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Kto wzniesie  
PODIUM?
To wciąż jeszcze niewiadoma, 

choć procedura przetargowa 

nabrała tempa. 29 kwietnia 

w Urzędzie Miejskim otwarto 

koperty z ofertami polskich  

i zagranicznych firm. Co za-

proponowali uczestnicy prze- 

targu?

6
Miasto przyjazne 
biznesowi
Gliwice znalazły się w czołów-

ce rankingu miast przyjaznych 

biznesowi. W zestawieniu przy-

gotowanym przez tygodnik 

„Newsweek” zajęły trzecie miej-

sce w Polsce – za Krosnem i Dą-

brową Górniczą. 

10
Pożegnanie  
mistrza
Adam Wiercioch – jeden z naj- 

wybitniejszych gliwickich spor-

towców – zakończył karierę. 

Szpadzistę, wielokrotnego 

medalistę Mistrzostw Europy 

i Świata, drużynowego srebr-

nego medalistę olimpijskiego  

z Pekinu, pożegnaliśmy „na 

sportowo” . 

Detektywistyczne zagadki, muzealny labirynt, a także 
ceramiczne zajęcia, pokazy przedwojennych radio-
odbiorników, plenerowe malowanie historii Gliwic  
– w najbliższą sobotę (14 maja) czeka nas kolejna 
edycja Nocy Muzeów. Do północy będzie można bez-
płatnie zwiedzać wystawy w każdym z oddziałów 
gliwickiego Muzeum: Radiostacji, Zamku Piastow-
skim, Oddziale Odlewnictwa Artystycznego i Willi Caro. 
Szczegóły na stronie 16.

Nadzieja, smutek, radość przenikają mury Cen-
trum od dekad. Przed wojną działał tam szpital 
ginekologiczny, o czym przypomina rzeźbio-
na alegoria macierzyństwa. Jesienią 1947 r.  
w ceglanym pawilonie przy dzisiejszym Wy-
brzeżu Armii Krajowej 15 otwarto Pań-
stwowy Instytut Przeciwrakowy, 
który przekształcono następ-
nie w oddział Centrum On-
kologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie. W tym 
roku ta cenio-na w kraju i na 
świecie placówka obchodzi 
60-lecie istnienia.
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Nie marnują czasu na zbędne opowieści o swo-
ich planach. Oni po prostu działają, pomaga-

jąc potrzebującym i zmieniając najbliższe 
otoczenie. Oto liderzy społeczni minione-
go roku – laureaci konkursu ogłoszonego 
przez prezydenta Gliwic.

GRAŻYNA GRZESIK – otrzymała głów-
ny tytuł Gliwickiego Lidera Społecznego Ro-

ku 2010. Jest prezesem Stowarzysze-
nia Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży, które działa 
głównie w sferze edukacji i kultury.  

W przeciągu kilkunastu lat (od 1998 r.) 
SARM otworzyło kilka placówek edu-

kacyjnych, m.in. Ogólnokształcącą Szko-
łę Sztuk Pięknych, Liceum Plastyczne, Li-

ceum Ogólnokształcące „Animator” (jeden z jego profili to przysposobienie wojskowe) 
oraz szkoły dla osób dorosłych chcących uzupełnić wykształcenie. Placówki te działają 
w charakterystycznym żółtym budynku przy ul. Barlickiego 3.

– Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pierw-
szy to „Zdobądź zawód, o jakim marzysz”, adresowany do gliwiczan powyżej 18. roku życia. 
Uczestnicząc w nim, można nabyć umiejętności technika usług kosmetycznych, bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, organizacji reklamy lub fototechnika. Drugi projekt nosi tytuł „Aby ta-
lenty mogły rozkwitać”. W jego ramach prowadzimy nieodpłatne przedszkole integracyjne 
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Działa ono w Sośnicy przy ul. Sikorskiego 132. Oferujemy  
w nim naukę języka angielskiego, lekcje wokalno-taneczne, rytmikę, zajęcia sportowe  
jiu-jitsu, gimnastykę korekcyjną, a także kurs fotografii dla początkujących i wycieczki – mó-
wi Grażyna Grzesik.

Stowarzyszenie uruchomiło również centrum kulturalne w Starej Fabryce Drutu przy 
ul. Dubois. Najważniejsze wydarzenie związane z tym miejscem to Festiwal „Halo!gen”, 
podczas którego prezentowane są m.in. ekspozycje malarskie i fotograficzne, odbywają 
się liczne koncerty muzyczne oraz pokazywane jest współczesne polskie kino. Tegorocz-
ną edycję „Halo!genu” (http://fabrykadrutu.org.pl) zaplanowano w dniach 27 – 28 maja. 
– Mamy w planach pełną rewitalizację Fabryki Drutu. W przyszłości mogłaby się ona stać ca-
łorocznym centrum kultury, do którego przeniesiono by pracownie artystyczne dla uczniów 
szkół plastycznych. Marzy nam się także uruchomienie wielkiej galerii – zdradza laureatka. 
Przypomina, że na razie w Fabryce Drutu można oglądać prace dyplomowe uczniów szkół 
artystycznych prowadzonych przez SARM. Odbywa się tam także festiwal Manufaktura 
Dźwięku, którego celem jest wyłonienie i promowanie najzdolniejszych śląskich zespo-
łów muzycznych. Więcej informacji na temat działań SARM można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.halogen.org.pl.

– Naszym sukcesem jest to, że potrafimy się utrzymać i ciągle podnosimy jakość działań 
– nie ukrywa Grażyna Grzesik. – Nagroda prezydenta miasta jest dla mnie wielkim zasko-
czeniem – dodaje. – Czuję się ogromnie wyróżniona. To dla mnie silna motywacja do dal-
szej pracy! – podkreśla.

Anita Szczecina, Monika Wojdowska

NAGRODZENI – WYRÓŻNIENI

ŁUKASZ ANDZEL – wyróżniony tytułem Lidera Społecznego 2010 Roku  
– działa w gliwickich organizacjach: Centrum Kształcenia i Dialogu „Theotokos” oraz 
Business Management Clubie Gliwice, a także w Towarzystwie Opieki nad Zwierzę-
tami w Zabrzu i Fundacji Integro z Bytomia. Jest koordynatorem projektów wspie-
rających społeczność lokalną, młodzież i seniorów oraz rozwijających współpracę 
międzynarodową. Obecnie stara się uruchomić klub seniora na gliwickim osiedlu 
Kopernika. Realizuje też projekty z sąsiadami z Ukrainy i Niemiec. Czego dotyczą? 
Głównie możliwości, jakie daje ekonomia społeczna w zatrudnianiu osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym oraz samozatrudnienia w spółdzielniach socjalnych. 
Inne projekty międzynarodowe to wizyty studyjne studentów z Białorusi, Ukrainy  
i Rosji. Łukasz Andzel aktywnie włącza się również w kształcenie młodzieży w ramach 
„Europejskiej Szkoły Liderów” i „Europejskiej Szkoły Języków Obcych”. 

BRYGIDA BUHL – wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodziet-
nych im. św. Józefa – otrzymała wyróżnienie specjalne za życzliwość, wrażliwość 
i ponadprzeciętne zaangażowanie w pomoc potrzebującym rodzinom. Laureatka 
podkreśla, że codzienna praca w stowarzyszeniu nie należy do najlżejszych, ale daje 
wiele satysfakcji. Na czym polega? Na koordynowaniu wydawania paczek żywno-
ściowych otrzymywanych z Banku Żywności i w ramach unijnego programu PEAD, 
a także na organizowaniu zbiórek artykułów spożywczych. 

Z pomocy stowarzyszenia korzystają nie tylko rodziny wielodzietne, ale i inne 
osoby potrzebujące. Początkowo wsparciem objętych było 400 osób, ale liczba 
ta szybko wzrosła do 2300. Stowarzyszenie stara się zapewnić rodzinom nie tylko 
strawę dla ciała, ale i dla ducha. W tym celu organizuje dla nich wyjazdy, by rodzice  
i dzieci mogli choć przez chwilę zapomnieć o codziennych troskach.
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Sprawę pomoże im załatwić konsultant ds. osób niepeł-
nosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze 
UM. Udogodnienie takie wprowadzono z uwagi na bariery 
architektoniczne istniejące w siedzibie PUP przy Pl. Inwali-
dów Wojennych. 

Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się ze swoimi 
pytaniami do pracownika magistratu, który skontaktuje się  
z przedstawicielami urzędu pracy i przekaże zainteresowanym 

potrzebne informacje. W razie konieczności bezpośredniego 
kontaktu, pracownik PUP w ciągu 15 − 20 minut zgłosi się do 
Urzędu Miejskiego. Tu będą załatwiane wszystkie sprawy for-
malne oraz umawiane kolejne spotkania. 

Jeśli grupa osób oczekująca na realizację tej samej usłu-
gi będzie większa, w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji 
Osób Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34 – oficyna) zor-
ganizowane zostaną spotkania tematyczne. (sza)

Udogodnienie dla niepełnosprawnych 
Dołącz do nas!

Drogi Czytelniku! „Miejski Serwis Informa-
cyjny – Gliwice” ma swój profil na Facebooku. 
Znajdziesz tam najświeższe informacje, skróty 
najciekawszych artykułów publikowanych na 
łamach „miśka”, filmiki oraz – rzecz jasna – zdję-
cia. Dołącz do nas i stań się aktywnym człon-
kiem „portalowej” społeczności! Wyszukasz nas, 
wpisując w pasku facebookowej wyszukiwarki 
pełną nazwę gazety. 

Od początku maja osoby mające problemy z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, mogą przyjść także do Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa 21. 
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Oferty złożyło 11 firm i konsorcjów z Polski, Czech, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Naj-
niższą cenę wykonania zadania (280 440 000 zł) zaproponował grecki Intracom Construc-
tions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions. Tuż za nim uplasował się Poli-
mex-Mostostal z Warszawy (294 285 566,18 zł). Najwyżej budowę PODIUM wyceniło zaś 
portugalsko-polskie konsorcjum Mota-Engil. Zaoferowana cena to 379 490 106,28 zł. 

– To, kto ostatecznie wybuduje PODIUM, okaże się dopiero po dokładnym sprawdzeniu 
nadesłanych ofert. Komisja przetargowa ma na to 90 dni – wyjaśnia Mariusz Komidzierski, 
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Gliwicach. – Będziemy spraw-
dzać oferty pod kątem zgodności ich treści ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
a w razie konieczności – występować o wyjaśnienia i uzupełnienia oferty zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych. Dopiero po tych czynnościach możliwy będzie wybór oferty 
najkorzystniejszej. Najwcześniejszy możliwy termin zawarcia umowy z wyłonionym wyko-
nawcą to – wedle naszych szacunków – lipiec tego roku.

Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa powstanie do końca 2013 roku (w termi-
nie do 27 miesięcy po zawarciu umowy) w miejscu dawnego stadionu XX-lecia. Organi-

zowane tam koncerty i imprezy sportowe w różnych dyscyplinach (o randze mistrzostw 
świata czy Europy) obejrzy 15 tys. widzów. Projekt PODIUM ma zostać dofinansowany 
kwotą ponad 141 mln zł z funduszy europejskich. (kik)

Kto wzniesie 
PODIUM?

To wciąż jeszcze niewiadoma, choć procedura przetargowa nabrała 
tempa. 29 kwietnia w Urzędzie Miejskim otwarto koperty z ofer-
tami polskich i zagranicznych firm. Na budowę hali widowiskowo-
sportowej miasto zaplanowało 382 mln 226 tys. zł brutto. Pewne 
jest, że wyłoży mniej. Ile zaproponowali uczestnicy przetargu?

71 dwuosobowych zespołów z całej Polski 
wzięło w miniony weekend udział w 2. edycji 
Rajdu Miejskiego 360 Stopni. Komendę do star-
tu wydał na gliwickim Rynku prezydent Zygmunt 
Frankiewicz. Zawodnicy przez dwa dni pieszo, 
rowerem, kajakiem i na rolkach pokonali 100 km. 

