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To będzie teatr  
bez przymiotników 

Od września 2015 r. zarządza Gliwickim 
Teatrem Muzycznym. Jego zadaniem jest 
gruntowna reforma jednej z najważniejszych 
samorządowych instytucji kultury w naszym 
mieście. Rozmawiamy z Grzegorzem Kraw-
czykiem, dyrektorem GTM.

Salake – więcej  
niż taniec

Salake świętuje 25-lecie istnienia. 
Dziesiątki choreografii, tysiące godzin 
na treningach, podróże, nagrody, festi-
wale i mnóstwo emocji – podsumowa-
liśmy ćwierćwiecze gliwickiej formacji 
tanecznej.

Gliwicki Budżet 
Obywatelski

9 maja zostaną ogłoszone osiedlo-
we listy zadań zakwalifikowanych do 
głosowania w ramach budżetu oby-
watelskiego. Zostanie na nich podana 
szacunkowa wartość realizacji każdego 
przedsięwzięcia.
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Od 4 maja 
2016 r. Wydział 

Gospodarki Nieru-
chomościami jest zlo-

kalizowany przy ul. Jasnej 
31A (budynek po Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych). 
Obowiązują też nowe numery  
telefonów!
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DRuGa STRONa W OBIekTyWIe

PLaC kRakOWSkI.  Uroczystość z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Po części oficjalnej z udziałem wojska odbył się koncert trzech orkiestr dętych i pokaz mażoretek.
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BRZeZINka. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Strażacy OSP Gliwice-Brzezinka biorą 
udział w akcji gaśniczej. Jak wiadomo, trening czyni mistrza.

CZaPkI Z GŁÓW. Czwartoklasiści CKZiU uroczyście kończą szkołę. Przed nimi został 
już tylko (i aż!) egzamin maturalny.

RaDIOSTaCJa. Piłkarze gliwickiego Piasta główkują w ramach akcji BIN Challenge.  
To odpowiedź na wezwanie ze strony Lechii Gdańsk.
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Po raz kolejny gliwiczanie będą mieli okazję głosować na 
przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. 

Przypominamy, że do dyspozycji 21 osiedli jest kwota 3,5 mln zł. Już 9 maja 
zostaną ogłoszone osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania, 
na których zostanie podana szacunkowa wartość realizacji każdego przed-
sięwzięcia. Głosowanie na zadania rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 
lipca. Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego można znaleźć na 
stronie www.gliwice.eu w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Niedawno została gruntownie wyremontowana i unowocześnio-
na ul. akademicka biegnąca przez teren Politechniki śląskiej. Teraz 
kampus będzie jeszcze piękniejszy, dzięki planowanej modernizacji 
skweru między budynkami Wydziałów Budownictwa i architektury. 
Zmiany będą widoczne w nowym roku akademickim.

Projekt remontu skweru obejmuje 
zagospodarowanie terenu z odtworze-
niem istniejącej nawierzchni chodników 
i jezdni dziedzińca wewnętrznego, małej 
architektury oraz wymianę oświetlenia. 

Na skwerze pojawią się drogi 
z kostki betonowej, zostanie odtwo-

rzony deptak, a w atrium budynku 
Wydziału Budownictwa zostanie wy-
mieniona nawierzchnia. Na dziedzińcu 
będą posadzone drzewa i krzewy. In-
westycja jest w fazie projektu budow-
lano-wykonawczego.

 (mf)

Zmiany na poczcie
Budynek Poczty Głównej przy ul. Dolnych Wałów przejdzie metamor-
fozę. Nie tylko zostanie wyremontowany, ale też zwiększy się ilość 
świadczonych w nim usług. 

Nowy inwestor – katowicka firma 
DL Invest Group, która kupiła nierucho-
mość, planuje zainwestować w obiekt 
blisko 30 mln zł, głównie w moderniza-
cję oraz odtworzenie historycznego cha-
rakteru obiektu. Powstanie tu centrum 
biurowo-usługowe. 

Zabytkowy budynek Poczty Głów-
nej ma 110 lat. Przez wiele lat mieścił 
się tam oddział Poczty Polskiej. Teraz 
przestrzeń zyska nową funkcjonalność, 
a urząd pocztowy zostanie zredukowa-
ny, nadal jednak będzie istniał i będzie 
głównym najemcą. Firma DL Invest 
Group zamierza jednak wykorzystać 
potencjał obiektu i przeznaczyć go na 
cele komercyjne – 4 kondygnacje bu-

dynku zostaną wynajęte na biura oraz 
restauracje i kawiarnie.

– Na przestrzeni około 4,5 tys. m2  
zostaną ulokowane biura, m.in. 
notarialne, consultingowe i doradz-
twa personalnego, a także lokale 
gastronomiczne. Jesteśmy na etapie 
opracowywania projektu budowla-
nego. Prace powinny się rozpocząć 
we wrześniu 2016 r. i potrwają około 
jednego roku. Inwestycja jest konsul-
towana z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków – powiedział „Miej-
skiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Jerzy Wilk, kierownik ds. 
koordynacji projektów DL Project 
Management SA. (mf)

Plac przy ul. Raciborskiej został sprzedany. Zgodnie z planem zagospo-
darowania przestrzennego, gliwicka firma elipsa, która kupiła teren za 
ponad pół mln zł, ma tu wybudować obiekt  mieszkalno-usługowy.

Plac przy ul. Raciborskiej ma po-
wierzchnię niemal 800 m2 i znajduje się 
w ścisłym centrum miasta. Wcześniej był 
własnością ZBM I TBS. 7 kwietnia został 
sprzedany na drodze przetargu i obecnie 
w wieczyste użytkowanie przejęła go fir-
ma Elipsa. Jak poinformował przedstawi-
ciel firmy, konkretnego projektu dotyczą-
cego przyszłej zabudowy jeszcze nie ma. 
Wiadomo jednak, że przyszła inwestycja 
musi spełniać warunki zagospodarowa-
nia przestrzennego. To oznacza, że w ści-
słym centrum, na terenie Starówki, musi 
powstać obiekt mieszkalno-usługowy, 
który nie będzie górował nad sąsiadują-
cymi kamienicami.

– Nie mamy wykonanych projektów 
dotyczących terenu przy ul. Racibor-
skiej. Planujemy optymalnie wykorzy-
stać potencjał tego terenu biorąc pod 
uwagę jego położenie w historycznej 

części naszego miasta. Zakładamy, że 
powstanie budynek z lokalami miesz-
kalnymi i usługowymi – mówi Michał 
Matusak, prezes zarządu firmy Elipsa.

Plac został sprzedany za ponad pół 
mln zł. Środki zostaną przeznaczone 
na inwestycję przy ul. Opolskiej, którą 
realizuje ZBM I TBS.

– Powstaną tam dwa budynki miesz-
kalne. W każdym znajdzie się 16 mieszkań 
1-,  2-  i 3-pokojowych. Będą to lokale prze-
znaczone pod wynajem, z opcją dojścia do 
własności. Inwestycja będzie finansowana 
wyłącznie ze środków miejskiej spółki ZBM 
I TBS, bez partycypacji przyszłych najem-
ców. 29 kwietnia nastąpiło przekazanie 
terenu budowy. Inwestycja ma być gotowa 
do końca 2017 r. – powiedział „Miejskie-
mu Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Franciszek Gońka, dyrektor ekonomiczno
-administracyjny ZBM I TBS.  (mf)

Kamień węgielny pod budowę nowego budynku poczty wmurowano w 1904 r. Dwa lata 
później oddano go do użytku. Neogotycki obiekt jest jednym z najpiękniejszych w Gliwicach

Co powstanie  
w centrum miasta?

kampus będzie jeszcze piękniejszy
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Skwer zdobi pomnik autor-
stwa Tadeusza Teodorowicza
-Todorowskiego (z 1972 r.),  
projektanta m.in. budynku 
Wydziału Architektury
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MF: Jaką sytuację zastał Pan 
w GTM, gdy objął pan stano-
wisko dyrektora?

Gk: Teatr zastałem w kiepskim sta-
nie. Był zadłużony, miał sfrustro-
wany, słabo zintegrowany zespół 
pracowniczy, dyrekcję, która utra-
ciła zaufanie Organizatora teatru 
i miała z nim niedobre relacje. 
Teatr posiadał nieelastyczną i wa-
dliwą strukturę zatrudnienia, nie 
miał pieniędzy na premiery, miał 
program artystyczny niedosto-
sowany do aktualnego budżetu, 
gdzie niemal każdy wystawiany 
na scenie spektakl pogłębiał straty 
finansowe, miał zapuszczoną in-
frastrukturę, zwłaszcza techniczną 
w siedzibie przy Nowym Świecie, 
i niedokończoną inwestycję, która 
miała objąć modernizację jedy-
nej zawodowej sceny w naszym 
mieście. We wrześniu 2015 r. 
zadłużenie GTM wyniosło około 
1,4 mln zł. Teatrowi groziła utrata 
płynność finansowej, czyli niemoż-
ność terminowego regulowania 
należności wobec kontrahentów 
zewnętrznych i, co gorsza, wobec 
swoich pracowników – w listopa-
dzie teatr nie miał pieniędzy na 
wypłaty. Ostatecznie zapobiegł 
temu Prezydent Miasta – w nad-
zwyczajnym trybie przekazując do-
datkowe pieniądze, które pozwo-
liły nam wyjść z opresji. Wyjaśnię, 
że już w 2014 r. teatr miał kłopoty 
finansowe, jednak pomimo tego, 
ówczesny dyrektor zdecydował 
o realizacji premiery „Rodziny Ad-
damsów”, która pochłonęła ponad 
700 tys. zł., co w 2015 r. zachwiało 
budżetem teatru. Przypuszczam, 
że dyrektor nie przeprowadził nie-
zbędnych analiz finansowych całej 
instytucji, dlatego nie był w stanie 
przewidzieć skutków swej decyzji. 
Sytuacja była zatem niedobra, 
dlatego niezwłocznie zacząłem 
wprowadzać zmiany organizacyj-
ne i przygotowywać przeobrażenie 
programowe teatru, które można 
było, i należało, przeprowadzić już 
kilka lat wcześniej.

