bez różowych okularów, które 
kiedyś nakładała nam gierkowska propa-
ganda, a współcześnie – kultura masowa 
– przekonują muzealnicy. Wystawa zosta-
nie otwarta 23 listopada o godzinie 16.30 
i będzie udostępniana do stycznia 2013 r. 
Wstęp na wernisaż jest wolny. 

– „Marzenia (z) betonu…” są spoj-
rzeniem na szeroko pojęte życie codzien-
ne w latach 70. XX wieku na terenie  
ówczesnego województwa katowickiego.  
To próba przybliżenia realiów tzw. deka-
dy gierkowskiej – okresu, kiedy u sterów 
władzy zasiadał Edward Gierek. Czas 
sprawowania przez niego rządów począt-
kowo charakteryzował się dynamicznym 

wzrostem gospodarczym, by zakończyć 
się wieloaspektowym kryzysem politycz-
no-gospodarczym – wyjaśniają kuratorzy 
wystawy, Robert Ciupa, Bogusław Tracz  
i Mikołaj Ratka. 

Na ekspozycję składają się przede 
wszystkim fotografie dokumentujące róż-
ne aspekty życia w dekadzie lat siedem-

dziesiątych – od świąt i oficjalnych uroczy-
stości państwowych, przez najważniejsze 
zagadnienia gospodarcze i oświatowe, po 
rozrywkę i spędzanie czasu wolnego.

Wystawie w Willi Caro towarzy-
szy plenerowa ekspozycja – „Gliwice  
w obiektywie Jana Suchana”, którą moż-
na oglądać na gliwickim Rynku. Fotografie 
reportażowe z Gliwic z lat 70. autorstwa 
legendy śląskich fotografów są swego 
rodzaju lokalnym dopełnieniem „Marzeń 
(z) betonu…”. Oprócz tego na ogrodzeniu 
Willi Caro pojawią się bannery, prezen-
tujące plakaty sprzed czterdziestu laty  
o tematyce propagandowej i reklamowej.

MARZENIA  
(Z) BETONU

CAMERA SILESIA

Trwają przygotowania do 9. edycji 
Festiwalu Filmów GOFFR. Impreza, 
którą organizuje Stowarzyszenie GTW, 
odbędzie się 23 i 24 listopada. Jej celem 
jest promocja i upowszechnianie filmów 
zrealizowanych przez twórców nieprofe-
sjonalnych. 

Tegorocznego GOFFR-a otworzy 
„Muzyczny wieczór filmowy”. 23 lis- 
topada na scenie Rock’a Music Clubu 
(Rynek 18) wystąpi Tomasz Lipiński 
– muzyk rockowy, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i gitarzysta. Lider 
i współzałożyciel zespołów Brygada 
Kryzys, Tilt i Fotoness jest też autorem 
muzyki do takich filmów, jak: „Słodko 
gorzki” i „Reich”, ma na koncie także 
kilka drugoplanowych ról aktorskich. 
Początek koncertu – godz. 20.00. 

Na 24 listopada zaplanowano zaś 
pokazy filmowe, które poprzedzą 
warsztaty dla dzieci. O godzinie 14.00  
w Studio K w siedzibie Gliwickiego Klubu 
Filmowego WROTA (ul. Bojkowska 12/4) 
z najmłodszymi spotka się Marcin Kon-

draciuk – prezes stowarzyszenia GKF 
WROTA, dyrektor Festiwalu Filmowego 
DRZWI oraz pomysłodawca Filmoterapii 
Planowej, który na co dzień realizuje 
filmy dokumentalne i fabularne. Uczest-
nicy zajęć zobaczą, jak wygląda praca 
na planie filmowym. Wstęp jest wolny.

Natomiast od godziny 16.00 w Kinie 
AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) rozpocz-
ną się pokazy filmów konkursowych  
(w dwóch blokach). W przerwie bę-
dzie okazja do spotkania i rozmowy  
z jurorami festiwalu. Imprezę zwieńczy 
prezentacja najlepszych filmów górskich 
„Reel Rock Tour 2012”. Początek – godz. 
20.30. Na konkursowe projekcje wstęp 
jest wolny, natomiast na piątkowy kon-
cert i pokaz filmów o górach obowiązują 
bilety. 

                (bom)
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23 listopada w Kinie AMOK rusza IX Festiwal Filmowy „Camera Si-
lesia”. Nieprzypadkowo rozpoczęcie przeglądu zbiega się w czasie  
z otwarciem w Willi Caro wystawy „Marzenia (z) betonu”. Organiza-
torzy tegorocznej edycji filmowego przedsięwzięcia także zapraszają 
widzów w sentymentalno-polityczną podróż do lat 70. XX wieku. 

Od 23 do 29 listopada w kinie przy 
ul. Dolnych Wałów 3 prezentowane będą 
formy dokumentalne, filmy fabularne  
i archiwalne kroniki, które w różny spo-
sób odnoszą się do gierkowskiej epoki. 

– Szczególnie godny polecenia jest 
zestaw wybranych fragmentów Polskiej 
Kroniki Filmowej, która była żelaznym 
punktem każdego kinowego seansu 
tamtych lat. Mimo dużej dozy propa-
gandy, kroniki cieszyły się sporym zain-
teresowaniem publiczności. Niektórzy 
chodzili do kina właśnie dla nich. Dziś 
stanowią bezcenne źródło dokumentu-
jące rzeczywistość PRL-u – mówi Urszula 
Biel, szefowa AMOKU.

Jednym z bohaterów kronik był 
Edward Gierek, często filmowany 
w trakcie „swej roboty”. Razem z nim 
przyjrzymy się zatem największym 
dokonaniom partyjnym, odwiedzimy 
sztandarowe inwestycje dekady, realizo-
wane w województwie katowickim oraz 
miejsca dla władzy szczególnie ważne. 
Zobaczymy też ludzi z jego najbliższego 
otoczenia – Piotra Jaroszewicza, Zdzisła-
wa Grudnia czy Jerzego Ziętka. 

Postaci tego ostatniego poświęcony 
będzie osobny film – zrealizowany przez 
stację Discovery Historia pt. „Gospo-
darz”. Z kolei pierwszego sekretarza KC 
PZPR zobaczymy jeszcze w dokumencie 
„Edward Gierek – nikt mnie już o nic nie 
pytał”, którego projekcja zainauguruje 
tegoroczną „Camerę Silesię”.

W festiwalowym repertuarze znalazły 
się także filmy Krzysztofa Kieślowskiego 
(„Z punktu widzenia nocnego portiera” 
i „Robotnicy 1971. Nic o nas bez nas”) 

oraz Wojciecha Wiszniewskiego („Hi-
storia pewnej miłości” oraz „Opowieść  
o człowieku który wykonał 552% nor-
my”), którzy już wtedy dekonstruowali 
mity tworzone przez partyjną propa-
gandę. Z tych powodów filmy Wiszniew-
skiego zostały zatrzymane przez cenzurę 
na sześć lat, a obraz o robotnikach Kie-
ślowskiego początkowo był dostępny  
w okrojonej formie i to pod znamiennym 
tytułem „Gospodarze”. 

– Co ciekawe, fabułę Wojciecha 
Wiszniewskiego zrealizował Zespół Fil-
mowy SILESIA, jedyny w historii naszej 
kinematografii, który funkcjonował 
poza Warszawą. Powstał w 1972 r., po 
dojściu Gierka do władzy, a istniał do 
1983 r. Jego kierownikiem artystycznym 
był Kazimierz Kutz, a po nim Ernest Bryll. 
Podczas Festiwalu zobaczymy jeszcze 
dwie inne realizacje ZF SILESIA: „Anna  
i Wampir” – o najsłynniejszym rzekomym 
seryjnym mordercy z Sosnowca i „Okrą-
gły tydzień” – poetycką opowieść o Gór- 
nym Śląsku – zapowiada Urszula Biel.  