Były też zadania specjalne − przejście przez most li-
nowy nad Kłodnicą, wejście na 45-metrową wieżę 
Cechowni w Nowych Gliwicach czy ułożenie puzzli. 
W niedzielę do gry włączył się team „Olimpijczyków 
Dwóch”: Radosław Zawrotniak – szpadzista, wice-
mistrz olimpijski z Pekinu oraz Mateusz Ligocki  
– snowboardzista, olimpijczyk z Turynu i Vancouver. 
W poszczególnych kategoriach najszybsi okazali 
się: Łukasz Warmuz i Ireneusz Waluga, Aleksandra 
Popiel-Kruk i Arkadiusz Dziewior, Sylwia Libardi-
Kłyś i Ryszard Kłyś, Marcin Zdziebło i Andrzej Ma-
cioł. Przy mecie pod Radiostacją dla wszystkich 
gliwiczan zorganizowano m.in. koncert szantowo-
folkowy w wykonaniu zespołów Sąsiedzi i Beltaine 
oraz piknik rodzinny. (sza)

fot. A. Ziaja
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Tysiące pacjentów i 257 lekarzy różnych specjalności on-
kologicznych. Ponad sto tysięcy konsultacji rocznie. Dziewięć 
specjalistycznych zakładów, pół tysiąca łóżek w 6 klinikach 
onkologicznych uzupełnionych w ubiegłym roku o Oddział 
Transplantacji Szpiku, Poradnia Rehabilitacyjna, 22 gabine-
ty lekarskie w rozbudowywanej Przychodni Przyklinicznej,  
11 nowoczesnych przyspieszaczy (w tym „CyberKnife” i przy-
spieszacz do tomoterapii), własny cyklotron, pawilon PET, 
ponad 100 zrealizowanych projektów badawczych. Te im-
ponujące dane mówią same za siebie. Gwoli prawdy, nale-
żałoby ich przytoczyć dużo więcej. 

Dzisiejsze Centrum Onkologii zarządzane od dwóch de-
kad przez prof. Bogusława Maciejewskiego należy do wio-
dących w Polsce ośrodków kliniczno-naukowych. Zapewnia 
pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na świato-
wym poziomie. Zespół lekarzy jest szkolony w najważniej-
szych europejskich i amerykańskich ośrodkach onkologicz-
nych. Nie zawsze tak było.

Początki Centrum należały do  
wyjątkowo skromnych i trudnych
U zarania działały tam trzy kliniki. Zespół lekarzy liczył 

28 osób. Przychodnia przykliniczna zajmowała trzy gabi-
nety. Liczba łóżek dopiero pod koniec lat 60. wzrosła do  
200 (i taka utrzymywała się do późnych lat 90.). Jeśli dodać, 
że Centrum dysponowało pierwotnie dość prostym sprzę-
tem, w tym jednym 
aparatem do prze-
świetleń i jednym do 
zdjęć kostnych oraz 
łącznie pięcioma apa-
ratami rentgenote-
rapeutycznymi orto-
woltowymi, wyłania 
się z tego mało opty-
mistyczny obraz.

– W trudnym okresie pierwszych 25 lat – przy niedostat-
ku i technologicznie przestarzałym wyposażeniu aparaturo-
wym – kluczową rolę odegrał w ówczesnym Instytucie jego 
dyrektor, docent doktor Jeremi Święcki. Był wspaniałym on-
kologiem klinicystą, mentorem i nauczycielem ogromnej rze-
szy onkologów – podkreśla prof. Maciejewski. Doc. Święcki 
(następca dr. Byliny, organizatora gliwickiej placówki on-
kologicznej) kierował Centrum ponad 30 lat. Swoją misję  
zaczął w 1951 r. – Na każdym kroku udowadniał, że najważ-
niejszy jest pacjent. Był wzorem lekarza o ogromnej wiedzy 
praktycznej i niezłomnej etyce zawodowej, którą nieustan-
nie przekazywał współpracownikom – wspomina prof. Ma-
ciejewski. 

Pod koniec lat 70. zespół lekarski Centrum Onkologii li-
czył już prawie 300 osób. Pomimo trudności i ograniczeń, 
wykształcono tam do tego okresu 13 anatomopatologów, 
49 klinicystów w zakresie histopatologii onkologicznej oraz 
80 cytologów.

Rozbudowa. „Tylko” 20 lat 
W 1981 r. zapadła odgórnie decyzja o rozbudowie „gliwic-

kiej onkologii”. Obfitowała ona w trudności, biurokratyczne 
przeszkody, organizacyjny bezład i leniwe zwroty akcji. Jako 
pierwszy został oddany Zakład Radioterapii. O jakości jego 
wykończenia mógł świadczyć fakt, że już pod koniec ubie-
głego stulecia wymagał generalnego remontu i przebudo-
wy. Centrum odzyskało kontrolę nad rozbudową dopiero  
w połowie lat 90. – Paradoksalne jest to, że może dzięki te-
mu jej końcowy etap przypadł na okres nowych technologii  
budowlanych i najnowocześniejszego wyposażenia?... – zasta-
nawia się dzisiaj prof. Maciejewski. 

Onkolog humanista
Tak zwykło się mówić o wieloletnim szefie Zakładu Ra-

dioterapii w Centrum Onkologii, prof. Andrzeju Hliniaku. 
Stworzył on nie tylko śląską, ale ogólnopolską szkołę ra-
dioterapii. Jego osobowość promieniowała na wszystkich. 
Uczniowie profesora do dzisiaj pracują w wielu ośrodkach 
krajowych. W latach 60. zainicjował on unikalne, uznane  
w skali światowej badania nad tzw. frakcjonowaniem daw-
ki promieniowania na modelu raka skóry u ludzi. Ich wyniki 
są do dzisiaj cytowane i stały się fundamentem dla dalszych 
nowatorskich eksploracji w wielu ośrodkach światowych. Za 
te osiągnięcia uhonorowano profesora (oraz jego ucznia,  
prof. Maciejewskiego) członkostwem w prestiżowym Ame-
rican College of Radiology.

Dowody…
W ciągu 60 lat istnienia Centrum wyrobiło sobie świato-

wą renomę – naukową i kliniczną. W 2004 roku dział badaw-
czy placówki uzyskał krajowy status Centrum Doskonałości. 
Dwa lata później Międzynarodowa Agencja Energii Atomo-
wej przyznała Centrum Onkologii w Gliwicach status Euro-
pejskiego Centrum Doskonałości w Radioterapii. 

…i dokonania
Spośród wielu osiągnięć Centrum do wyjątkowych i ory-

ginalnych należy zaliczyć m.in. leczenie guzów przy wyko-
rzystaniu sieci stereotaktycznej radioneurochirurgii. Uczest-

niczą w tym chorzy, 
u których wskaźnik 
wyleczenia jest nie-
mal zerowy! Naj-
pierw są oni podda-
wani precyzyjnemu 
rezonansowi magne-
tycznemu będącemu 
spektroskopią rezo-
nansu, która ujawnia 
nie tylko guz nowo-

tworowy, ale pokazuje również główne szlaki mózgowe 
wzroku, słuchu, czucia, smaku czy mowy, a także pokazuje, 
jaka jest lokalizacja guza względem tych szlaków. Te obrazy 
są przesyłane cyfrowo do neurochirurgicznej sali operacyj-
nej, znajdującej się w Sosnowcu. 

Kieruje nią prof. Henryk Majchrzak. Korzysta on ze spe-
cjalnego systemu neuronawigacji i porównuje to, co ma 
obrazowo przedstawione w rezonansie spektroskopowym, 
z polem operacyjnym. Obrazy wracają następnie do gliwic-
kiej radioterapii. Wiązki promieniowania aplikowane chorym 
przez superprecyzyjny „Nóż Cybernetyczny” są tak zaplano-
wane, że ogniskują się na pozostałości, na marginesach gu-
za. – Dzięki tej metodzie leczenia o ponad 30% zmniejsza się 
powikłania pooperacyjne. Chorzy nie wychodzą z twarzą po-
rażoną paraliżem, pozostają nadal pełnosprawni – akcentuje 
prof. Maciejewski. 

Do wielkich osiągnięć Centrum należy również zaliczyć 
opracowanie przez prof. Barbarę Jarząb w pełni skutecznej 
metody profilaktycznego wycięcia tarczycy u dzieci z gene-
tycznym 100-procentowym obciążeniem raka rdzeniaste-
go tarczycy. Nie można także pominąć dokonań gliwickich 
onkologów w sferze doskonalenia technik chirurgii rekon-
strukcyjnej i mikronaczyniowej. – Jesteśmy trzecim w świecie 
ośrodkiem, który wykonał rekonstrukcję tchawicy. Nauczyliśmy 
się metod rekonstrukcyjnych w ośrodku leczenia nowotworów 
w Huston – przypomina prof. Maciejewski. (kik)

Diamentowy jubileusz
Instytut Onkologii – Gliwice, lata 40.

Aparat ortowoltowy

Pierwsza bomba kobaltowa

Pomiary dawki – dozymetria kliniczna

Przygotowanie aplikatorów radowych

60-lecie Instytutu Onkologii  
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach

dokończenie ze str. 1

Serdecznie dziękujemy prof. Bogusławowi Maciejewskie-
mu za udostępnienie artykułu pt. „Ośrodki onkologiczne 
w Polsce. 60 lat Gliwickiego Oddziału Instytutu Onkologii 
im. M. Skłodowskiej-Curie”

„Centrum Onkologii w Gliwicach tworzy zespół 
ludzi, którzy przy różnych osobowościach sta-
nowią jedną rodzinę. Tutaj pozwala się ludziom 
wykazywać inicjatywę i inteligencję. Oni nadają 
bieg następnym pokoleniom”

prof. Bogusław Maciejewski, „Warsaw Business Guide”
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Wiosna w pełni i na miejskich drogach coraz częściej będą widocz-
ne ekipy remontowe. Naprawy jezdni i chodników będą prowadzone  
w różnych dzielnicach Gliwic. Łączny koszt tych zadań oszacowano na 
ponad 13 mln zł. 

Kilka dni przed planowanym terminem zakończył się remont skrzyżowania 
ulic Wyszyńskiego i Zwycięstwa. To kolejne miejsce, z którego usunięto wy-
eksploatowane torowisko tramwajowe. Zastąpiła je nowa, gładka jezdnia.

Przejeżdżające przez stare torowisko samochody powodowały wstrząsy 
odczuwalne przez mieszkańców kamienic, którzy przekazywali do Zarządu 
Dróg Miejskich wiele zgłoszeń w tej sprawie. Remont skrzyżowania rozpo-
czął się 29 kwietnia, a jego zakończenie planowano wstępnie na 11 maja. 
Tymczasem już 6 maja w południe całe skrzyżowanie zostało oddane do 
użytku. Drogowcom nie przeszkodziła nawet niespodziewana o tej porze 
roku zimowa aura. 

Sezon na remonty 
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 ul. Toszecka/Myśliwska + frag-
menty ul. Toszeckiej – remont 
nawierzchni jezdni 

 ul. Łabędzka (od ul. Edisona do 
ronda) – remont nawierzchni 
jezdni  

 ul. Ziemięcicka (fragmenty)  
– remont nawierzchni jezdni 

 ul. Oświęcimska (fragmenty)  
– remont nawierzchni jezdni 

 ul. Główna (od nowego odcinka 
w kierunku śluzy) – remont na-
wierzchni jezdni 

 Droga Krajowa nr 88 (od es-
takady nad torami kolejowymi  
w kierunku Zabrza – fragmenty)  
– remont nawierzchni jezdni 

 ul. Jagiellońska (od ul. Konar-
skiego do ul. Hutniczej) – remont 
nawierzchni jezdni 

 ul. Syriusza (fragmenty) – re-
mont nawierzchni jezdni 

 ul. Zielona – niskonakładowe 
utwardzenie nawierzchni 

 Wilcze Gardło – remont chod-
ników w okolicy Placu Jaśminu 
(fragmenty)

 ul. Kozielska (od ostatnich zabu-
dowań w kierunku A4 – wybrane 
fragmenty) – remont nawierzch-
ni jezdni 

 ul. Kosów (od ul. Rybnickiej do 
ul. Pliszki – fragmenty) – remont 
nawierzchni jezdni 

 ul. Żernicka (od ul. Elsnera do  
ul. Wigilijnej) – budowa chodni-
ka i ścieżki rowerowej

 ul. Kolberga – remont na-
wierzchni jezdni

 ul. Saturna 1 – 7 – remont na-
wierzchni chodnika

 ul. Brzozowa (od przedszkola 
do ul. Topolowej) – remont na-
wierzchni jezdni i chodników

 ul. Poniatowskiego – remont 
alejek skweru i miejsc postojo-
wych wokół skweru

 ul. Dzionkarzy (droga do base-
nu) – remont nawierzchni jezdni 
i chodników

 ul. Kosmonautów (od wyremon-
towanej części do ul. Zygmun-
towskiej) – remont nawierzchni 
jezdni i chodników

 ul. Piastowska (od ul. Toruńskiej 
do ul. Kilińskiego) – remont na-
wierzchni jezdni i chodników

 ul. Wróblewskiego – remont na-
wierzchni chodników i budowa 
miejsc postojowych po stronie 
oświetlenia przyulicznego

 ul. Sojki – remont nawierzchni 
jezdni i chodników

 ul. Zimnej Wody – remont na-
wierzchni jezdni i chodników 
oraz utwardzenie miejsc posto-
jowych płytami ażurowymi

 łącznik ul. Reja – Kasprowicza 
– remont nawierzchni jezdni 

 ul. Tylna – remont nawierzchni 
chodników

 ul. Zawiszy Czarnego (od  
ul. Kazimierza Wielkiego do 
ul. Mickiewicza) – remont na-
wierzchni chodnika

 ul. Jana Pawła II (od ul. Baszto-
wej do ul. Górnych Wałów) – re-
mont nawierzchni chodnika

 ul. Witkiewicza (od ul. św. Mar-
ka do ul. Opolskiej) – remont na-
wierzchni chodników

 ul. Jasnogórska 14 – 16 – re-
mont nawierzchni chodników

 ul. Toszecka (od ul. Jagodowej 
do ul. Nad Łąkami) – budowa 
chodnika

 ul. Grottgera 38 – 40 – utwar-
dzenie miejsc postojowych

 ul. Kozielska – remont na-
wierzchni parkingu przy ogród-
kach działkowych w rejonie  
ronda

 ul. Wielicka (od ul. Odrowążów 
do ul. Na Filarze) – remont na-
wierzchni chodnika

 ul. Szymanowskiego (od ul. El-
snera do ul. Omańkowskiej) – bu-
dowa chodnika

 ul. Kurpiowska – budowa chod-
nika

– Staramy się systematycznie poprawiać stan gliwickich ulic. Co roku sporządzamy listę najważniej-
szych zadań do wykonania. Ulice i chodniki do naprawy wybieramy na podstawie kontroli prowadzonych 
przez naszych inspektorów w terenie, analizujemy liczne zgłoszenia od mieszkańców, uwagi miejskich 
radnych i wnioski przekazywane z Centrum Ratownictwa Gliwice – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Zanim wiosną ruszą większe prace remontowe, sprawdzany jest też stan ulic po zimie. W ramach 
bieżących napraw uwzględniane są uszkodzenia, które powstały na skutek mrozów. – Trudno na razie 
oszacować, ile dokładnie będzie kosztowało łatanie dziur. Sezon zimowy rozpoczął się w minionym roku 
dość wcześnie. Na samo odśnieżanie ulic wydaliśmy ponad 11 mln zł – wylicza rzecznik ZDM.

