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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRuGa stRona w oBiektywie

Trwa niecodzienne głosowanie na Facebookowym profilu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii (www.facebook.com/metropoliagzm). Wasz głos może sprawić, że 
Radiostacja Gliwicka trafi na limitowaną serię biletów komunikacji miejskiej w GZM! 
Głosować można lajkami (lub serduszkami) do 20 kwietnia, do godziny 10.00. Tylko 
6 najpopularniejszych wzorów trafi do drukarni!

Radiostacja na bilecik

Gliwice mają Najlepszych Tancerzy Tap Dance w Polsce! Niezwyciężona formacja 
SALAKE zdobyła na Krajowych Mistrzostwach IDO TAP DANCE w Głogówku I miejsce, 
zarówno w kategorii juniorów, jak i seniorów. Tym samym obronili tytuł Mistrza 
Polski. Warto wspomnieć, że formacja  Salake jest również dwukrotnym zdobywcą 
tytułu Mistrza Świata. (fot. archiwum formacji SALAKE)

Tańczą po mistrzowsku

Znakomite wieści z Opola! Curlerzy z AZS Gliwice OGIEŃ najlepszą męską drużyną 
w kraju! O tytuł Mistrza Polski rywalizowało w miniony weekend 12 topowych 
drużyn w curlingu. Gratulujemy i przypominamy, że reprezentanci OGNIA zdobyli 
w grudniu srebrny medal w Pierwszym Chińsko-Wchodnio i Centralnoeuropejskim 
Festiwalu Sportów Zimowych w chińskim Harbinie. (fot. AZS Gliwice OGIEŃ)

OGIEŃ z Gliwic Mistrzem Polski!

Blisko 40 uczniów z 14 szkół stanęło do rywalizacji w I Wojewódzkim Konkursie 
Fryzjerskim dla uczniów techników i branżowych szkół zawodowych I stopnia 
z oddziałami ZSZ. W kategorii męskiej „Barberownia London Look” bezkonku-
rencyjna okazała się Sandra Górny (na zdjęciu z modelem). W kategorii damskiej 
„Nowoczesna Panna Młoda” zwyciężyła Aneta Kloska. (fot. Gliwice TV)

Mistrzowskie cięcie

Zofia Dąbrowska, nauczycielka wychowania fizycznego z ZS-P nr 2 w Gli-
wicach, zdobyła aż 4 złote medale na II Otwartych Mistrzostwach Polski 
Nauczycieli i Pracowników Oświaty w pływaniu. Otrzymała również statu-
etkę najlepszej zawodniczki w swojej kategorii wiekowej. (fot. archiwum  
Z. Dąbrowskiej)

Nauczycielka na medal

Arena Gliwice – najnowocześniejsza i największa hala widowiskowo-sportowa 
w Polsce – została nominowana do nagrody TOP Inwestycje Komunalne 2018.  
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć głosami gliwicką inwestycję, mogą to zrobić na 
stronie http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2018/. 
Głosowanie trwa do 2 maja do godz. 12.00. (fot. Robert Neumann From The Sky)

Głosujemy na Arenę!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.facebook.com/metropoliagzm/
http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2018/
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inwestycje

Masterplan oświetlenia Gliwic wchodzi w kolejny etap. tym razem nowoczesne i ekologiczne lampy zostaną zamonto-
wane przy ul. kopalnianej i Bojkowskiej. Będzie jaśniej, bardziej nowocześnie i bezpiecznie.

Według założeń Masterpla-
nu, na obrzeżach miasta oraz 
wzdłuż głównych szlaków ko-
munikacyjnych latarnie będą 
emitować jasne i zimne światło, 
natomiast w ścisłym centrum 
cieplejsze, niemal pomarań-
czowe. Ciepłe światło pojawi 
się też na drogach o mniejszym 
natężeniu ruchu.

Zgodnie z tą koncepcją oprawy 
przy ul. Kopalnianej, która jest 
drogą mniej uczęszczaną, będą 
dawały światło cieplejsze. Na słu-
pach oświetleniowych i w pasie 
drogowym pojawią się tam 23 
oprawy LED.

Przetarg na realizację inwestycji 
został właśnie ogłoszony. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, prace przy tym etapie in-
westycji rozpoczną się w maju, 
a zakończą w sierpniu. Szacowany 
koszt prac przy ul. Kopalnianej 
wynosi niemal 293 tys. zł.

W najbliższym czasie planowana 
jest również modernizacja oświe-
tlenia przy ul. Bojkowskiej, gdzie 
istniejące oprawy sodowe (na 
odcinku od ul. Pszczyńskiej do  
ul. Kopalnianej) zastąpi 38 opraw 
LED o zimnej barwie. Będą one 
prezentowały się tak samo, jak te 
już istniejące przy ul. Pszczyńskiej.

Nieco dalej, za skrzyżowaniem 
z ul. Kopalnianą, oświetlenie ulicy 

Bojkowskiej już istnieje i jest nie-
co cieplejsze. Według wstępnych 
szacunków nowe oświetlenie przy 
ul. Bojkowskiej będzie kosztowało 
ponad 536 tys. zł. Przetarg na re-
alizację inwestycji został ogłoszo-
ny. Prace, według planu, powinny 
zakończyć się w sierpniu.

Mistrzowski plan
Masterplan to pierwszy w Pol-
sce projekt kompleksowego 
oświetlenia całego miasta. Gdy 
zostanie zakończony, miejskie 
oświetlenie będzie uporząd-
kowane za pomocą nowocze-
snych, energooszczędnych, 
ledowych i sodowych źródeł 

światła. Lampy ułatwią orien-
tację i czytelność przestrzeni 
publicznej, nadadzą też nowego 
charakteru gliwickim ulicom.  
Co ważne, zmniejszą się wy-
datki na energię i eksploatację 
urządzeń oświetleniowych.

– To estetyczne i ekonomiczne 
rozwiązanie. Na ulicach, na 
których wymienimy oprawy so-
dowe na LED, uzyskamy zmniej-
szenie kosztów za energię elek-
tryczną i konserwację o ponad  
50 procent – tłumaczy Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

tylko po zainstalowaniu 
nowego oświetlenia na 
ul. Pszczyńskiej wydatki 
na zużycie energii elek-
trycznej zmalały o około 
30 tys. zł rocznie.

Masterplan jest wdrażany od 
2013 r. Najpierw zamontowa-
no 165 nowoczesnych latarni 
wzdłuż ul. Pszczyńskiej. Później 
nowe oświetlenie pojawiło się na  
ul. Zwycięstwa (57 latarni LED,  
8 z sodowymi źródłami światła 
i 46 naświetlaczy zamontowanych 
na kamienicach), Akademickiej, 
Bolesława Krzywoustego, Marii 

Skłodowskiej-Curie (na odcinku 
od Ronda Akademickiego do  
ul. Akademickiej), DTŚ (tra-
sa główna odcinka G2), przy  
ul. św. Barbary, Dolnych Wałów, 
na rondzie Pańczyka przy ul. Ko-
sów, Poezji i Puszkina. 

Wymieniono też oprawy przy 
ul. Kujawskiej i Panewnickiej, 
zapewniając nowoczesne i funk-
cjonalne oświetlenie wokół Are-
ny Gliwice. Pod koniec 2017 r.  
wykonano także oświetlenie 
wzdłuż ul. Wrocławskiej i Czę-
stochowskiej. 

W 2018 r. powstanie oświetlenie 
na osi Politechniki (ul. Strzody 
i Wyszyńskiego oraz pl. Piłsud-
skiego), w tegorocznych planach 
jest jeszcze oddanie do użytku 
oświetlenia w parku Chrobrego 
i zakończenie inwestycji przy  
ul. Kolberga i Kosmonautów. 

W kolejnym etapie wdrażania 
gliwickiego Masterplanu nowo-
czesne latarnie pojawią się wzdłuż 
ulic: Rybnickiej, Tarnogórskiej 
i Dworcowej, gdzie zostanie wy-
mienionych ponad 250 opraw 
oświetleniowych na nowe oprawy 
ze źródłami LED. Cały projekt ma 
być gotowy do końca 2019 r.

Projekt o wartości 14 mln zł zosta-
nie sfinansowany z budżetu miej-
skiego (10 mln zł) oraz ze środków 
Unii Europejskiej (4 mln zł). (mf)

kolejna inwestycja w szpitalu
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Na początku miesiąca w szpita-
lu przy ul. Zygmunta Starego 20 
ruszył zmodernizowany Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii dla dorosłych. Jednocześnie 
może z niego korzystać siedmiu 
najciężej chorych pacjentów. Mo-
dernizacja szpitalnego OIOM-u  
pochłonęła 1,6 mln zł. Pieniądze 
przekazało Miasto Gliwice.

Remontu wymaga także histo-
ryczny, powojskowy budynek 
szpitalny przy ul. Zygmunta Sta-
rego 20. 

Zakres koniecznych prac obej-
mie w pierwszej kolejności: 
ocieplenie ścian piwnic, podłogi 
strychu i stropu nad ostatnią 
kondygnacją, wymianę okien, 
zainstalowanie paneli solarnych, 
modernizację instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 

Miasto nie ustaje w staraniach o polepszenie warunków leczenia mieszkańców. na początku miesiąca w szpitalu Miejskim  
nr 4 ruszył nowy oioM. trwają przygotowania do termomodernizacji budynku przy ul. Zygmunta starego 20. kolejną, wielką 
inwestycją jest budowa nowego pawilonu szpitalnego przy ul. kościuszki. 

nowe światło na Bojkowskiej

Biura Rozwoju Miasta UM. Nie-
zbędną dokumentację techniczną 
gromadzi Wydział Inwestycji i Re-
montów gliwickiego magistratu.

Termomodernizacja budynku 
„czwórki” przy ul. Zygmunta 
Starego pozwoli obniżyć koszty 
bieżące szpitala. Wpisuje się 
również w szeroko zakrojone 
działania Miasta związane z wal-

ką o czyste powietrze i ograni-
czaniem niskiej emisji.

Dużo większą inwestycją, 
którą również sfinansuje 
miasto, będzie budowa 
nowoczesnego pawilonu 
szpitalnego na tyłach 
istniejącego obiektu przy 
ul. kościuszki wraz z mo-
dernizacją dotychczaso-
wych pomieszczeń.  
koszt całego przed-
sięwzięcia szacowany 
jest na ponad 100 mln 
złotych. Miasto ogłosiło 
właśnie kolejny przetarg 
na opracowanie doku-
mentacji projektowej. 

 (kik)

użytkowej oraz czyszczenie cegla-
nej elewacji budynku znajdujego 
się pod opieką konserwatora 
zabytków. Przedsięwzięcie za-
planowane jest na przyszły rok, 
ale jego realizacja uzależniona 
będzie od zdobycia przez miasto 
zewnętrznego finansowania.

Miasto zamierza sięgnąć 
po środki unijne z Regio-
nalnego Programu opera-
cyjnego dla województwa 
śląskiego. tylko takie 
rozwiązanie pozwoli zreali-
zować termomodernizację 
budynku szpitala przy ul. 
Zygmunta starego 20.

Wniosek o dofinansowanie 
z Unii Eropejskiej będzie składa-

ło Biuro Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w kon-
kursie w ramach działania 4.3.4 
„Efektywność energetyczna” 
RPO WSL. Konkurs trwa do 29 
czerwca. – Roboty, które mają 
być objęte dofinansowaniem, 
wyceniono wstępnie na 2,5 mln 
zł. Dofinansowanie może wynieść 
2,125 mln zł – informuje Anna 
Włodarczak, zastępca naczelnika 
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Z Miasta

więcej sprzętów –
więcej zabawy!
Gliwickie place zabaw sukcesywnie pięknieją, są wyposażane w nowe sprzęty i atrak-
cje.  jak pozyskać nowe urządzenie zabawowe na plac zabaw? jedną z możliwości jest 
udział w iX edycji konkursu „Gliwickie Place Zabaw” organizowanego przez Miejski 
Zarząd usług komunalnych. 

Konkurs przeznaczony jest dla 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
i Wspólnot, które zarządzają 
placami zabaw niebędącymi wła-
snością Miasta Gliwice, a znajdu-
jącymi się na jego terenie.

– Dotychczas doposażyliśmy już 
51 lokalizacji, w tym dwie siłownie 
pod chmurką. W ramach konkursu 
pojawiło się na nich 98 nowych 
urządzeń o łącznej wartości 378 
tys. zł – wyjaśnia Iwona Janik, 

rzecznik prasowy MZUK w Gliwi-
cach, organizatora konkursu. 