W programie „Camera Silesia” nie 
mogło zabraknąć sztandarowego ob-
razu tamtych lat „Paciorków jednego 
różańca” Kazimierza Kutza. Podczas 
festiwalu zaprezentowana zostanie 
zrekonstruowana cyfrowo kopia fil-
mu. Organizatorami IX FF „Camera 
Silesia” są: Muzeum w Gliwicach i Kino  
AMOK. 

WWW.AMOK.
GLIWICE.PL
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http://www.muzeum.gliwice.pl
http://www.goffrgliwice.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_Kryzys
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_Kryzys
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tilt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotoness
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odko_gorzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odko_gorzki
http://www.goffrgliwice.pl
http://www.goffrgliwice.pl
http://www.goffrgliwice.pl
http://www.amok.gliwice.pl
http://www.goffrgliwice.pl
http://www.goffrgliwice.pl
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KAMERA nA MIASTO

WIELKIE EMOCJE  
NA MIEJSKIM STADIONIE

FILMY NA WWW.GLIWICE.EU

Stadion miejski przy ul. Okrzei to bez wątpienia udana inwestycja. Jako pierwsi na Śląsku mamy nowoczesny i bezpieczny obiekt piłkar-
ski, zawodnicy grają w doskonałych warunkach, a na mecze przychodzą całe rodziny. To jednak nie koniec. Zalety obiektu podkreślają 
drużyny, które przyjeżdżają do Gliwic, aby walczyć z Piastem o ligowe punkty. Ale nie tylko piłkarzom się on podoba. Polski Związek Piłki 
Nożnej zdecydował, że to właśnie w Gliwicach zostanie zorganizowane spotkanie reprezentacji U-20. 

W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w historii 
stadionu przy ul. Okrzei zabrzmiał hymn Polski. Na 
murawę wybiegły reprezentacje Polski i Niemiec do 
lat 20. Gliwicki stadion okazał się szczęśliwy dla pod-
opiecznych Władysława żmudy. Pokonali oni drużynę 
Niemiec 2:1. Po tym zwycięstwie Polacy prowadzą  
w tabeli Turnieju Czterech Narodów z dwoma punk-
tami przewagi nad Włochami. Jak podkreślał trener 
Władysław żmuda, każde zwycięstwo nad drużyną 
niemiecką bardzo cieszy. 

Obecny na meczu Jerzy Engel komplementował 
gliwicki obiekt i fantastycznych kibiców, mówiąc, 
że z przyjemnością ogląda się grę drużyn do lat 20  
w obecności kilku tysięcy widzów. – W końcówce do-
dali rzeczywiście wiele sił i energii piłkarzom – mówił 
Jerzy Engel w wywiadzie dla oficjalnego serwisu Piasta 
Gliwice. – Naprawdę z wielką przyjemnością oglądało 
się to spotkanie do ostatniego gwizdka sędziego. Gra-
tulacje dla wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do tego, 
aby taki obiekt powstał.

To jednak nie koniec pozytywnych sportowych 
emocji w Gliwicach. W minioną sobotę Piast pokonał 

Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0. Dla bielszczan była to 
szansa na poprawienie słabej pozycji w tabeli. Mimo 
starań po 45 minutach meczu obie ekipy zachowywały 
czyste konta. Obraz gry zmienił się w drugiej połowie. 
Piłkarze Marcina Brosza zaczęli stwarzać coraz więcej 
bramkowych sytuacji.

Jednak dopiero w 82. minucie Ruben Jurado zdobył 
bramkę na – jak się okazało – miarę 3 punktów. Praw-
dziwym bohaterem spotkania był jednak bramkarz 
Piasta Gliwice – Dariusz Trela, który kilka razy wyszedł 
zwycięsko z sytuacji sam na sam. Brawa należą się 
również Pawłowi Oleksemu za wybicie piłki z bramki. 
Trener Piasta Marcin Brosz na pomeczowej konferencji 
przyznał, że kibice spisują się znakomicie, mimo że jest 
ich na trybunach mniej niż wówczas, gdy Piast grał  
w pierwszej lidze. – Jako klub musimy się rozwijać 
nie tylko pod względem sportowym – mówił Brosz.  
– Musimy zrobić wszystko, aby przyciągnąć kibiców 
na stadion. 

Piast radzi sobie w Ekstraklasie całkiem nieźle. Przy-
pomnijmy, że z powodu kontuzji nie grają hiszpański 
obrońca Alvaro Jurado oraz wypożyczony z niemiec-

kiego Kaiserslautern – Jakub Świerczok. Wyłączony 
jest także Wojciech Lisowski, który przeszedł operację 
serca. Jak wyjaśniał Marcin Brosz, każdy mecz to duży 
wysiłek, więc trzeba się liczyć z urazami. Kadra jest 
jednak szeroka, więc jest z czego wybierać.

Na tym nie koniec wieści z obozu Piasta Gliwice. 
Od 14 listopada klub ma nowego udziałowca. Sto-
warzyszenie GKS „Piast” sprzedało 26% akcji klubu 
Zbigniewowi Kałuży. W wyniku transakcji właściciel 
firmy Kar-Tel stał się trzecim wspólnikiem spółki GKS 
„PIAST” S.A. Stowarzyszenie Gliwicki Klub Sportowy 
„Piast” pozostało w posiadaniu ponad 7% akcji, zaś 
większościowym akcjonariuszem klubu jest Miasto 
Gliwice, które posiada prawie 67% udziałów. 

                  (fid)

Chcesz wiedzieć więcej?  
zobacz Express Miejskiego  

Serwisu Informacyjnego  
z 19 listopada na  
www.gliwice.eu.

ZAJRZYJ DO TELEWIZYJNEGO ARCHIWUM!
OSTATNIO TAKżE M.IN.:

• GLIWICKIE SPOTKANIA NAUKOWE ZA NAMI (ODCINEK Z 20 LISTOPADA)
• PRZEGLĄD WYDARZEń TYGODNIA (ODCINEK Z 16 LISTOPADA) 

• GLIWICE NAGRODZONE W KONKURSIE NA „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEń PUBLICZNĄ” (ODCINEK Z 15 LISTOPADA)
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http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://www.gliwice.eu
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-19-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-20-listopada
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-16-listopada-0
http://gliwice.eu/aktualnosci/express-codzienny/express-msi-15-listopada-1
http://gliwice.eu/dla-turystow/gliwicka-filmoteka
http://www.piast-gliwice.eu/
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MIESZKAŃCY

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

16 października w Ratuszu Miejskim odbyły się uroczystości ZŁOTYCh i DIAMENTOWYCh GODóW. Zorganizowano je w dwóch turach.  
Z myślą o 21 parach przygotowano okolicznościowe medale i dyplomy „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W bieżącym numerze „MSI” 
prezentujemy zdjęcie reprezentacji 11 małżeństw świętujących półwiecze lub 60-lecie swoich związków (pary te odebrały gratulacje przed-
stawiciela miejskiego samorządu w drugiej turze). W gronie obchodzących Złote Gody znaleźli się (według porządku alfabetycznego):  
Urszula i Jan Płatkowie, helena i Fryderyk Polokowie, Brygida i Winfried Rullikowie, Gizela i horst Schrolle, Wiesława i Zygmunt Specjało-
wie, Marta i Edward Stańkowie, a także Maria i Zbigniew Wróblowie. Diamentowe Gody celebrowali: Edeltrauda i Eryk Ignacowie, Zofia  
i Stanisław Kaniowie oraz Krystyna i Jan Kielowie. Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Janinę  
i Mariana Leśniaków.                 (kik)

Memento mori powtarzał grający Pana Wołodyjowskiego aktor Tadeusz Łomnicki. 
Scena z filmu, z klasztoru Kamedułów, gdzie szukał schronienia Mały Rycerz, jest 
komiczna. Jednak sentencja memento mori już nie. Pamiętaj o śmierci. To słowa, 
które nasuwają się na myśl, kiedy mijamy cmentarze czy krzyże przydrożne. 