Remonty uwzględnione na tegorocznej liście zadań będą prowadzone w różnych częściach Gli-
wic, a przeprowadzi je – na zlecenie ZDM – Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Obejmują 
naprawę nawierzchni jezdni lub ich fragmentów, naprawę i budowę chodników (w jednym wypadku  
z wytyczeniem ścieżki rowerowej), remonty i tworzenie miejsc postojowych dla samochodów. 

To nie wszystkie zadania realizowane w tym roku przez ZDM. Ruszyły już prace przy budowie es-
takady łączącej ulice Perseusza z Portową. Obiekt powstanie nad torami kolejowymi, ułatwi przejazd  
z północnych dzielnic miasta do centrum, a w przyszłości także do Drogowej Trasy Średnicowej. Za-
rząd Dróg Miejskich uczestniczy także (wraz ze Śląską Siecią Metropolitalną) w realizacji innego du-
żego przedsięwzięcia – wdrażania nowoczesnego systemu sterowania sygnalizacją świetlną. (al) 

Planowane remonty ulic i chodników na 2011 r.

Szybko i gładko

– Zaczęliśmy w długi weekend majowy, kiedy na ulicach jest mniej samochodów. Nasze ekipy pracowały 
codziennie od rana do wieczora, a nawet nocą – podkreśla Henryk Małysz, prezes Przedsiębiorstwa Re-
montów Ulic i Mostów.

Duże znaczenie miała także współpraca z innymi firmami. – Ze swoich zobowiązań dobrze wywią-
zała się spółka Tramwaje Śląskie, która w terminie usunęła i wywiozła torowisko. Sprawnie swoje zada-
nia przeprowadzili też właściciele sieci podziemnego uzbrojenia, którzy sprawdzili ich stan techniczny  
i wykonali niezbędne naprawy – podkreśla szef PRUiM. Szybko udało się też ułożyć nową nawierzch-
nię jezdni, bo okazało się, że podbudowa drogi jest w niezłym stanie i nie trzeba było jej w całości 
wymieniać. (al)
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Praca, prestiż, 
promocja

23 nowe inwestycje pozyskała w ubiegłym roku Katowicka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna (KSSE). Ich realna wartość to mniej więcej 
1,1 mld zł. Nowi przedsiębiorcy zadeklarowali stworzenie w strefie 
ponad 900 etatów. W praktyce jednak – jak wyliczyli przedstawi-
ciele KSSE – przybyło tam niemal 3 tys. miejsc pracy! 

Skąd ta różnica? – To efekt realizacji kilku 
wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć, jak i przy-
jęć pracowników w już działających firmach  
– wyjaśnia Piotr Wojaczek, prezes KSSE. Tylko 
w podstrefie gliwickiej – największej obecnie 
części KSSE – na reinwestycje i utworzenie no-
wych miejsc pracy zdecydowały się w ostatnim 
półroczu 3 przedsiębiorstwa (SEST-LUVE, Ma-
pei Polska i Vesuvius Poland). Jak będzie da-
lej? Piotr Wojaczek spodziewa się w tym roku  
w strefie 25 – 30 kolejnych projektów inwesty-
cyjnych o łącznej wartości 1,2 mld zł. Dzięki te-
mu w całej KSSE powinno powstać ponad ty-
siąc miejsc pracy. Jest wielce prawdopodobne, 
że 40% nowych przedsięwzięć stanowić będą 
reinwestycje firm strefowych. Warto zadać py-
tanie: Dlaczego tak się dzieje?

Do inwestowania  
i rozszerzania działalności  

w strefie ekonomicznej  
zachęcają przedsiębiorców 
liczne zachęty – szczególnie 

zwolnienia z podatku  
dochodowego.

W przypadku podstrefy gliwickiej docho-
dzą do tego: korzystna lokalizacja w sąsiedz-
twie skrzyżowania autostrad A4 i A1, bliskość 
portu śródlądowego i kontenerowego ter-
minalu kolejowego, funkcjonujących w ra-
mach Śląskiego Centrum Logistyki, możliwość 
współpracy z Politechniką Śląską i zatrudniania 
jej absolwentów (potencjalnych pracowników 
o wysokich kwalifikacjach), a także – wsparcie 
ze strony władz lokalnych. 

Dla gliwickiego samorządu 
obecność w strefie ma  

znaczenie ekonomiczne  
i promocyjne. „Strefowe  

miasta” stają się  
bowiem przykładem  

do naśladowania.

Opinię tę potwierdza Katarzyna Sadow-
ska z Krakowskiego Parku Technologicznego 
(ekspert Dziennika Gazety Prawnej). – Kilkana-
ście lat funkcjonowania stref w różnych polskich 
miastach i gminach dowiodło, że wywierają one 
ogromny pozytywny wpływ na rozwój gospo-
darczy danych obszarów. Zostało to dostrzeżo-
ne przez władze samorządowe i obecnie to one 
zabiegają, by tworzyć strefy na ich terenach. 
Budowane w oparciu o specjalne strefy ekono-
miczne sukcesy gospodarcze Mielca, Niepoło-
mic czy Gliwic stały się przykładem dla innych 
samorządów, których aspiracją stał się dyna-
miczny rozwój gospodarczy – podkreśla ona 
w komentarzu „Dlaczego strefy ekonomicz-
ne są ważne dla regionów” (Dz GP nr 57/2011  
z 23 marca 2011 r., dodatek Tygodnik Samo-
rządowy, str. 5). 

Ekspertka dowodzi, że obecność stref eko-
nomicznych może istotnie wpłynąć na różne 
obszary działania miast i gmin. – Nie ma lep-
szej rekomendacji dla gminy niż działające za-
kłady i zadowoleni przedsiębiorcy. Rosną wpły-
wy z podatku od nieruchomości, co umożliwia 
kolejne inwestycje infrastrukturalne, a po paru 
latach samorządy mogą się skupić na popra-
wianiu jakości życia mieszkańców – przekonuje  
w podsumowaniu komentarza. (kik) 
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Masz ochotę sprawdzić możliwości elektrycznych aut, uczestniczyć  
w interaktywnych pokazach 3D lub zdalnie pokierować mobilnymi robotami? 
Przyjdź 20 maja do Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” 
przy ul. Konarskiego 18C. Odbędzie się tam kolejna edycja otwartego „Dnia 
Nauki i Przemysłu”. Impreza rozpocznie się o godz. 9.00.

– Ideą naszego przedsięwzięcia jest prezentacja innowacyjnych firm oraz 
jednostek naukowych i rozwojowo-badawczych działających w regionie, przede 
wszystkim jednak – popularyzacja wiedzy o ich osiągnięciach – przypominają 
pomysłodawcy akcji. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowali oni dla 
małych i dużych multimedialne prezentacje, eksperymenty, pokazy oraz pro-
jekty interaktywne, a także ciekawostki naukowe i techniczne. „Dzień Nauki  
i Przemysłu” ma – tradycyjnie – charakter otwarty (przewidywany czas za-
kończenia imprezy to godz. 16.00). Szczegółowe informacje na jego temat 
można znaleźć na stronie internetowej www.dnip.pl. – Zapraszamy do „Tech-
noparku” ciekawskich uczniów podstawówek i gimnazjów, młodzież szkół śred-
nich, studentów, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu zainteresowanych 
nowinkami ze świata techniki i nauki – zachęcają organizatorzy. Patronat ho-
norowy nad „Dniem...” objął m.in. marszałek województwa śląskiego, prezy-
dent Gliwic oraz rektor Politechniki Śląskiej. 

BIZNES – PRACA – INNOWACJA
Warto wiedzieć, że tegoroczny „Dzień Nauki i Przemysłu” jest jednym  

z wydarzeń towarzyszących znacznie większemu przedsięwzięciu. „Techno-
park Gliwice” wspólnie ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Inno-
wacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) przygotowują bowiem w dniach  
19 – 21 maja konferencję pod hasłem „INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚCI OPARTEJ NA WIEDZY – rola ośrodków innowacji i przedsiębior-
czości”.

– To już 22. tego typu spotkania sygnowane przez SOOIPP – informują or-
ganizatorzy konferencji. – Od ponad dwudziestu lat nasze coroczne zjazdy 
są płaszczyzną wymiany doświadczeń i opinii oraz inspiracji do coraz spraw-
niejszych, dojrzalszych działań i inicjatyw na rzecz modernizacji kraju i rozwo-
ju podstaw gospodarki opartej na wiedzy. W tym roku uczestnicy konferencji 
będą debatować o zagadnieniach współpracy międzynarodowej oraz promo-
cji firm i pomysłów biznesowych rozwijanych wspólnie z ośrodkami innowacji  
w perspektywie nadchodzącej prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Tradycyj-
nym elementem towarzyszącym temu wydarzeniu będą seminaria, spotkania 
i imprezy dodatkowe. 

Dodatkowe informacje na temat konferencji, prelegentów i pełnego pro-
gramu można znaleźć na stronie www.konferencjasooipp-gliwice.pl. (kik)

Miasto przyjazne biznesowi
Gliwice znalazły się w czołówce rankingu miast przyjaznych 
biznesowi. W zestawieniu przygotowanym przez tygodnik 
„Newsweek” zajęły trzecie miejsce w Polsce – za Krosnem  
i Dąbrową Górniczą. 

Jak powstał ranking? Zadawano pytania dotyczące 28 kryteriów. Odpowiedzi 
udzieliły 74 miasta spośród 107, do których wysłano ankiety. Autorzy badania pod-
kreślają, że metodologia była zorientowana głównie na potrzeby średniego przed-
siębiorcy, a nie wielkiej korporacji. Próbowano ustalić, gdzie przedsiębiorcy znajdą 
najkorzystniejsze warunki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności.

Sprawdzano „Ceny” – m.in. gruntów i najmu powierzchni biurowej. W kate-
gorii „Aktywność biznesowa” grupowano dane na temat stopy bezrobocia, liczby 
osób prowadzących działalność gospodarczą czy czasu oczekiwania na rozprawę 
sądową. Interesowano się „Infrastrukturą”, w tym zwłaszcza drogami, ale liczyła się 
także obecność strefy ekonomicznej. „Finanse” oceniano, biorąc pod uwagę m.in. 
stawki podatków lokalnych, relację długu publicznego do dochodów, wydatki  
z kasy samorządowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tej kategorii Gliwi-
ce uzyskały najwięcej punktów wśród wszystkich miast. Szczegółowe zestawienie 
rankingowe można znaleźć w „Newsweeku” nr 18/2011 z 8 maja. (al)
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Od lat organizatorom przedsięwzięcia przyświeca ten 
sam cel – uczcić pamięć zmarłych oraz ocalić od zapo-
mnienia dramatyczne wydarzenia wojny. Dla gliwickiej 
młodzieży z kolei spotkania są żywą lekcją historii, która 
w tym miejscu traci swój podręcznikowy charakter, staje 
się bardziej wyrazista i prawie namacalna. 

W tym roku uroczystość przebiegała w wyjątkowej at-
mosferze. Do tej pory jej inicjatorami były oddziały trzech 
ogólnokrajowych organizacji – Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, Polskiego Związku Więź-
niów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych oraz Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.  
Z uwagi na sędziwy wiek świadków historii podjęto decyzję 
o przekazaniu organizacji kolejnych Spotkań Pokoleń oraz 
opieki nad grobami pomordowanych więźniów społeczno-
ści Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach. 