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leży do 30 kwietnia złożyć wypeł-
niony wniosek w siedzibie  MZUK 
(ul. Strzelców Bytomskich 25c).   
Warunkiem jest odnowienie 
dwóch innych urządzeń zamon-
towanych na wybranych placach 
zabaw, na których będą zamon-
towane urządzenia zabawowe 
otrzymane od Miasta Gliwice, lub 

zamontowanie minimum jednego 
dodatkowego, nowego urządzenia 
zabawowego o wartości jednego 
z urządzeń przekazanych przez 
Miasto Gliwice lub wyższej.

Każda Spółdzielnia Mieszkaniowa 
lub Wspólnota może złożyć jeden 
wniosek na doposażenie placu 
zabaw. Z konkursu wykluczone są 
place zabaw, które zostały dopo-
sażone w poprzednich edycjach. 
 (mf)

od piątku listy zadań!
Gliwicki Budżet Obywatelski

w ramach Gliwickiego Budżetu obywatelskiego 2019 do urzędu Miejskiego wpły-
nęły 394 wnioski gliwiczan, w tym gliwickich radnych i organizacji pozarządowych. 
Dziękujemy za aktywność! 

Wyniki weryfikacji wniosków 
wraz z uzasadnieniami poznamy 
20 kwietnia. Tego samego dnia 
na stronie www.gliwice.eu opu-

blikowane zostaną osiedlowe 
listy zadań zakwalifikowanych 
do głosowania, które w tym roku 
wypada między 4 a 25 czerwca. 

więcej informacji na www.
gliwice.eu pod hasłem Gliwic-
ki Budżet obywatelski.  
 (kik)

Harmonogram realizacji procedury Gliwickiego Budżetu obywatelskiego w 2018 r.
• 20 kwietnia – ogłoszenie osiedlowych list zadań zakwalifikowanych do głosowania oraz wyników 

weryfikacji wszystkich złożonych wniosków;
• do 27 kwietnia – składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków,
• 30 kwietnia do 21 maja – rozpatrywanie zażaleń;
• do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głosowania;
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania;
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
• iV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.

Podstawowe zasady obrony mogą przydać się każdej 
mieszkance Gliwic. Będzie można się ich nauczyć 
podczas bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.

Centrum Ratownictwa Gliwice 
wspólnie z Ośrodkiem Inter-
wencji Kryzysowej oraz Strażą 
Miejską w Gliwicach organizuje 
XXVIII bezpłatny kurs samoobro-
ny dla kobiet. Jego celem jest 
wzmocnienie poczucia bezpie-
czeństwa wśród pań poprzez 
poznanie technik samoobrony, 
rozwijanie sprawności i naukę 
właściwego reagowania w sy-
tuacjach zagrożenia.

Kurs prowadzony będzie od 
14 maja do 20 czerwca w hali 
sportowej Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 
1 przy ul. Kozielskiej 1. Zajęcia 
będą się odbywać w ponie-
działki i środy w godzinach od 
17.30 do 19.30 oraz, wyjątkowo, 
w dwa pierwsze piątki po rozpo-
częciu kursu.

Na zainteresowane panie cze-
ka 100 miejsc. Zapisy na kurs 
rozpoczną się 24 kwietnia. 
Uwaga! W tej edycji pierw-
szeństwo przy zapisach mają 
mieszkanki Śródmieścia.

W kursie mogą uczestniczyć 
gliwiczanki, które ukończyły 
15. rok życia. W przypadku 
osób niepełnoletnich wymaga-
na jest pisemna zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego. Szcze-
gółowe informacje można 
uzyskać na stronie www.crg.
gliwice.pl lub dzwoniąc pod 
numer 32/301-97-23.

Przedsięwzięcie prowadzone 
jest w ramach programu „Bez-
pieczne Gliwice” i finansowane 
ze środków Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego.  (kr)
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spotkanie ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem 
dzieci plus dobra zabawa dla najmłodszych? to może 
być tylko Gliwicka akademia Zdrowia Dziecka!

Od dawna wiadomo, że najlep-
sze efekty daje edukacja przez 
zabawę. Taki cel przyświeca 
Gliwickiej Akademii Zdrowia 
Dziecka, bezpłatnej akcji zdro-
wotnej prowadzonej od 2016 r. 
przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego, 
w ramach programu Zdrowe 
Gliwice. Podczas akcji dzieci 
w formie zabawy uczestniczą 
w badaniach, konsultacjach oraz 
poszerzają swoją wiedzę na te-
mat zasad zdrowego trybu życia.

21 kwietnia wystartuje kolejna 
odsłona projektu. Między godz. 
14.00 a 18.00 w CH Forum rodzi-

ce będą mogli skorzystać z bez-
płatnych konsultacji u specjali-
stów zajmujących się zdrowiem 
i żywieniem dzieci, a najmłodsi  
– wziąć udział w edukacyjnych 
zabawach. Nie zabraknie również 
innych atrakcji. W programie 
przewidziano występy arty-
styczne dzieci i młodzieży oraz 
ciuchcię zdrowia. Będzie można 
także odpocząć w strefie relaksu.

Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny. W organizację te-
gorocznej odsłony Gliwickiej 
Akademii Zdrowia Dziecka włą-
czyli się Pozytywni.gliwice.pl  
oraz CH Forum.  (mt)

nauczą się bronić

Zdrowie  
to podstawa

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
www.crg.gliwice.pl
www.crg.gliwice.pl
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300 tys. zł zamierza przeznaczyć miasto na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch zabyt-
kowych gliwickich świątyniach. o przyznaniu dotacji zadecydują na najbliższej sesji gliwiccy radni.

Miasto od lat wspiera remonty gliwickich 
zabytków, również sakralnych. Na ten 
cel z miejskiego budżetu wydano blisko  
3,5 mln zł.

W tym roku środki zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie remontu elewacji pre-
zbiterium kościoła katedralnego pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła oraz remontu 
konserwatorskiego i odbudowy murowa-
nego ogrodzenia kościoła rektorskiego 
pw. św. Bartłomieja przy ul. Toszeckiej. 
Każda z parafii na konieczne modernizacje 
otrzyma po 150 tys. zł. Obydwa obiekty 
są wpisane do rejestru zabytków i właśnie 
ten wpis umożliwia samorządowi prze-
kazywanie dotacji z budżetu miejskiego.

Remont gliwickiej katedry trwa 
w etapach od połowy minionej 
dekady. Będzie kontynuowany 
jeszcze przez kilka kolejnych lat. 

Według kosztorysu przygotowanego 
w 2013 r. całkowity koszt prac wyniesie 
około 17 mln zł. Przeprowadzone do tej 
pory renowacje (odnowienie zabytko-
wych organów, remont części elewacji 
wieży i części elewacji bocznych od 
strony północnej i południowej, a także 
I i II etap remontu elewacji prezbiterium) 
pochłonęły ponad 1,5 mln zł. Prace były 
bardzo zaawansowane i skomplikowane. 
Część środków pochodziła z miejskiego 
budżetu, część ze środków własnych 
parafii. Miasto wsparło katedrę kwotą 
blisko miliona złotych. 

Planowane na 2018 r. prace budowlane 
obejmują remont konserwatorski czę-
ści elewacji prezbiterium kościoła od 
strony wschodniej, m.in. przemurowa-
nie pinakli z uzupełnieniem kształtek 
ceramicznych i tynków, naprawę lica 
ceglanego, oczyszczenie kamiennego 
cokołu oraz prace dekarskie. W ko-
lejnych latach parafia planuje prze-
prowadzić dalszy remont elewacji 
prezbiterium.

takie samo wsparcie jak katedra 
otrzyma z miejskiego budżetu 
zabytkowy kościółek rektorski 
pw. św. Bartłomieja – jeden 
z najstarszych obiektów sakral-
nych w Gliwicach. 

Środki zostaną przeznaczone w tym 
roku na remont i odbudowę murowa-
nego ogrodzenia świątyni od strony 
południowej, wzdłuż dojazdu do są-
siednich nieruchomości. Na części tego 
odcinka mur pełni jednocześnie funkcję 
masywnej ściany oporowej (ze względu 
na różnicę poziomu terenu po obu jego 
stronach). To kolejny, szósty już etap 
kompleksowej renowacji ogrodzenia 
zabytku przy ul. Toszeckiej.

Szeroko zakrojone prace remontowe 
w „małym Bartłomieju” są prowadzone 
od 2009 roku. Do tej pory wykonano 
m.in. kapitalny remont dachu świątyni 
(naprawa więźby dachowej i wymiana 
pokrycia gontu). Osuszono też zawil-
gocone mury kościoła, naprawiano 
spękane ściany i sklepienia, oczyszczo-

no elewację frontową wieży oraz – po-
cząwszy od 2013 r. – odbudowano inne 
fragmenty murowanego ogrodzenia. 
Dotychczasowe remonty sfinansowane 
zostały ze środków parafialnych oraz 
dzięki wsparciu Miasta Gliwice, które 
przekroczyło kwotę 630 tys. zł. Udział 
w finansowaniu prac miał też Urząd Mar-
szałkowski i Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Katowicach. 

W kolejnych latach parafia planuje prze-
prowadzić dalszy remont pozostałych 
fragmentów murowanego ogrodzenia 
świątyni.  (kik)

Miasto ratuje zabytki
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Gliwickim Rowerem Miejskim jeździmy od roku. Drugi sezon ruszył  
1 marca i już widać pierwsze efekty – gliwiczanie chętnie przemierzają 
ulice i ścieżki na miejskich jednośladach. tylko w marcu skorzysta-
liśmy z nich ponad 3,7 tys. razy.

chętnie jeździmy!
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stacje, w których można wypożyczyć i oddać rower, znajdują się:

• przy dworcu PkP (przy wejściu głównym 
na dworzec),

• na pl. Piłsudskiego (nieopodal pomnika),
• na pl. inwalidów wojennych (blisko 

kiosku),
• przy ul. kozielskiej (u zbiegu z ul. Góry 

Chełmskiej), 
• na skwerze Dessau (przy fontannie),
• przy ul. akademickiej (przy skrzyżowaniu 

z ul. B. Krzywoustego, blisko fontanny),
• przy ul. Żwirki i wigury (przy pawilonach 

handlowych),
• na sikorniku przy ul. Sikornik (obok 

siłowni pod chmurką i Domu Pomocy 
Społecznej),

• na os. kopernika przy ul. Gwiazdy Po-
larnej,

• przy ul. Poniatowskiego (nieopodal 
Domu Pamięci Żydów Górnośląskich),

• przy arenie Gliwice przy ul. Akademic-
kiej,

• w Łabędach przy ul. Przyszowskiej 
(obok Centrum Kulturalno-Sportowego 
Łabędź),

• w sośnicy przy ul. Sikorskiego (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Reymonta),

• w szobiszowicach przy ul. Lublinieckiej 
(w rejonie Radiostacji Gliwickiej),

• na osiedlu obrońców Pokoju (w rejonie 
szkoły i skweru).

Firma Nextbike, operator GRM, podał 
kolejne dane dotyczące systemu rowerów 
miejskich. Wynika z nich, że od 1 do 31 
marca skorzystano z niego 3 742 razy. Naj-
więcej wypożyczeń – 249 – było 13 marca. 
Najchętniej wypożyczano rower miejski 
na pierwszy darmowy kwadrans. W dru-
gim sezonie działania GRM do systemu 
dołączyło 348 nowych użytkowników.

Przypominamy, że system funk-
cjonuje do 30 listopada, przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu. 

Mamy 15 stacji i 150 rowerów miejskich. 
Każda stacja wyposażona jest w terminal 
z panelem informacyjnym i sterującym. (mf)



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16/2018 (896), 19 kwietnia 20186

jak wytworzyć powietrze na Marsie i wydrukować naleśnika w 3D? 
jak wejść na najwyższy budynek świata z przewodnikiem, nie ruszając 
się z rodzinnego miasta? wiedzą to już uczestnicy V edycji targów 
nowych technologii „Media tent – smart life”.

Technologii nie trzeba się bać, bo dobrze 
wykorzystana podnosi standard naszego 
życia. Wirtualna rzeczywistość, druk 3D, 
drony i roboty, kuchnia molekularna, 
sprzęt elektroniczny oraz aplikacje mo-
bilne – to tylko niektóre z możliwości, 
jakie oferują nam nowe technologie. 

– Bardzo dobrze, że tego typu targi odbywają 
się w Gliwicach, mieście przyszłości i nowych 
technologii. Ważne jest, aby najmłodsi mieli 
do nich dostęp, zaznajamiali się z nimi i z nich 
korzystali – mówił podczas otwarcia Jacek 
Tarkota, dyrektor gliwickiej delegatury Kura-
torium Oświaty w Katowicach. 

W jaki sposób technologie pomagają nam 
w codziennym życiu oraz w poznawaniu 
świata i innych ludzi, przekonali się uczestnicy 
„Media Tent – Smart life”. 