Czy można już pokusić się 
o diagnozę? Co Pana zda-
niem doprowadziło teatr do 
tak fatalnej sytuacji, z jaką 
mamy do czynienia teraz?

Problem w tym, że gliwicki teatr 
nie odciął się od tego, co było 
przed 2001 r., gdy przeprowadza-
na była reforma samorządowej 
placówki. Przypomnę, że zdecy-
dowano wówczas o likwidacji 
Operetki Śląskiej i utworzeniu 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Jednak w repertuarze nadal po-
zostały operetki, przy jednocze-

snym wprowadzeniu nowych form 
scenicznych, takich jak musicale, 
spektakle baletowe, ba – nawet 
opery. Otóż moim zdaniem, 
w długiej perspektywie, nie da 
się prowadzić stabilnego teatru, 
który w repertuarze ma i ope-
retki, i musicale. Wyrastają one 
z odmiennej tradycji scenicznej 
i muzycznej, wymagają innego 
rodzaju zespołów artystycznych, 
innego instrumentarium i oprawy 
scenicznej. Operetka opiera się 
na orkiestrze grającej w składzie 
klasycznym, ponad 40 osobo-
wym, wymaga śpiewaków dys-
ponujących głosami klasycznymi 
oraz sporego, tradycyjnego chóru 
i baletu. We współczesnym musi-
calu stawia się z kolei na aktorów 
śpiewających, o wszechstronnych 
umiejętnościach scenicznych, któ-
rym towarzyszy orkiestra licząca 

zaledwie kilkunastu muzyków 
oraz śpiewający i tańczący artyści 
drugiego planu. Należy również 
pamiętać, że operetka i musical 
są niezwykle wystawnymi for-
mami scenicznymi, których pro-
dukcja i utrzymanie jest bardzo 
drogie. Mają również odmienną 
publiczność, ale obydwie należą 
bez wątpienia do świata rozrywki 
i z tego względu nie powinny przy-
nosić strat, a już z pewnością nie 
powinny nimi obciążać budżetu 
publicznego.
Czymś kuriozalnym jest to, że 
w gliwickim teatrze nie było 
aktorów – zatrudniano jedynie 
trzech śpiewaków-aktorów (sic!), 
przy ogólnym zatrudnieniu się-
gającym 110 osób. Więcej niż 
aktorów było osób zatrudnio-
nych w pracowni krawieckiej. 
Dlatego do tutejszych produkcji 

werbowano artystów z zaciągu, 
z całego kraju, co nie tylko gene-
rowało nadmierne koszty, czy też 
sprawiało trudności w organiza-
cji pracy, lecz przede wszystkim 
nie przyczyniało się do budowa-
nia solidarnego z gliwicką sceną 
i instytucją zespołu artystyczne-
go. Dlatego uważam, że formu-
ła organizacyjna i programowa 
GTM po prostu się wyczerpała 
i nie warto jej kontynuować.

Czyli w Gliwicach operetka 
się nie sprawdziła…

Sprawdzała się, choć na temat 
tego, czemu operetka służyła, 
szczególnie w PRL-u, można 
toczyć spory. W październiku 
1952 roku, czyli w apogeum 
stalinizmu, w miejscu dawnej 
restauracji „Neue Welt” (Nowy 
Świat), grupa entuzjastów, przy 
solidnym wsparciu komunistycz-
nych decydentów, powołała do 
życia Operetkę Śląską, pierwszą 
w bierutowskiej Polsce instytucję 
dedykowaną podkasanej muzie. 
Kurtyna poszła w górę i na scenę 
weszła ,,Kraina uśmiechu” Franza 
Lehara. Co działo się w owym 
czasie w Polsce i z polską kultu-
rą, wspominać chyba nie trzeba. 
Publiczność, która przybywała 
tutaj tłumnie, dostała od no-
wej władzy ludowej rozrywkę 
i przez dziesięciolecia oklaski-
wała podboje burżuazyjnych 
baronów uwodzących seksow-
ne podkuchenne. Czy należy tę 
formę rozrywki nadal finansować 
z publicznych pieniędzy? Wątpię. 
Myślę jednak, że niezaprzeczalny 
urok operetki przetrwa i utrzy-
ma się sam, gdyż chętnych do 
jej oklaskiwania, do nucenia jej 
przebojów, do zachwycania się 
tą jedyną w swoim rodzaju krainą 
ułudy, nigdy nie zabraknie.

Operetka Śląska w Gliwicach 
do 1989 roku funkcjonowała 
zresztą na podobnych zasadach 
jak śląskie kluby piłkarskie w PR-
L-u, których siła opierała się na 
„sile” ówczesnego górnictwa wę-
glowego. Obecnie, po zmianach 
ustrojowych, teatry muzyczne, 
z uwagi na ich kosztowną formułę 
organizacyjną i programową, mogą 
utrzymać jedynie największe mia-
sta lub zasobne regiony, lecz nie 
średniej wielkości ośrodki miejskie.

Niedaleko, w Bytomiu 
i w Chorzowie, funkcjo-
nują dwa duże teatry 
muzyczne: Opera śląska 
i Teatr Rozrywki. Na ich 
scenach wystawiane 

To będzie teatr
– rozmowa z Grzegorzem krawczykiem, 

Od września 2015 r. zarządza 
Gliwickim Teatrem Muzycz-
nym. Na stanowisko dyrektora 
został powołany przez prezy-
denta Gliwic. Jego zadaniem 
jest gruntowne zreformowa-
nie jednej z najważniejszych 
samorządowych instytucji 
kultury w naszym mieście. 

są: operetki, musicale 
i opery. Jednak obydwie 
te instytucje są utrzy-
mywane z budżetu Mar-
szałka Województwa 
śląskiego. Jeśli dobrze 
pamiętam Gliwice kilka-
krotnie czyniły starania, 
żeby Marszałek podjął 
się współfinansowania 
tutejszej placówki. Nie-
stety odmówił.

W GTM dopłaca się obecnie do 
każdego wystawianego na scenie 
spektaklu muzycznego. Mimo 
wysokiej frekwencji na widowni, 
mimo wysokich cen biletów. Ale 
widownia GTM mieści niecałe 
500 widzów, więc wpływy ze 
sprzedaży biletów nie równo-
ważą jednorazowego kosztu wy-
stawienia spektaklu, zwłaszcza 
operetek, które każdorazowo 
generują stratę od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych.

Nasze miasto dokłada 
zatem do widowiska dwa 
razy – do jego produkcji 
i do ceny każdego bile-
tu, które nomen omen 
w większości kupują 
widzowie spoza Gliwic.

Aby koszt wystawienia klasycznej 
operetki był zrównoważony pie-
niędzmi z biletów, na widowni 
GTM musiałoby być co najmniej 
700 miejsc, a to nie jest możliwe.

Co gorsza, mimo dużego wy-
siłku i poświęcenia wkładanego 
w funkcjonowanie GTM przez 
zatrudniony w nim personel, 
wynagrodzenia pozostają tutaj 
od lat na miernym poziomie, 
zwłaszcza w zespołach technicz-
nych i obsłudze sceny. Z czasem 
taki stan staje się powodem 
rozkładu i demoralizacji. Dzieje 
się tak zawsze, gdy pracodawca 
nie zadba o interes własnych 
pracowników. I tak w GTM, 
począwszy od śpiewaków, mu-
zyków, a skończywszy na stola-
rzach, krawcowych, księgowości, 
czy zespole technicznym, każdy 
szuka fuch, lub innego dodatko-
wego zatrudnienia. Taka prak-
tyka nie spaja zespołu, lecz go 
rujnuje. 

uważam, że GTM zawiódł 
jako pracodawca i ten 
aspekt musi się zmienić 
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bez przymiotników
dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego

jak najszybciej. Dlatego 
z czasem chcę ograniczyć 
do niezbędnego mini-
mum transfer pieniędzy 
poza GTM, poza swój ze-
spół, czyli do osób z tzw. 
castingowego zaciągu, po 
to, by zbudować własny, 
silnie zmotywowany, 
stały zespół teatralny: ak-
torski i pracowników ob-
sługi sceny – gotowy do 
podjęcia różnorodnych 
przedsięwzięć artystycz-
nych i edukacyjnych.