− Stoimy nad grobami tych, którzy zginęli w Marszu Śmier-
ci. Nie mieli pogrzebu, nie żegnała ich rodzina, ale ich groby 
czekają na pamięć żyjących, aby ofiara ich śmierci nie poszła 
na marne. My, żyjący jeszcze więźniowie, zrobiliśmy wszystko, 
by dać świadectwo prawdzie, ostrzegać i przypominać […] 
Teraz wy, młodzi, poprowadzicie dalej to dzieło […] – mó-
wiła Danuta Koneczna, była więźniarka obozu koncentra-
cyjnego Stutthof. 

Szkoła otrzymała również pamiątki i sztandar Zarzą-
du Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gliwicach.  
– To ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla szkoły. Wybrany  
z wielką troską poczet sztandarowy będzie towarzyszył kom-
batantom we wszystkich wojskowych i miejskich uroczysto-
ściach – zadeklarowała Bogna Dobrakowska, dyrektorka 
Gimnazjum nr 3.  

Wybór szkoły nie był przypadkowy, gdyż ma ona du-
że doświadczenie w prowadzeniu uroczystości rocznico-
wych. W 2005 pod jej skrzydła trafił stojący przy ul. Po-
wstańców Warszawy czołg T-34/85, upamiętniający walki 
o Gliwice i Górny Śląsk. Placówka jest także organizatorem 
Dnia Zwycięstwa, w którym udział biorą czynni żołnierze  
i  kombatanci. Jako partner ogólnopolskiego programu 
„Katyń – ocalić od zapomnienia”, gimnazjum posiada rów-
nież na swym terenie Dąb Pamięci, przy którym odbywały 
się obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego. 

− Staramy się umacniać międzypokoleniową tra-
dycję wychowania młodzieży szkolnej w duchu miłości  
dziejów ojczystych i poszanowania pamięci tych, co służą 
ojczyźnie – stwierdza Bogna Dobrakowska. Dotychczaso-
we działania uczniowskiej społeczności potwierdzają tę 
opinię. (sza)

Gliwicki Cmentarz Centralny po raz kolejny stał się miejscem 
tradycyjnego Spotkania Pokoleń, w czasie którego oddano hołd 
ofiarom tzw. Marszu Śmierci. Kiedy w 1945 r. naziści przepro-
wadzali przez miasto więźniów obozu Auschwitz – Birkenau, 
w Gliwicach zginęło blisko 70 z 14 tys. osób. Wokół pomnika 
upamiętniającego tę tragedię zgromadziły się tłumy młodzieży, 
kombatanci oraz byli więźniowie obozów koncentracyjnych. 

Czas na młode 
pokolenie

Pamiątki wojennej przeszłości znalazły 
nowych opiekunów

Dzieło żyjących świadków historii znalazło swoich kontynuatorów.  
Młodzi będą przypominali o dramatach II wojny światowej

fo
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Warsztaty gospel 
Szkoły ETE w Gliwicach zapraszają do wzięcia udziału 
w organizowanym na cześć swojego patrona Festiwalu 
Schweitrzerowskim. Przewidziano m.in. dwudniowe 
warsztaty muzyki gospel. 

Skąd ta inspiracja? – Albert Schweitzer żył muzyką i kochał Afrykę. Po-
łączenie jego dwóch wielkich pasji zaowocowało stworzeniem tego mu-
zycznego wydarzenia – mówi Patrycja Cempulik, organizatorka festiwalu. 
Wszyscy, którzy czują w sobie radosne afrykańskie rytmy, już teraz mo-
gą zgłaszać swój udział, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Przygoda 
z muzyką czarnego lądu rozpocznie się 21 maja w siedzibie szkoły przy 
ul. Franciszkańskiej 5. Rejestracja uczestników nastąpi między godziną 
8.00 a 9.00. − Nauka będzie przebiegała pod czujnym okiem zawodowych 
muzyków i instruktorów śpiewu: Clintona Jordana i Wayne'a Ellingtona  
– informują organizatorzy. 

Uroczyste zakończenie warsztatów nastąpi 22 maja o godz. 19.00. 
Podczas koncertu w Ruinach Teatru Miejskiego 100-osobowy chór za-
prezentuje nabyte w czasie zajęć umiejętności. Koszt udziału w całym 
przedsięwzięciu wynosi 50 zł. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Impreza, 
której patronuje prezydent Gliwic, została dofinansowana przez samo-
rząd miasta. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie inter-
netowej www.festiwal.szkolyete.pl lub uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-96-39. (sza)

Zobacz  
panoramę  

Gliwic
Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej zaprasza 

na wieżę widokową kościoła pw. Wszystkich 
Świętych. Będzie ona dostępna dla zwiedza-
jących do 30 września, w każdą niedzielę  
o godz. 16.00 i 17.00. Wejście na wieżę – wy-
łącznie z przewodnikiem PTTK. Cena biletu 
– 5 zł. Zwiedzanie w innych terminach jest 
możliwe dla grup zorganizowanych (mini-

mum 10-osobowych) 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu  
w Biurze Od-
działu PTTK 
Ziemi Gliwic-
kiej (Rynek 11, 
tel. 32/231-05-

76). (bom)
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Poznaj  
żydowskie dziedzictwo

Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć – Zikaron” zaprasza 
do odwiedzania cmentarzy żydowskich przy ulicach Na Piasku i Poniatowskiego. – Nekropolie, 
na ogół niedostępne dla zainteresowanych, są niezwykłymi miejscami przypominania i poznawa-
nia historii miasta i regionu – zachęcają pracownicy stowarzyszenia. Ich zwiedzanie jest możli-

we w każdą trzecią niedzielę miesiąca (do października), w godz. 
14.00 – 16.00. Najbliższy „Dzień otwarty cmentarzy” zaplanowano 
na 15 maja. Podczas zwiedzania organizatorzy proszą mężczyzn  
o nakrycie głowy zgodnie z tradycją żydowską.

„Zikaron” zachęca także do obejrzenia filmu poświęconego hi-
storii współczesnego Izraela „Wbrew wszystkim wrogom, w po-
szukiwaniu cudu”. Projekcja odbędzie się 12 maja w COK „Perełka”  
(ul. Studzienna 6). Początek – godz. 16.00. Wstęp wolny. (bom)

 12 maja, godz. 17.00 – „Energia rocka” – lot-
nisko Aeroklubu Gliwickiego – zagrają zespo-
ły: Baby Godzilla, Lao Che, Acid Drinkers oraz 
COMA. Występy poprzedzi korowód przebie-
rańców, który przemaszeruje ulicami miasta. 

 13 maja, godz. 16.30 – „Zakręcony finał”  
– lotnisko Aeroklubu Gliwickiego – występ 
zwycięzców PKS-u i zabawa do późnej nocy 
przy utworach takich zespołów, jak: Cała Góra 
Barwinków, Akurat, Happysad oraz C-bool.

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

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

14 maja, godz. 19.00 – Ruiny Teatru Miejskiego
NASZA KLASA
Teatr Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego z Warszawy
Po spektaklu spotkanie z  Aldoną Figurą, Izabelą  
Dąbrowską i Karolem Wróblewskim  
(wstęp wolny)

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

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

15 maja, godz.18.00 – foyer GTM przy Nowym Świecie
ANDRZEJ DUDZIŃSKI – ASSEMBLAGES
wernisaż wystawy (wstęp wolny) 

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

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

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

XXII 
6-16 MAJA

PLANETA LEM
Gliwickie Spotkania Teatralne to okazja do poznania oferty artystycznej najważ-
niejszych polskich ośrodków teatralnych. Spektakle prezentowane są na kilku 
scenach, także w plenerze. 

W sobotę, 14 maja, na Placu Krakowskim Teatr Biuro Podróży z Poznania zaprezentuje przedstawienie „Pla-
neta Lem”. Inspiracją dla twórców była proza Stanisława Lema, jego przenikliwa diagnoza współczesnego świata 
oraz refleksje na temat relacji między rozwojem technologii a ograniczeniami ludzkiego gatunku. 

Bohaterami są postacie znane z powieści i opowiadań Lema: Ijon Tichy, profesor Tarantoga, społeczność 
Lepniaków, superkomputer, roboty. Pokazany jest świat przyszłości, w którym sztuczna inteligencja, zapewnia-
jąc rasie ludzkiej iluzoryczny dobrobyt, doprowadza ją do degeneracji i zgnuśniałej pasywności. Jest to świat 
zamieszkany przez humanoidalne istoty, których sens istnienia zawęził się do dawki halucynogenu. Żyją w ilu-
zji dobrobytu i spokoju pod czuj-
nym okiem cyberopiekunów. 

W spektaklu wykorzystano 
ruchomą scenografię, efekty 
świetlne i projekcje multime-
dialne. Specjalnie skompono-
wana muzyka jest połączeniem 
brzmień symfonicznych z post-
industrialnymi. Widowisko wy-
reżyserował Paweł Szkotak. 
Powstało w koprodukcji z In-
stytutem Adama Mickiewicza 
w ramach programu kultural-
nego Polskiej Prezydencji w Unii 
Europejskiej 2011. Pokaz w Gli-
wicach rozpocznie się o godz. 
21.30. Wstęp wolny. (al)

– Paryska prasa w roku 1880 
pisała: „Chopin umarł – niech żyje 
Zarębski!”. Pięć lat później sytuacja 
zmienia się diametralnie. Pokona-
ny przez gruźlicę Juliusz Zarębski 
umiera w rodzinnym Żytomierzu 
w wieku 31 lat. Przerwana zostaje 
wspaniała kariera kompozytorska 
i pianistyczna tego cenionego ucznia 
Franciszka Liszta. Mrok zapomnienia na dłu-
gie lata kryje nieliczne pozostawione przez niego 
dzieła. Tymczasem muzyka Zarębskiego wykraczała daleko poza swoją epokę  
– opowiada Piotr Oczkowski, który poprowadzi spotkanie i także zagra 
na fortepianie. 

Majowy koncert zainauguruje projekt zmierzający do przypomnienia 
dorobku Zarębskiego oraz innych polskich kompozytorów związanych  
z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. W najbliższych miesiącach przedsta-
wiony będzie nie tylko w innych miastach polskich, ale również na Ukra-
inie – w ramach programu kulturalnego MSZ, promującego Prezydencję 
Polski w Radzie Unii Europejskiej. 

Spotkanie rozpocznie się 15 maja o godz. 16.00. Bilety można kupić 
w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) 
oraz przed koncertem w Willi Caro. Organizatorami przedsięwzięcia są: 
Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych, Muzeum w Gliwicach oraz 
gliwicki samorząd. (al)

Pianista Antoni Brożek będzie gościem trzyna-
stego spotkania z cyklu „Podwieczorki muzyczne 
w Willi Caro”. W programie imprezy zatytułowa-
nej „W kresowym salonie” znajdą się kompozycje 
Chopina, Moniuszki, Ogińskiego, Paderewskiego 
i Zarębskiego.  

Juliusz i J
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W minioną niedzielę wy-
startowały Juwenalia 
Gliwickie – IGRY 2011. 
Doroczne święto studen-
tów Politechniki Śląskiej 
i Gliwickiej Wyższej Szko-
ły Przedsiębiorczości po-
trwa do 13 maja. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://igry.polsl.pl. (bom)

W kresowym  
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Filmy od poniedziałku do piątku na www.gliwice.eu 

Kamera na miasto

1 maja na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii, gdzie 
zazwyczaj konkurują ze sobą bolidy Formuły 1, zmie-
rzyło się 39 lekkich pojazdów napędzanych energią 
elektryczną. Gliwiccy studenci wystartowali w tych 
zawodach po raz drugi. W ubiegłym roku uplasowali 
się na 6. miejscu. – Po tym sukcesie ochotnicy sami 

zaczęli się do nas zgłaszać. Nie mieliśmy żadnych 
problemów, żeby znaleźć młodych, zdolnych ludzi  
– mówi Jacek Smołka, koordynator projektu.  

Do tegorocznych zawodów studenci przygotowali 
nowy, ulepszony bolid. – Pojazd jest świetnie zrówno-
ważony, bardzo stabilny i ma nisko osadzony środek 
ciężkości. Wszystkie zakręty może brać na maksymal-
nej prędkości – wyjaśnia Paweł Borek, lider zespołu.

Zawody „The Greenpower Corporate Challenge” 
to nietypowy wyścig. W ciągu 4 godzin, mając do 
dyspozycji ograniczone źródło zasilania, bolid musi 

wykonać jak najwięcej okrążeń toru. Każda  
z drużyn używa tego samego silnika elektrycz-
nego oraz akumulatorów samochodowych te-
go samego typu. Zacięta rywalizacja trwała 
do ostatniej chwili. Na godzinę przed końcem 
zmagań gliwicki bolid był na pozycji lidera. Nie-

stety, na dwóch ostatnich okrążeniach 
ustąpił pola ekipie Simple Trug. 