– To forma nauki i zdobywania doświad-
czeń, wiedzy, wrażeń i emocji. Staramy się 
tak przygotować wydarzenie, by młodzi 
ludzie mogli doświadczyć tego, do czego 
na co dzień nie mają dostępu, stąd pomysł 
na ogród na Marsie, w którym uczestnicy 

warsztatów uczą się wytwarzać powietrze 
na czwartej planecie od Słońca – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej, organizatora Media 
Tent. 

Podczas targów uczestnicy mogli też wy-
drukować własne grafiki na ekologicznych 
torbach, zrobić sobie zdjęcie z bohaterami 
„Gwiezdnych Wojen”, zgłębić tajniki kuchni 
molekularnej, pojeździć na elektronicznej 
deskorolce, sterować robotem i wirtualnie 
pospacerować po dachach wieżowców.

– Nie wyobrażam sobie świata bez technolo-
gii, telefonu czy telewizora. Skąd czerpałabym 
wiadomości ze świata? Ale też wyobrażam 
sobie, że za sto lat to będzie przeżytek, 
a dominować będzie wirtualna rzeczywistość 
i rozwiązania, których dziś jeszcze nie znamy, 
jak np. latające samochody. Tego typu targi 
uświadamiają nam, jak bardzo świat się zmie-
nia – mówi Zuzanna, uczennica piątej klasy. 

Organizatorem imprezy była Śląska Sieć 
Metropolitalna, a współorganizatorem 
Miasto Gliwice.   (mf)

Park naukowo-technologiczny technopark Gliwice oraz Miasto 
Gliwice serdecznie zapraszają do udziału w Viii edycji Dnia nauki 
i Przemysłu, która odbędzie się 25 maja w gliwickim technoparku. 
Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 27 kwietnia.

Udział w wydarzeniu to doskonała 
okazja dla śląskich firm i jednostek 
naukowych do bezpłatnej promocji 
swoich innowacyjnych rozwiązań. 
Dzień Nauki i Przemysłu już od 9 lat 
gromadzi firmy, instytucje, koła na-
ukowe oraz wszystkie osoby zaintere-
sowane innowacyjnymi rozwiązania-
mi. Swoją ofertę prezentują wystawcy 
z różnych branż, m.in. automatyki, 
robotyki, informatyki, telekomuni-
kacji, motoryzacji i biotechnologii. 
Corocznie w targach uczestniczy 
ponad 50 wystawców. Każdego roku 
imprezę odwiedza ponad tysiąc gości. 
Udział zarówno dla uczestników, jak 
i wystawców jest bezpłatny!

Aby dołączyć do grona wystawców, na-
leży wejść na stronę Dnia Nauki i Prze-
mysłu, wypełnić formularz zgłoszenio-
wy i przesłać go na adres e-mailowy:  
targi@technopark.gliwice.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są  
do 27 kwietnia. informacje 
o zakwalifikowaniu będą  
natomiast przesyłane po  
30 kwietnia. 

Więcej informacji pod nr. tel. 607-363- 
-258 oraz pod adresem katarzyna.
kowol@technopark.gliwice.pl.   (tp)

Z Miasta

w ten sposób w Gliwicach obchodzono Międzynarodowy Dzień Dziecka ulicy przypadający 12 kwietnia. Głównym tematem konferencji w saR była praca 
z dziećmi ulicy w Polsce i na świecie. Była to również świetna okazja do przedstawienia Mobilnej szkoły, która wkrótce zawita na gliwickie podwórka.

Mobilna Szkoła to specjalnie zapro-
jektowane narzędzie edukacyjne 
skonstruowane z tablic szkolnych, 
w formie wielkiego pudła umieszczo-
nego na kółkach. Dzięki temu może się 
sprawnie i swobodnie przemieszczać 
między podwórkami, skwerami i innymi 
miejscami, gdzie bawią się dzieci. 

Po tablicach, które rozciągają się na 
długość kilku metrów, można nie tyl-
ko pisać kredą (jak po tych znanych ze 
szkół). Dodatkowo zawiera ponad 300 
wymiennych paneli edukacyjnych. 

– Mobilna Szkoła przypomina wózek. 
Dzięki temu można ją złożyć i dojechać 
w mniej lub bardziej dostępne miejsce. 
Po rozłożeniu mamy do dyspozycji cały 
zestaw tablic, do których można przy-
czepiać plansze edukacyjne. Dostaliśmy 
około 300 paneli, z bardzo różnych te-
matów dotyczących wiedzy szkolnej, 
wychowawczej czy ekologicznej – wy-

mienia zastosowanie Agnieszka Gabriel, 
koordynator projektu Mobilna Szkoła. 
– Dzieciaki mogą się same bawić i uczyć 
albo przy pomocy pedagogów poznać 
nowe zastosowanie tych paneli. 

Mobilna Szkoła będzie działała na pew-
no na osiedlu Baildona, w Łabędach, 
Szobiszowicach, Sośnicy i Śródmieściu. 
Z takiej formy nauki korzystają już dzieci 
w Bytomiu, Krakowie i Warszawie. 

Minikonferencja, która obyła się 14 kwiet-
nia w SAR, była okazją do przedstawienia 
tego niecodziennego urządzenia, ale nie 
tylko. Swoim doświadczeniem w pracy 
z dziećmi ulicy podzielili się pracownicy 
i wolontariusze, którzy od lat działają w Gli-
wicach, a także trenerzy Mobilnej Szkoły 
oraz działacze z różnych polskich organizacji 
działających na co dzień na rzecz dzieci ulicy. 

Sobotnie spotkanie zainaugurowało 
dwutygodniowe szkolenie przygoto-
wane dla pedagogów i wolontariuszy. 
W trakcie warsztatów zgłębią oni taj-
niki streetworkingu. Poprowadzi je 
trener organizacji, która stworzyła to 
innowacyjne narzędzie do edukacji na 
ulicy – Koen Verrecht oraz koordynator 
Szkoły Mobilnej Grupy Pedagogów Uli-
cy UNO w Bytomiu – Robert Cieślar. Po 
przebytym szkoleniu pracownicy będą 
mogli systematycznie korzystać ze Szko-
ły Mobilnej i na takie zajęcia zapraszać 
młodych gliwiczan.  (kr)

szkoła może być mobilna
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targi nie z tej ziemi

Dołącz do grona 
wystawców!
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Ekologiczny autobus tematem numer jeden 

świętujmy razem
Gliwickie święto narodowe trzeciego Maja będzie nie tylko uro-
czyste, ale też bardzo widowiskowe. Wojskowy ceremoniał, pod-
niesiona flaga państwowa, defilada i występ mażoretek – obchody 
zaplanowano na placu krakowskim. oficjalnym uroczystościom 
będą towarzyszyć wydarzenia artystyczne.

W czwartek 3 maja o godz. 
12.30 w kościele katedralnym 
pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła (ul. Jana Pawła II 
5a) zostanie odprawiona msza 
święta w intencji Ojczyzny. Po li-
turgii uczestnicy przejdą na plac 
Krakowski, gdzie o godz. 14.30 
rozpoczną się oficjalne uroczy-
stości z udziałem między innymi 
wojska, pocztów sztandarowych 

i przedstawicieli władz samo-
rządowych. Flaga państwo-
wa zostanie podniesiona na 
maszt, odbędzie się także apel 
i defilada. Około godz. 15.00 
zaplanowano występ mażore-
tek Pantery z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gliwicach.

O godz. 16.00 w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) rozpocznie 

się koncert pieśni patriotycz-
nych z udziałem Jana Marii Dygi, 
Danuty Widuch-Jagielskiej, 
Andrzeja Zaczkowskiego i Pio-
tra Oczkowskiego. Wieczorem 
w Teatrze Miejskim w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55‒57) zapla-
nowano bardzo nastrojowy wy-
stęp Nuli Stankiewicz. O godz. 
18.00 artystka wykona koncert 
„Byle nie o miłości. Piosenki 
Agnieszki Osieckiej”.

Bilety w cenie 1 zł będą do-
stępne od 24 kwietnia w kasie 
teatru Miejskiego w Gliwicach 
oraz Sceny Bajka – kina amok 
(ul. Dolnych Wałów 3).

O godz. 19.00 w uroczym zabyt-
kowym kościele pw. św Jerzego 
w Ostropie (ul. Piekarska 13) roz-
pocznie się koncert „Przesłanie 
dla Pokoju” w wykonaniu Kapeli 
Dobrej Woli Jerzego Moskały, 
dzieci z przedszkola Chatka Uszat-
ka oraz chóru Heimat. Zagra także 
Orkiestra Dęta Ostropa, która 
w ubiegłym roku obchodziła 
110-lecie działalności. (mm) 

23 kwietnia o godz. 13.00 na cmentarzu cen-
tralnym w Gliwicach rozpocznie się Spotkanie 
Pokoleń – coroczna uroczystość organizowa-
na dla uczczenia pamięci więźniów politycz-
nych hitlerowskiego obozu koncentracyjnego  
auschwitz-Birkenau i jego gliwickich filii.
Spotkanie Pokoleń ma na celu 
ocalenie od zapomnienia dra-
matycznych losów więźniów 
pomordowanych w styczniu 
1945 r. przez konwojentów SS 
w tzw. „Marszu Śmierci”.

Początek uroczystości w po-
bliżu pomnika ofiar wydarzeń 
z 1945 roku i mogił, do któ-
rych przeniesiono ich szczątki 
zaplanowano na poniedziałek 
(23 kwietnia) na godzinę 13.00. 

W programie obchodów zna-
lazły się m.in.: przemówienia 
zaproszonych gości, apel 
poległych i pomordowanych 
wraz z salwą honorową oraz 

modlitwa za tych, którzy zginęli 
w obozach.

Organizatorami spotkania są: 
Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi nr 6 im. 
Noblistów Polskich w Gliwicach 
wspólnie z  Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gliwicach, Zarządami 
Miejskimi w Gliwicach Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, Polskiego 
Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień 
i Obozów Koncentracyjnych, 
Towarzystwa Opieki nad Oświę-
cimiem. Patronat nad wydarze-
niem objął Prezydent Miasta 
Zygmunt Frankiewicz. (kr)

Przedstawiciele nauki, organizacji samorządowych i przedsiębiorstw energetycznych oraz specjaliści z zakresu 
transportu publicznego z całej Polski dyskutowali na Politechnice śląskiej o wdrażaniu nowoczesnych technologii 
w transporcie publicznym. W centrum nowych technologii odbyła się konferencja „nowe technologie w auto-
busowym transporcie publicznym”.

Temat jest jak najbardziej na 
czasie, ponieważ na począt-
ku br. Sejm przyjął ustawę 
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Pierwsze kon-
sekwencje z niej płynące samo-
rządy lokalne i przedsiębiorstwa 
energetyczne zauważą jeszcze 
w tym roku. 

Co więcej, trwa właśnie integracja 
i modernizacja komunikacji pu-
blicznej na terenie Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. Od 2019 
roku całość komunikacji miejskiej 
na obszarze obsługiwanym do tej 
pory przez KZK GOP, MZK Tychy 
i MZKP Tarnowskie Góry przejmie 
Zarząd Transportu Metropolital-
nego (ZTM). ZTM będzie zarządzał 
transportem publicznym w 41 mia-
stach i gminach, w których mieszka 
w sumie ponad 2,3 mln ludzi.

Choć ZTM zajmie się organizacją 
transportu publicznego na terenie 
metropolii, to samorządy będą jed-
nak ponosić koszty modernizacji ta-
borów, np. zakupu ekologicznych, 

hybrydowych czy elektrycznych 
autobusów. – Trzeba rozważyć 
rzeczywiste walory różnych środ-
ków transportu oraz koszty zakupu 
i utrzymania, generowane przez 
poszczególne ich typy. Warto przy 
podejmowaniu takich decyzji 
opierać się na rzeczywistej wiedzy 
i naukowych badaniach, a nie na 

trendach, które w eksploatacji 
mogą okazać się niezwykle kosz-
towne – mówił podczas poniedział-
kowej konferencji prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz. 

Politechnika Śląska jest najlepszym 
miejscem do rozmów na temat 
nowych technologii w transporcie 

publicznym. To tutaj naukowcy 
prowadzą szczegółowe badania 
w tym zakresie i wdrażają nowe 
pomysły. – Od wielu lat rozwijane 
są u nas technologie związane 
z transportem publicznym. Zasto-
sowanie napędu elektrycznego, 
hybrydowego czy ogniw wodo-
rowych – to przedmiot badań 

naukowców z Wydziału Transportu 
– podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, 
rektor Politechniki Śląskiej. 

Konferencja była idealną okazją, 
by wymienić poglądy i poznać do-
świadczenia samorządów, które 
wdrożyły już tego typu projekty. 
Uczestnicy paneli dyskutowali m.in 
o wykorzystaniu gazu w warszaw-
skich autobusach oraz napędu 
hybrydowego w komunikacji miej-
skiej w Krakowie czy Sosnowcu. Do 
wprowadzenia podobnych rozwią-
zań szykują się również Gliwice. 