W Gliwicach krzyży i kapli-
czek przydrożnych jest dużo 
– około 90. Większość z nich 
ufundowano w przeszłości, 
ale pojawiają się także nowe. 
Przez lata przybierały różne 
formy – od dużych kaplic, do 
których można było wejść, po 
wieżyczki, słupy z figurami czy 
krzyżem, po maleńkie ozdob-
ne skrzyneczki zawieszone na 
drzewach. 

Wewnątrz  kapl iczek 
umieszczano figurę lub obraz 
świętego. Ci milczący świad-
kowie czyjejś żarliwej wiary 
pojawiali się na rozstajach 
dróg, często za zabudowaniami 
mieszkalnymi. Miejsca, w któ-
rych stawiano kapliczki, miały 
utrwalać ważne wydarzenia. 
Wśród nich były te tragiczne  
– na przykład powodzie, za-
razy, bitwy, nagłe śmierci. 
Kapliczki strzegły także przed 
nieszczęściami, dawały nadzie-
ję. Zdarzało się, że upamiętnia-
ły radosne wydarzenia, a ich 
fundatorzy pragnęli okazać 
wdzięczność za szczęśliwy po-

wrót z wojny, uratowanie z po-
wodzi czy pożaru, uchronienie 
od zarazy. Natomiast krzyże  
i kapliczki usytuowane przy do-
mach miały je chronić i czuwać 
nad spokojem mieszkańców. 

Osobną grupę, w Gliwicach 
niespotykaną, stanowią krzyże 
pokutne. Takie proste krzyże 
stawiali w ramach ekspiacji 
mordercy, którzy informowali 
o popełnionej zbrodni. Jakie 
by nie były powody powsta-
nia tych wszystkich obiektów, 
każdy zachęcał przechodnia 
do refleksji, zastanowienia  
i modlitwy, zawierał zaklęte  
w kamieniu memento mori. 

Najmniejsze obiekty to ka-
pliczki szafkowe, zawieszone 
na drzewach lub elewacjach 
domów. Taką skrzyneczkę 
można zobaczyć w lesie, jadąc 
do Czechowic – powieszono ją  
w miejscu tragicznej śmierci 
całej rodziny. Z kolei kapliczki 
słupowe znajdują się przykła-
dowo w Ostropie. Ich forma 
uważana jest za najbardziej 
pierwotną, archetypiczną. 

Często to tylko słup zakończo-
ny daszkiem, z figurą świętego 
we wnęce. Natomiast słup 
zwieńczony ażurowo stawał się 
kapliczką latarniową i taka stoi 
na przykład w żernikach. 

Najwięcej jest jednak ka-
miennych krzyży. To tzw. Boże 
Męki – obiekty charaktery-
styczne dla Górnego Śląska. 
Przedstawiają najczęściej 
Chrystusa na krzyżu, a we 
wnęce, w cokole, umieszczona 
jest postać Matki Boskiej Bo-
lesnej. Bardziej rozbudowane 
formy są wzbogacone o figury: 
św. Marii Magdaleny, św. Jana 
Ewangelisty. 

Wartość artystyczna czy 
zabytkowa wspomnianych 
obiektów jest różna. Niektóre 
z nich są wpisane do rejestru 
zabytków, inne są chronione 
tylko ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego. Ja ich tak 
nie różnicuję. Moim zdaniem 
są jednakowo ważne – jako 
świadectwa historii i miejsca 
kultu religijnego. I te o naiw-

nej, ludowej formie, i te, które 
wyróżniają się wyszukanymi 
detalami architektonicznymi. 

Niektóre miejsca są wyjąt-
kowo zaskakujące. We wsi Sta-
re Miasto pod Koninem – obok 
krzyża i kapliczki przydrożnej 
– jeden z mieszkańców zaob-
serwował podobno czerwoną 

kulę unoszącą się w powietrzu. 
Uznał ją za niezidentyfikowany 
obiekt latający i na pamiątkę 
postawił pomnik. Komu po-
święcony? UFO! 

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator 

Zabytków 

KOLORY MIASTA
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Przykład kapliczki z okolic Częstochowy  
(rys. E. Pokorska)
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OGŁOSZENIA

nabór nr KD.210.39.2012.IR-4

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

w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało:
• prowadzenie spraw remontów  

i inwestycji obiektów miejskich od 
planowania, poprzez realizację do 
rozliczeń zadań,

• reprezentowanie inwestora w bran- 
ży elektrycznej w prowadzonych 
zadaniach inwestycyjnych i remon-
towych, 

• nadzór nad prowadzonymi pracami 
projektowymi i weryfikacja otrzy-
manych dokumentacji projekto-
wych,

• współudział przy udzielaniu zamó-
wień publicznych,

• prowadzenie spraw związanych  
z zewnętrznym dofinansowaniem 
zadań inwestycyjnych. 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:

• średnie techniczne o kierunku 
elektrotechnika pod warunkiem 
posiadania udokumentowanych 
uprawnień budowlanych w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenerge-
tycznych lub

• ukończone studia zawodowe  
o kierunku: elektrotechnika, au-
tomatyka i robotyka, transport 
(w specjalności sterowanie ru-
chem w transporcie, sterowanie 
ruchem, zabezpieczenie ruchu 
pociągów).

2. Udokumentowane doświadcze-
nie zawodowe na stanowiskach 
technicznych, w podmiotach 
związanych z usługami budowla-
nymi (pracownie projektowe, firmy 
wykonawcze). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Praktyczna znajomość przepisów: 

• ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. DzU z 2010 r., 
nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

• ustawy z 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 
759 z późn. zm.). 

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera 

w stopniu dobrym (MS Word,  
MS Excel),

• udokumentowane uprawnienia 
budowlane do kierowania robo-
tami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych,

• przynależność do Izby Inżynierów 
Budownictwa (udokumentowana 
zaświadczeniem o przynależności 
do Branżowej Izby Inżynierów). 

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
dokładność, samodzielność, umie-
jętność pracy w zespole, zdolności 
analityczne, operatywność. 

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku:
• praca w budynku Urzędu Miejskie-

go przy ul. Zwycięstwa 21, V piętro,
• praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• praca na wysokości powyżej 3 m, 
• w miesiącach letnich praca w wy-

sokich temperaturach,
• w zależności od potrzeb koniecz-

ność wyjścia lub wyjazdu poza stałe 
miejsce pracy,

• bezpośrednia oraz telefoniczna 
obsługa klienta,

• liczne kontakty wewnętrzne w ra-
mach wydziału oraz Urzędu. 

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany 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), 

• kserokopie dokumentów potwier-
dzających wymagane doświadcze-
nie zawodowe oraz kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opubli-
kowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie www.um.gli-
wice.pl/bip/ w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty / Praca w Urzędzie 
Miejskim / ogłoszenia o naborach 
/ Dokumenty do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 
oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane  
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem. 
Dokumenty należy składać do 4 grud-
nia 2012 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 354. Dokumenty, 
które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie, nie będą rozpatrywane. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycz-
nych – 12 grudnia 2012 r. 
Ostateczny termin testu merytorycz-
nego zostanie opublikowany w Biule-
tynie Informacji Publicznej wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne określone w ogłoszeniu  
(w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 10 grudnia 2012 r. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekro-
czył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych,  
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe;
kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność;

• wzory wymaganych oświadczeń 
oraz kwestionariusz osobowy zo-
stały 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 sta-
nowiska 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 pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2008 r. nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku przepro-
wadzonego naboru.

nabór nr KD.210.40.2012.KS-3

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

w Wydziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony od 2 stycznia  

do 30 kwietnia 2013 r. 