Ekipę z Gliwic tworzy 17 osób. To 
studenci trzech wydziałów: Automa-
tyki, Elektroniki i Informatyki, Inżynie-
rii Środowiska i Energetyki oraz Me-
chanicznego Technologicznego.  
W zespole są dwie panie. Sara Mach-
nowska, która jako pierwsza zasiadła 
za kółkiem bolidu podczas wyścigu 
w Anglii, mówi, że pracę w teamie 
zaczynała od drobnych rzeczy. Te-
raz jest wiceliderem, kierowcą i kon-
struktorem. 

Warto wspomnieć, że gliwiccy stu-
denci pokonali w zawodach takie ze-

społy, jak Cambridge University, Jaguar Land 
Rover czy Bentley. Mimo odniesionego suk-
cesu, nie spoczywają na laurach. Na konfe-
rencji prasowej zapowiedzieli, że w przyszłym 
roku powalczą o zwycięstwo. (fid)

Na torze Silverstone
Studenci Politechniki Śląskiej z teamu Silesia Greenpower mają na 
swoim koncie olbrzymi sukces. Skonstruowany przez nich bolid „Sile-
sian Greenpower” zajął drugie miejsce w zawodach „The Greenpower 
Corporate Challenge”. Zespół zdobył również wyróżnienie The Best 
Engineered Car. 

 Nowy radiowóz do walki z piratami. Zobacz, co potrafi (odcinek z 29 kwietnia)
 Majowe zmagania maturzystów rozpoczęte (odcinek z 5 maja)
 Klimatyczne teatralne ruiny. Dziś i jutro „magicznej” sceny (odcinek z 11 maja)

Chcesz wiedzieć więcej? – zobacz 
EXPRESS Miejskiego Serwisu Informacyj- 
nego z 6 maja na stronie internetowej  
www.gliwice.eu. 

Zajrzyj do telewizyjnego ARCHIWUM! 
Ostatnio także m.in.: 
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Przygodę z szermierką rozpoczął w wieku 10 lat.  
– To był całkowity przypadek. W mojej szkole była prezenta-
cja tej dyscypliny i ja po prostu się zapisałem. Pewnie, gdyby 
była to na przykład piłka ręczna, to zapisałbym się na piłkę. 
Ale akurat padło na szermierkę. Spodobało mi się wtedy i po-
doba do dziś – wspomina Adam Wiercioch. 

Początkowo trenował w Muszkieterze Gliwice,  
a później w GKS „Piast” pod okiem fechmistrza Marka Jul-
czewskiego. – Był bardzo solidny i pracowity i jako jeden 
z niewielu młodych ludzi traktował szermierkę poważnie  
– opowiada trener. – Jestem bardzo dumny z Adama. 
Jako sportowiec osiągnął wszystko, co jest do zdoby-
cia. Szkoda, że kończy karierę, mógłby jeszcze trochę po-
walczyć. Na decyzję z pewnością miała wpływ kontuzja,  
jaką odniósł, oraz to, że podczas Igrzysk Olimpijskich  
w Londynie, w 2012 roku nie będzie turnieju w szpadzie 
drużynowej. 

Adam Wiercioch ma na koncie wiele osiągnięć. Które 
najbardziej utkwiło mu w pamięci? – To medal z Pekinu. Sre-
bro na olimpiadzie to moim zdaniem duże osiągnięcie. Uko-
ronowanie kariery. Mieliśmy też w drużynie brąz mistrzostw 
świata, ale ten medal z olimpiady jest zdecydowanie naj-
ważniejszy – przyznaje mistrz. – Na planszy jestem już od  
20 lat i po długich przemyśleniach stwierdziłem, że to  
jest dobry moment na zakończenie kariery. Mam wiele osią-
gnięć, medali i teraz jest ten czas, gdy mogę zająć się czymś 
innym.

W ubiegły weekend miłośnicy fechtunku mogli zoba-
czyć Adama Wierciocha w ostatnim zwycięskim turnie-
ju. Wraz z kolegami z Piasta Gliwice – Rubenem Limardo  
i Mateuszem Nyczem – zmierzył się w pokazowym me-
czu z reprezentacją „reszty świata” w składzie: Ricardo Vi-
tolo (Włochy), Anatolij Herey (Ukraina), Francisco Limardo 
(Wenezuela). Pojedynek rozegrano w sobotę na gliwickim 

Rynku. Wygrali przedstawiciele Piasta. Mistrz zaprezento-
wał się także w niedzielę w barwach gliwickiego klubu 
podczas „Memoriału Antoniego Franza”, który zorganizo-
wano w Sośnicy. W turnieju wystartowało 12 drużyn. W fi-
nale Piast pokonał reprezentację złożoną ze szpadzistów 
z Wenezueli i Ukrainy. 

98 zawodników w miniony weekend wzięło także udział 
w Międzynarodowym Turnieju Szermierczym o Stalową 
Klingę Hutnika. Zawody zaliczane do Pucharu Polski oraz 
kwalifikacji przedolimpijskich rozegrano w Sośnicy. W fi-
nałowej ósemce znalazło się aż trzech adeptów gliwickiej 
szkoły szermierczej. Na najwyższym stopniu podium sta-
nął Ruben Limardo. Pochodzący z Wenezueli podopieczny 
Macieja Chudzikiewicza, pokonał w finale Piotra Kruczka  
z AZS AWF Kraków. Dla Limardo było to drugie w tym sezo-
nie zwycięstwo pucharowe. Trzecie miejsce zajął Francisco 
Limardo, także Wenezuelczyk, który uczył się władać szpa-
dą pod okiem fechmistrzów z Gliwic. Do szerokiego finału 
dotarł również Mateusz Nycz, który ostatecznie uplasował 
się na 7. miejscu. Organizatorem imprez była sekcja szer-
miercza GKS „Piast”. (bom-fid)

Pożegnanie mistrza
Adam Wiercioch – jeden z najwybitniejszych gliwickich sportowców – zakończył 
karierę. Szpadzistę, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Europy i Świata, druży-
nowego srebrnego medalistę olimpijskiego z Pekinu, pożegnaliśmy „na sportowo”  
w ubiegły weekend. 

Dołącz do nich
Gimnazjum nr 10 im. I. J. Paderewskiego prowadzi 

zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz baterii. Akcja jest organizowana w ramach ogólnopol-
skiego konkursu „Drugie życie elektrośmieci”. Uczniowie 
Szkolnego Klubu Ekologicznego EkoGim10 realizują już 
drugą część tego przedsięwzięcia, 
zajmując po pierwszym etapie naj-
wyższą lokatę w kraju. Zbiórka elek-
trośmieci będzie trwała do 18 maja 
w siedzibie placówki przy ul. Lipo-
wej 29 – od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 18.00. (al)

Zbieramy  
elektrośmieci

Chcesz pozbyć się z domu dawno nieużywanych lub 
niedziałających urządzeń elektrycznych i elektronicznych? 
W Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. Tym razem 
specjalnie oznakowane stanowiska, na których będzie moż-
na zostawić stary sprzęt, pojawią się 14 maja w godzinach 
od 9.00 do 15.00 na osiedlu Kopernika – na placu targowym 
przy ul. Centaura oraz na osiedlu Obrońców Pokoju – przy 
pawilonie „Biedronka” (ul. Paderewskiego). (bom)

Piłka 
w grze

Stowarzyszenie GTW oraz Stowa-
rzyszenie Cała Naprzód organizują 
drugą edycję turnieju piłkarskiego 
„CAŁA NAPRZÓD − GTW CUP”. Za-
wody zostaną rozegrane 15 maja na 
boisku Orlik przy ul. Jasnej w godzi-
nach od 8.00 do 20.00. 

W rywalizacji udział weźmie  
16 zespołów, w składach liczących 
pięciu zawodników i bramkarza. 
Drużyny będą walczyć o puchar 
prezydenta miasta Gliwice. Warun-
kiem przystąpienia do rozgrywek 
było uiszczenie opłaty w wysokości  
200 zł. − Wszystkie pochodzące ze wpi-
sowego środki zostaną przeznaczo-
ne na realizację programu Akademia 
Umiejętności Społecznych – deklaruje 
Dariusz Opoka, organizator turnieju. 
Projekt ten skierowany jest do 30 gli-
wickich dzieci, które mogą nauczyć 
się, jak radzić sobie z trudnościami 
życiowymi oraz zmienić sposób spę-
dzania wolnego czasu. W ubiegłym 
roku udało się zebrać ten cel ponad 
3000 zł. (sza)

Oznakuj swój rower
Straż Miejska – już po raz kolejny – organizuje akcję bezpłatnego 

znakowania rowerów. Jest ona prowadzona w każdą środę (począ-
wszy od 4 maja) w siedzibie Komendy Straży Miejskiej przy ul. Bole-
sława Śmiałego 2a w godzinach od 18.00 do 20.00. Znakowanie jest 
wykonywane numeratorem w formie specjalnego kodu (numeracja li-
terowo-cyfrowa). Jednocześnie prowadzony jest rejestr oznakowanych 
rowerów, na podstawie którego można ustalić typ, markę, numer fa-
bryczny, a także dane osobowe właściciela. – Gliwiczanie zainteresowani 
akcją powinni zgłaszać się z dowodem tożsamości (osoby niepełnoletnie  
– z legitymacją szkolną) oraz – w miarę możliwości – okazywać dokumen-
ty poświadczające własność roweru, zawierające jego numer fabryczny  
– informują strażnicy miejscy. Akcja potrwa do września. (bom)
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12 MAJA (CZWARTEK)

godz. 9.00 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – SIECIAKI – POZNAJ ZA-
SADY BEZPIECZNEGO INTERNETU – prezentacja multime-
dialna dla dzieci
godz. 9.30 – Filia nr 1, Plac Inwalidów Wojennych 3 – MAŁGO-
RZATA STRĘKOWSKA-ZAREMBA – spotkanie autorskie
godz. 9.30 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – MAŁGORZATA KA-
ROLINA PIEKARSKA – spotkanie z autorką książek dla dzieci  
i młodzieży
godz. 11.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – KOMPUTER 
OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla seniorów z podstaw obsłu-
gi komputera
godz. 11.00 – Filia nr 21, ul. Syriusza 30 – BOCIAN I ŻABKA  
– przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów ze Stu-
dia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii ART-RE 
z Krakowa (obowiązują bezpłatne zaproszenia do odbioru 
w bibliotece)
godz. 11.30 – Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 – MAŁGORZATA 
STRĘKOWSKA-ZAREMBA – spotkanie autorskie
godz. 11.30 – Filia nr 15, ul. Piastowska 3 – MAŁGORZATA KA-
ROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie
godz. 14.00 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70 – BOCIAN  
I ŻABKA – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów 
ze Studia Małych Form Teatralnych, Scenografii i Reżyserii  
ART-RE z Krakowa (obowiązują bezpłatne zaproszenia do od-
bioru w bibliotece)
godz. 15.30 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – BOCIAN I ŻABKA  
– przedstawienie dla dzieci (obowiązują bezpłatne zaprosze-
nia do odbioru w bibliotece)
godz. 17.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – NORDIC  
WALKING, czyli BIBLIOTEKA… NA ZDROWIE – wykład, ćwicze-
nia, spacer z kijkami oraz możliwość zakupu sprzętu

13 MAJA (PIĄTEK)
godz. 9.30 – Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 – MAŁGO-
RZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie autorskie

godz. 10.00 – Filia nr 9, ul. Czwartaków 18  
– BOCIAN I ŻABKA – przedstawienie dla dzieci 
(obowiązują bezpłatne zaproszenia do odbioru  
w bibliotece)
godz. 11.00 – Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70  
– KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla se-
niorów z podstaw obsługi komputera
godz. 11.00 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a  
– KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT – zajęcia dla se-
niorów z podstaw obsługi komputera
godz. 11.30 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – MAŁ-
GORZATA KAROLINA PIEKARSKA – spotkanie 
autorskie
godz. 12.00 – Filia nr 1, Plac Inwalidów Wojen-
nych 3 – BOCIAN I ŻABKA – przedstawienie dla 
dzieci (obowiązują bezpłatne zaproszenia do 
odbioru w bibliotece)
godz. 12.00 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – AMERYKA POŁUDNIO-
WA W PIGUŁCE – występ zespołu FIESTA INCA
godz. 15.30 – Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a – BOCIAN I ŻAB-
KA – przedstawienie dla dzieci (obowiązują bezpłatne zapro-
szenia do odbioru w bibliotece)
godz. 16.00 – Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 – PRZYGODY NA WSI 
– wystawienie przygotowanej scenki (zajęcia dla dzieci z ro-
dzicami lub dziadkami)
godz. 16.00 – Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 – POETĄ BYĆ…  
– głośne czytanie i pisanie wierszy
BIBLIOTEKA JAKO RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA – prezentacja 
multimedialna o korzystaniu ze strony internetowej biblioteki 
i katalogu elektronicznego
godz. 17.00 – Filia nr 5, ul. Perkoza 12 – AMERYKA POŁUDNIO-
WA W PIGUŁCE – występ zespołu FIESTA INCA
godz. 17.00 – Filia nr 7, ul. Junaków 4 – KURS PIERWSZEJ PO-
MOCY DLA DZIECI
godz. 17.00 – Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 – ROZMOWY  
O KSIĄŻKACH – spotkanie literackie dla seniorów
godz. 19.00 – Filia nr 24, ul. Architektów 109 – Z BIBLIOTEKĄ… 
W PLENERZE – wieczorne spotkanie dla dzieci szkolnych połą-
czone z głośnym czytaniem, konkursami i zabawami

Tydzień bibliotek

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” – pod takim hasłem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwicach zorganizowała obchody TYGODNIA BIBLIOTEK 
(8 – 15 maja). Można uczestniczyć w rozmaitych imprezach przygotowanych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

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

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

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

Szczegółowe informacje o działalności MBP moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.biblio-
teka.gliwice.pl.
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Arcydzieła literatury pełne są receptur, opisów 
potraw i rytuałów jedzenia. O ile bowiem słowa 
mogą ranić i obrażać, to kulinaria przywracają 
zgodę i harmonię. O degustacji i celebrowaniu 
posiłków pisali m.in. Jan Kochanowski, Ignacy 
Krasicki, Adam Mickiewicz, Bolesław Prus i Wła-
dysław Stanisław Reymont. Jednak wiktuały 
pojawiają się równie często u twórców współczes- 
nych! Właśnie z tego względu Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach proponuje Czytelnikom 
– smakoszom słów i miłośnikom dobrej kuchni 
– kolejny cykl 8. zagadek. 