– Rozważamy zakup autobusu 
hybrydowego. Mogłoby to nastą-
pić już w przyszłym roku. Potem 
będziemy myśleć o autobusach 
elektrycznych – powiedział 
Henryk Szary, prezes Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej 
w Gliwicach.

Konferencja została zorganizo-
wana przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów, Miasto Gliwice oraz 
Politechnikę Śląską.  (kr)
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eDukacja / waRto wieDZieć

oddaj elektrośmieci 
i bądź eko

Przed nami kolejna edycja targów edukacyjnych educa-
tion Fair 2018, organizowanych przez Gliwicki ośrodek 
Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice.

W trakcie targów uczniowie będą 
mogli skonsultować swoje plany 
na dalszą edukację na stoiskach 
wystawienniczych. Języka zasię-
gną między innymi u starszych 
kolegów, którzy opowiedzą o tym, 
jak wygląda nauka w ich szkole. 

Ponadto o praktyczne umiejęt-
ności potrzebne do wykony-
wania danego zawodu będzie 
można dopytać przedstawicieli 
szkół technicznych.

Gliwickie Targi Edukacyjne 
odbędą się 26 kwietnia, 
w godzinach od 10.30 do 16.00 
w Hali Sportowej przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gliwicach 
(ul. Kozielska 1).

Na wszystkich odwiedzających 
będą czekały stoiska wysta-
wiennicze gliwickich szkół 
i punkty konsultacyjne.   
 (mt)

w marcu do pożarów traw gliwicka straż pożarna wyjeżdżała prawie 40 razy.  
w tym miesiącu strażacy mają już za sobą 62 takie interwencje, a przed nami 
ciepły weekend, który wielu gliwiczan z pewnością spędzi na pracy w ogrodzie.
 – Najczęściej do pożarów traw 
dochodzi na łąkach i nieużytkach 
– wyjaśnia Dariusz Mrówka z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gliwicach. 
– 95 procent takich zdarzeń 
wywołane było celowym dzia-
łaniem człowieka.

Co roku z nadejściem wiosny 
nad polami, łąkami i działka-
mi pojawia się gryzący dym. 
Na łąkach płonie trawa, a na 
działkach gałęzie, liście i inne 
pozostałości po zimie. Niestety, 
nadal wśród społeczeństwa pa-

nuje przekonanie, że po wypa-
leniu zeszłorocznej i uschniętej 
trawy, w jej miejsce odrośnie 
nowa i jeszcze bujniejsza. Nic 
bardziej mylnego. Zniszczona 
po pożarze ziemia wyjaławia 
się, a żyjące w niej owady za-
pylające giną.

Nie tylko ogień jest niebez-
pieczny. Towarzyszący mu 
dym może doprowadzić do 
zaczadzenia przebywających 
w pobliżu osób. Zmniejsza on 
również widoczność na drodze, 
co z kolei może prowadzić do 

groźnych wypadków drogo-
wych.

Decydując się na spalanie tra-
wy, liści lub gałęzi, należy liczyć 
się z sankcjami. Za takie działa-
nie grozi grzywna w wysokości 
do 5 tys. złotych, a nawet kara 
pozbawienia wolności, jeśli 
podpalacz wywołał pożar, któ-
ry zagrażał życiu lub zdrowiu 
innych osób.

Więcej informacji na temat 
można znaleźć na stronie  
www.stopozaromtraw.pl.  (kr)

Palący problem
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trudny wybór?
Przyjdź na targi!

już siódmy raz z rzędu w szkole Podstawowej nr 23 w Zso nr 5 im. armii krajo-
wej ponad 200 uczniów gliwickich szkół i szkół z powiatu gliwickiego zmagało się 
z zadaniami konkursowymi w ramach projektu edukacyjnego „tydzień Mądrali”. 

Różnorodność konkursów i in-
teresująca formuła sprawiają, 
że co roku „Tydzień Mądrali” 
cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Mądrale z Gliwic 
i powiatu gliwickiego rozwią-
zują zadania z matematyki jak 
Pitagoras, błyszczą wiedzą przy-
rodniczą jak Maria Skłodowska-
-Curie, piszą teksty literackie jak 
Andersen, są mistrzami języka 
angielskiego i sprawnie posłu-
gują się komputerem.

W tegorocznej edycji konkursy: 
matematyczny (I ty możesz zostać 

Pitagorasem), przyrodniczy (I ty 
możesz zostać Marią Skłodowską-
Curie), literacko-plastyczny (I ty 
możesz zostać Andersenem) oraz 
konkurs wiedzy o Stanach Zjed-
noczonych Ameryki i Kanadzie 
trwały od 6 do 9 marca. Projektowi 
towarzyszył konkurs grafiki kompu-
terowej, w tym roku pod hasłem: 
„Wszystko jest możliwe”. Uczniowie 
z zadaniami konkursowymi zmagali 
się indywidualnie bądź w drużynach 
dwuosobowych.

Na galę finałową, która od-
była się 26 marca w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 5  
im. AK, zostali zaproszeni laure-
aci konkursów wraz ze swoimi 
opiekunami. Zwycięzcy odbie-
rali gratulacje z rąk Mariusza 
Kucharza – naczelnika Wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz Piotra Bado-
chy – dyrektora ZSO nr 5.

Projekt objęli patronatem: 
Prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz oraz dyrektor gliwickiej 
delegatury Kuratorium Oświaty 
w Katowicach Jacek Tarkota. 
 (kr)

Brawo, Mądrale!

wiosenne porządki sprzyjają odkrywaniu zepsutego 
sprzętu elektrycznego, zalegającego na strychu, w piw-
nicy czy innych pomieszczeniach gospodarczych. w so-
botę będzie się go można pozbyć i zadbać o ekologię.

Wystarczy przynieść zużyte 
sprzęty do specjalnie ozna-
kowanego samochodu, który  
21 kwietnia zaparkuje na osie-
dlu wojska Polskiego na par-
kingu przy ulicy Ordona (dawnej 
Armii Ludowej). Zbiórka potrwa 
od godz. 10.00 do 13.00.  

A co zrobić z odpadami nie-
bezpiecznymi, na przykład 
akumulatorami, termometrami 
rtęciowymi, klejami, farbami, 
rozpuszczalnikami i innymi 
chemikaliami? 5 maja takie 
odpady przyjmowane będą 
w kilku miejscach Gliwic, 
według następującego har-
monogramu:

• godz. 9.00 – 10.00 – parking 
przy kościele pw. Narodzenia 
NMP przy ul. Rolników w Boj-
kowie

• godz. 10.20 – 11.20 – parking 
przy kościele pw. Ducha Świę-
tego przy ul. Daszyńskiego 
w Ostropie

• godz. 11.40 – 12.40 – plac 
Piłsudskiego w Śródmieściu

• godz. 13.00 – 14.00 – parking 
przed ZSO nr 14 przy ul. Przed-
wiośnie w Sośnicy

• godz. 14.20 – 15.20 – parking 
przy Radiostacji,  ul. Lubliniec-
ka w Szobiszowicach

• godz. 15.40 – 16.40 – parking 
przy placu zabaw, ul. Litera-
tów w Łabędach.  (kr)
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kultura

takiej gwiazdy jeszcze nie było!

co kryje skała?

21 kwietnia w Gliwicach wystąpi chick corea, legendarny pianista zza oceanu. Powszechnie uznawany za muzycznego rewolucjonistę, 
skierował jazz na nowe tory. solowy koncert corei będzie najważniejszym wydarzeniem tegorocznego festiwalu Filharmonia. na muzyczną 
ucztę zapraszają Miasto Gliwice i Fundacja integracji kultury. Gliwicki samorząd od lat finansowo wspiera organizację imprezy.

88 klawiszy – tyle będzie miał do 
dyspozycji czarodziej z Massa-
chusetts. Chick Corea stawiany 
jest w jednym rzędzie z Keithem 
Jarretem i Herbiem Hancockiem 
jako absolutny mistrz języka 
muzycznego i jeden z najważ-
niejszych pianistów jazzowych XX 
i XXI wieku. Był pionierem nurtu 
fusion, nagrał z Milesem Davi-
sem album „Bitches Brew”, który 
w 1969 roku został okrzyknięty 
pierwszym udanym połączeniem 
jazzu i rocka. Kilka lat później 

(1972) założył zespół Return To 
Forever, z którym całkowicie za-
tarł granice gatunków jazzowych 
i okołojazzowych. W dorobku Co-
rei jest blisko 70 płyt i, bagatela, 
22 nagrody Grammy. Gliwicki wy-
stęp Corei rozpocznie się o godz. 
19.00 na Scenie Bajka (kino Amok, 
ul. Dolnych Wałów 3). Bilety na 
to wydarzenie wyprzedały się na 
pniu. Tym, którzy nie zdążyli zare-
zerwować miejsc, pozostają inne 

koncerty w ramach Filharmonii 
2018. A jest z czego wybierać!

Krzysztof Kobyliński, dyrektor arty-
styczny festiwalu, jest także kom-
pozytorem i pianistą jazzowym, 
dlatego w programie Filharmonii 
nie brakuje świetnych klawiszow-
ców. Oprócz Chicka Corei w Gliwi-
cach wystąpią także Ján Hajnal, 
nestor słowackiego jazzu, oraz 
Valeriu Culea (Mołdawia) i Tizian 

Jost (Niemcy). Bardzo ciekawie 
zapowiadają się też koncerty 
brazylijskiej Nomade Orchestra 
(26 kwietnia, godz. 19.00, Cen-
trum Kultury Jazovia przy Rynku 
10) i Aliny Rostockaji (30 maja, 
godz. 19.00, CK Jazovia). W dwóch 
różnych konfiguracjach usłyszy-
my także duńskiego kompozy-
tora Paula Van Kemenade – 27 
kwietnia z Three Horns & A Bass, 
a 28 kwietnia z ‘Classic’ Quintet. 

W sprzedaży są także ostatnie bi-
lety na koncert Larsa Danielssona, 
wybitnego szwedzkiego basisty 
i wiolonczelisty, w Polsce znanego 
przede wszystkim z bardzo udanej 
współpracy z Leszkiem Możdże-
rem. Danielsson zagra w Jazovii 
10 maja o godz. 19.00.

Szczegółowe informacje na temat 
Filharmonii są dostępne na stro-
nach internetowych filharmonia.
jazovia.pl i kultura.gliwice.eu.
 (mm)

21 i 22 kwietnia Gliwice będą bardzo rozśpiewanym miastem! wszystko za sprawą 
XXXViii Gliwickich spotkań chóralnych, podczas których zaplanowano muzyczne 
warsztaty i wieczorne koncerty.

Śpiewać każdy może i to najlepiej 
od małego – 21 kwietnia o godz. 
10.00 w Młodzieżowym Domu 
Kultury (ul. Barlickiego 3) roz-
poczną się warsztaty „Muzyka 
Malucha”. Zajęcia umuzykalnia-
jące będą prowadzone metodą 
Carla Orffa. Starsi amatorzy śpie-
wania spotkają się 22 kwietnia 
o godz. 16.30 w Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85). Pod okiem (i uchem!) 
Adama Ryszarda Saczki i zespołu 
God’s Property wezmą udział 
w warsztatach gospel.

Gliwickie Spotkania Chóralne 
to przede wszystkim wielkie 
koncerty. W kościele pw. 
Wszystkich Świętych (ul. Ko-
ścielna 4) 21 kwietnia zaśpiewa 
Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej pod batutą Tomasza 
Giedwiłły oraz Zespół Wokalny 
Rondo pod dyrekcją Małgorzaty 
Podzielny. Początek koncertu 
„In Paradisum” o godz. 19.15. 
22 kwietnia zmienimy nieco 
muzyczne otoczenie i razem 
z Akademickim Chórem Po-
litechniki Opolskiej i God’s 

Property będziemy bawić się 
przy dźwiękach muzyki gospel. 
Żywiołowym koncertem finało-
wym „Clap your hands!” będą 
dyrygować Ludmiła Wocial-Za-
wadzka i Adam Ryszard Saczka. 
Wydarzenie zaplanowano na 
godz. 18.00 w CKS „Mrowisko”.

Wstęp na Gliwickie Spotkania 
Chóralne jest wolny. Imprezę 
organizuje Stowarzyszenie 
Przyjaciół Kultury, a Miasto 
Gliwice dofinansowuje projekt.
 (mm)

Gościem wszechnicy Pau 26 kwietnia będzie prof. 
Franciszek czechowski. opowie o poszukiwaniu relik-
tów życia odciśniętych w skałach osadowych.