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• przyjmowanie wpłat i dokonywanie 

wypłat,
• podejmowanie gotówki z banku,
• odprowadzanie gotówki na właści-

we konta bankowe. 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie min. średnie.
2. Co najmniej 3 miesiące stażu pracy 

na stanowisku kasjera (udokumen-
towane aktualnym zaświadczeniem 
o zatrudnieniu lub świadectwem 
pracy). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Ukończony kurs kasjerski z zakresu 

rozpoznawania autentyczności zna-
ków pieniężnych (udokumentowany 
zaświadczeniem).

5. Umiejętność obsługi komputera 
(program Word z pakietu Microsoft 
Office 2007).

6. Znajomość przepisów: 
• ustawy z 29 września 1994 r. o ra-

chunkowości (t.j. DzU z 2009 r., 
nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (t.j. DzU  
z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). 

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w pionach 
finansowo-księgowych jednostek sa-
morządu terytorialnego. 

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
odpowiedzialność, systematyczność  
i samodzielność w wykonywaniu obo-
wiązków, umiejętność pracy pod presją 
czasu, dyspozycyjność, punktualność, 
odporność na stres, wysoka kultura 
osobista, komunikatywność, umie-
jętność samodzielnego wyszukiwania 
niezbędnych informacji. 

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
• praca w budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. Zwycięstwa 21, na IV piętrze 
lub na parterze w Biurze Obsługi 
Interesantów (usytuowanie kas),

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• praca na wysokości 1-3 m (koniecz-

ność używania drabiny w związku  
z potrzebą korzystania z szaf z nad-
stawkami),

• w zależności od potrzeb konieczność 
wyjścia lub wyjazdu poza stałe miej-
sce pracy,

• stały dopływ informacji i gotowość 
do udzielania odpowiedzi w związ-
ku z obsługą klienta wewnętrznego  
i zewnętrznego (kontakt bezpośred-
ni oraz telefoniczny),

• praca w stresie i pod presją czasu. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
• życiorys zawodowy, 
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie www.um.gliwice.
pl/bip w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy / Praca w Urzędzie Miejskim / 
ogłoszenia o naborach / Dokumenty 
do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwier-
dzających staż pracy i kwalifikacje,

• formularz oświadczeń (opublikowa-
ny w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy / Praca w Urzędzie Miejskim/
ogłoszenia o naborach / Dokumenty 
do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 
oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer- 
cie muszą być sporządzone w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane  
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem. 

Dokumenty należy składać do 28 lis- 
topada 2012 r. do godz. 16.00 w Wy- 
dziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 354. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycz-
nych – 6 grudnia 2012 r. 
Ostateczny termin testu merytoryczne-
go zostanie opublikowany w Biuletynie 
Informacji Publicznej wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
niezbędne określone w ogłoszeniu  
(w odniesieniu do pkt. 1, 2, 3, 4). 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 4 grudnia 2012 r. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe;
kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz  
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność;

• wzory wymaganych oświadczeń 
oraz kwestionariusz osobowy zo-
stały 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 po-
brania;

• regulamin naboru na wolne sta-
nowiska 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 pracownikach samorzą-
dowych (DzU. z 2008 r. nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku przepro-
wadzonego naboru.

INFORMACJE

Informuję, że 1 grudnia 2012 r. (sobota) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast 24 grudnia 2012 r. 
(Wigilia) będzie nieczynny.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach informuje

W związku z kończącą się 3 lutego 
2013 r. kadencją Powiatowej Rady 
Zatrudnienia Prezydent Miasta Gli-
wice prosi o zgłaszanie kandyda-
tów na członków PRZ w Gliwicach 
przez działające na terenie miasta 
Gliwice organizacje wymienione  
w art. 23, ust. 3, pkt. 1-3 i pkt 5 usta-
wy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (j.t. DzU z 2008 r., nr 69, poz. 415).
Zgłoszenie wraz z udokumentowa-
nym doświadczeniem kandydata  
w zakresie tematycznym związa-

nym z promocją zatrudnienia i ryn-
kiem pracy podpisane przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania 
organizacji, w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Kandydat na człon-
ka Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Gliwicach” należy złożyć osobiście 
w sekretariacie Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych (pokój nr 234) lub 
przesłać na adres Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice, w nieprzekraczalnym 
terminie do 14 grudnia 2012 r.

OFERTY PRACY

INFORMACJE

Bożena Kus
Dyrektor ZGM

Numer naboru ZS014-02/KS/2012

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach,  
ul. Przedwiośnie 2, zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze księgowego w wymiarze 3/4 etatu

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• naliczanie wynagrodzeń i sporzą-

dzanie list płac zgodnie z zawarty-
mi umowami,

• prowadzenie dokumentacji dotyczą-
cej wypłat wynagrodzeń oraz doko-
nywanie wszelkich zmian płacowych,

• wykonywanie wydruków list płac, 
zestawień zbiorczych, potrąceń, 
zestawień do banku,

• prowadzenie spraw związanych  
z zasiłkami dla pracowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom in-
formacji o uzyskanych przez nich 
dochodach oraz pobranych za-
liczkach na podatek dochodowy, 
rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o za-
trudnieniu i wysokości zarobków,

• dokonywanie przelewów, monito-
rowanie ich wykonania,

• rozliczanie i prowadzenie doku-
mentacji ZUS oraz wystawianie 
dla pracowników druków Rp-7,

• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON 

i sporządzanie sprawozdań w wer-
sji elektronicznej,

• prowadzenie księgi rachunkowej 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych zgodnie z ustawą oraz 
obowiązującym regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygo-
towywanie dokumentów księgo-

wych do księgowania pod wzglę-
dem formalnym i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu 
płatności faktur i pozostałych zo-
bowiązań,

• wykonywanie dodatkowych pole-
ceń dyrektora szkoły.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• co najmniej 2 lata doświadczenia 

w pracy w księgowości,
• spełnienie warunków określonych 

w art. 6, ust. 1 i 3 ustawy z 21 lis- 
topada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU nr 223,  
poz. 1458 z późn. zm).

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób 

ubiegających się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie,
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, 
• oświadczenie o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni 

praw publicznych, pełnej zdolności 
do czynności prawnych. 

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

jednostek miejskich, służb, inspekcji i straży

ZMIANA STATUTU OSIEDLA SOŚNICA
Na podstawie art. 35 Ustawy o sa-
morządzie gminnym  i § 56 Statutu 
Miasta Gliwice Prezydent Miasta 
ogłasza konsultacje w sprawie zmia-
ny statutu Osiedla Sośnica.
Zmiana statutu będzie polegać na 
zmniejszeniu liczby członków Rady 
Osiedlowej Sośnica z 21 do 15 osób. 
Według danych z 30 września br. licz-
ba mieszkańców Osiedla Sośnica spa-
dła poniżej 20 000 i wynosi 19 790.  
W takim przypadku, zgodnie z Usta- 

wą o samorządzie gminnym, rada 
osiedlowa powinna liczyć 15 człon-
ków.
Zainteresowani mieszkańcy mogą 
przedstawiać swoje opinie w termi-
nie do 23 listopada 2012 r.:
• pocztą elektroniczną – na adres: 

bpr@um.gliwice.pl;
• listownie – na adres: Urząd Miej-

ski, Biuro Prezydenta i Rady Miej-
skiej, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice.

WYNIKI ZBIóRKI PUBLICZNEJ
Komitet Organizacyjny „Pomagamy 
Parafii WNMP” z siedzibą przy ul. Sta- 
romiejskiej 25 informuje, że zgodnie 
z pozwoleniem SO.5311.17.2012  
z 3 sierpnia 2012 r. wydanym przez 
Prezydenta Miasta Gliwice zebrał kwo-
tę 10 000 zł na przeprowadzenie prac 
remontowych w obiektach sakralnych 
parafii WNMP w Gliwicach. Koszty 
własne: 50,00 zł – druk cegiełek.