 – W tym roku nie będzie 
w Gliwicach Spotkań Teatral-
nych…

 – Definitywnie rezygnuję z do-
tychczasowej formuły Gliwickich 

Spotkań Teatralnych, które nie 
dość, że blokowały jedyną scenę 
przy Nowym Świecie w maju, czy-
li w szczycie sezonu teatralnego, 
to jednocześnie generowały po-
ważne straty finansowe. Działo 
się tak mimo bardzo wysokich cen 
biletów, które były barierą ogra-
niczającą osobom niezamożnym 
dostęp do dóbr kultury. Od przy-
szłego sezonu spotkania gliwiczan 
z teatrem w Polsce powinny się 
odbywać przez cały rok, już nie 
jako odrębny festiwal, których aż 
nadto, ale raz lub dwa razy w mie-
siącu. Przy tej okazji przypomnę, 
że publiczny teatr nie jest elitarny. 

Współczesny teatr instytucjonalny 
– taki, jakim go znamy w Europie 
– był jednym z elementów postę-
pującej demokratyzacji.

 – środowisko artystyczne 
krytykuje Pana działania…

Rozumiem ich. Jestem dla tych 
osób, dla ich rodzin, tym, który 
burzy ich świat, ich życie. 

Nie mam do nich cienia 
pretensji, mam je nato-
miast do poprzedniego 
wieloletniego zarządu 
teatru. Tam było źródło 
problemu, a nie w arty-
stach, w muzykach, czy 
w innych pracownikach, 
którzy przez lata, w do-
brej wierze, wykonywali 
to, co im robić polecano. 

Uważam, że niepotrzebnie do-
prowadzono GTM do ściany, że 
nie zareagowano, ani skutecznie, 
ani w porę, na widoczne od paru 
lat symptomy kryzysu. Takie było 
i jest zadanie dyrektora. Za nie 
ponosi odpowiedzialność, którą 
nie wolno mu obarczać nikogo 
poza samym sobą. Chcę jednak 
podkreślić, że likwidując dotych-
czasowe etaty, nie odwracam się 
od artystów i nie zamierzam od-
ciąć ich od publiczności. Jak każdy 
dyrektor mam prawo do zmiany 
formuły programowej teatru, lecz 
do jej wprowadzania w życie za-
praszam wszystkich, szczególnie 

artystów, związanych dotąd z gli-
wicką sceną. Szanuję ich. 

Wkrótce, wraz z dyrek-
torem artystycznym, bę-
dziemy proponowali rów-
nież artystom związanym 
z GTM udział w nowych 
przedsięwzięciach te-
atralnych i edukacyjnych. 
Potencjał tych osób jest 
bowiem nie do przece-
nienia, zwłaszcza w takim 
mieście jak Gliwice.

 – Jak przyszłość czeka GTM? 
Czy da się go jeszcze urato-
wać? I czy ratować warto…

Ratuję teatr w Gliwicach, a nie 
GTM. Uważam, że czas GTM już 
minął i nie ma tu już czego ra-
tować. To, co zamierzam zrobić 

– głęboka przemiana organiza-
cyjna i programowa istniejące-
go już teatru – nie miało pre-
cedensu w Polsce, ale uważam, 
że w niejednej instytucji kultury 
warto byłoby podobny proces 
przeprowadzić. Sądzę, że na re-
alizację tego etapu będziemy 
potrzebowali trzech sezonów 
teatralnych. Powodzenie tej 
misji zależy przede wszystkim 
od tempa budowania zespołu 
aktorskiego (którego obecnie 
nie ma), od autentycznego za-
angażowania wszystkich pra-
cowników i współpracowników 
teatru, od wsparcia mieszkań-

ców Gliwic, tutejszych instytucji 
i władz miasta. Teatr instytu-
cjonalny jest dobrem wspól-
nym, nie można go zbudować 
w pojedynkę.

 – Jaki to więc będzie teatr?

Będzie to po prostu teatr bez 
przymiotników – nie muzyczny, 
nie operetkowy, lalkowy, czy dra-
matyczny. Będzie po prostu do-
brym teatrem, który nawiąże do 
innej gliwickiej tradycji, równie 
bogatej, choć jakże odmiennej 
od dziejów operetki czy teatru 
muzycznego. Mam na myśli 
dokonania Studenckiego Teatru 
Gliwice, tutejszą prapremierę 
„Ślubu” Witolda Gombrowicza 
z 1960 roku w reżyserii Jerzego 
Jarockiego, napisane w Gliwi-
cach utwory sceniczne Tadeusza 
Różewicza, znakomitych akto-
rów, którzy w naszym mieście 
pobierali nauki: Wojciecha Pszo-

niaka, Agatę Buzek. Nadszedł 
czas, aby dostroić tutejszy teatr 
do wizerunku miasta współcze-
snego, miasta inteligencji. Zbu-
dować teatr środka, nowoczesny 
miejski teatr o szerokim spek-
trum repertuarowym, który nie 
poucza, nie nudzi, ale opowiada 
interesujące historie. Teatr, jaki 
znajdziemy w wielu średniej 
wielkości miastach w Polsce: 
w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Legnicy, Kaliszu. Teatr, w którym 
obok klasyki, można zobaczyć 
utwory prapremierowe polskich 
autorów. Teatr już bez operetki, 
choć od muzyki nie stroniący – 

lecz innej, pisanej oryginalnie 
na gliwicką scenę, realizowanej 
w sposób nowatorski, twórczy. 
Zależy mi na zbudowaniu teatru, 
który dba o dobro widza, który 
szanuje kanon literatury drama-
tycznej, którego inspiruje dobra 
literatura. Jego strategia progra-
mowa będzie mieć coś z „teatru 
niekonsekwencji” w rozumieniu 
Różewicza – realistyczna, lecz 
nie odrzucająca eksperymentu 
formalnego. Chciałbym, żeby 
każdy gliwiczanin był wciągnię-
ty w działania teatru, w którym 
doświadczać będzie tego wszyst-
kiego, co od stuleci stanowiło 
istotę curriculum każdego do-
brze wykształconego Europej-
czyka – namysł nad człowie-
kiem i światem, a więc tematy 
i problemy uniwersalne. Jestem 
bowiem przekonany, że teatr 
schlebiający światu przestaje być 
teatrem, a staje się wodewilem, 
czymś, co mydli ludziom oczy. 

Dlatego proponuję, żeby prze-
kształcić GTM w Teatr imienia 
Tadeusza Różewicza w Gliwicach 
– miejską instytucję artystyczną, 
której misja wyrasta nie tylko 
z wielkiej tradycji teatralnej, ale 
przede wszystkim z powinności 
wobec aktualnych kulturalnych 
potrzeb mieszkańców, która 
będzie służyć zaspokajaniu ich 
artystycznych aspiracji, tworząc 
i upowszechniając dobra kultury 
na najwyższym poziomie.

 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Monika Foltyn
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kOLORy 
miasta

To tytuł nowego projektu organizowanego przez Miasto Gliwice przy 
współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej. Główny cel? edukacja 
zdrowotna mieszkańców.

W planach jest osiem prelekcji 
tematycznych. Pierwsza, poświęcona 
walce z otyłością, odbędzie się już 11 
maja w Centrum Handlowym FORUM 
w Gliwicach.

Na cały projekt składa się osiem spo-
tkań tematycznych, w trakcie których 
– przy udziale specjalistów i ekspertów 
– omówione zostaną najważniejsze za-
gadnienia dotyczące: otyłości, nadwagi, 
osteoporozy, profilaktyki czerniaka, 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy oraz zdrowia psychicznego. 
Prelekcje będą odbywały się w Centrum 
Handlowym FORUM przy ul. Lipowej 1 
(I piętro) w Gliwicach. 

 Pierwsze spotkanie poświęcone 
będzie otyłości. „Czy ta waga może 
kłamać?” – to tytuł prelekcji, która 
rozpocznie się już 11 maja, o godz. 
18.00. Z mieszkańcami Gliwic spotka się 
Agnieszka Bratek – specjalista z zakresu 
dietetyki i planowania żywienia. 

– Przybliżymy sposoby zdrowego od-
żywiania się. Będzie też możliwość wy-
konania bezpłatnego pomiaru i analizy 
składu ciała – mówi Agnieszka Bratek. 
Spotkanie potrwa ok. 1,5 godziny. Udział 
w spotkaniu jest bezpłatny. Warto przyjść 
i poszerzyć swoją wiedzę, której przecież 
nigdy nie jest za wiele.  

 (as)

Miasto Gliwice od wielu lat – na różnych frontach – włącza się w akcje prozdrowotne skie-
rowane do mieszkańców

Zdrowe Gliwice

Na ostatniej sesji radni miejscy zatwierdzili listę zadań finansowa-
nych w tym roku w Gliwicach przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Nowością będzie zorganizowanie 
i opłacenie pracy asystentów dla mieszkańców potrzebujących 
szczególnej pomocy. 

Uchwała Rady Miasta w tej spra-
wie podejmowana jest co roku i na jej 
podstawie przydzielane są pieniądze na 
wskazane działania pomocowe. Nieste-
ty, w tym roku zainteresowani musieli 
poczekać trochę dłużej niż zwykle, bo 
opóźniły się przygotowania na szczeblu 
krajowym. 