Prof. Czechowski jest geochemi-
kiem organicznym. Interesuje 
się badaniem molekularnych 
śladów życia w skałach osa-
dowych. Przez wiele lat kiero-
wał Pracownią Biogeochemii 
Środowiska na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Prowadził także 
badania za granicą – w Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych 
i Chinach. Opublikował blisko 

140 pozycji, jest także autorem 
trzech patentów.

Wykład w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) rozpocznie się o godz. 
16.00. Wstęp wolny. Organizato-
rami Wszechnicy PAU są Polska 
Akademia Umiejętności, Muzeum 
w Gliwicach i Stowarzyszenie 
Animatorów Wszechstronnego 
Rozwoju Młodzieży. (mm)
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oGŁosZenia
KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo 
energetyki cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. królewskiej 

tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

budowę sieci cieplnych  
na terenie miasta Gliwice  
– 5 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert:  
26 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
26 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30

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

Zarząd Budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
Budownictwa 

społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  

– przetarg nieograniczony, pn.:

wykonanie instalacji  
centralnego ogrzewania  

z jednoczesną przebudową  
mieszkań w celu wydzielenia 

pomieszczeń higieniczno-sani-
tarnych oraz docieplenie stropu 

ostatniej kondygnacji  
mieszkalnej, docieplenie  

stropu piwnic metodą  
natryskową oraz wymiana  

stolarki okiennej i drzwiowej  
w budynku mieszkalnym  

wielorodzinnym przy ul. Przemy-
słowej 5a – 5b w Gliwicach.

termin składania ofert:  
20 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30.

Pełna treść dostępna jest na  
www.tbs2.pl

Zarząd 
Budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 

44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu  
postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetarg 
nieograniczony, pn.:

wykonanie podłączenia 
budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego do  
miejskiej sieci ciepłowni-

czej z jednoczesną  
likwidacją urządzeń na 
paliwo stałe wraz z wy-
dzieleniem pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych  

w mieszkaniach przy  
ul. świętojańskiej 27  

w Gliwicach.
termin składania ofert:  

20 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00.

termin otwarcia ofert:  
20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00.

Pełna treść dostępna jest na 
www.tbs2.pl

Zarząd 
Budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 

44-100 Gliwice,  
ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu  
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego – przetarg nieograniczony, 

pn.:

Remont elewacji wraz  
z dociepleniem i kolorystyką, 
izolacją przeciwwilgociową 

ścian fundamentowych,  
wykonanie zbiorczej  

instalacji antenowej oraz  
domofonowej wraz z rura-
rzem oraz nowej instalacji 
odgromowej w budynku 

mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ul. jana  

śliwki 72 – 72a w Gliwicach.
termin składania ofert:  

27 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo 
wodociągów i kanalizacji  
sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego w trybie  
artykułu 39  

i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż urządzeń 
zapleczy gastronomicznych 
oraz wykonanie instalacji 

sanitarnych, elektrycznych  
i niskoprądowych w ramach 

inwestycji pn.  
„Budowa nowoczesnej hali 
widowiskowo-sportowej  
PoDiuM w Gliwicach”.

termin składania ofert:  
4 maja 2018 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
4 maja 2018 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.pwik.gliwice.pl

śląskie centrum 
logistyki s.a.,

44-100 Gliwice, 
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
w trybie nieograniczonym na 

ZaPRojektowanie  
i DoPRowaDZenie  

instalacji tRyskacZowej 
Do DoDatkowycH  

ReGaŁÓw wysokieGo  
skŁaDowania  

w MaGaZynie „k” 
na teRenie ślĄskieGo 

centRuM loGistyki s.a. 
w GliwicacH PRZy ulicy 

PoRtowej 28.
termin składania ofert:   

21 maja 2018 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
21 maja 2018 r. o godz. 10.30

Dokumentację przetargową oraz wszelkie 
informacje można uzyskać w siedzibie 

ŚCL S.A. pod nr tel. 32/301-84-69

Pełna treść dostępna jest na  
www.scl.com.pl/przetargi/

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości  
i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. w. Pola 16, 44-100 Gliwice (zamawiający), 
ogłasza przetarg nieograniczony, 

wg regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych 
w ramach realizacji zamierzenia budowlanego pn.:  

„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) lotniska użytku  
wyłącznego w Gliwicach ul. toruńska – i etap, z dostosowaniem 
go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego o kodzie modernizacji 

referencyjnym 1B (z możliwością przekształcenia do 2B)  
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej  

oraz budową instalacji paliwowej”.
warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w przetargu jest zapo-
znanie się z przedmiotem zamówienia po-
przez wizytację placu budowy oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP 
wraz z wymaganymi dokumentami do 26 
kwietnia 2018 r. do godz. 9.30, w siedzibie 
zamawiającego.

wymagany termin wykonania przedmiotu 
zamówienia: w okresie nie dłuższym niż trzy 
tygodnie od daty podpisania umowy.
Warunki przystąpienia do przetargu oraz 
opis zadania zawarto w „Specyfikacji Istot-
nych Warunków Przetargu”, z którą należy 
się zapoznać w siedzibie zamawiającego do 
25 kwietnia 2018 r. z wyjątkiem dni ustawo-
wo wolnych od pracy (w godz. 8.00 – 15.00) 
albo pobrać ze strony internetowej zama-
wiającego – www.gapr.pl (do 25 kwietnia 
2018 r.).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
należy złożyć do 26 kwietnia 2018 r. do 
godz. 9.30, w jednym egzemplarzu, w trwa-
le zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą 
i adresem oferenta oraz z oznaczeniem 
przetargu, na jaki została złożona oraz jego 
terminem. 

Posiedzenie komisji Przetargowej zamawia-
jącego rozpocznie się 26 kwietnia 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie GaPR sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. w. Pola 16, w sali nr 
110.
Zamawiający dokona wyboru najkorzyst-
niejszej oferty spośród ważnych ofert na 
podstawie najniższej ceny.
Górnośląskie Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach (zama-
wiający) zastrzega sobie prawo zamknię-
cia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje 
popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz 
wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg 
obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” 
i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

sesja RaDy Miasta
19 kwietnia 2018 r., w sali obrad w Ratuszu Miejskim, 
o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  

– z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności 
obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji z 22 mar- 
ca 2018 r.

4. Komunikaty.

5. Informacja o pracy prezydenta 
miasta.

6. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice (druk nr 822).

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na rok 2018 (druk 
nr 823).

8. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę nr XLIII/897/2014 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z  8 maja 
2014 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunków korzystania 
z przystanków komunikacji miej-
skiej na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 824).

9. Projekty uchwał w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu 
Miasta Gliwice na rok 2018 na 

sfinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków 
(druki nr 820 i 821).

10. Projekt uchwały w sprawie Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Gliwice na lata 2019 – 
2022 (druk nr 825).

11. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości niezabudowanych, 
stanowiących własność Miasta 
Gliwice, obejmujących działki 
nr 306/6, 307/3, 372/7, obręb 
Stare Łabędy (druk nr 826).

12. Projekt uchwały w sprawie na-
dania nazwy drodze na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 819).

13. Projekt uchwały w sprawie sezo-
nu kąpielowego oraz wykazu ką-
pielisk na terenie miasta Gliwice 
w 2018 r. (druk nr 816).

14. Projekt uchwały w sprawie po-
wołania Rady Seniorów Miasta 
Gliwice oraz nadania jej statutu 
(druk nr 818).

15. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę nr XLV/987/2014 Rady 
Miasta Gliwice z 21 sierpnia 
2014 r. w sprawie wprowadze-
nia na terenie miasta Gliwice 
Programu „Gliwicki Senior 67+ 
i 75+” (druk nr 817).

16. Projekt uchwały w sprawie po-
działu miasta Gliwice na stałe 
obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wybor-
czych (druk nr 815).

17. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr I/6/2014 Rady 
Miasta Gliwice z 27 listopada 
2014 r. w sprawie wytypowania 
radnych do Zespołu do Spraw 
Mieszkaniowych, z późn. zm. 
(druk nr 827).

18. Sprawy różne i wolne wnioski 
zgłaszane przez radnych.

19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

oBRaDy na Żywo

szukaj nas  
też na:

Gliwice
Miasto

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl/przetargi/
http://www.scl.com.pl
http://www.gapr.pl
http://gapr.pl/
http://www.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
https://pl.pinterest.com/miastogliwice/
https://kultura.gliwice.eu/
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– Przed nami sześć spotkań. Musimy być w nich skuteczniejsi i regularnie 
punktować – trener waldemar Fornalik skomentował przegrany 1:2 mecz 
Piasta z cracovią. to nie koniec walki o utrzymanie.

Po wyjazdowym meczu 
w Krakowie trener nie ukry-
wał rozczarowania końcowym 
rezultatem. – Na pewno ubo-
lewamy nad stratą punktów. 
Spodziewaliśmy się trudnego 
spotkania i sytuacji, w których 
Cracovia będzie nam zagra-
żała, szczególnie po stałych 
fragmentach gry. Niestety, to 
stało się faktem. Swoim złym 
ustawianiem w tym elemencie 
sami zaprosiliśmy Cracovię do 
strzelenia gola – analizował 
Waldemar Fornalik.

– Mogliśmy wyrównać jeszcze 
w pierwszej połowie. Dobre sy-
tuacje mieli Denis Gojko i Michal 
Papadopulos, ale dobrze zare-
agowaliśmy dopiero po prze-
rwie. Udało się wyrównać, ale 
znowu… Nasza niefrasobliwość 
doprowadziła do straty drugiego 
gola – podkreślił szkoleniowiec 
Piasta.

Waldemar Fornalik przyznał, 
że Piast po stracie bramki 
mógł jeszcze wyrównać, ale 

zawiodła skuteczność. – Szko-
da sytuacji Angielskiego, który 
nie trafił praktycznie do pu-
stej bramki – powiedział po 
meczu.

Trener wskazał, że to 
jednak nie koniec walki 

o utrzymanie. – Przed nami 
sześć spotkań. Musimy być 
w nich skuteczniejsi i regularnie 
punktować – zakończył swoje 
wystąpienie.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

sPoRt

Podczas derbów między Gks tychy a Ruchem chorzów, które odbyły się 31 marca, 
doszło do zamieszek na trybunach. Po całym zajściu kibice gospodarzy zreflektowali 
się i sami zabrali się za naprawę tego, co zniszczyli.

W trakcie spotkania najpierw 
tyszanie rozłożyli sektorówkę 
i odpalili race, potem goście spa-
lili flagę w tyskich barwach oraz 
prowokowali rywali hasłami, m.in. 
„chodźcie po flagę”. W efekcie fani 
GKS-u zniszczyli część swojej try-
buny, wyrywając cześć krzesełek.

Brzmi znajomo? Podobne zda-
rzenia miały miejsce w Gliwicach 
3 marca, podczas meczu Piasta 
z Górnikiem Zabrze. Na stadio-
nie miejskim w czasie zamieszek 
wyrwano ogrodzenie i kilku 
sympatyków Piasta weszło na 
murawę. Jednak finał obu akcji 
jest zgoła inny.

Po meczu w Tychach PZPN 
nałożył zakazy wyjazdowe na 
grupy kibiców obu drużyn. 

Spółka Tyski Sport oświadczy-
ła, że w sposób zdecydowany 
i stanowczy potępia zachowanie 
pseudokibiców.

A co zrobili kibice GKS-u? Sto-
warzyszenie Kibiców „Tyski Fan” 
w oświadczeniu napisało między 
innymi tak: „Nie chcemy prze-
pychać się dyskusjami typu „kto 
sprowokował”, „kto zaczął” itp. 
(…) nie chowamy głów w piasek, 
gdy część naszych fanów dało się 
ponieść niepotrzebnym emocjom. 
Pomimo tego, że żaden z członków 
naszego Stowarzyszenia nie brał 
udziału w zajściach, jako gospoda-
rze naszego Stadionu poczuwamy 
się w obowiązku pomóc naszemu 
Klubowi w naprawie zniszczeń 
oraz dołożeniu się do kosztów 
z tym związanych.”

Po słowach przeszli do czynów. 
Zamontowali część ze 150 
zdewastowanych krzesełek. 
Pomogli także przy innych pra-
cach porządkowych prowadzo-
nych na stadionie, w tym przy 
montażu balustrady. – Kibice 
zdawali sobie sprawę z powagi 
sytuacji i bardzo szybko doszli-
śmy do konkretnych wniosków. 
Jest dobra wola i chęć współ-
pracy. Wszyscy wyciągnęliśmy 
z tej lekcji odpowiednie wnio-
ski – mówi Krzysztof Trzosek, 
rzecznik prasowy Tyskiego 
Sportu SA.