Jakie są zasady „Literackiej kuchni”? Począwszy od obchodzo-
nego właśnie majowego Tygodnia Bibliotek, w każdy pierwszy 
czwartek miesiąca na stronie internetowej MBP i we wszystkich 
filiach bibliotecznych oraz w każdym pierwszym wydaniu miesiąca 
„Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” publikowane będą 
poszczególne części czytelniczej rywalizacji. To wybrane fragmen-
ty z literatury pięknej, zawierające przepis kulinarny, opis potraw, 
uczty czy przyjęcia. Zadaniem uczestników będzie odgadnięcie au-
tora i tytułu utworu, z którego pochodzi przytoczony cytat. Rzecz 
jasna można korzystać z podpowiedzi – listy 20 książek o tematy-
ce kulinarnej, którą MBP umieściła na swojej stronie internetowej 
(www.biblioteka.gliwice.pl) i udostępniła w filiach. 

Co dalej? Po odgadnięciu zagadki należy wypełnić formularz 
konkursowy (znajdziemy go na stronie MBP i w filiach bibliotecz-
nych). Trzeba dostarczyć go do organizatora do 22. dnia każdego 
miesiąca. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty 
lub drogą e-mailową (adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Ko-
ściuszki 17, 44-100 Gliwice, e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gli-
wice.pl). Korespondencję należy opatrzyć dopiskiem KUCHNIA 
LITERACKA. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi zostaną 
rozlosowane co miesiąc 3 nagrody. Rozwiązanie konkursu oraz 
nazwisko laureata będą ponadto podawane przy publikacji ko-
lejnego fragmentu konkursu. Osoby, które prawidłowo odgadną 
wszystkie zagadki, otrzymają nagrodę specjalną! (kik) 

„(…) Wypiekanie własnego chleba na zakwasie wymagało dużo czasu. Kiedy Esme 
uznała, że ciasto jest wystarczająco dobrze wyrobione, zostawiała je na dwie godziny do 
wyrośnięcia, a potem znowu zagniatała i formowała bochenek, który wkładała do wi-
klinowego koszyka wyłożonego płótnem, gdzie wolno rósł przez następne trzy godziny.  
W końcu wkładała go do pieca, by podać na południowy posiłek.

Ale na razie czekało ją jeszcze dużo pracy. Drugie wyrabianie ciasta sprawiało,  
że chleb nie był zwyczajny, tylko wyjątkowy. Ten etap Esme najbardziej lubiła. Zapominała się w znajomym 
rytmie wyrabiania ciasta.

Posypała solą okrągłą kulę, leżącą przed nią, i zaczęła ją wolno ugniatać na zniszczonej stolnicy. Deli-
katnie ją obracała, naciskała dłonią i zagarniała, zawsze w tym samym kierunku. Poczuła, jak sól szczypie 
ją w palce, i mocno zaczęła uciskać i zagarniać ciasto, aż stało się mniej wilgotne, nie takie lepkie, nie takie 
chrzęszczące, a gładsze i elastyczniejsze w dotyku. Niedoświadczeni piekarze prawdopodobnie do tej pory 
już dodaliby mąki, uznawszy, że ciasto zanadto przywiera do stolnicy i jest zbyt mokre, ale Esme wiedziała, 
że dzięki temu jej chleb ma właśnie taki wyjątkowy smak. Poczuła mrowienie w palcach, które znów znala-
zły się w swoim żywiole. Uciskała i zagarniała ciasto, czując, jak zmienia się jego faktura.

Jak jej to poprawiało nastrój. Jak koiło niepokój, który czuła w środku. Sprawiało, że czas się cofał, lata przesu-
wały się po sinusoidzie czasu, uśmierzając ból i torując drogę do przeszłości, tak słodkiej i pociągającej. (…)”
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• kelner – wykształcenie zawodowe/średnie, do-
świadczenie, obsługa konsumentów, przyjmowanie 
zamówień, podawanie potraw, inkasowanie gotów-
ki, wymiana obrusów, miejsce pracy: Gliwice;

• pizzer – wykształcenie zawodowe, mile widziane 
średnie, doświadczenie zawodowe mile widzia-
ne, praca zespołowa pod presją czasu, szybkość 
uczenia się, komunikatywność, wyrób pizzy oraz 
innych produktów zgodnie ze standardem pizzerii, 
jedna zmiana od 10.00 do 23.00 co drugi dzień, 
miejsce pracy: Gliwice;

• przedstawiciel handlowy w terenie – wyma-
gane doświadczenie w zawodzie, skuteczność  
w działaniu, prawo jazdy kat. B, własny samochód, 
sprzedaż usług teleinformatycznych w terenie, 
pozyskiwanie klientów, spisywanie umów, do-
radztwo, budowanie relacji z klientem, miejsce 
pracy: Gliwice;

• sztukator – wykształcenie zawodowe, do-
świadczenie zawodowe, komunikatywna znajo- 
mość j. niemieckiego, miejsce pracy: Niemcy, 
Austria;

• technolog – wykształcenie  wyższe, mile widziane 
doświadczenie, znajomość rysunku konstrukcji 
stalowych, znajomość j. niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym, przygotowywanie ofert dla 
klientów, nadzór technologiczny nad produkcją 
konstrukcji stalowych;

• telemarketer – wykształcenie średnie, mile 
widziane doświadczenie przy obsłudze klienta, 
dobra dykcja, kultura słowa, umiejętność pracy 
w grupie, miejsce pracy: Gliwice, telefoniczna 
obsługa klienta.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie proszone są o kontakt osobisty w PUP Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 12,  
pokój 9 i 13 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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Przedsiębiorstwo Komunikacji  
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o postępowaniu w ramach rozeznania rynku w sprawie 

dostawy półbutów męskich dla kierowców  
PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 12 maja 2011 r. do godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Rybnicka 47,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych organizowanych 
według procedur określonych regulaminem PWiK Gliwice na:

►	 Budowę rurociągu wody surowej ze studni głębi-
nowych w Czechowicach do SUW w Łabędach.

Termin składania ofert: 17 maja 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2011 r. o godz. 10.00.

►	 Wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Stacja 
zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji zlokalizo-
wanej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 19 maja 2011 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2011 r. o godz. 10.10.

Gimnazjum nr 4 im. Józefa Pukowca w Gliwicach,  
ul. Asnyka 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

modernizację instalacji elektrycznej – 2 etap.

Termin składania ofert: 20 maja 2011 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2011 r. o godz. 10.15.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 29,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację sanitariatów w budynku głównym 
szkoły.

Termin składania ofert: 16 maja 2011 r. do godz. 13.30.
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2011 r. o godz. 13.45.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. Unii Europejskiej, Gliwice, ul. Jasna 31,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

modernizację instalacji elektrycznej budynków 
szkoły – etap 2.

Termin składania ofert: 16 maja 2011 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2011 r. o godz. 11.15.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia organizowanych według procedur  

określonych regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. na:

►	 Wykonanie remontu elewacji budynku stacji wy-
mienników ciepła przy ul. Sikory 2 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 13 maja 2011 r. do godz. 11.30.
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2011 r. o godz. 12.00.

►	 Wykonanie połączenia sieciowego ul. Dunikow-
skiego z ul. M. Strzody w Gliwicach.

Termin składania ofert: 17 maja 2011 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 17 maja 2011 r. o godz. 10.30.

►	 Ubezpieczenie PEC Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 20 maja 2011 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2011 r. o godz. 10.30.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Gliwicach, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

budowę budynku mieszkalnego komunalnego  
z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą  

przy ulicy Targowej w Gliwicach – etap II.

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

UWAGA KONKURS!

Chcesz  
odnowić plac zabaw?

– Celem konkursu jest dodatko-
we wyposażenie placów zabaw, któ-
re znajdują się na terenie Gliwic, ale 
nie są własnością miasta. Chcemy też 
przyczynić się do aktywizacji wspól-
not i spółdzielni mieszkaniowych.  
To dla nich dobra okazja, aby zadbać  
o estetykę, bezpieczeństwo i funkcjo-
nalność miejsc, w których bawią się 
dzieci – mówi Iwona Kokowicz, rzecz-
nik prasowy MZUK. 

W konkursie mogą wziąć udział 
wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe, które mają w swojej gestii 

place zabaw. Mogą zyskać za dar-
mo nowe urządzenia zabawowe, ale 
w zamian muszą odnowić dwa już 
funkcjonujące na placu zabaw lub  
zamontować co najmniej jedno do-
datkowe – o wartości minimalnej 
jednego z darów otrzymanych od 
samorządu. 

Każda ze wspólnot lub spółdzielni 
mieszkaniowych może złożyć jeden 
wniosek, w którym wskaże jeden plac 
zabaw (z wyjątkiem obiektów, któ-
re zostały doposażone w poprzed-
niej edycji konkursu) i maksymalnie 

dwa urządzenia zabawowe, wybrane 
z katalogu. Zgłoszenia będą przyj-
mowane w sekretariacie Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c – do  
13 maja. Szczegółowy regulamin 
konkursu znajduje się na stronie in-
ternetowej www.mzuk.pl. (bom)

Miejski Zarząd Usług Komunalnych organizuje drugą edy-
cję konkursu „Gliwickie place zabaw”. Wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe mogą wygrać urządzenia, które 
uatrakcyjnią zabawy maluchów. 