Zgodnie z przepisami, sporządzenie 
miejskiej uchwały poprzedza zawsze 
ogłoszenie informacji prezesa zarządu 
PFRON o tym, ile pieniędzy jest do po-
działu w danym roku, a to następuje z ko-
lei po zatwierdzeniu polskiego budżetu. 
PFRON zwykle przekazywał informacje 
z takim wyprzedzeniem, że uchwała mo-
gła być gotowa na marcową sesję Rady 
Miasta. Tym razem ustawa budżetowa 
na 2016 rok weszła w życie na początku 
marca. 

– Informację z PFRON otrzymaliśmy 
zbyt późno, aby wszystko było gotowe 
na sesję 17 marca. Pomimo rządowych 
opóźnień, staraliśmy się jak najszybciej 
przygotować dla miejskich radnych 
dokumenty, które wcześniej musiała 
zaopiniować Powiatowa Społeczna 
Rada do Spraw Osób Niepełnospraw-
nych w Gliwicach. Z tego też powodu 
– aby szybko rozdysponować pieniądze 
w mieście i rozpocząć realizację zadań  
–  28 kwietnia zwołana została dodat-
kowa sesja Rady Miasta – mówi Paweł 
Staszel, naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

W tym roku Miasto Gliwice otrzyma 
2 917 126 zł ze środków PFRON – nie-
znacznie mniej niż w 2015 roku (2 939 
373 zł). 

 (al)

Pomoc dla niepełnosprawnych
• finansowanie jednorazowych środków dla osób niepełnospraw-

nych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełno-
sprawnej,

• dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

• dofinansowanie likwidacji barier: architektonicznych, w ko-
munikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych,

• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób nie-
pełnosprawnych,

• dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęcio-
wej,

• zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w za-
kresie usług asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych.

Na co wydane zostaną  
pieniądze z PFRON?
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Niemiecka Centrala Szkolnictwa Zagranicznego podziękowała prezydentowi Gli-
wic za dotychczasową współpracę edukacyjną. Okazją jest 20-lecie funkcjono-
wania w Polsce programu DSD, dzięki któremu można uzyskać potwierdzenie 
bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego.

DSD, czyli Deutsches Sprach-
diplom, to państwowy egzamin 
językowy i program edukacji 
oferowany w grupie tysiąca szkół 
na całym świecie, w tym w kilku-
dziesięciu gimnazjach i liceach 
w Polsce, które objęte są patro-
natem Ministerstwa Spraw Za-
granicznych Republiki Federalnej 
Niemiec. Uczniowie przez trzy lata 
przygotowują się do ostatecznego 
sprawdzianu podczas intensyw-
nych zajęć lekcyjnych.

W Gliwicach w programie 
uczestniczą trzy placówki: I Li-
ceum Ogólnokształcące przy  
ul. Zimnej Wody, Gimnazjum 
nr 3 przy ul. Jasnogórskiej 
oraz Gimnazjum Dwujęzyczne 
przy ul. Płockiej. Warunkiem 
ich udziału w DSD była odpo-
wiednio wysoka liczba godzin 
nauczania języka niemieckiego. 
W I LO jest to 5 lekcji tygodnio-
wo, a w Gimnazjum nr 3 – 6 
lekcji. W Gimnazjum Dwujęzycz-
nym uczniowie mają w tygodniu 
aż 8 lekcji języka niemieckiego, 
a poza tym po niemiecku prowa-
dzona jest część zajęć z matema-
tyki, techniki, historii i geografii.

Gimnazjaliści zdają DSD I na 
poziomie A2/B1, a uczniowie 
liceum – DSD II na poziomie 
B2/C1. Egzamin składa się 
z części ustnej i pisemnej, 

kompleksowo sprawdza opa-
nowanie różnych kompetencji 
językowych, jak np. rozumienie 
tekstu słuchanego, umiejętność 
zredagowania dłuższego tekstu 
własnego, opanowanie grama-
tyki, swobodne prowadzenie 
konwersacji. Test pisemny 
sprawdzany jest w Niemczech, 
a egzamin ustny przez nauczy-
cieli uczących języka niemiec-
kiego i koordynatora. Do egza-
minów przystąpić mogą tylko 
uczniowie danej szkoły.

W ramach programu 
młodzież ma także szanse 
m.in. na udział w bezpłatnych 
kursach językowych w Niem-
czech, specjalnych zajęciach 
pozalekcyjnych i różnorodnych 
przedsięwzięciach, warsztatach 
czy konkursach ułatwiających 
naukę języka. Uczniowie spo-

tykają się także z niemieckimi 
rówieśnikami w trakcie uczniow-
skich wymian. Gimnazjum 
nr 3 współpracuje ze szkołą 
w Hüllhorst, I LO ze szkołą 
w Meppen, a Gimnazjum Dwu-
języczne ma partnerską placów-
kę w Tirschenreuth.

Dyplom na drugim poziomie 
umożliwia podjęcie studiów 
wyższych w krajach niemiecko-
języcznych (zwalnia obcokra-
jowców z egzaminów wstęp-
nych z języka niemieckiego). 
Przydaje się także studentom, 
którzy ubiegają się o stypen-
dium w Niemczech. Zwiększa 
również szanse na rynku pracy. 
Z możliwości poszerzenia kom-
petencji edukacyjnych korzysta-
ją również nauczyciele placówek 
objętych programem.

 (al)

Sprechen Sie Deutsch?

6 maja na gliwickim Rynku odbędzie się śląski Dzień 
europy. Wydarzenie organizują Punkty Informacji eu-
ropejskiej europe Direct, z których na co dzień korzy-
stają głównie przedsiębiorcy.

Tym razem z propozycji 
skorzystać mogą wszyscy zain-
teresowani, na których czeka 
wiele atrakcji. Dzieci ucieszą 
przede wszystkim: tematyczne 
warsztaty w plenerze, warcaby 

XXL, zabawy i konkursy, malo-
wanie twarzy, zajęcia sportowe 
oraz słodki poczęstunek. Śląski 
Dzień Europy obchodzony bę-
dzie w godz. 11.00–17.00.

  (ij)

europa na Rynku

uwaga! Odpady 
niebezpieczne!

Zatorze to ekologiczna dzielnica: ekoGim 10, stowa-
rzyszenie działające przy Gimnazjum nr 10 i GCe 27 
kwietnia zorganizowały ekoRajd połączony ze zbiór-
ką surowców wtórnych, a już 14 maja odbędzie się 
osiedlowy festyn ekologiczny.

27 kwietnia odbył się VI 
EkoRajd o Puchar Prezydenta 
Miasta. Do rywalizacji przystąpiło 
rekordowo dużo, bo aż 19, szkół 
podstawowych i gimnazjów. 
Warunkiem uczestnictwa w Eko-
Rajdzie było przeprowadzenie 
w swojej szkole zbiórki odpadów 
nadających się do przetworzenia 
– w tej kategorii bezkonkurencyj-
na była Szkoła Podstawowa nr 
10, której uczniowie przynieśli 
aż 300 kg! W sumie zebrano 
ponad 1000 kg odpadów wtór-
nych – baterii, tonerów, płyt CD. 
Zawodnicy EkoRajdu, zaopatrze-
ni w mapy i kompasy, pieszo albo 
na rowerze zaliczali zadania roz-
mieszczone w sześciu bazach na 
terenie Zatorza. Do rozwiązania 
był test wiedzy ekologicznej, nie 
zabrakło też zadań sprawnościo-
wych. Mimo zimna i deszczowej 
pogody, wszystkie drużyny dotar-
ły na metę.

Wśród podstawówek 
najlepsze wyniki w katego-
rii Grand Prix osiągnęła SP 
nr 10 – I miejsce, II miejsce 
zajęła SP nr 23, a III – SP nr 
9. Wśród gimnazjalistów naj-
lepszy okazał się zespół z Gim. 
nr 17, na kolejnych miejscach 
uplasowały się Gim. nr 3, Gim. 
nr 6 i Gim. nr 10. Projekt zo-
stał dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.

Gimnazjum nr 10 (ul. Lipo-
wa 29) i Rada Osiedla Zatorze 
organizują w sobotę (14 maja) 
festyn osiedlowy. Impreza 
odbędzie się na placu przy 
szkole. Już po raz drugi mo-
tywem przewodnim będzie 
ekologia. W programie m.in.: 
warsztaty na temat zbierana 
elektrośmieci, niskiej emisji, 
zawody sportowe i pokaz 
pierwszej pomocy. Dużą 
atrakcją będą zajęcia w szkol-

nym ogrodzie środowiskowym 
– uczestnicy będą uczyć się 
rozpoznawać rośliny, poznają 
ich zastosowanie w kuchni 
i kosmetologii.

Podczas festynu będą też 
oczywiście występy artystycz-
ne – wezmą w nich udział 
przede wszystkim uczniowie 
gliwickich szkół. Przed publicz-
nością zaprezentuje się także 
Ersad Kamiński, utalentowany 
muzyk jazzowy i absolwent 
Gim. nr 10. Początek imprezy 
o godz. 14.00. (mm)

W sobotę 7 maja odbędzie się miejska zbiórka odpa-
dów niebezpiecznych. W sześciu miejscach Gliwic bę-
dzie można oddać odpady szczególnie szkodliwe dla 
środowiska naturalnego: substancje palne, toksyczne 
i korozyjne. Ponadto na os. Wojska Polskiego zbierane 
będą elektrośmieci.