Takie zachowanie godne jest 
pochwały i docenienia. Jedno-
cześnie powinno być przykła-
dem dla kibiców innych śląskich, 
i nie tylko, drużyn. (kr)

w swoim ostatnim meczu rundy zasadniczej Futsal 
ekstraklasy Piast przegrał z Rekordem Bielsko Biała 1:3. 
Przez całe spotkanie gliwiczanie prowadzili wyrównany 
bój z liderem i gdyby byli bardziej skuteczni, mogliby 
nawet wywieźć spod klimczoka punkt!

Faworytem tego spotkania był 
Rekord i każdy inny wynik niż 
zwycięstwo bielszczan byłby 
niespodzianką dużego kalibru. 
Gliwiczanie przed meczem mocno 
jednak wierzyli, że będą pierwszą 
drużyną, która urwie punkty li-
derowi. Kluczem do korzystnego 
wyniku miała być uważna gra 
w obronie, koncentracja i skutecz-
ność. Zadanie udało się wykonać 
połowicznie, bo po obiecującym 
początku w wykonaniu Piasta, 
Rekordziści co rusz przejmowali 
inicjatywę. Zawodnicy z Gliwic do 
końca próbowali walczyć o lepszy 

wynik, ale nie potrafili się przebić 
przez szczelną defensywę gospo-
darzy.

To był już ostatni mecz pod-
opiecznych Klaudiusza Hirscha 
w rundzie zasadniczej. W ostat-
niej kolejce gliwiczanie będą 
pauzować, gdyż mieli grać ze 
Słomniczanką, która wycofała 
się z rozgrywek. Na ten moment 
zespół z Jasnej plasuje się na 
6. miejscu, ale może jeszcze 
awansować na 5. lokatę przy 
wygranej Clearexu lub remisie 
z Red Dragons.  (kik)

to nie koniec walki

jak to zrobili w tychach?
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Zadziornie, choć 
bez wygranej

szczypiornistki sPR-u sośnicy Gliwice pewnie pokonały 
rywalki ze stolicy 35:32 (20:15). obie drużyny wyszły 
na parkiet skoncentrowane w obronie.

Choć kilka ataków nie powiodło 
się, zespoły SPR-u i Wesołej 
Warszawa punktowały dość 
regularnie, a tempo gry było 
bardzo szybkie. W kilku sytu-
acjach rywalkom gliwiczanek 
zabrakło szczęścia, obiły słupki 
i poprzeczkę bramki strzeżonej 
przez Klaudię Zizulewską. Sośnica 
bezwzględnie to wykorzystała.

Najbardziej bramkostrzelna 
w pierwszej części spotkania 
była Paulina Walus, która, 
prócz kontr, trafiła nawet po 
krzyżówce z dystansu i uzbie-
rała łącznie 5 bramek. Dobra jak 
zwykle po obu stronach boiska 
była Małgorzata Krzymińska. 
Mecz znakomicie zaczęła kon-
tuzjowana później (na szczę-

ście niegroźnie) Magdalena 
Frątczak. W trudnym okresie 
mocno wsparła koleżanki z pola 
Patrycja Wróbel.

Mecz obfitował w celne strza-
ły. 67 – to najwięcej bramek 
w jednym spotkaniu, rzuco-
nych w gliwickiej hali w tym 
sezonie. 35 bramek – to drugi 
najwyższy wynik zawodni-
czek trenera Macieja Haupy. 
Sośnica zaliczyła 12. wygraną 
w sezonie i siódmą wygraną 
w ośmiu meczach rozegranych 
we własnej hali.

Kolejny mecz SPR Sośnica Gliwi-
ce rozegra 21 kwietnia na wy-
jeździe. Rywalem będzie piąty 
w tabeli MTS Żory.  (kik)
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oGŁosZenia

Przedsiębiorstwo  
wodociągów i kanalizacji 
spółka z o.o. w Gliwicach, 

ul. Rybnicka 47,
poszukuje kandydatów na stanowisko:

młodszy informatyk / informatyk
Minimalne wymagania:
• dobra znajomość systemu opera-

cyjnego MS Windows 10,
• podstawowe umiejętności z zakre-

su serwisu sprzętu komputerowe-
go (instalacja, troubleshooting),

• podstawowe umiejętności obsługi 
MS Office, LibbreOffice,

• podstawowa znajomości sieci 
komputerowych,

• samodzielność oraz dobra orga-
nizacja pracy własnej,

• wykształcenie minimum średnie,
• prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:
• znajomość mechanizmów frame-

worka Joomla, Liferay,
• podstawowa wiedza w zakresie 

SMB, Active Direktory.

Przedsiębiorstwo oferuje:
• pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy,
• pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji rynkowej,
• gwarancję rozwoju zawodowego,
• możliwość długofalowej współ-

pracy w oparciu o umowę o pracę.

wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie.

Osoby zainteresowane prosimy 
o składanie aplikacji drogą pocz-
tową na adres: Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z. o.o w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 
osobiście pod wyżej wymieniony 
adres, w Biurze Obsługi Klienta, 
pokój 101 lub drogą e-mailową 
na adres: bok@pwik.gliwice.pl  
z tematem „Rekrutacja informatyk”
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego 
przez PWiK sp. z o.o. w Gliwicach  
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobo-
wych, t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

OferTY prAcY

OferTY prAcY

KOMUNIKATY

oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach  

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

kacji miejskiej według ustalonego 
rozkładu jazdy i harmonogramu 
pracy, obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert:
dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 32/33-
-04-635.

numer naboru: 2/Dś/2018

ośrodek Pomocy społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych wałów 9,

zatrudni 2 kandydatów na stanowisko 
referenta w Referacie świadczeń Rodzinnych  

w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. przeprowadzanie wywiadów 

alimentacyjnych z dłużnikami,
2. tworzenie projektów decyzji ad-

ministracyjnych w sprawie uzna-
nia dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych,

3. sporządzanie pism urzędowych 
w obszarze odpowiadającym 
zakresowi powierzonych obo-
wiązków,

4. przygotowywanie danych do 
sprawozdań z realizacji powie-
rzonych zadań,

5. przygotowanie wniosków 
o wszczęcie lub przyłączenie do 
postępowania egzekucyjnego,

6. przygotowywanie dokumentacji 
kierowanej do organów odwo-
ławczych,

7. księgowanie wpłat pochodzących 
od dłużników alimentacyjnych.

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub śred-

nie – w przypadku wykształcenia 
średniego udokumentowany mi-
nimum roczny staż pracy w pracy 
biurowej,

2. bardzo dobra umiejętność ob-
sługi komputera i programów 
komputerowych,

3. zdolność analitycznego myślenia,
4. umiejętność sporządzania pism 

urzędowych,
5. zdolność pracy pod presją czasu,
6. niekaralność za przestępstwa 

karno-skarbowe,
7. umiejętność stosowania obo-

wiązujących przepisów prawa do 
powierzonych zadań, w szczegól-
ności znajomość następujących 
aktów prawnych:
• Kodeks postępowania admini-

stracyjnego z 14 czerwca 1960 r. 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257),

• Ustawa z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (DzU 
z 2018 r., poz. 554).

wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia.
informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej 

4 godzin dziennie, pod presją 
czasu;

• miejsce pracy – siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych 
Wałów 9, Gliwice;

• w zależności od potrzeb ko-
nieczność pracy poza godzinami 
wyznaczonymi harmonogramem 
czasu pracy.

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, 

skrupulatność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole.

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

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pra-
cy potwierdzone za zgodność 
z oryginałem) oraz kwalifikacje 
(kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kse-
rokopie zaświadczeń o ukończo-
nych kursach, szkoleniach, posia-
dane certyfikaty, potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność, 

w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnienia, 
wynikającego z art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samo-
rządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści: „Przyjmuję do wia-
domości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 lis- 
topada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2008 r., 
nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny, życiorys zawodowy 
powinny być własnoręcznie podpi-
sane i opatrzone podpisaną przez 
kandydata klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r. (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902) z późn. zm.”.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 25 kwietnia 2018 r. w Dziale 
Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem: nabór numer 2/Dś/2018 na 
wolne stanowisko urzędnicze – refe-
rent w Referacie Działu świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do sekretariatu Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających 
wymogi formalne i dopuszczonych 
do kolejnego etapu postępowania 
ogłoszona zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gliwice, ul. Gór-
nych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych 27 kwietnia 2018 r.
Ostateczny termin testu meryto-
rycznego zostanie opublikowany 
na stronie internetowej www.ops-
gliwice.pl wraz z listą kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 26 kwietnia 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, 
kwestionariusz osobowy oraz 
„Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach” 
zostały opublikowane na stronie 
internetowej BIP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach > zakładka 
nabory > ogłoszenia o naborach > 
pliki do pobrania.

numer naboru: 3/Dś/2018

ośrodek Pomocy społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych wałów 9,

zatrudni 4 kandydatów na stanowisko 
referenta w Referacie świadczeń Rodzinnych 

w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. przyjmowanie wniosków oraz wy-

dawanie decyzji administracyjnych 
z zakresu ustaw o: 

2. świadczeniach rodzinnych,
3. pomocy państwa osobom upraw-

nionym do alimentów, 
4. pomocy państwa w wychowywa-

niu dzieci;
5. wydawanie zaświadczeń z ww. 

zakresu;
6. przygotowywanie korespondencji 

z zakresu prowadzonych spraw;
7. przygotowywanie list wypłat dla 

działu finansowo-księgowego;
8. udzielanie bieżących informacji 

klientom korzystającym z pomocy.
wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe lub średnie 

– w przypadku wykształcenia śred-
niego udokumentowany minimum 
roczny staż pracy w pracy biurowej,

2. bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera i programów kompu-
terowych,

3. komunikatywność,
4. umiejętność sporządzania pism 

urzędowych,
5. zdolność pracy pod presją czasu,
6. niekaralność za przestępstwa kar-

no-skarbowe,
7. umiejętność stosowania obowią-

zujących przepisów prawa do po-
wierzonych zadań, w szczególności 
znajomość następujących aktów 
prawnych:
• Kodeks postępowania admini-

stracyjnego z 14 czerwca 1960 r. 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1257),

• Ustawa o świadczeniach rodzin-
nych z 28 listopada 2003 r. ( DzU 
z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi,

• Ustawa z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (DzU z 2018 r.,  
poz. 554) wraz z aktami wyko-
nawczymi,

• Ustawa z 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (DzU z 2017 r., poz. 1851 
z późn. zm) wraz z aktami wy-
konawczymi.

wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia.
informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej  

4 godzin dziennie, pod presją 
czasu;

• miejsce pracy – siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych 
Wałów 9, Gliwice oraz jego filie;

• w zależności od potrzeb koniecz-
ność pracy poza godzinami wyzna-
czonymi harmonogramem czasu 
pracy.

W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, do-

bra organizacja pracy, odporność 
na stres.

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

stanowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wy-

kształcenie (dopuszczalne ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy 
potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem) oraz kwalifikacje (ksero-
kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kse-
rokopie zaświadczeń o ukończo-
nych kursach, szkoleniach, posia-

dane certyfikaty, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność, w przy-
padku gdy kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, wyni-
kającego z art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na oferowanym sta-
nowisku,

• oświadczenie, od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz o posiadaniu pełni praw pu-
blicznych i zdolności do czynności 
prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie pod-
pisane o treści: „Przyjmuję do wia-
domości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
moich danych osobowych, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2008 r., nr 223, 
poz.1458 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list moty-
wacyjny, życiorys zawodowy powinny 
być własnoręcznie podpisane i opa-
trzone podpisaną przez kandydata 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) 
oraz ustawą o pracownikach samo-
rządowych z 21 listopada 2008 r. (t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902) z późn. zm.”.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 maja 2018 r. w Dziale Kadr i Or-
ganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  
II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: nabór nu-
mer 3/Dś/2018 na wolne stanowisko 
urzędnicze – referent w Referacie 
Działu świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wy-
mogi formalne i dopuszczonych do 
kolejnego etapu postępowania ogło-
szona zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wa-
łów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się 
z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych 9 maja 2018 r.
Ostateczny termin testu merytorycz-
nego zostanie opublikowany na stro-
nie internetowej www.opsgliwice.pl 
wraz z listą kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 8 maja 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwe-
stionariusz osobowy oraz „Regulamin 
naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach” zostały opublikowane 
na stronie internetowej BIP Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gliwicach > 
zakładka nabory > ogłoszenia o na-
borach > pliki do pobrania.