Komitet Organizacyjny „Pomagamy 
Parafii” z siedzibą przy ul. Wiej- 
skiej 17 informuje, że zgodnie  
z pozwoleniem SO.5311.20.2012 
z 5 września 2012 r. wydanym przez 
Prezydenta Miasta Gliwice zebrał 
kwotę 10 000 zł na zakup przed-
miotów kultu religijnego dla parafii  
św. Gerarda w Gliwicach. Koszty  
własne: 50,00 zł – druk cegiełek.

Komitet Organizacyjny „Pomaga-
my Parafii św. Anny” z siedzibą przy  
ul. Przyszowskiej 36 informuje, że zgod-
nie z pozwoleniem SO.5311.26.2012 
z 11 października 2012 r. wydanym 
przez Prezydenta Miasta Gliwice zebrał 
kwotę 4700 zł na wsparcie działalności 
charytatywno-opiekuńczej w parafii 
św. Anny w Gliwicach. Koszty własne: 
50,00 zł – druk cegiełek.

Komitet Organizacyjny „Kwesta na 
rzecz cmentarza” z siedzibą przy ul. Sta- 
romiejskiej 25 informuje, że zgodnie 
z pozwoleniem SO.5311.28.2012  
z 23 października 2012 r. wydanym 
przez Prezydenta Miasta Gliwice 
zebrał kwotę 4040 zł na utrzymanie 
cmentarza należącego do parafii 
WNMP w Gliwicach. Koszty własne: 
organizacja kwesty – 40,00 zł.

http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
mailto:bpr@um.gliwice.pl
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=8605/1&i=23783
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13581/1&i=2454&str=1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13581/1&i=2459&str=1
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UWAGA! Oferty  

z 15 listopada  

2012 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub tele-

foniczny z PUP Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 

tel. 32/231-18-41. 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

informuje
• fryzjerka damsko-męska – wykształcenie zawo-

dowe kierunkowe, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

• kierowca samochodu ciężarowego powyżej  
12 ton – wykształcenie zawodowe, min. 5 lat 
stażu pracy, prawo jazdy kat. C+E, znajomość  
j. niemieckiego, transport towarów na terenie UE;

• konsultant ds. odżywiania i suplementacji – wy-
kształcenie min. średnie, samodzielność, komu-
nikatywność, aktywne i efektywne poszukiwanie 
klientów, obsługa klienta w jego miejscu zamiesz-
kania, realizacja zamierzonych celów sprzedażo-
wych, miejsce pracy: Gliwice;

• monter przyczep – wykształcenie min. zawodowe, 
składanie przyczep towarowych i lekkich, jedna 
zmiana, oferta także dla osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności, miejsce pracy: Knurów; 

• pracownik produkcji – oferta dla osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności – wykształ-
cenie min. zawodowe, wymagane zdolności ma-
nualne przy łączeniu niewielkich komponentów, 
dokładność, cierpliwość, zaangażowanie, praca 
zespołowa, znajomość j. angielskiego/niemiec-
kiego oraz doświadczenie na linii montażowej 
będą dodatkowym atutem, montaż zestawów 
akumulatorowych, dwie zmiany (dzienne albo 
tylko nocna), miejsce pracy: Gliwice;

• serwisant – wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, montaż i serwis urządzeń technicz-
nych, sumienność, dokładność, dyspozycyjność, 
uprawnienia SEP do 1 kV mile widziane, umo-
wa-zlecenie, do 2 razy w miesiącu delegacje 3- – 
5-dniowe na terenie Polski, baza: Gliwice.

OGŁOSZENIA

Gliwicki Klub Sportowy 
„PIAST” S.A., ul. Okrzei 20, 

44-100 Gliwice,
zaprasza  

do składania ofert na  
wynajem lokalu użytkowego  

położonego na terenie budynku stadionu 
przy ul. Okrzei 20 w Gliwicach

1. Przedmiot: 
1) Wynajem lokalu użytkowego położonego na dru-
gim piętrze budynku stadionu przy ul. Okrzei 20  
w Gliwicach o  powierzchni użytkowej 650 m2 (w tym: 
185 m2 części socjalnej i 465 m2 części kawiarniano- 
restauracyjnej) z przeznaczeniem na restaurację lub 
pub prowadzący:
a) działalność gastronomiczną;
b) działalność o profilu sportowym, tj. przeznaczonym 
i przystosowanym do oglądania transmisji meczów 
piłkarskich oraz innych imprez sportowych;
c) organizację imprez o różnym charakterze we włas-
nym zakresie.
2) Lokal wyposażony jest w:
a) podstawowe urządzenia techniczne podłączone 
do sieci (instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, 
ciepłownicza);
b) kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, bufet 
i bar, meble (stoliki i krzesła), pełne wyposażenie 
kuchenne.
2. Szczegółowe warunki najmu podlegające ne-
gocjacjom:
a) okres dzierżawy – trzy lata;
b) zapewnienie cateringu odpowiedniej jakości dla 
VIP-ów w dniu meczów piłkarskich;
c) koszt czynszu za 1 m2;
d) koszty związane z dostarczanymi do lokalu me-
diami nie będą wliczone do kwoty czynszu i będą 
odrębnie pokrywane przez najemcę;
e) proponowana prowizja od imprez zbiorowych 
organizowanych na rzecz podmiotów trzecich.

3. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej  
w zamkniętej kopercie w terminie do 5 grudnia  2012 r.  
do godz. 12.00 (ofertę przesłaną pocztą uważa się za 
złożoną w dniu jej doręczenia adresatowi) na adres: 
Gliwicki Klub Sportowy „PIAST” S.A., ul. Okrzei 20, 
44-100 Gliwice z dopiskiem („Oferta lokal użytkowy”). 
4. W treści oferty należy wskazać dokładne dane 
oferenta (NIP, REGON, nr KRS, dane adresowe):
  propozycje zagospodarowania pomieszczenia;
  proponowaną stawkę czynszu;
  proponowaną prowizję od imprez zbiorowych 

organizowanych na rzecz podmiotów trzecich.
5. Oferta winna zostać podpisana przez osobę upraw-
nioną do reprezentowania danego podmiotu, w przy-
padku pełnomocnictwa należy załączyć go do oferty.
6. Do oferty należy załączyć oświadczenie, iż skła-
dający ofertę zapoznał się ze stanem technicznym 
lokalu mającego być przedmiotem umowy najmu  
i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, iż skła-
dający ofertę prowadzi działalność gospodarczą co 
najmniej przez 3 lata.
8. Klub umożliwia obejrzenie lokalu po wcześniej-
szym telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. 
32/335-31-15.
9. Oferta złożona przez oferenta przestaje wiązać 
wraz z wyborem innej oferty albo podjęcia decyzji 
o niewybraniu żadnej z ofert.
10. Klubowi przysługuje prawo zmiany warunków 
zawartych w ogłoszeniu oraz podjęcia decyzji o nie-
wybraniu żadnej z ofert.

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:

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
		nr 245-247/2012 do 29 listopada 2012 r.
		nr 250-253/2012 do 4 grudnia 2012 r.
		nr 256-258/2012 do 5 grudnia 2012 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
gminy gliwice:
		nr 248-249/2012 do 29 listopada 2012 r.
		nr 254/2012 do 5 grudnia 2012 r.

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 budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:
przeznaczone do zbycia:
		nr 854-859 do 5 grudnia 2012 r.

przeznaczone do wynajęcia (lokale użytkowe):
		nr 836, 838 do 26 listopada 2012 r.
		nr 851-852 do 30 listopada 2012 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do umieszczonych  

w nich nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE

Pełna treść wykazów została opublikowana na 
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Wykazy nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

nabór nr KD.210.38.2012.IR-3

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

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw remontów i inwestycji obiektów  

miejskich od planowania, poprzez realizację do rozliczeń 
zadań,

• współuczestnictwo w czynnościach nadzoru inwestorskie-
go w branży konstrukcyjno-budowlanej dla prowadzonych 
zadań inwestycyjnych i remontowych,

• nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi i współ-
uczestnictwo w weryfikacji otrzymanych dokumentacji 
projektowych,

• współudział przy udzielaniu zamówień publicznych,
• prowadzenie spraw związanych z zewnętrznym dofinan-

sowaniem zadań inwestycyjnych. 