W sobotę na terenie miasta 
będzie można oddać odpady 
niebezpieczne. W mobilnym 
punkcie zbiórki odpadów przyj-
mowane będą m.in. termometry 
rtęciowe, akumulatory, baterie, 
kleje, farby, tusze, chemikalia, 
rozpuszczalniki, zużyty olej sil-
nikowy, środki ochrony roślin, 
pojemniki ciśnieniowe i elek-
trośmieci. Oznaczony samochód 
będzie stał między godz. 9.00 
a 10.00 na parkingu przy kościele 
pw. Narodzenia NMP (ul. Rolni-
ków) w Bojkowie, między godz. 
10.20 a 11.20 na parkingu przy 
kościele pw. Ducha Świętego 
(ul. Daszyńskiego) w Ostropie, 
między godz. 11.40 a 12.40 na 
pl. Piłsudskiego w Śródmieściu, 
między godz. 13.00 a 14.00 na 
parkingu przy ZSO nr 14 (ul. 

Przedwiośnie) w Sośnicy, między 
godz. 14.20 a 15.20 na parkingu 
przy Radiostacji (ul. Lubliniecka) 
w Szobiszowicach, między godz. 
15.40 a 16.40 na parkingu przy 
placu zabaw (ul. Literatów) w Ła-
będach.

Również w sobotę, między 
godz. 10.00 a 13.00, na os. Woj-
ska Polskiego zbierany będzie 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. Elektrośmieci będzie 
można przynieść do mobilnego 
punktu zbiórki odpadów na 
parkingu przy ul. Armii Ludowej. 
Zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można też oddawać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (ul. 
Rybnicka) w dni robocze od 7.00 
do 17.00 i w soboty od 7.00 do 
13.00. (mm)

Zatorze jest eko!
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akTuaLNOśCI

WAŻNY KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW

WyDZIaŁu 
GOSPODaRkI NIeRuCHOMOśCIaMI
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,  

że w związku z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego,  
od dnia 4.05.2016 r. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami jest zlokalizowany 
przy ulicy Jasnej 31 a 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 4 maja obowiązują również nowe numery telefonów  

do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
SekReTaRIaT: 

tel.: 32 338-64-05, 32 338-64-06, fax.: 32 338-64-07
BIuRO PODaWCZe (JaSNa 31 a): 

tel.: 32 338-64-01

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Sprawdź ważność swojego dowodu!
uwaga, gliwiczanie! W tym roku ponad 28 tys. mieszkańców powinno złożyć wnioski o wydanie no-
wych dowodów osobistych. – W 2016 roku tracą ważność dokumenty wydane 10 lat temu – przypomi-
na Wydział Spraw Obywatelskich urzędu Miejskiego w Gliwicach. Sprawdź, czy nie dotyczy to twojego 
dowodu osobistego. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu, na stronie ze zdjęciem.

– W pierwszym kwartale tego roku 
wnioski o wydanie nowych dokumentów 
tożsamości złożyło już prawie 6 tysięcy 
mieszkańców – informuje Mariusz Ma-
gierski, główny specjalista z Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM. – Od kilku 
tygodni wysyłamy również do mieszkań-
ców listy przypominające o upływającym 
terminie ważności dowodu osobistego.

Choć kolejek nie ma, a złożenie wnio-
sku trwa zaledwie kilka minut, to nie 
warto zostawiać formalności na ostatnią 
chwilę. Największej liczby gliwiczan wy-
mieniających dowody osobiste urzędnicy 
spodziewają się w przyszłym roku. – Pro-
gnozowana liczba składanych wniosków 
w przyszłym roku wynosi ponad 40 tysię-
cy! – mówi Mariusz Magierski. Dlaczego? 
Wtedy minie dokładnie dziesięć lat od 
zakończenia, trwającej od 2001 r., wymiany 
książeczkowych dokumentów tożsamości 
na plastikowe karty. Ostatecznie „zielo-

ne” dowody osobiste pożegnaliśmy na 
początku 2008 r. A to oznacza, że kolejna 
wymiana dowodów osobistych zakończy 
się na przełomie 2017 i 2018 roku.

Przypominamy, że wniosek o wymianę 
dowodu osobistego składa się osobiście 
w sali obsługi Wydziału Spraw Obywatel-
skich na parterze budynku UM (wejście 
od strony ul. Prymasa Wyszyńskiego). Do 
wypełnionego formularza należy dołączyć 
jedną kolorową fotografię o wymiarach 
35 x 45 mm i dobrej ostrości, wykonaną 
na jednolitym, jasnym tle. Ma odwzoro-
wywać naturalny kolor skóry i obejmować 
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 
części barków – tak, aby twarz zajmowała 
70–80% fotografii. Zdjęcie powinno poka-
zywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, 
i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, 
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami, patrzącą na wprost z otwarty-
mi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, 

z naturalnym wyrazem twarzy 
i zamkniętymi ustami. Ponadto 
fotografia ma być aktualna – 
wykonana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku. Wyrobienie dowodu osobiste-
go jest darmowe. Wniosek trzeba złożyć 
najpóźniej 30 dni przed upływem terminu 
jego ważności!

Formularze i szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie www.gliwice.eu 
(zakładka „Wirtualne Biuro Obsługi – Karty 
usług Urzędu Miejskiego w Gliwicach – 
Sprawy obywatelskie – Dowody osobiste”).

Wniosek można także złożyć przez in-
ternet – w formie dokumentu elektronicz-
nego. W tym przypadku konieczne jest jed-
nak uwierzytelnienie wniosku podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwier-
dzonym profilem zaufanym Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP). Żeby korzystać z ePUAP trzeba 

na stronie http://epuap.gov.pl  
założyć konto i wysłać z niego wniosek 
o wydanie profilu zaufanego. Następnie 
należy udać się z ważnym dowodem 
osobistym lub paszportem do wybranego 
Punktu Potwierdzającego, aby potwierdzić 
swoją tożsamość. Jeden z takich punktów 
znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parte-
rze budynku przy ul. Zwycięstwa 21.

Warto odnotować, że w tym roku z ta-
kiej formy wyrobienia nowego dowodu 
osobistego skorzystało już blisko 60 miesz-
kańców. Natomiast bez względu na to czy 
wniosek złożymy przez internet, czy trady-
cyjnie w magistracie, gotowy dokument 
trzeba osobiście odebrać w urzędzie!
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Były dziesiątki choreografii i tysiące godzin spędzonych na treningach. Były podróże – dalekie i bliskie. Były nagrody na festiwalach i zawo-
dach tanecznych. Do tego mnóstwo emocji i wspomnień, których nie sposób policzyć czy zmierzyć. Tak swój pobyt w Zespole Form Tanecz-
nych Salake opisują jego wychowankowie. Grupa, która powstała w Gliwicach, szykuje się do swojego jubileuszu.

Wszystko zaczęło się w 1990 roku 
w małej szkole podstawowej w jednej 
z gliwickich dzielnic. Zespół Salake 
powstał z inicjatywy Joanny Koćwin 
– choreografa, instruktora, reżysera, 
a dawniej także nauczyciela wychowania 
muzycznego i rytmiki. Założycielka Salake 
właściwie od zawsze poszukiwała nowej 
jakości w ruchu tanecznym, stąd szeroka 
kompilacja różnych technik stosowana 
w edukacji tanecznej podopiecznych.

Od tańców indiańskich 
do irlandzkich

Mało kto wie i pamięta, że początki 
Salake wcale nie wiązały się z tańcem ir-
landzkim. Świadczy o tym już sama nazwa 
zespołu – Salake to… duch opiekuńczy In-
dian. – Dawno temu byłam zafascynowana 
muzyką i kulturą indiańską. Kiedy wiele lat 
później do mojej szkoły przyjechała grupa 
iluzjonistów, a jako podkład do swojego 
występu wykorzystała muzykę irlandzką, 
od razu zakochałam się w tych dźwiękach. 
Wkrótce do fascynacji muzyką doszła fa-
scynacja tańcem irlandzkim. Zaczęliśmy się 
uczyć... – podkreśla w rozmowie z „Miej-
skim Serwisem Informacyjnym – Gliwice” 
Joanna Koćwin, założycielka Salake i dyrek-
tor artystyczny zespołu.