Zarząd Budynków Miejskich 
i towarzystwo Budownictwa 

społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych wałów 11,

jako zarządca wspólnoty Mieszkaniowej 
nieruchomości przy ul. królowej jadwigi 7,  

krzywej 2, Zabrskiej 24 w Gliwicach,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na:

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów 
fundamentowych budynków wspólnoty Miesz-
kaniowej przy ul. królowej jadwigi 7, krzywej 2, 
Zabrskiej 24 w Gliwicach,

• remontu i ocieplenia elewacji od strony podwór-
ka budynków wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. królowej jadwigi 7, krzywej 2, Zabrskiej 24 
w Gliwicach,

• wymiany pokrycia dachu mansardowego w bu-
dynkach wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. krzy-
wej 2, Zabrskiej 24 w Gliwicach.

termin składania ofert: 20 kwietnia 2018 r.
Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Klienta Rejonu Obsługi  
Mieszkańców nr 2, Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach.

informacja o zamówieniu jest dostępna na stronie  
www.zbmgliwice.pl w dziale „zapytania ofertowe RoM-2”.

mailto:bok@pwik.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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oGŁosZenia
OferTY prAcY

• ślusarz utrzymania  
   ruchu 

wykształcenie zawodowe, spe-
cjalność – budowa maszyn, 
uprawnienia SEP w zakresie 
eksploatacji (1 i 2), dbałość 
o utrzymanie ciągłości proce-
sów produkcyjnych i właściwy 
stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń, doświadczenie w napra-
wach bieżących i remontach 
maszyn produkcyjnych, prowa-
dzenie przeglądów okresowych, 
usuwanie awarii, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier 
wykształcenie zawodowe, rocz-
ne doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia do obsługi wózka 
widłowego, zakres obowiązków: 
rozmieszczanie palet na maga-
zynie, załadunek, rozładunek, 
trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

• kierownik budowy   
   z uprawnieniami  
   torowymi 

wykształcenie wyższe inżynier-
skie, doświadczenie zawodowe: 
min. 3 lata, uprawnienia do 
pracy przeznaczonej na torach, 
tj. drogi, mosty, węzły i stacje 
kolejowe, zakres obowiązków: 
sprawowanie nadzoru nad ze-

społem, kierowanie robotami 
torowymi (budowa podtorza, 
odwodnienia, wymiana szyn 
i rozjazdów) w pełnym zakresie 
w oparciu o wymagania kon-
traktu, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Polski;

• mechanik   
   samochodów   
   osobowych 

wykształcenie kierunkowe, do-
świadczenie nie jest wymagane, 
naprawa samochodów osobo-
wych, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• operator montażu,  
   monter ogniw 

wykształcenie zawodowe, 
uprawnienia na wózki widło-
we, zakres obowiązków: mon-
taż ogniw trakcyjnych, montaż 
ogniw stacyjnych, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

• elektromonter 
wykształcenie zawodowe elek-
tryczne lub średnie techniczne, 
doświadczenie zawodowe: brak 
wymagań, mile widziane: znajo-
mość jęz. niemieckiego, upraw-
nienia SEP, prawo jazdy kat. B, 
uprawnienia kolejowe (licencja 
maszynisty); stan zdrowia po-
zwalający na wykonywanie pracy 

na wysokości pow. 3 m, zakres 
obowiązków: wykonywanie ro-
bót budowlano-montażowych, 
obsługa urządzeń wyposażenia 
pociągu sieciowego, utrzymanie 
w sprawności urządzeń zaplecza 
technicznego; dwie zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice;

• zbrojarz 
wykształcenie zawodowe; wyko-
nywanie szalunków i zbrojenia 
elementów żelbetowych, miej-
sce pracy: teren Śląska; 

• pracownik   
   produkcyjny 

wykształcenie: brak wymagań, 
dobre widzenie w okularach, 
zdolność koncentracji, dyspo-
zycyjność do pracy w weekendy, 
dobra kondycja fizyczna, zakres 
obowiązków: montaż elemen-
tów zgodnie z obowiązującymi 
normami jakościowymi i ilościo-
wymi, sprawdzanie elementów 
pod względem jakościowym 
i ilościowym, ciągłe poprawianie 
jakości i wydajności pracy, ciągłe 
doskonalenie procesu produk-
cyjnego, jakości i wydajności, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12,  

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 12 kwietnia 2018 r.

nabór nr kD.210.14.2018.aB-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  

stanowisko urzędnicze w wydziale  
architektury i Budownictwa  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy 
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 7 maja 2018 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr kD.210.15.2018.kM-1

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w wydziale komunikacji  
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 maja 2018 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50. 

nuMeR naBoRu ckZiu1/1/2018

DyRektoR centRuM ksZtaŁcenia ZawoDoweGo  
i ustawicZneGo nR 1 w GliwicacH

oGŁasZa naBÓR na wolne stanowisko PRacy

specjalista ds. księgowości
Do GŁÓwnycH oBowiĄZkÓw PRacownika BĘ-
DZie naleŻaŁo:
1. Księgowanie rachunków dochodów wydzielo-

nych, ZFSŚ,
2. Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku VAT,
3. Uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami w ra-

mach księgowych rachunków, 
4. Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych ra-

chunków.

wyMaGania nieZBĘDne:
1. Wykształcenie średnie, 
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego 

z państw członkowskich Unii Europejskiej albo 
obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywate-
lom, na podstawie umów międzynarodowych lub 
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje 
prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz ko-
rzystanie z pełni praw publicznych,

4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,

5. Znajomość przepisów dotyczących podatku VAT, 
ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach 
publicznych.

wyMaGania DoDatkowe:
1. przy wykształceniu średnim – staż 5 lat pracy,
2. przy wykształceniu wyższym  – staż 4 lat pracy,
3. umiejętność praktycznego stosowania aktów 

prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze,
4. znajomość programu Vulcan Finanse, KSAT, EXCEL.

PReDysPoZycje osoBowościowe oRaZ uMie-
jĘtności inteRPeRsonalne:
1. sumienność, samodzielność, zaangażowanie, 

systematyczność, odpowiedzialność za powie-
rzone zadania,

2. dyspozycyjność.

inFoRMacja o waRunkacH PRacy na DanyM 
stanowisku:
• praca biurowa w systemie jednozmianowym 

z monitorem ekranowym, w obiekcie,
• praca pod presją czasu.

wyMaGane DokuMenty i oświaDcZenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru 

(własnoręcznie podpisany),
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej (wła-

snoręcznie podpisany),
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwa-

lifikacje i wykształcenie,
5. inne dokumenty poświadczające posiadane kwa-

lifikacje i umiejętności,

6. kwestionariusz osobowy – oryginał (własnoręcz-
nie podpisany),

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia wyszcze-
gólnione w treści ogłoszenia o naborze.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie musza być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klau-
zulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

Dokumenty należy składać do 26 kwietnia 2018 r. do 
godz. 14.00, w dziale księgowości Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1, I piętro, pokój 116. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod nr tel. 32/302-12-90.
Kandydaci spełniający warunki formalne będą po-
wiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy 
kwalifikacyjnej (wymagane podanie numeru kon-
taktowego).
Planowy termin rozmowy kwalifikacyjnej: 4 maja 
2018 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 lipca 2018 r.

DoDatkowe inFoRMacje:
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ni-

niejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w CKZiU nr 1, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o których mowa powyżej, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji niniejszego ogłosze-
nia o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe (kandydat który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia, wraz z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność),

• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestiona-
riusz osobowy zostały opublikowane w BIP oraz 
na stronie internetowej szkoły,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
jest dostępny w Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU z 2016 r.,  
poz. 902 z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają 
dane osobowe, osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.ckziu.gliwice.pl/
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NIerUcHOMOŚcI

najtańsze mieszkania w Gliwicach 
Gotowe do zasiedlenia 

ul. witkiewicza 8-8a w Gliwicach
Mieszkania o powierzchni od 52 m2  do 72 m2

cena tylko 
5200 zł za m2

• każde  
mieszkanie 
całkowicie 
wykończone,

• atrakcyjna 
lokalizacja  
w sąsiedztwie: 
przychodnia, 
przedszkole, 
szkoła, centrum 
handlowe,

• doskonale  
skomunikowane, 

• bezpłatne miej-
sca postojowe,

• winda, solary.

ZaRZĄD  
BuDynkÓw MiejskicH  

i towaRZystwo  
BuDownictwa  

sPoŁecZneGo sP. Z o.o. 
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11, 

ogłasza
iii PRZetaRG PiseMny  

nieoGRanicZony
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa za-

budowana przy ul. Daszyńskiego 70 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70 
w Gliwicach. 

3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 
1745.

4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i po-
wierzchni ruchu): 1909,06 m2.

5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabu-
dowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabu-
dowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy zre-
alizowany w technologii monolitycznej połączonej 
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budyn-
kiem typu koszarowego.

6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 
osób trzecich.

7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest  
KW nr GL1G/00061365/8.

8. Cena wywoławcza: 1 750 000,00 zł.
9. Wadium: 87 500,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

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

10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
16 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.

11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 25 maja 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 30 maja 2018 r., godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna  
– pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS  
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.

13. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną infor-
macją o numerze konta, na które ma zostać zwró-
cone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) 
i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11, w zaklejonych kopertach, do 25 maja  
2018 r. do godz. 13.00.

15. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń 

ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

,,oFeRta na ZakuP nieRucHoMości GRuntowej 
ZaBuDowanej PRZy ul. DasZyŃskieGo 70  

– nie otwieRać PRZeD 30.05.2018 r.”. 
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 
w terminie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokalu użytkowego. 

17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został 
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM I TBS 
Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/339-29-01.

ZaRZĄD  
BuDynkÓw MiejskicH  

i towaRZystwo  
BuDownictwa  

sPoŁecZneGo sP. Z o.o. 
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

 ogłasza
PRZetaRG PiseMny nieoGRanicZony
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwy-

cięstwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem 

ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC, 

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw 

osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

149/1000 części w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.

8. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą 
KW nr GL1G/00070821/9.

9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony 
na działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb 
Stare Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

10. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł.
11. Wadium: 45 000,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

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

12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
17 maja 2018 r., w godzinach od 10.00 do 11.00.

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesie-
nie do 4 czerwca 2018 r. wadium na konto ZBM I TBS 
w ING Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na  
konto).

14. Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 czerwca 2018 r., 
godz.10.00 (część jawna i niejawna), sala konferen-
cyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

15. oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego 

osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – po-

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświad-
czone za zgodność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każde-
go ze wspólników oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezento-
wanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną in-
formacją o numerze konta, na które ma zostać 
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania 
przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób 
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo nota-
rialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) 
i sposób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

16. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarzą-
du Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych 
Wałów 11 w Gliwicach, w zaklejonych kopertach,  
do 4 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

17. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpie-

czeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący opis:

,,oFeRta na ZakuP lokalu uŻytkoweGo 
PRZy ul. ZwyciĘstwa 12  

– nie otwieRać PRZeD 8.06.2018 r.”. 
18. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu 
w terminie 30 dni od daty przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem lokalu użytkowego.

19. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy 
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg zo-
stał zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
Zarządowi Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. przy-
sługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe infor-
macje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

szczegóły na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl 
oraz pod numerem tel. 506-494-316.

Pozostało już tylko 9 mieszkań! nie czekaj !!!

http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.technopark.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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MIeSZKALNe

UŻYTKOWe

LOKALe NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. BiaŁej BRaMy 8, 10; By-
toMskiej 11, 13; lokal nr 2, 
i piętro, pow. 91,07 m2, 7 po-
mieszczeń, korytarz, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
246 700,00 zł
wadium: 12 400,00 zł
termin oględzin: 24 kwietnia 2018 r. od 
godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 maja 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• ul. ZieMowita 8, lokal nr 7,  
iV piętro, pow. 25,42 m2  
+ piwnica: 3,70 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
32 000,00 zł
wadium: 1600,00 zł
termin oględzin: 25 kwietnia 2018 r. od 
godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 maja 
2018 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/239-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• ul. sowiŃskieGo 28, garaż 
nr 1, suterena, pow. 5,88 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
5300,00 zł
wadium: 300,00 zł
termin oględzin: 24 kwietnia 2018 r. od 
godz. 11.40 do 11.55

(dodatkowy termin oględzin: 15 maja 
2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• ul. konaRskieGo 4 – i ZiM-
nej woDy 2, lokal nr ii, par-
ter, i piętro (oficyna), pow.  
82,27 m2 + 4 pomieszcze-
nia piwniczne o łącznej po-
wierzchni 21,58 m2, 3 po-
mieszczenia na parterze oraz 
2 pomieszczenia na i piętrze, 
skomunikowane z klatką scho-
dową (parter/i piętro), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
121 700,00 zł
wadium: 6100,00 zł
termin oględzin: 23 kwietnia 2018 r. od 
godz. 12.50 do 13.05
(dodatkowy termin oględzin: 15 maja 
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• ul. koRcZoka 45-47, garaż 
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
13 300,00 zł
wadium: 700,00 zł
termin oględzin: 27 kwietnia 2018 r. od 
godz. 13.15 do 13.30. 
(dodatkowy termin oględzin: 15 maja 
2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Od-
dział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• ul. wysZyŃskieGo 14B, lokal 
nr 28, Vii piętro, pow. 34,63 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, garderoba, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
87 300,00 zł
wadium: 4400,00 zł
termin oględzin: 23 kwietnia 2018 r. od 
godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 maja 
2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• al. koRFanteGo 12, lokal 
nr 1, parter, pow. 90,91 m2  
+ piwnica: 8,79 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
240 100,00 zł
wadium: 12 100,00 zł
termin oględzin: 25 kwietnia 2018 r. od 
godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 8 maja 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• ul. ZieMowita 8, lokal nr 19,  
iii piętro, pow. 68,88 m2  
+ piwnica: 11,19 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka 
z wc, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 10 maja 2018 r., godz. 
11.30

cena wywoławcza nieruchomości:  
147 400,00 zł
wadium: 7400,00 zł
termin oględzin: 25 kwietnia 2018 r. od 
godz. 12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 8 maja 
2018 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 maja 2018 r.