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe techniczne (zakończone uzyskaniem 

tytułu co najmniej inżyniera) o kierunku budownictwo. 
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowi-

skach technicznych, w podmiotach związanych z usługami 
budowlanymi (pracownie projektowe, firmy wykonawcze). 

3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Praktyczna znajomość przepisów: 

• ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU  
z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

• ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera w stopniu dobrym  

(MS Word, MS Excel),
• udokumentowane uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej,

• przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa (udoku-
mentowana zaświadczeniem o przynależności do Bran-
żowej Izby Inżynierów). 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności inter-
personalne:
dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, 
zdolności analityczne, operatywność. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• praca w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-

stwa 21, V piętro,
• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 

wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych,
• praca na wysokości powyżej 3 m, 
• w miesiącach letnich praca w wysokich temperaturach,
• w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu 

poza stałe miejsce pracy,
• bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa klienta,
• liczne kontakty wewnętrzne w ramach wydziału oraz 

urzędu. 

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 Urzędzie Miej-
skim / ogłoszenia o naborach / Dokumenty do pobrania), 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane 
doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, 

• formularz oświadczeń (opublikowany w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie www.um.gliwice.pl/bip w dziale 
Ogłoszenia i komunikaty / Praca w Urzędzie Miejskim / 
ogłoszenia o naborach / Dokumenty do pobrania). 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz 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 powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Dokumenty należy składać do 30 listopada 2012 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 354. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-54-38.
Planowany termin testów merytorycznych – 10 grudnia 2012 r. 
Ostateczny termin testu merytorycznego zostanie opubli-
kowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu (w odniesieniu 
do pkt. 1, 2, 3). 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do  
6 grudnia 2012 r. 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego.

Dodatkowe informacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 

ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%;

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  
o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,  
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe;
kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego upraw-
nienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

• 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 pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. 
zm.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowa-
dzonego naboru. 

NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:

przetargów ustnych nieograniczonych na wysokość 
stawki czynszu za najem następujących lokali użyt-
kowych:

►	ul. Gwiazdy Polarnej 48/I, pow. 16,82 m2

Termin przetargu: 6 grudnia 2012 r., godz. 10.00

►	ul. Chorzowska 34, pow. 10,62 m2

Termin przetargu: 6 grudnia 2012 r., godz. 11.00

►	ul. Świętojańska 29, pow. 33,06 m2

Termin przetargu: 6 grudnia 2012 r., godz. 12.00

przetargu pisemnego nieograniczonego na wyso-
kość stawki czynszu za najem następujących lokali 
użytkowych:

►	ul. Strzelców Bytomskich 21, pow. 40,79 m2

Składanie pisemnych ofert: 6 grudnia 2012 r. 
do godz. 15.00

►	ul. Lipowa 12, pow. 77,65 m2

Składanie pisemnych ofert: 6 grudnia 2012 r. 
do godz. 15.00

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 
 www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości  
i przetargi na wysokość czynszu

Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu otwartego  

organizowanego według procedur określonych  
regulaminem PWiK Gliwice pn.:

Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, 
remontów, budowy, przebudowy i modernizacji 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiek-
tów i urządzeń wod.-kan., a także robót odtwo-
rzeniowych nawierzchni wraz z kompleksowym 
przywróceniem terenu do stanu pierwotnego 
po wykonywanych robotach oraz czyszczenie 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  
na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. w Gli-

wicach, tj. na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, 
Rudziniec i Sośnicowice.

Termin składania ofert: 27 listopada 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2012 r. o godz. 10.00

KOMUNIKATY
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Centrum Ratownictwa Gliwice,  
ul. Bolesława Śmiałego 2B,

zawiadamia o ogłoszeniu zadania  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Serwis sprzętu radiowego  
dla Centrum Ratownictwa Gliwice.

Termin składania ofert:  22 listopada 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2012 r. o godz. 9.15

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego pn.:

Remonty mieszkań w budynkach gminnych  
i TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miej-
skich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach – Rejony Obsługi  
Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

►		Część 1 – Zadanie nr 1. Remonty mieszkań  
w budynkach gminnych i TBS zarządzanych przez 
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach 
– Rejon Obsługi Mieszkańców nr 4.

►		Część 2 – Zadanie nr 2. Remonty mieszkań  
w budynkach gminnych i TBS zarządzanych 
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gli- 
wicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 6.

►		Część 3 – Zadanie nr 3. Remonty mieszkań  
w budynkach gminnych i TBS zarządzanych 
przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gli- 
wicach – Rejon Obsługi Mieszkańców nr 10.

Termin składania ofert: 23 listopada 2012 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2012 r. o godz. 10.00

OFERTY PRACY

http://www.pup.gliwice.pl/main/index.html
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13069/1
http://www.piast-gliwice.eu/
http://pwik.gliwice.pl
http://www.crg.gliwice.pl/
http://www.2tbszbm.gliwice.pl/
http://www.2tbszbm.gliwice.pl/
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=13581/1&i=2457&str=1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=8603/1&i=23774
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=21530/1&i=23775
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=8603/1&i=23754
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9942/1&i=23779
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23762
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23761
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23763
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1&i=23777
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=9884/1
http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=8575/1
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OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

13 grudnia 2012 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 
zabudowanej 2 budynkami, budynkiem nr 1727, budynkiem nr 1786, 
położonej przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 58 w Gliwicach, 
obejmującej działkę nr 1327 o pow. 0,4187 ha, obręb Sośnica, zapisanej 
w KW nr GL1G/00020177/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 1 483 000,00 zł*
Wadium: 150 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 000,00 zł
* Na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (j.t. DzU nr 177 z 2011 r.,  
poz. 1054) nieruchomość zwolniona jest 
od opodatkowania podatkiem VAT. 

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę  
nr 1327, obręb Sośnica, jest położona  
w strefie peryferyjnej miasta Gliwice przy 
ul. Sikorskiego 58. Działka zabudowana 
jest budynkiem szkoły i budynkiem go-
spodarczym. Według opinii rzeczoznawcy 
majątkowego stan techniczny obu bu-
dynków oceniono jako niezadowalający. 
Nieruchomość jest skomunikowana z dro-
gą publiczną. Dojazd do nieruchomości 
odbywa się drogą asfaltową od ul. żerom-
skiego. Nieruchomość posiada dostęp 
do pełnej sieci uzbrojenia technicznego.  
W najbliższym otoczeniu znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
obejmującego dzielnicę Sośnica-Północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., 
opublikowana w Dz. Urz. Województwa 

Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r.,  
poz. 2372) teren położony w Gliwicach 
przy ul. Sikorskiego, obejmujący działkę 
nr 1327, obręb Sośnica, oznaczony jest 
symbolem 17 U, co oznacza tereny ist-
niejących usług i drobnej wytwórczości.
Teren obejmujący przedmiotową nie-
ruchomość położony jest na obszarze 
górniczym „Sośnica III” oraz w granicach 
ścisłego obszaru rewitalizacji.
Dla terenów znajdujących się w granicach 
obszaru i terenu górniczego „Sośnica III” 
ustala się prowadzenie działalności inwe-
stycyjnej z uwzględnieniem przewidywa-
nych wpływów czynników geologiczno-
górniczych, dotyczących prognozowanych 
skutków eksploatacji górniczej, uzyska-
nych od przedsiębiorstwa górniczego.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą wa-
dium w wysokości 150 000,00 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 tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 1527, obręb Sośnica, oraz 
wpisać, kto będzie nabywcą nieruchomo-
ści”, do 7 grudnia 2012 r. Prosimy o dostar-
czenie dowodu wpłaty (lub kserokopii) 
na stanowisko ds. zamówień publicznych  
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach do 7 grudnia 2012 r.  
do godz. 15.00.