Taniec irlandzki pojawił się w Salake 
około 2004 roku. Większości osób kojarzy 
się z szybkimi, rytmicznymi podskokami. 
W rzeczywistości jest to skomplikowany 
styl, w którym pojawiają się elementy 

stepu, jigu i polki. Sprawne wykonanie ca-
łego układu wymaga długich i żmudnych 
ćwiczeń. Zespół brał udział w licznych spek-
taklach muzyczno-tanecznych. – Ważne 
miejsce na naszej tanecznej drodze zajmuje 
współpraca z zespołami, do których muzyki 
tańczyliśmy na żywo – dodaje założycielka 
Salake i prezentuje bogate portfolio grupy, 
która współpracowała m.in. z zespołami: 
Stonehenge z Jastrzębia Zdroju, Shannon 
z Warszawy, Duan z Gliwic, Grupą Furmana 

z Bielska-Białej, Beltaine z Katowic, Done-
gal z Tarnowskich Gór czy Carrantuohill 
z Rybnika. – Szczególnie owocna okazała 
się współpraca z Jackiem Nowosielskim 
– absolwentem Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie na 
Wydziale Edukacji Muzycznej (kierunek 
– taniec). To wyjątkowy pedagog tańca, 
który zyskał ogromną sympatię moich 
tancerzy – zarówno młodszych, jak i star-
szych – mówi Joanna Koćwin. Tworzone 
wspólnie choreografie widzowie mogli 
zobaczyć w spektaklu „Fairy Dance” wraz 
z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu 
Carrantuohill. Zarówno ten, jak i pozostałe 
spektakle: „Zderzyło się Raz”, „Fale Cliod-
ny”, „Gdzie jest Gwiazdka?”, „Dance Away”, 
wystawiane były w wielu teatrach (Gliwicki 
Teatr Muzyczny, Teatr Ziemi Rybnickiej, 
Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, Teatr Nowy 
w Zabrzu, Teatr PWST we Wrocławiu, Teatr 
Mały w Tychach), a także w filharmoniach 
w Opolu i w Jeleniej Górze oraz na scenie 
Opery Śląskiej w Bytomiu.

Teatr tańca. Salake  
zaprasza na spektakl!

 Salake ma już 25 lat. Nie daje się za-
szufladkować, ciągle się rozwija. Skupia 
się na czymś, co można nazwać teatrem 
tańca. Uczestniczy w spektaklach. Stawia 
na emocje.

– Kładę nacisk na wszechstronny roz-
wój moich tancerzy, zderzając ich nieraz 
z wielkimi wyzwaniami. Dbałość o po-
prawność techniczną to nie powód, aby 
zamknąć się w jednym stylu – mówi Joan-
na Koćwin. – Moi podopieczni biorą udział 
w tworzonych przeze mnie spektaklach, 
gdzie obok umiejętności tanecznych wyko-
nują również zadania aktorskie – dodaje. 
To dzięki takiemu podejściu formacja jest 
otwarta na nowe doświadczenia i szuka 
różnych form wyrazu. Taka praktyka 
nieustannie pozwala zaskakiwać publicz-
ność. – Pracując na co dzień z zespołem 
Salake, staram się realizować przesłanie 
Piny Bausch – znanej niemieckiej tancerki 
i choreografki, która wielokrotnie powta-
rzała, że najbardziej interesujące jest nie 
to, jak tancerz się porusza, ale raczej co 
nim porusza. Rzeczywistość sceniczną 
buduję więc z osobistych poszukiwań wy-
razu dla emocji, z nieograniczonej niczym 
wyobraźni – mówi Joanna Koćwin.

 Obecnie zespół stawia na klasykę – 
jazz. – Dlaczego jazz? Bo jest niejedno-
rodny, nieoczywisty i nieprzewidywalny. 
Ma wiele odmian, daje poczucie wolności 

i interpretacji, i w tym tkwi jego piękno – 
dodaje Joanna Koćwin.

Sukces za sukcesem…
Ćwierćwiecze działalności grupy to wie-

le ważnych nagród i wyróżnień. Nie sposób 
wymienić wszystkich. Największe znacze-
nie dla młodych tancerzy ma dwukrotne 
zdobycie Mistrzostwa Świata na zawodach 
Dance World Cup 2006 w Portugalii oraz 
w 2010 roku na Sardynii. – Mistrzostwa na 
Sardynii szczególnie pozostały w pamięci, 
gdzie oprócz tytułu Mistrza Świata w kate-
gorii Tap Dance zespół został nominowany 
przez specjalnie powołane jury do Pucharu 
Pucharów, czyli najlepszego zespołu na 
całych zawodach, wybieranego spośród 
wszystkich pierwszych miejsc w każdej 
kategorii tanecznej. Radość z otrzymania 
nadanego w 2010 roku tytułu Najlepsze-
go Zespołu na DWC towarzyszy nam do 
dziś – wspomina Joanna Koćwin. Ubiegły 
rok również przyniósł sukces: I miejsce na 
Międzynarodowym Festiwalu Młodych Ta-
lentów TOP ART FESTIVAL „Le strade della 
Musica” ROMA 2015 w Rzymie.

8 maja o godzinie 18.00 w Gliwickim 
Teatrze Muzycznym Zespół Form Tanecz-
nych Salake świętować będzie swoje  
25 urodziny. – Mam nadzieję że uda nam się 
zaskoczyć widzów i będą się dobrze bawić. 
Nie zabraknie też gości specjalnych, przyja-
ciół zespołu. A recital Ireneusza Krosnego 
namaluje uśmiech na każdej twarzy – mówi 
założycielka zespołu Salake.  (mm)
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Taniec indiański w wykonaniu pierwszego składu Salake

Salake – więcej niż taniec

Długa droga na teatralną scenę zaczyna się w sali ćwiczeń. Najmłodsi tancerze Salake 
trenują kilka razy w tygodniu
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Bibliotekarz Roku 2015 
z Gliwic? Zagłosuj!

Biblioteka inspiruje!

Najlepsi na STaRCIe

CO?
GDZIe? 
kIeDy?

CZWaRTek 5 MaJa
 ■ godz. 20.00: Tradycyjny Czwartek Jazzowy – jam ses-

sion w stylistyce swingu, Śląski Jazz Club (pl. Inwali-
dów Wojennych 1)

PIąTek 6 MaJa
 ■ godz. 19.15‒20.45: „Teatr tańca dla dorosłych” – 

warsztaty dla początkujących, Stacja Artystyczna RY-
NEK (Rynek 4‒5)

SOBOTa 7 MaJa
 ■ godz. 16.00: „Od miasta przemysłowego do cyfro-

wego – miejskie wspólnoty i technoświat” – wykład  
dr Barbary Rożałowskiej w ramach cyklu „Wokól Tech-
nopolu”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

NIeDZIeLa 8 MaJa
 ■ godz. 18.00: „Dance Away” – jubileuszowe widowi-

sko muzyczno-taneczne zespołu Salake, Gliwicki Teatr 
Muzyczny (ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 18.15: „Florencja i galeria Uffizi” – wystawa mul-
timedialna w 3D/4K, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIaŁek 9 MaJa
 ■ godz. 16.30: „Złota Kaczka” – przedstawienie teatru 

Art-Re w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek, Filia nr 24 MBP (ul. Architektów 109)

 ■ godz. 17.00: Warsztaty Literackie, Centrum Organiza-
cji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Złota Kaczka” – przedstawienie teatru 
Art-Re w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek, Filia nr 16 MBP (ul. Skarbnika 3)

 ■ godz. 18.00: Kabareton w wykonaniu To Mało Powie-
dziane, Czwartej Fazy i Formacji Chatalet w ramach 
Juwenaliów Gliwickich IGRY 2016, Centrum Kultury 
Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 19.00: Ralph Towner & Paolo Fresu – koncert z cy-
klu „Filharmonia”, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10,  
wejście od ul. Średniej 12)

WTORek 10 MaJa
 ■ godz. 10.00‒18.00: Dzień Miasta Gliwice w ramach 

Juwenaliów Gliwickich IGRY 2016
 ■ godz. 16.00‒20.00: „Gimnastyka umysłu” – spotkanie 

z grami planszowymi w ramach XIII Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek, Filia nr 1 MBP (pl. Inwalidów Wo-
jennych 3)

 ■ godz. 17.00: otwarcie wystawy „Elementarz”, Czytel-
nia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Psy”, „Dług” – projekcje w ramach Aka-
demii Polskiego Filmu, wykład dr. Kamila Milknera, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30‒19.00: „Głosowe wygibasy” – warsztaty 
wokalne, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 19.00‒20.30: warsztaty aktorskie, Stacja Arty-
styczna RYNEK (Rynek 4‒5)

śRODa 11 MaJa
 ■ godz. 12.30: „#WSZYSTKOGRA” – projekcja w ramach 

Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 16.00: „Złota Kaczka” – przedstawienie teatru 

Art-Re w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek, Filia nr 13 MBP (ul. Paderewskiego 70)

 ■ godz. 17.00: „Podróżuj z pasją!” – spotkanie podróżni-
cze z Join the Trip w ramach XIII Ogólnopolskiego Ty-
godnia Bibliotek, Filia nr 17 MBP (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.30‒20.00: „Gliwiczanki Inspirują” – spotka-
nie grupy facebookowej, Stacja Artystyczna RYNEK

 ■ godz. 19.00: „Kraina lodu”, „Fight Club” – pokazy w ra-
mach Juwenaliów Gliwickich IGRY 2016, teren przy 
Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej (skrzyżowanie  
ul. Akademickiej i ul. Curie-Skłodowskiej)

Marta kryś, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego 
MBP w Gliwicach, jest śląską kandydatką na Bibliotekarza 
Roku 2015! Głosowanie trwa do 15 maja.