Gigantyczne modele prehistorycznych stworzeń, osada jaskiniowców, olbrzymia 
piaskownica ze szczątkami mamuta, zabawy i konkursy − to tylko część atrakcji 
czekających na gości Centrum Handlowego FORUM, którzy do 5 czerwca odwiedzą 
wystawę „Epoka lodowcowa”. Specjalną ofertę przygotowano również dla szkół. 
Zawiera ona m.in. lekcje z przewodnikami czy pokazy multimedialne dr. Andrzeja 
Boczarowskiego. Więcej na www.forumgliwice.home.pl.
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INFORMACJE

Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział 
Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ 
można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gliwicach, 
Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych (parter), ul. Zwycięstwa 21, od poniedziałku do 
środy od godz. 8.00 do godz. 16.00, w czwartek od godz. 
8.00 do godz. 17.00, w piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, 
tel. +48 32 239-12-56, faks +48 32 231-27-25, za zaliczeniem 
pocztowym lub na stronie internetowej www.um.gliwice.pl/
bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zamówienia publiczne 
Urzędu Miejskiego.
Koszt specyfikacji: 20 zł 
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania następujących robót:
1. Wykonanie prac związanych z renowacją parkietu sa-
li pod wymienianym stropem sali kameralnej oraz prace 
malarskie.
2. Ułożenie paneli podłogowych w sali 106 (zaplecze sali 
koncertowej) wraz z pracami malarskimi.
3. Roboty tynkarskie w zakresie usuwania i wykonania no-
wych tynków.
4. Roboty ciesielskie w zakresie drewnianych stropów – sala 
kameralna.
5. Roboty murowane w zakresie wykuwania i zamurowania 
bruzd i gniazd w ścianach murowanych konstrukcyjnych.
6. Roboty ciesielskie, betonowe i zbrojarskie w zakresie 
związanym z wykonaniem stropów monolitycznych – sala 
kameralna.
7. Roboty wykończeniowe związane z wymianą stropu 
sali kameralnej w zakresie robót murowanych, tynkarskich, 
izolacyjnych, stolarskich, posadzkowych i malarskich.
8. Roboty instalacji elektrycznej w pomieszczeniach występu-
jących w obrębie wymienianego stropu sali kameralnej.
9. Wywóz i utylizacja odpadów.
UWAGA!
Przedmiot zamówienia nie dotyczy:
1. Wymiany stropu sali koncertowej.
2. Izolacji ścian budynku głównego oraz robót instalacyjnych 
od strony ul. Wieczorka.
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 45.20.00.00-9 – nazwa: Roboty budowlane w zakre-
sie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości 
składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2011 r., w tym 
wykonanie:
robót budowlanych związanych z wymianą stropu sa-
li kameralnej od 27 czerwca 2011 r. do 30 września  
2011 r. przy jednoczesnym uwzględnieniu zakończenia 
robót budowlanych w sali pod stropem sali kameralnej do 
24 sierpnia 2011 r. 
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wie-
dza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia, to znaczy:
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wy-
konał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył realizację co najmniej dwóch zadań odpowiadają-
cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot niniejszego zamówienia, tj. wykonał dwie roboty 
budowlane polegające na wykonaniu stropu monolityczne-
go żelbetowego o powierzchni co najmniej 60 m2, rozpiętości 
co najmniej 7 m oraz prac wykończeniowych o wartości nie 
mniejszej niż 60 000,00 zł (brutto) każda. 
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświad-
czenie podlega sumowaniu. 
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których 
potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dyspo-
nują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, to znaczy: 
Potencjał kadrowy:
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwa-
lifikowany personel:
• kierownika budowy posiadającego uprawnienia budow-

lane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej bez ograniczeń;

• kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  
w zakresie instalacji i urządzeń c.o. bez ograniczeń; 

• kierownika robót posiadającego uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami w specjalności instalacji  
i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. 

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być 
zgodne z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(DzU z 2006 r. nr 156, po. 1118 z późn. zm.) oraz rozporzą-

dzeniem ministra transportu i budownictwa z 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie (DzU nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub od-
powiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym 
wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących prze-
pisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących 
na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które  
w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na peł-
nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w ww. specjalnościach.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdol-
ne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sy-
tuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana 
zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej wymienio-
nych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/
nie spełnia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postę-

powaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, wraz z informacjami potwierdzającymi 
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz in-
formacji o podstawie do dysponowania tymi osobami  
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4,

• oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 4, potwierdza-
jące, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadcze-
nia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 oraz załącze-
nie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmio-
tów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych pod-
miotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdze-
nia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24  
ust. 1 ustawy Pzp:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na pod-

stawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA  
NR 2,

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykaza-
nia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,

• aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wy-
stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert,

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidzia-
ne prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części za-
mówienia, przedkłada także dokumenty określone powyżej 
dotyczące tego podmiotu.
Dokumenty składane przez wykonawców mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej:
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo składania ofert,

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz-
łożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu wy-
stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo składania ofert.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, zgodnie z którym 
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, u których po-
nad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
cena – waga – 100%
Termin składania ofert: 16 maja 2011 r. do godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów, 
stanowisko ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub listownie 
na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2011 r. o godz. 11.00.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, sala nr 146 (I piętro).
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone  
w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest 
prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem au-
kcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza dokonywać 
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod 
następującymi warunkami:
a) konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego 
oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego 
z powodu:
• działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub 

okoliczności,
• wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź 

atmosferycznych,
• nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych 

od zamawiającego, których zamawiający nie mógł prze-
widzieć w chwili zawarcia umowy,

• decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego 
mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót 
takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania 
prac archeologicznych (badań archeologicznych),

• wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia 
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne 
na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewi-
dzenia,

• braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumen-
tach budowy,

• zmian będących następstwem okoliczności leżących po 
stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 
robót przez zamawiającego,

• zmian wynikających z konieczności wykonania robót 
niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy  
i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemoż-
liwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy,

• odmiennych od przyjętych w dokumentacji projekto-
wej warunków terenowych, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci 
lub instalacji,

• skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – na 
wniosek wykonawcy;

b) rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie za-
kresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istot-
nych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad  
w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie reali-
zacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od zama-
wiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres, z którego zamawiający rezygnuje;

c) zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyj-
nego w przypadku:
• zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia  

o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, 
pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgod-
nie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia,

• zmiany przedstawicieli zamawiającego na wniosek za-
mawiającego;

d) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania 
przez podwykonawcę, lub zmiana podwykonawcy w przy-
padku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek 
zamawiającego lub wykonawcy;
e) zawieszenia przez zamawiającego wykonania części lub 
całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku:
• wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiąza-

nych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprze-
widywanych, których brak wykonania uniemożliwia 
lub utrudnia prawidłowe wykonania przedmiotu 
umowy,

• braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 29 kwietnia 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Remont w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Wieczorka 6 w Gliwicach – wymiana stropu sali kameralnej.

PRZETARGI

Środki PFRON na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych 
w 2011 roku

17 marca 2011 r. Rada Miejska w Gliwicach podjęła 
uchwałę nr V/68/2011 w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finan-
sowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na ich realizację w 2011 r.

Ogólna kwota środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalona według 
algorytmu dla miasta na prawach powiatu Gliwice na 
2011 rok wynosi 2 154 307,00 zł.

Z uwagi na zmniejszające się z roku na rok środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (środki PFRON przyznane w analogicz-
nych okresach lat poprzednich wynosiły: w roku 2010  
– 2 518 303,00 zł, w roku 2009 – 2 852 656,00 zł, w roku 
2008 – 3 695 403,00 zł), realizacja zadań ustawowych 
została ograniczona do niżej wymienionych:

1. Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowa-
nia zawodowego osób niepełnosprawnych.

2. Finansowanie jednorazowych środków dla osób 
niepełnosprawnych na podjęcie działalności go-
spodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej. 

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
4. Dofinansowanie uczestnictwa niepełnospraw-

nych dzieci i młodzieży do lat 24 i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych.

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty orto-
pedyczne i środki pomocnicze przyznawane oso-
bom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów.

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicz-
nych i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych.

7. Dofinansowania kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z powyższym w 2011 r. wstrzymane zostało 
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla 
osób dorosłych, dofinansowanie do likwidacji barier 
w komunikowaniu się oraz dofinansowanie do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

III nieograniczony przetarg ustny  
(z licytacją) na sprzedaż samochodu 

osobowego

Marka: ALFA ROMEO
Model: 164 2.5 TD Kat.
Rok produkcji: 1997 
CENA WYWOŁAWCZA: 1500,00 zł netto
Minimalne postąpienie: 50,00 zł netto

UWAGA!
Do 90% wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetarg rozpocznie się 20 maja 2011 r. o godz. 
12.00 w sali nr 142, w siedzibie sprzedającego (Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłata wadium przed rozpoczęciem przetargu  

w wysokości 100,00 zł na konto depozytowe Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257;

2. w przypadku osób fizycznych biorących udział  
w przetargu posiadanie dowodu tożsamości,  
a w przypadku przedstawicieli firm nieposiadają-
cych upoważnienia wynikającego z dokumentów 
rejestrowych lub umowy spółki cywilnej oraz osób 
trzecich działających w imieniu osoby fizycznej 
posiadanie odpowiedniego dokumentu upoważ-
niającego do składania oświadczeń woli w imieniu 
tych osób;

3. dowód wpłaty wadium lub jego kserokopia potwier-
dzona za zgodność z oryginałem przez przedsta-
wiciela oferenta wraz z upoważnieniem, o którym 
mowa, w pkt. 2 należy przedłożyć sprzedającemu 
bezpośrednio przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez podmiot (osobę), który za-
oferował najwyższą cenę zostanie zaliczone na poczet 
zapłaty należnej sprzedającemu, a jeżeli podmiot (oso-
ba), który zaoferuje najwyższą cenę kupna samochodu, 
uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty  
w terminie przewidzianym w umowie, wadium prze-
pada na rzecz sprzedającego.
Wadium wpłacone przez pozostałe podmioty (osoby) 
zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych od daty 
zatwierdzenia wyników przetargu przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.
Oględzin samochodu można dokonać w miejscu i ter-
minie uzgodnionym z pracownikiem Wydziału Organi-
zacyjnego – Katarzyną Hartowicz (tel. 32/239 13 03).
Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Pre-
zydenta Miasta Gliwice.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu bez podania przyczyny. 
Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później 
niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia wyników 
przetargu przez Prezydenta Miasta Gliwice.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A
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NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJE

Cena wywoławcza nieruchomości netto:  
119 727,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1200,00 zł

Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, 
poz. 535 z 5 kwietnia 2004 r. z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-420/11 z 10 marca 2011 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, 
położonej w Gliwicach przy ul. Dolnej, obejmu-
jącej działkę nr 85, obręb Ligota Zabrska, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW  
nr GL1G/00067851/4 oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (DzU nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z późn. zm.) 
oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. DzU nr 102 z 2010 r.,  
poz. 651 z późn. zm.).

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 85, obręb 
Ligota Zabrska, stanowi teren niezabudowany 
o kształcie nieregularnego sześciokąta. W części 
wschodniej jest w miarę równa i pozioma, nato-
miast w części północno-zachodniej posiada zróż-
nicowaną konfigurację. Od strony ulicy Dolnej jest 
nieogrodzona, a z pozostałych stron wygrodzona 
została ogrodzeniem przyległych do niej nieru-
chomości, z wyjątkiem fragmentu południowo-
zachodniego przylegającego do wysokiej na ok. 
1,5 m skarpy. W części południowej stanowi teren 
zieleni nieurządzonej dziko rosnącej, a w części pół-
nocnej teren zieleni przyobiektowej z pojedynczymi 
drzewami liściastymi i iglastymi (usytuowanymi na 
całej powierzchni tej części działki). Położona jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Dolnej, z której 
odbywa się dojazd do nieruchomości. Otoczenie 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi. W rejestrze gruntów działka nr 85 
oznaczona jest jako „B”, co oznacza: tereny mieszka-
niowe. Uzbrojenie w ul. Dolnej: sieć wodociągowa, 
elektryczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury 
technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami 
sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z jego przedmiotem. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz 
dzielnicy przemysłowo-składowej położonej po-
między ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała 
nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 26 października 2006 r., opublikowana w Dz. 
Urz. Województwa Śląskiego nr 153 z 28 grudnia  
2006 r., poz. 4886) teren położony w Gliwicach 
przy ul. Dolnej, obejmujący działkę nr 85, obręb 
Ligota Zabrska, oznaczony jest symbolem 6 MN, 
co oznacza tereny mieszkaniowe o niskiej inten-
sywności zabudowy. 
Przedmiotowy teren znajduje się w granicach 
obszaru rewitalizacji (na podstawie uchwały 
nr XXIX/781/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 23 marca 2005 r. w Ramowym Lokalnym Progra-
mie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Gliwicach 
na lata 2005-2006 i następne – określono ścisłe 
obszary rewitalizacji i obszary rewitalizacji oraz 
przyjęto definicję, że „rewitalizacja” to zintegrowa-
ny proces przemian przestrzennych, społecznych 
i ekonomicznych w zdegradowanych obszarach 
miast, który przyczynia się do poprawy jakości życia 
mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, 
odbudowy więzi społecznych i ożywienia gospo-
darczego).
Rewitalizacja terenu prowadzona będzie przy 
uwzględnieniu wszystkich ustaleń planu.

Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-

lorodzinna.

Przeznaczenie uzupełniające:
• działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wy-

kluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych i warsztatów, które powodują 
znaczące zwiększenie ruchu samochodowego,

• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze, z wyjątkiem inwentarskich),

• uzbrojenie działki oraz dojazdy,
• zieleń i ogrody przydomowe.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się  
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota 
Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej 
położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską, 
zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/1217/2006 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 26 października 2006 r., do-
stępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
– www.gliwice.eu (zakładka „Biblioteka”).

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysoko-
ści 12 000,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, dz. nr 85, obręb Ligota 
Zabrska, imię i nazwisko osoby, na której rzecz 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
13 czerwca 2011 r. Prosimy o dostarczenie dowodu 
wpłaty wadium (lub jego kserokopii) na stanowisko  
ds. zamówień publicznych w Biurze Obsługi In-
teresantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach do  
13 czerwca 2011 r. do godz. 16.00.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy prze-

targu nie wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie  

i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia 
wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-
stego osoby obecnej na przetargu,

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

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

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

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

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-420/11  
z 10 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicz-
nej wiadomości wykazu nieruchomości, która obję-
ta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo  
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(j.t. DzU nr 102 z 2010 r., poz. 651 z późn. zm.).