• ul. soBÓtki 1, lokal nr 2, i pię-
tro, pow. 33,80 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
69 700,00 zł
wadium: 3500,00 zł
termin oględzin: 23 kwietnia 2018 r. od 
godz. 13.40 do 13.55
(dodatkowy termin oględzin: 15 ma-
ja 2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

• ul. cZajki 24, lokal nr 2, par-
ter, pow. 37,60 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, 
lokal do generalnego remontu 
termin przetargu: 17 maja 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
101 800,00 zł
wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 24 kwietnia 2018 r. od 
godz. 11.00 do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 maja 
2018 r. od godz. 10.15 do 10.30, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 11 maja 2018 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 

czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach przy placu inwalidów wojennych 12 zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń 
do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interneto-
wej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zo-
stały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 od nr 75/2018 do nr 85/2018 do 30 kwietnia 2018 r.,
•	 od nr 86/2018 do nr 89/2018 do 1 maja 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
•	 od nr 90/2018 do nr 92/2018 do 1 maja 2018 r.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 203 – 210 do 26 kwietnia 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 202 do 26 kwietnia 2018 r.,
•	 nr 221 do 30 kwietnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 222 – 223 do 2 maja 2018 r.;
przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 211 – 220 do 1 maja 2018 r.

Zarząd Budynków Miejskich 
ii towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I. przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu na wynajem:
1. lokalu użytkowego usytuowanego  

w budynku przy ul. szobiszowickiej 27  
(na parterze) o powierzchni 104,30 m2

• termin przetargu: 8 maja 2018 r.
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 305;

2. miejsca postojowego w budynku przy  
ul. jasnej 5 – miejsce postojowe nr 15

• termin przetargu: 8 maja 2018 r.
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o. , pok. 305;

II. konkursu ofert na:
wysokość stawki czynszu za najem lokalu 

użytkowego przy ul. lipowej 14/31.
• termin składania ofert: 7 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do przetargu można odebrać 
w siedzibie zamawiającego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się  
na stronie internetowej www.zbm2.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej wojewody śląskiego w Biuletynie in-
formacji Publicznej zostały podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nieruchomości:

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność skarbu 
Państwa:
•	 nr 15/SP/2018 do 1 maja 2018 r.,
•	 nr 16/SP/2018 do 1 maja 2018 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

• dz. nr 974, obręb sośnica, o powierzchni 
0,1306 ha, położonej w Gliwicach przy ul. ka-
sprowicza, stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, zapisanej w kw nr Gl1G/00130837/3.

termin przetargu: 16 maja 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183 200,00 zł
wadium: 18 400,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
termin wpłaty wadium: 10 maja 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

wydział Gospodarki nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIerUcHOMOŚcI NA SprZeDAŻ

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

można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

udzielają pracownicy wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone 

w media,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany  

przez profesjonalną firmę oraz  
monitorowany telewizją przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 
28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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kultura

a to „Polska” właśnie

na 19 kwietnia zaplanowano otwarcie dużej wystawy fotografii Michała szlagi.  
Do 3 czerwca w czytelni sztuki (willa caro, ul. Dolnych wałów 8a) będzie można oglą-
dać reporterskie zdjęcia z cyklu „Polska”.

Ta wystawa to kilkaset odbitek 
i kilkanaście lat pracy Michała 
Szlagi. Zdjęcia robione niejako przy 
okazji, między jednym a drugim 
zleceniem dla prasy. – Szlaga oglą-
da Polskę z perspektywy pociągu, 
z samochodu czy jako przechodzień 
– rzadko jest uczestnikiem zdarzeń, 
ale niemal zawsze potrafi podejść 
bardzo blisko tego, co go interesuje. 
Ta Polska jest słodko-gorzka: przaśna 

i kiczowata, ale zarazem autoiro-
niczna lub pogrążona w refleksyjnej 
zadumie – mówi Krzysztof Miękus, 
kurator wystawy.

Ekspozycja w Czytelni Sztuki poka-
zuje kraj bez retuszu – na zdjęciach 
są całujący się młodzi ludzie i bijący 
się dresiarze. Autorowi udało się po-
dejść blisko fotografowanych osób 
dzięki rozmiarom aparatu, którego 

używał. Szlaga sięgał po kultowego 
analogowego Olympusa mju II, 
małego i niepozornego.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 
18.00 i weźmie w nim udział Michał 
Szlaga, który będzie oprowadzał po 
wystawie. Wstęp wolny. Czytelnia 
Sztuki działa w ramach Muzeum 
w Gliwicach, miejskiej instytucji 
kultury. (mm)

ks. dr johannes chrząszcz był proboszczem w Pyskowicach, 
działaczem społecznym i znakomitym historykiem. to 
także jeden z założycieli Muzeum Górnośląskiego, obecnie 
Muzeum w Gliwicach. Z okazji 160. rocznicy jego urodzin 
20 kwietnia w willi caro (ul. Dolnych wałów 8a) zostanie 
otwarta wystawa poświęcona tej niezwykłej postaci.

– Dominujące miejsce na ekspozycji 
zajmą książki, zarówno z bogatego 
zbioru pyskowickiego proboszcza, 
jak i te przez niego napisane – 
mówi Anna Kulczyk z Muzeum 
w Gliwicach, kurator wystawy. Są 
to pozycje bardzo cenne z badaw-
czego punktu widzenia, ponieważ 

wiele źródeł, na których opierał się 
Johannes Chrząszcz, uległo znisz-
czeniu podczas wojen. Ekspozycję 
rękopisów i starodruków uzupełnią 
także archiwalne fotografie.

Wernisaż rozpocznie się 20 kwietnia 
o godz. 17.00. Weźmie w nim udział 

dr Sebastian Rosenbaum, autor pu-
blikacji na temat Johannesa Chrzą-
szcza. Wstęp wolny. Jubileuszowa 
wystawa została przygotowana przez 
Muzeum w Gliwicach i gliwicki od-
dział Archiwum Państwowego w Ka-
towicach. Będzie można ją oglądać 
do 26 sierpnia.  (mm)

cZwaRtek 19 kwietnia
 ■ godz. 16.30: „Diabeł ubiera się u Prady” – seans z au-

diodeskrypcją, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: „Polska” – wernisaż wystawy fotografii 

Michała Szlagi, Czytelnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: „Królowie strzelców” – spotkanie autor-
skie ze Zbigniewem Rokitą, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

PiĄtek 20 kwietnia
 ■ godz. 15.30–17.45: „Kwiaty” – warsztaty rękodzieła, 

Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 17.00: „Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnoślą-

ski kapłan i historyk” – otwarcie wystawy, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Podróż do Nepalu – u stóp białych gór” 
– spotkanie podróżnicze z Jarosławem Durbasem, 
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00: „Teren prywatny” – wernisaż wystawy 
malarstwa i rysunku Moniki Kaczmarek i Ewy Kozery, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Mężczyzna z kijowym peselem” – wy-
stęp kabaretowy Piotra Bałtroczyka, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 19.30: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska 
– koncert z cyklu „Przed Nad Kanałem”, Scena Bajka 
(kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: Dezerter, Processs, Human Rights – kon-
certy punkowe z cyklu „Alternative Nights”, Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

soBota 21 kwietnia
 ■ godz. 10.00–11.30: „Muzyka Malucha” – warsztaty 

umuzykalniające w ramach XXXVIII Gliwickich Spotkań 
Chóralnych, MDK w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 16.00: „Mamy wreszcie wymarzone państwo? 
Problemy i sukcesy II Rzeczpospolitej” – wykład Mi-
chała Miwy Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”,  
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: Chick Corea (Solo Piano) – koncert jazzo-
wy w ramach Filharmonii, Scena Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.15: „In Paradisum” – koncert Zespołu Wokal-
nego Rondo i Akademickiego Chóru Politechniki Ślą-
skiej w ramach XXXVIII Gliwickich Spotkań Chóralnych, 
kościół pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4)

nieDZiela 22 kwietnia
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona – okno pełne blasku” – 

warsztaty dla dzieci, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 12.00: „Stwórz bohatera!” – warsztaty szycia 

kostiumów teatralnych w ramach Bajtel klubu, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Stulecie urodzin Bernsteina” – retransmisja 
spektaklu Royal Ballet, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Na sentymentalną nutę” – koncert z cy-
klu „Podwieczorki muzyczne”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Na linii wzroku” – projekcja filmu fami-
lijnego z cyklu „Kino Dzieci Prezentuje”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.30: otwarte warsztaty gospel z Adamem Ry-
szardem Saczką w ramach XXXVIII Gliwickich Spotkań 
Chóralnych, CKS „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.00: „Clap your hands!” – koncert Aka-
demickiego Chóru Politechniki Opolskiej i God’s 
Property w ramach XXXVIII Gliwickich Spotkań 
Chóralnych, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowi-
sko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.15: Blok studyjny im. Marka Serafińskiego 
– projekcje filmów krótkometrażowych w ramach 
O!PLA Festiwalu Polskiej Animacji, kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

PonieDZiaŁek 23 kwietnia
 ■ godz. 16.30: „Walki Polaków o niepodległość: od Insu-

rekcji Kościuszkowskiej w 1794 do Powstania Warszaw-
skiego w 1944” – wernisaż wystawy, Filia nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 17.00: wernisaż wystawy książek gliwiczan 
o Gliwicach, Centrum Kulturalno-Sportowe „Łabędź”  
(ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Arturem Andrusem, 
Scena Forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

wtoRek 24 kwietnia
 ■ godz. 17.00: „Kambodża” – spotkanie podróżnicze 

z Danutą Łyskawą, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.30: „1968. Czasy nadchodzą nowe” – spotkanie 
autorskie z Ewą Winnicką z cyklu „Książki Pamięci”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

CO? GDZIE? KIEDY?

kapłan i historyk

fo
t. 

M
. S

zla
ga

L.
 M

rz
yg

łó
d

człowiek wielu talentów
leonard Bernstein był amerykańskim kompozytorem, dyrygentem i wielką osobowością 
kultury XX wieku. w stulecie jego urodzin kino studyjne amok (ul. Dolnych wałów 3) wy-
świetli retransmisję trzech spektakli londyńskiego Royal Ballet poświęconych Mistrzowi.

– Zobaczymy dwie światowe pre-
miery z choreografiami autorstwa 
Wayne’a McGregora oraz Christo-
phera Wheeldona. Główną atrakcją 
wieczoru będzie wznowienie choreo-
grafii Liama Scarletta do poematu  
W. H. Audena „The Age of Anxiety”, 
który zainspirował Bernsteina do 
napisania „II Symfonii” na orkiestrę 
i fortepian solo – mówi Urszula Biel, 
kierownik kina Amok. Retransmisję 
zaplanowano na 22 kwietnia o godz. 
16.00. Wydarzenie potrwa około  
3 godzin, bilety można kupić w kasie 
albo na stronie internetowej amok.
gliwice.pl.

Leonard Bernstein pisał piosenki 
dla Franka Sinatry (między innymi 
słynne „New York, New York”), 
musicale, utwory symfoniczne, 
muzykę filmową, baletową, te-

atralną. Był jednym z pierwszych 
współczesnych kompozytorów, 
którego cenili na równi krytycy 
muzyczni i publiczność. Twórczo 
łączył muzykę klasyczną z jazzem, 
wplatając do niej też wątki żydow-
skie. Warto wiedzieć, że polska 
prapremiera musicalu „West Side 

Story”, do którego muzykę skom-
ponował Bernstein, miała miejsce 
w Gliwicach w 1989 roku. Dzieło 
na deski teatralne przeniosła Ope-
retka Śląska, dopiero w następnych 
latach „West Side Story” było grane 
na scenach muzycznych Gdyni, 
Szczecina czy Wrocławia. (mm)
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