Marta Kryś decyzją kapituły Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
została śląską kandydatką na Bibliote-
karza Roku 2015. W konkursie nagra-
dzani są kreatywni i ambitni biblio-
tekarze z całej Polski – to już szósta 
edycja plebiscytu. Głosować na gliwi-
czankę można do 15 maja na stronie 
internetowej: http://www.sbp.pl/ 

konkurs/zgloszenia?konkurs_
id=15575. Uwaga! Wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja w serwisie 
i aktywowanie przesłanego na poda-
ny przy rejestracji adres e-mail linku. 
Po zalogowaniu w serwisie można 
oddać tylko jeden głos.

Marta Kryś kieruje Działem 
Instrukcy jno-Metodycznym 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach. Do jej obowiązków 
należy koordynowanie pracy sieci 
filii MBP i zarządzanie projektami 
edukacyjno-kulturalnymi. Uczest-
niczyła w pilotażowym programie 
„Tablety w Bibliotece”, dzięki cze-
mu do gliwickiej biblioteki trafiły 
3 iPady wykorzystywane podczas 
warsztatów multimedialnych, 
współtworzyła również koncepcję 
Biblioforum – pierwszej w regionie 
biblioteki w centrum handlowym. 
Przygotowała także projekt „Ba-
śniopodróże” objęty Honorowym 
Patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka oraz Prezydenta Miasta 
Gliwice. W 2015 roku otrzyma-
ła stypendium Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za au-
torski projekt „Gliwickie opowieści 
– o historii miasta i legend z nim 
związanych”.

Pasją Marty Kryś są gry i gry-
walizacja. Współpracownicy 
i czytelnicy biblioteki postrzegają 
ją jako osobę kompetentną, od-
powiedzialną i bardzo serdeczną 
w stosunku do ludzi.  (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach to nie tylko 
książki, ale też multimedia, gry planszowe, spotkania 
i wystawy. 8‒15 maja w filiach MBP obchodzony będzie  
XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

Od 8 do 15 maja w całej Polsce 
biblioteki otworzą szerzej swoje 
drzwi dla czytelników i włączą się 
do obchodów XIII Ogólnopolskie-
go Tygodnia Bibliotek. Hasłem 
tegorocznej edycji jest „Biblioteka 
inspiruje”. Warto na własne oczy 
przekonać się, jak zmieniła się 
biblioteka i znaleźć przy okazji 

jakąś ciekawą książkę: nowość 
wydawniczą, a może audiobook? 
Od kilku lat w filiach MBP można 
też wypożyczać filmy na DVD albo 
grać w planszówki.

Ogólnopolskiemu Tygodniowi 
Bibliotek w Gliwicach będą towa-
rzyszyły wydarzenia specjalne. 
W planach jest m.in. spotkanie 

autorskie z Justyną Wydrą, gliwic-
ką pisarską, która właśnie wydała 
swoją drugą książkę (12 maja, 
godz. 18.00, Biblioteka Centralna 
przy ul. Kościuszki), rajd rowe-
rowy „Odjazdowy bibliotekarz”  
(13 maja, start o 18.00 z pl. Krakow-
skiego), przedstawienia teatru Art
-Re z Krakowa (między 9 a 14 maja 
w różnych oddziałach), warsztaty 
plastyczne i wiele innych – warto 
prześledzić szczegółowy program 
na stronie internetowej MBP:  
www.biblioteka.gliwice.pl  (mm)

akademicki Teatr Remont, działający przy Politechnice ślą-
skiej, wygrał konkurs na najlepszy spektakl i zdobył Grand 
Prix na III Festiwalu Teatrów Studenckich STaRT. Gliwicza-
nie pokazali spektakl „amok moja dziecinada”.

24 kwietnia w Prochowni na 
warszawskim Żoliborzu zespół 
ATR-u odebrał główną nagrodę na 
III Festiwalu Teatrów Studenckich 
START. – Na festiwal przyjechały te-
atry studenckie z całej Polski – był 
Szczecin, Poznań, Gdańsk, Kraków 
i teatry z Warszawy – relacjonu-
je Miłosz Kurlanc, aktor ATR-u. 
W konkursie wystawiono łącznie 
8 spektakli.

Akademicki Teatr Remont 
działa przy Politechnice Śląskiej 
od 2003 roku. Sztuka „Amok moja 
dziecinada” była pierwszą sztuką 
wystawioną przez obecnego re-
żysera ATR-u, Grzegorza Kempin-
sky’ego. Opowiada o autentycz-
nych wydarzeniach, kiedy w 2002 
roku w Erfurcie nastolatek zabił 
kilkunastu uczniów i nauczycieli 
ze swojej szkoły.

Akademicki Teatr Remont 
działa w Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. 
Pszczyńska 85). 9 i 11 czerwca 
o godz. 19.00 odbędzie się pre-
miera nowego spektaklu ATR-u – 
„Bucharest calling”. (mm)
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Spływ kajakowy „ślonskie fedrowanie kajakiem po kanale Gliwic-
kim i kłodnicy” odbędzie się w weekend 14‒15 maja. To już szósta 
edycja popularnej imprezy. ahoj, przygodo!

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wi-
king” przy Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych w Gliwicach już po raz szósty za-
prasza uczniów i nauczycieli-opiekunów do 
udziału w „Ślonskim fedrowaniu kajakiem 
po Kanale Gliwickim i Kłodnicy”. Można reje-
strować start indywidualny, drużynowy i za-
kładowy. Ekipy wyruszą w sobotę, 14 maja, 
o godz. 9.45 z plaży w Rzeczycach Śląskich 
nad jeziorem Dzierżno Duże. Pierwszy dzień 
zakończy tradycyjne ognisko spływowe. 
Drugiego dnia kajakarze wyruszą z Ujazdu. 
Spływ zakończy się w Kędzierzynie-Koźlu.

W ciągu dwóch dni na trasie spływu 
kajakarze miną kilka bardzo interesujących 
miejsc, a przede wszystkim przekonają się, 
że Kłodnica i Kanał Gliwicki wcale nie są ta-
kie brudne, jak się powszechnie myśli. Moż-
na tam spotkać kormorany, czaple, pstrągi 
i raki. – Edukacja przyrodnicza, historyczna 
oraz ekologiczna to cele tej imprezy. Pra-
gniemy zachęcać młodzież do tego rodzaju 
aktywności i turystyki – tłumaczy Radosław 
Krawczyk, prezes „Wikinga”.

W sobotę uczestnicy spływu będą 
zakwaterowani w budynku gminnego 

ośrodka sportowego w Ujeździe z do-
stępem do ciepłej wody i sanitaria-
tów. Kajakarze proszeni są o zabranie 
karimat i śpiworów. Jest możliwość 
uczestnictwa tylko w jednym, wybra-
nym dniu spływu. Podczas imprezy 
będą obecni instruktorzy kajakarstwa 
i ratownicy wodni.

VI Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
„Ślonskie fedrowanie kajakiem po Kanale 
Gliwickim i Kłodnicy” jest dofinansowy-
wany z budżetu Miasta Gliwice. Szcze-
gółowe informacje dotyczące spływu, 
regulamin oraz rejestracja są dostępne 
na stronie internetowej organizatora: 
www.ssk-wiking.pl. (mm)

Wodniacy na start!

sport

Rally Sprint o Puchar...

Fo
t. 

ŚS
K 

„W
ik

in
g”

…Prezydenta Miasta Gliwice odbędzie się 7 maja na terenie gliwic-
kiej Giełdy Samochodowej. Będzie to już druga edycja rajdowej im-
prezy. Warto przyjść i zobaczyć to wydarzenie na własne oczy. Na 
pewno będzie widowiskowo! 

Pomysłodawcą i organizatorem Rally 
Sprint w naszym mieście jest Stowarzy-
szenie Moto Sport Gliwice. Decyzja o zor-
ganizowaniu kolejnej edycji zapadła po 
sukcesie pierwszej edycji zawodów. Za-
łogi (kierowca i pilot) rywalizować będą 
w dwóch próbach sportowych o długości 
około 2 kilometrów. – Zadaniem załogi 
będzie uzyskanie jak najlepszego czasu 
po trzech przejazdach w każdej z prób. 
Żeby zapewnić jeszcze więcej emocji za-
wodnikom i kierowcom nieco zmieniliśmy 
i wydłużyliśmy trasę względem pierwszej 
edycji – mówił Jacek Trochimowicz, pre-

zes Stowarzyszenia Moto Sport Gliwice. 
Nawierzchnia odcinków to: szuter, asfalt 
i beton.

 Na trasie przejazdu samochodów 
wyznaczone zostaną specjalne strefy 
dla kibiców, którzy będą mogli bez-
piecznie oglądać zawody. Poza tym 
powstanie minimiasteczko motory-
zacyjne, gdzie odbędą się pokazy na 
płycie poślizgowej. Będzie można 
skorzystać z symulatora dachowania, 
a także usiąść za kierownicą pojazdu 
wyposażonego w troleje (symulator 
poślizgu).  (as)

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Piast Gliwice zrównał się 
punktami z Legią Warszawa. Pomogły trzy punkty zdobyte w spotkaniu 
z Pogonią Szczecin. Przed Niebiesko-Czerwonymi finisz w ekstraklaso-
wych rozgrywkach, który może dać Gliwicom pierwszy w historii tytuł 
mistrzowski. Jedno jest pewne – jeśli Piast wygra trzy ostatnie mecze 
– zostanie najlepszą drużyną w kraju! Pierwsze, arcyważne starcie już  
w najbliższą niedzielę (8 maja) w stolicy. Piast zagra z warszawską Legią 
– najgroźniejszym rywalem w walce o tytuł. 