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

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 2 776 440,00 zł
Wadium: 278 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 27 800,00 zł

Opis nieruchomości: 
Nieruchomość obejmująca działki nr 366 i 367 o łącznej pow. 
1,7000 ha, obręb Czechowice Zachód, stanowi teren niezabu-
dowany i niezagospodarowany. Działki mają kształt regularny, 
zbliżony do prostokąta. W rejestrze gruntów działki nr 366 i 367 
oznaczone są jako „RV”, co oznacza grunty orne. Nieruchomość 
położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Toszeckiej, 
jednakże dostępność komunikacyjna do niej ograniczona 
jest ze względu na rów i drzewa występujące pomiędzy ulicą 
Toszecką a gruntem. 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

20 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 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 niezabudowanej, położonej przy ul. Dol-
nej w Gliwicach, obejmującej działkę nr 85 o pow. 0,1096 ha, obręb Ligota Zabrska, 
zapisanej w KW nr GL1G/00067851/4.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

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

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

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

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

W związku z trwającym spisem powszech-
nym uprzejmie informuję, że na terenie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zapewniony  
został dostęp do stanowiska komputerowe-
go celem dokonania samopisu interneto-
wego. 

Zainteresowane osoby winny zgłosić się do 
pokoju nr 262 na II piętrze w następujących 
godzinach:

poniedziałek – środa od 8.00 do 16.00,  
w czwartek od 8.00 do 17.00,

w piątek od 8.00 do 15.00.

Żeby uniknąć oczekiwania, zachęcam do 
wcześniejszego telefonicznego umówienia 
wizyty w Gminnym Biurze Spisowym pod 
numerami tel. 

32/23-91-133 lub 32/23-85-510

czynnymi od poniedziałku do środy  
w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartek 

 w godz. od 8.00 do 17.00, w piątek  
w godz. od 8.00 do 15.00.

W przypadku tzw. badania pełnego przepro-
wadzenie samopisu internetowego wymaga 
znajomości:
▶ numeru PESEL i NIP albo
▶ numeru PESEL, miejsca urodzenia i nazwi-

ska rodowego matki

oraz numeru PESEL osoby małoletniej, która 
będzie spisywana. 

Szczegółowe informacje o Narodowym  
Spisie Powszechnym 2011 można uzyskać  
telefonicznie pod następującymi numera-
mi:

800 800 800  
– numer bezpłatny dla połączeń  

z telefonów stacjonarnych

22/44-44-777 
 – numer płatny dla połączeń z telefonów 

komórkowych. 

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz  

w weekendy w godz. od 8.00 do 18.00

oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gliwi-
cach pod numerami:

32/23-91-133, 32/23-91-169,  
32/23-85-504, 32/23-85-510

czynnymi od poniedziałku do środy  
w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartek  

w godz. od 8.00 do 17.00, w piątek  
w godz. od 8.00 do 15.00.

Zastępca Gminnego  
Komisarza Spisowego

Katarzyna Topolska-Ciuruś

Komunikat Gminnego Biura Spisowego w Gliwicach

właściciele, których nieruchomości nie posiadają podłączenia 
do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek:
• zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpły-

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

• lub podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej. 

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

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

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

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

10 czerwca 2011 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
przy Placu Inwalidów Wojennych 12 odbędą się przetargi na 
sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 6 czerwca  
2011 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski S.A. nr 24 1050 1298 1000 
0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). 
Do 6 czerwca 2011 r. konieczne jest dostarczenie do Biura Podawczego Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej następujących dokumentów, w przypadku:
1. spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem 
aktualnego odpisu z KRS;
2. spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem 
zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich. 
Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej 
dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby działające  
w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra 

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

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od 

daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 

nieruchomości lokalowej.

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

1. O godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu użytkowego nr I wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie do  
3 listopada 2098 r. 158/1000 udziału w nieruchomości gruntowej, położonego 
w Gliwicach przy ulicy Piwnej 9 (parter) o pow. 73,68 m2, składającego się 
z 6 pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. użyt-
kowej 10,30 m2. W nieruchomości znajduje się łącznie 6 lokali mieszkalnych 
oraz 2 lokale użytkowe. Lokal mieści się w budynku położonym na działce  
nr 271, obręb Centrum, o pow. 295 m2, zapisanym w KW GL1G/00034188/5. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział 158/1000 w częściach wspól-
nych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjonuje 
wspólnota mieszkaniowa.

Cena wywoławcza nieruchomości: 252 300,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3505,50 zł
Wadium: 25 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2530,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną ustalone w wysokości 
3% wylicytowanej wartości udziału, podwyższone o 23% podatku VAT.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 26 maja 2011 r. 
w godzinach od 10.00 do 10.15.

2. O godz. 13.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu użytkowego nr II wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie do  
6 listopada 2097 r. 148/1000 udziału w nieruchomości gruntowej, poło-
żonego w Gliwicach przy ulicy Metalowców 3 (parter) o pow. 56,38 m2, 
składającego się z 3 pomieszczeń. Lokal mieści się w budynku składają-
cym się z 4 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych, położonym na działce  
nr 235, obręb Kuźnica, o pow. 1100 m2, zapisanym w KW GL1G/00032988/9. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział 148/1000 w częściach wspól-
nych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjonuje 
wspólnota mieszkaniowa. W I przetargu, który odbył się 20 kwietnia 2011 r., 
nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 104 200,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 7261,92 zł
Wadium: 10 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1050,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną ustalone w wysokości 
3% wylicytowanej wartości udziału, podwyższone o 23% podatku VAT.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 24 maja 2011 r. 
w godzinach od 10.00 do 10.15.

3. O godz. 14.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie do  
26 sierpnia 2102 r. 49/1000 udziału w nieruchomości gruntowej, położo-
nego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 34 (budynek frontowy, IV piętro)  
o pow. 123,04 m2, składającego się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki 
z WC i komórki. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem frontowym oraz 
trzema oficynami, w których znajdują się łącznie 22 lokale mieszkalne, 10 lokali 
użytkowych i 3 garaże, położonymi na działkach nr 956, 957, obręb Stare Miasto, 
o pow. 1446 m2, zapisanymi w KW GL1G/00029704/1. Z prawem własności 
lokalu związany jest udział 49/1000 w częściach wspólnych. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń. W nieruchomości funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. 
W I przetargu, który odbył się 20 kwietnia 2011 r., nie wyłoniono nabywcy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 238 200,00 zł, w tym:
I opłata za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 6840,34 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2390,00 zł
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu zostaną ustalone w wysokości 
1% wylicytowanej wartości udziału, podwyższone o 23% podatku VAT.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 25 maja 2011 r. 
w godzinach od 12.00 do 12.15.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia, że w nowo wybudowanym budynku  

przy ul. Świętojańskiej 5 na IV piętrze posiada do wynajęcia 

lokal użytkowy o powierzchni 55,29 m2  
(3 pomieszczenia) z przeznaczeniem na cichą działalność  

z wyłączeniem sprzedaży alkoholu.

Termin składania ofert: 10 czerwca 2011 r.

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomościami (t.j. DzU nr 102, z 2010, poz. 651 z późn. zm.),

O G Ł A S Z A

Lokale na sprzedaż

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

i przetargi na wysokość czynszu

użytkowe

mieszkalne

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

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

►	 ul. Fornalskiej 10, parter, 
lokal nr I, pow. 213,27 m2, 
17 pomieszczeń, WC, 
łazienka z WC, korytarze
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nierucho-
mości: 
510 100,00 zł
Wadium: 51 000,00 zł
Wniesienie wadium do 23 maja 
2011 r. 

►	 ul. Mikołowska 22, lokal 
nr III, oficyna, parter, pow. 
26,44 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 20 400,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Wniesienie wadium do 23 maja 
2011 r.

►	 ul. Mikołowska 22, lokal 
nr IV, oficyna, parter, pow. 
95,46 m2, 5 pomieszczeń, 
korytarz
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 73 300,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Wniesienie wadium do 23 maja 
2011 r.

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

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

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

►	 ul. Młyńska 2, lokal nr 1, 
parter, pow. 112,18 m2,  
4 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, WC, 2 przedpokoje 

Termin przetargu: 20 maja 
2011 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 
198 390,00 zł
Wadium: 19 900,00 zł
Wniesienie wadium do 16 maja 
2011 r.

►	 ul. Zygmunta Starego 14, 
lokal nr 7, poddasze, pow. 
79,90 m2, 4 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, dostęp do 
WC na klatce schodowej
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 128 000,00 zł
Wadium: 12 800,00 zł
Wniesienie wadium  
do 23 maja 2011 r.

►	 ul. Lelewela 1, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 51,22 m2,  
1 pokój, kuchnia, dostęp 
do WC na klatce schodowej
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 112 900,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Wniesienie wadium  
do 23 maja 2011 r.

►	 ul. Zwycięstwa 26, lokal 
nr 9, IV piętro, pow.  
80,06 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 27 maja 
2011 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nierucho-
mości: 136 000,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Wniesienie wadium  
do 23 maja 2011 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 405 000,00 zł, w tym:
wartość ułamkowej części działki: 12 661,00 zł
Wadium: 140 000,00zł
Minimalne postąpienie: 14 050,00zł
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 25 maja 
2011 r., 15 czerwca 2011 r. oraz 6 lipca 2011 r. w godzinach od 
12.00 do 12.20. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do  
11 lipca 2011 r. wadium na konto ZGM w ING Bank Śląski S.A.  
nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wa-
dium na konto Zakładu). 
Do 11 lipca 2011 r. konieczne jest dostarczenie do Biura Podawczego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej następujących dokumentów, 
w przypadku:
1. spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność  
z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
2. spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z orygi-
nałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników 
o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania 
umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich. 
Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć komisji przetar-
gowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, natomiast osoby 
działające w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo 
notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

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

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

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

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

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z na-

byciem nieruchomości lokalowej.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
O G Ł A S Z A

15 lipca 2011 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 12 roz-
pocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr I wraz ze sprzedażą 133/1000 
części działki, położonego w Gliwicach przy ulicy Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 10. Lokal położony jest 
na parterze budynku, składa się z pięciu pomieszczeń, 
korytarza, sanitariatu i WC o łącznej powierzchni użyt-
kowej 134,13 m2, bez pomieszczeń przynależnych. Lokal 
mieści się w budynku, składającym się z 7 lokali miesz-
kalnych i 2 lokali użytkowych, położonym na działce 
nr 995, obręb Stare Miasto, o pow. 340 m2, zapisanym 
w KW GL1G/00020675/5. Z prawem własności lokalu 
związany jest udział 133/1000 w częściach wspólnych. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W nieruchomości 
funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. 
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Kino Amok
ul. Dolnych Wałów 3, tel. 32/231-56-99 

(kasa), 32/238-25-01 (biuro),  
www.amok.gliwice.pl

q 13 maja: „Zimowy ojciec” (18.00)
q 14 maja: „Biegnij, jeśli możesz” (18.15)
q 15 maja: „Przyjaźń!” (18.15)
q 16 maja: „Cudowny świat Schrödera” 

(18.15)
q 17 maja: „Blisko ciebie” (18.15)
q 18 maja: filmy dokumentalne – „Z po-

kolenia na pokolenie”, „W imię ich matek 
– historia Ireny Sendlerowej” (18.15)

q 19 maja: „Niemcy 09 – 13 krótkich fil-
mów o stanie narodu” (18.15)

q 12 maja: „Rodzina” (16.00, 20.00), „Ita-
liani” (17.00), „Nieściszalni” (18.00), „80 
dni” (18.15), „Miss Kicky” + „Wszystko” 
(20.15)

q 13 – 15 maja: „Bejbis” (16.15, 20.15), 
„Nieściszalni” (16.30, 20.00), „Anioł nad 
morzem” (18.30)

q 16 maja: „Bejbis” (16.15, 20.15)
q 17 – 19 maja: „Bejbis” (16.15, 20.15), 

„Nieściszalni” (16.30, 20.00), „Anioł nad 
morzem” (18.30)

Gliwicki Teatr  
Muzyczny 

ul. Nowy Świat 55/57,  
tel. 32/232-11-01,  

32/230-67-18,  
www.teatr.gliwice.pl

q 13 maja: „Hrabina Marica” (18.00) – sce-
na przy Nowym Świecie 

q 15 maja: LX Specjalny Krakowski Salon 
Poezji w Gliwicach z okazji Roku Czesła-
wa Miłosza (12.00) – scena Bajka 

Palmiarnia Miejska
ul. Fredry 6 – Park Chopina,  

tel. 32/231-32-39

Zwiedzanie: od wtorku do piątku – od 
9.00 do 18.00, sobota, niedziela – od 
10.00 do 18.00, w poniedziałki – Palmiar-
nia nieczynna 

Miejska  
Biblioteka  
Publiczna  

w Gliwicach  

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

XXII GLIWICKIE SPOTKANIA  
TEATRALNE – szczegóły na str. 8

TYDZIEŃ KINA NIEMIECKIEGO 

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