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Gliwicach,  
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  

tel. +48 32/339-31-10, fax +48 32/339-31-17  
zaprasza do przetargu ustnego ograniczonego mające-

go na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej

W skład mienia objętego przetargiem 
wchodzi nieruchomość położona w Gli-
wicach, obręb Nowe Gliwice, złożona  
z działki o numerze 14/34 i powierzchni 
0,4050 hektara, ujawniona w Księdze 
Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, 
prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwi-
cach. Nieruchomość ta stanowi własność 
Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki z o.o. 
w Gliwicach na podstawie aktu notarial-
nego z 8 grudnia 2009 r. Prawo własności 
ARL Sp. z o.o. zostało ujawnione w Księ-
dze Wieczystej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot 
przetargu nie jest obciążona ograni-
czonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod 
realizację przedsięwzięć nowych techno-
logii z branż: informatyka i telekomunika-
cja, biotechnologia, materiały specjalne, 
systemy mikro- i elektromechaniczne. 
Przetarg odbędzie się w drodze ustnej 
licytacji ceny m2 netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie: 5 zł netto/m2

Liczba postąpień: minimum jedno 
Cena wywoławcza: 1 m2 nieruchomości 
netto 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 
pięć złotych i 00 groszy), 1 m2 nierucho-
mości brutto 202,95 zł (słownie: dwieście 
dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
Cena netto całej nieruchomości o nume-
rze 14/34 – 668 250,00 zł (słownie: sześć-
set sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt złotych i 00 groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości o nu-
merze 14/34 wraz z 23% podatkiem VAT 
wynosi 821 947,50 zł (słownie: osiemset 
dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 
czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt 
groszy) – cena wywoławcza całej nieru-
chomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wa-
dium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych i 00 groszy) 
płatne na rachunek Agencji Rozwoju Lo-
kalnego sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 
1285 1000 0022 0891 3984) w terminie 
do 29 listopada 2012 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości roz-
pocznie się 29 listopada 2012 r. o go-
dzinie 10.00 w siedzibie organizatora 
przetargu – Agencji Rozwoju Lokalnego 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincen-
tego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wy-
kupienie „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz  
z wymaganymi dokumentami do 29 listo-
pada 2012 r. do godziny 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze za-
warto w „Specyfikacji istotnych warunków 
przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie 
organizatora przetargu w godz. 8.00-15.00, 
od poniedziałku do piątku od 15 listopada 
2012 r.
cena specyfikacji wynosi 200 zł + 23% 
podatku VAT (słownie: dwieście złotych 
00/100 groszy + 23% podatku VAT), płat-
ne na rachunek Agencji Rozwoju Lokalne-
go Sp. z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 
1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot 
wyłoniony w drodze przetargu od za-
warcia umowy sprzedaży nieruchomości 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”.
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  
w Gliwicach zastrzega prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek  
z ofert.

NIERUCHOMOŚCI

►		RYNEK 18, lokal nr XXII, III piętro, 
361,11 m2, 14 pomieszczeń, sanita-
riat, 2 korytarze, 5 pomieszczeń WC
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
308 400,00 zł
Wadium: 15 500,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
12.30 do 12.40

►		AL. W. KORFANTEGO 5, lokal nr 16,  
III piętro, pow. 90,71 m2, 4 pomiesz-
czenia, 4 korytarze, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne, pomieszczenie 
gospodarcze
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
199 800,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
14.15 do 14.30

►		UL. ZWYCIęSTWA 12, lokal nr IV, 
parter, oficyna, pow. 42,29 m2,  
2 pomieszczenia, WC

Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
82 200,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 9.00 
do 9.15.

►		UL. ZWYCIęSTWA 12, lokal nr VI,  
II piętro, oficyna, pow. 57,03 m2, 3 po- 
mieszczenia, korytarz, łazienka, WC, 
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
89 200,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 9.00 
do 9.15.

►		AL. W. KORFANTEGO 27, lokal nr I, 
parter, pow. 52,69 m2, 3 pomieszcze-
nia i Wc
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
154 900,00 zł
Wadium: 7800,00 zł

Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 6 grudnia 2012 r. od 
10.00 do 10.15.

►		UL. ZYGMUNTA STAREGO 29, lokal  
nr I, parter, pow. 47,37 m2, 2 po-
mieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
199 400,00 zł
Wadium: 10 000,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 6 grudnia 2012 r. od 
11.00 do 11.15

►		UL. KONARSKIEGO 4, lokal nr II, 
parter i I piętro, pow. 82,27 m2 + 
piwnica 21,58 m2, 3 pomieszczenia na 
parterze, 2 pomieszczenia na  
I piętrze, klatka schodowa
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 200,00 zł,
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r. 
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 
11.00 do 11.15

LOKALE NA SPRZEDAŻ

UŻYTKOWE

►		UL. KŁODNICKA 16, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 174,28 m2, 6 pokoi, 
kuchnia, spiżarka, WC, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r., 
godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
351 200,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 
10.30 do 10.45

►		UL. ŁUŻYCKA 12, lokal nr 6a,  
II piętro, pow. 14,18 m2, 1 pokój  
z aneksem kuchennym z dostępem 
do WC na klatce schodowej
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.,  
o godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
30 900,00 zł
Wadium: 1600,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 
2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 
11.30 do 11.45

►		UL. MITRęGI 1, lokal nr 7, poddasze, 
pow. 28.63 m2, 1 pomieszczenie 
użytkowe i WC
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.,  
o godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
18 400,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 10 grudnia 2012 r. od 
13.10 do 13.25

►		UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 14C,  
lokal nr 3, I piętro, pow. 34,16 m2, 
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
84 900,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 
9.30 do 9.45

►		UL. LELEWELA 1, lokal nr 7a,  
II piętro, pow. 51,67 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
118 400,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 
2012 r.
Termin oględzin: 6 grudnia 2012 r. od 
9.30 do 9.45

►		UL. JASIŃSKIEGO 11, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 36,53 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka i przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 13.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
87 000,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 10 grudnia 2012 r. od 
11.30 do 11.45

►		UL. CZAJKI 26, lokal nr 11, II piętro, 
pow. 37,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 13.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
109 300,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 10 grudnia 2012 r. od 
12.30 do 12.45

►		UL. ZYGMUNTA STAREGO 41,  
lokal nr 7, poddasze,  
pow. 50,56 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
132 600,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 6 grudnia 2012 r. od 
10.30 do 10.45

►		UL. KACZYNIEC 15, lokal nr 7, 
poddasze, pow. 69,39 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, dostęp do WC w częściach 
wspólnych nieruchomości
Termin przetargu: 17 grudnia 2012 r.  
o godz. 15.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
103 400,00 zł
Wadium: 5200,00 zł 
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
13.20 do 13.30

►		UL. ZWYCIęSTWA 15, lokal nr 9-10, 
III piętro, pow. 101,81 m2, 4 pokoje, 
kuchnia, 2 przedpokoje, 2 łazienki, 
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
208 900,00 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 4 grudnia 2012 r. od 
10.00 do 10.15.

►		UL. JANA PAWŁA II 17, lokal nr 8,  
III piętro, pow. 105,80 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, WC 

Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
246 000,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
12.00 do 12.15.

►		UL. GRODOWA 18/5, II piętro,  
pow. 76,36 m2 + piwnica 5,80 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, do-
stęp do WC na klatce schodowej 
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
117 900,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
13.50 do 14.05

►		UL. PLEBAŃSKA 8-10, lokal nr 3,  
I piętro, pow. 73,03 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, dostęp do WC 
w częściach wspólnych nierucho-
mości
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 13.00 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
131 500,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
12.50 do 13.05

►		UL. PLEBAŃSKA 8-10, lokal nr 4, 
pow. 55,74 m2, 1 pokój, kuchnia, 
pomieszczenie gospodarcze, dostęp 
do WC w częściach wspólnych  
nieruchomości, I piętro 
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
105 600,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 5 grudnia 2012 r. od 
12.50 do 13.05

►		UL. WRóBLEWSKIEGO 29, lokal  
nr 3, II piętro, pow. 35,54 m2 + 
piwnica 7,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
dostęp do WC (znajdującego się  
w częściach wspólnych nieruchomo-
ści) z klatki schodowej 
Termin przetargu: 19 grudnia 2012 r.  
o godz. 14.30 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
65 700,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Wniesienie wadium do 13 grudnia 2012 r.
Termin oględzin: 10 grudnia 2012 r. od 
13.40 do 13.55

MIESZKALNE

Pełna treść ogłoszeń została opublikowana na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/bip  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu
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KRÓLOWE SWINGU
Gliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na XX Ju-

bileuszowe Jazz Session. Na scenie przy Nowym 
Świecie wystąpią dwie charyzmatyczne kobiety 
o silnych i magnetycznych głosach – Ewa Uryga 
i Ewa Bem. 

– W trakcie tego wieczoru dwie damy pol-
skiego jazzu oczarują nas nastrojowymi, lekkimi  
i sprężystymi rytmami piosenek. Zmienna dyna-
mika utworów, delikatne vibrato oraz zaskakujące 
improwizacje z pewnością przypadną do gustu 
gliwickiej publiczności – przekonują organizatorzy 
koncertu z Impresariatu GTM. 

Ewa Uryga zaprezentuje utwory z albumu „Bal-
lads for Ella”, poświęconego pamięci Elli Fitzgerald. 
Artystce towarzyszył będzie ciepły głos jednego  
z największych polskich wokalistów jazzowych, 
Janusza Szroma. Tymczasem Ewa Bem, świętująca 
40-lecie działalności artystycznej, wykona swoje 
najsłynniejsze piosenki. Koncert zatytułowany 
„Królowe swingu” rozpocznie się 24 listopada  
o godzinie 19.00.  

MUZEUM W GLIWICACh

ul. Pod Murami 2, tel. 32/231-44-94 
zwiedzanie: tak, jak w Willi Caro
Wystawa stała: „Gliwice – miasto wielu kultur.  
Historia Gliwic i pradzieje Ziemi Gliwickiej”
Wystawy czasowe: 
•   „Memento mori” (czynna do 30 grudnia)
•   „Rynek – centrum średniowiecznego i nowożytnego 

miasta” (czynna do 31 sierpnia 2013 r.)

zAMEK pIASTOWSKI

ul. Tarnogórska 129, tel. 32/300-04-04, 
(zamawianie zwiedzania dla grup 605-362-594) 
czynna: od wtorku do soboty od 9.00 do 16.00.
Wystawa czasowa: „Z największą brutalnością... 
Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce, wrzesień  
– październik 1939” (czynna do 30 listopada)

RADIOSTAcjA gLIWIcE

ul. Bojkowska 37 (budynek dawnej Maszynowni) 
zwiedzanie: od wtorku do niedzieli od 10.00 do 16.00.
Wystawa stała: „Słusznie słyną dziś Gliwice…” – wystawa 
odlewów artystycznych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA 
ARTYSTYcznEgO

ul. Dolnych Wałów 8a, tel. 32/231-08-54 
zwiedzanie: wtorek od 11.00 do 16.00, środa od 9.00 do 
15.00, czwartek od 10.00 do 16.00, piątek od 12.00 do 18.00, 
sobota od 12.00 do 17.00, niedziela od 11.00 do 17.00.
Wystawa stała: „Dziewiętnastowieczne wnętrza 
mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”
Wystawy czasowe: 
•   „Kościoły drewniane na Górnym Śląsku” (czynna  

do 21 grudnia)
q 23 listopada, godz. 16.30: „Beton, nie „Miś”.  

O codzienności lat 70. na Górnym Śląsku” – otwarcie 
wystawy (wstęp wolny)

q 24 listopada, godz. 16.00: „Luksus i dekadencja  
w starożytnym Rzymie” – wykład z cyklu „ARTEfakty” 
(wstęp wolny)

q 25 listopada, godz. 16.00: „Rodzina śląska  
– wierzenia, zwyczaje i obrzędy” – wykład z cyklu 
„Cykle śląskiego życia” (wstęp wolny) 

CZYTELNIA SZTUKI (www.czytelniasztuki.pl)

WILLA cARO

www.muzeum.gliwice.pl 
Wstęp do wszystkich oddziałów  
w SOBOTY jest BEZPŁATNY!

ul. Kościuszki 17, tel. 32/231-54-05 
www.biblioteka.gliwice.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W GLIWICACh

ul. Fredry 6 – Park Chopina, tel. 32/231-32-39
zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 9.00 do 17.00,
sobota, niedziela – od 10.00 do 17.00,  
w poniedziałki – Palmiarnia nieczynna

pALMIARnIA MIEjSKA

GLIWICKI TEATR MUZYCZNY
ul. Nowy Świat 55/57,  
tel. 32/232-11-01, 32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 23 listopada: „Księżniczka czardasza” (18.30)
q 24 listopada: XX Jubileuszowe Jazz Session „Królowe 

swingu” – koncert Ewy Bem i Ewy Urygi (19.00)
q 25 listopada: „Klimakterium… i już” (16.00)

ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 (kasa), 
32/238-25-01 (biuro), www.amok.gliwice.pl

KInO AMOK

Rynek 4 – 5
GALERIA MIEJSKA M{PI}K

CENTRUM INFORMACJI 
KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

„Scena BAJKA – Kino AMOK”,  
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-38-55,  
e-mail: centrum@muzeum.gliwice.pl  
czynne od wtorku do soboty – od 10.00 do 18.00

KULTURA

Dobiega końca XIV Międzynarodowy Festiwal Gitarowy w Gliwicach. Przed nami 
ostatni koncert. 25 listopada na scenie Centrum Edukacyjnego im. bł. Jana Paw-
ła II (vis-á-vis katedry) zagrają flecista Salvatore Lombardi i gitarzysta Piero Viti. 

Włoscy muzycy występują razem od 1985 r.  
i są jednym z najbardziej cenionych duetów tego 
typu na świecie. Zagrali większość repertuaru na 
flet i gitarę oraz przywracają do życia wiele na 
nowo odkrytych kart muzycznych przeszłości.  
I właśnie za ciągłe poszukiwanie i proponowanie 
wartościowego repertuaru na ten skład instrumen-
tów, a zarazem za wyjątkowe brzmienie są oklaski-
wani przez publiczność oraz wychwalani przez prasę.

Laureaci wielu konkursów, występowali na 
największych festiwalach i koncertowali we Wło-
szech, USA, Rosji, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech. 

Publikują własne transkrypcje oraz utwory im 
dedykowane. Obaj są profesorami konserwato-
riów – Salvatore Lombardi w Avellino, a Piero Viti  
w Benevento, prowadzą też liczne seminaria  
i kursy mistrzowskie.

Na gliwickiej scenie Salvatore Lombardi i Piero 
Viti zaprezentują utwory takich kompozytorów, 
jak: F. Carulli, J. L. Tulou, G. Rossini, E. Avitabile, 
G. Drozd, A. Piazzolla i F. Borne. Początek kon-
certu – godz. 18.00. Bilety będą dostępne przed 
występem. Organizatorem festiwalu jest Gerard 
Drozd, gliwicki kompozytor i gitarzysta. 

(bom)

FESTIWAL GITAROWY
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WWW.TEATR.GLIWICE.PL
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