 Mecz z Pogonią (1 maja) przeszedł do 
historii. Po dobrym widowisku gliwicza-
nie pokonali gości ze Szczecina 2:1 (2:1). 
Ponad 8 tys. kibiców zgromadzonych przy 
Okrzei oklaskiwało triumf podopiecznych 
Radoslava Látala. Świetnie spisał się atak, 
rewelacyjnie wypadła obrona, z Jakubem 
Szmatułą na czele. – Bardzo się cieszę, że w 
tej części sezonu jesteśmy w tym miejscu, 
w którym jesteśmy. Dogoniliśmy Legię i 
teraz myślami już jesteśmy przy spotka-
niu w Warszawie – mówił po końcowym 
gwizdku trener Piasta.

Teraz cała uwaga kieruje się w stronę 
stolicy. W niedzielę, 8 maja o godz. 18.00, 
rozpocznie się bardzo ważny mecz – i dla 
Piasta, i dla Legii. Drużyna, która wygra, 

będzie bardzo blisko tytułu mistrzow-
skiego. Gliwiczanie pojadą do Warszawy 
w bojowych nastrojach. Mobilizują się 
także kibice, którzy do stolicy wybierają 
się pociągiem specjalnym, by dopingo-
wać swoją drużynę. Do tej pory piłkarze 
gliwickiego Piasta dwunastokrotnie grali 
z warszawską Legią w Ekstraklasie. Na pa-
pierze, póki co, lepsi są gracze ze stolicy, 
którzy siedmiokrotnie wygrali z gliwicza-
nami. Padły trzy remisy, a dwa spotkania 
zakończyły się zwycięstwem Piasta Gli-
wice. W tym sezonie podopieczni Látala 
raz już grali z Legionistami w stolicy.  
Był remis 1:1. U siebie Piast wygrał 2:1. 
Jak będzie teraz? Przekonamy się w nie-
dzielny wieczór.   (as)

Czas podbić stolicę!
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OGŁOSZeNIa

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:

remont izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej
„Nowo-Zachodnia”, 2x Dn 700  

na odcinku od ul. akademickiej do ul. kujawskiej w Gliwicach

Termin składania ofert: 16 maja 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 maja 2016 r. o godz. 10.30

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

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:

remont obramowań komina h=100m.
Termin składania ofert: 12 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2016 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11
ogłasza 

PRZeTaRG uSTNy NIeOGRaNICZONy
na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy 

Lokal użytkowy ul. Wieczorka 31/u6 parter, o pow. 
użytkowej 104,74 m2, składający się z sześciu po-
mieszczeń (sala sprzedaży, 3 x zaplecze, 2 x WC). 
Wyposażony jest w instalacje wod-kan, c.o., elek-
tryczną. Lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lo-
kalu: 15 zł/m2

Wadium: 4 713,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 5 maja 2016 r. od godz. 16.00 
do 16.20
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do prze-
targu odbędzie się 10 maja 2016 r. od godz. 9.30 do 
10.00 w pokoju 101-103, parter ZBM I TBS Sp. z o.o. 
ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice. Przetarg odbędzie się 
10 maja 2016 r. o godz. 10.15 w pokoju 101-103, 
ul. Dolnych Wałów 11 Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank śląski S.a. IO/
Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546. 
Przedłożenie dowodu wpłaty;
2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z wa-
runkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu (załącznik nr 1), wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2), założenie oświadczenia zgodnie 
z załącznikiem nr 3 oraz 4;
3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo zło-
żenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowa-
dzeniu działalności gospodarczej.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać do-
kument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty 
wadium a osoba przystępująca do przetargu w imie-
niu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialne po-
świadczone upoważniające ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy 
najmu można zapoznać się na stronie internetowej 
www.zbmgliwice.pl lub w Dziale TBS, ul. Dolnych 
Wałów 11, parter, pokój 101-103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa 
żądania naliczania odsetek od tej kwoty;

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze-
targu nie wygrali;

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub 
wycofania lokalu z przetargu;

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który prze-
targ wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia,

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia 
umowy najmu oraz wpłacenia kaucji tj. sześciomie-
sięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną) 
w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do od-
wołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w Gliwicach  

przy ulicy Dolnych Wałów 11, działający w imieniu  
Prezydenta Miasta Gliwice  

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTaRG
1. ul. Daszyńskiego 8 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni  25,06 m2 składający się z 2 pomieszczeń i wypo-
sażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna  do wymiany, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie 
– brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł.

Wadium: 1000,00 zł.

Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 1,00 zł.

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. ul. królowej Jadwigi 6 oficyna, parter, lokal użytkowy o powierzchni 14,95 m2 składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie 
– brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gminy Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.

Wadium: 1000,00 zł.

Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul.  Sikorskiego 75 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 54,44 m2 składający się z 2 pomieszczeń i wy-
posażony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna do wymiany, wodno – kanalizacyjną, WC, ogrzewanie 
– brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.

Wadium: 1470,00 zł.

Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 31 maja 2016 r. (wtorek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych Wałów 11.

Przetarg odbędzie się 31 maja 2016r. (wtorek) o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogło-
szeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i  przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze 

konta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi 
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by 
znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium uważać się będzie 
za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, 
dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej (jeśli taką zawarto) albo 
złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank śląski S.a. I O/ Gliwice nr konta: 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.

Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapo-
znać się w Dziale Eksploatacji, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro w godzinach urzędowania.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniającej ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych  z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 

naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od 

daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6 – mie-
sięcznego czynszu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje  
we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.

Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.

Nieruchomości zostaną udostępnione  w celu oględzin 13 maja 2016 r. (piątek)

1. ul. Daszyńskiego 8 front, parter: godz. 9.00–9.15 
2. ul. Królowej Jadwigi 6 of., parter: godz. 10.15–10.30 
3. ul. Sikorskiego 75 front, parter: godz. 10.45–11.00

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) 

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 269-278 do 12 maja 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 268 do 10 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
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OGŁOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

że 24 maja 2016 r. odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiącej własność 
miasta Gliwice położonej przy ul. Paderewskiego, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji nr 643, obręb Szobiszowice, zabudowanej bu-
dynkiem usługowym, na okres 10 lat.

Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość 
wynosi: 535,72 zł netto w stosunku miesięcznym (słownie złotych: pięćset 
trzydzieści pięć 72/100).
Wadium w kwocie 1317,88 zł (słownie złotych: tysiąc trzysta siedemnaście 
88/100) należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank śląski S.a. nr: 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się kaucją gwarancyjną 
prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje na koncie depozyto-
wym Urzędu do dnia zakończenia umowy dzierżawy, na warunkach i zasadach 
określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Wydzierżawiającym 
a Bankiem. Kwota kaucji podlega oprocentowaniu wg zasad określonych 
w ww. umowie. Oprocentowanie może ulec zmianie w trakcie obowiązy-
wania przedmiotowej umowy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie 
prawidłowego wykonania warunków dzierżawy i pod tym warunkiem podlega 
zwrotowi po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w terminie do 7 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca przetargu nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne prowadzące 
działalność gospodarczą, które wpłacą wadium w wysokości określonej 
w niniejszym ogłoszeniu. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 20 maja 2016 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca 
załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice PM-2683/16 z 18 kwietnia 
2016 roku, dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
http://bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ Sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu. 

Licytacja odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali  
nr 34 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu czy ustalenia 
terminu oględzin nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239–12–66/41 a od 
4 maja 2016 r. pod numerem tel. 32/338-64-05/06.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,

OGŁASZA
 

I ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność miasta Gliwice

1. Lokalizacja:
Przy ul. Aleksandra Skowrońskiego.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i kW:
• Działka nr 704 o powierzchni 148 m2, działka nr 705/2 o powierzch-

ni 55 m2, obręb Podlesie, kW nr GL1G/00020756/7, użytek B 
– tereny mieszkaniowe.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Aleksandra Skowrońskie-
go, we wschodniej części miasta Gliwice na osiedlu Zatorze, w otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Brak w bliskiej odległości 
ważnych szlaków komunikacyjnych o dużej przepustowości. Brak w bliskim 
sąsiedztwie wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą 
oraz w małej części porośnięta drzewami. Wzdłuż północnej granicy przebie-
ga ogrodzenie betonowe nieruchomości graniczącej. Część nieruchomości 
wykorzystywana jest jako tereny postojowe. Nieruchomość posiada kształt 
nieregularny. Kształt działek powoduje istotne problemy w optymalnym 
zagospodarowaniu.
Nieruchomość posiada w zasięgu dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyj-
nej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Brak w zasięgu sieci ciepłowniczej.
Dojazd do nieruchomość następuje z publicznej drogi asfaltowej o prze-
ciętnej przepustowości.
Sąsiedztwo wycenianej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jedno i wielorodzinna. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu w granicach, którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie 
odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze 
(uchwała nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. Dz. Urzęd. Woj. Śl. nr 
188 z 16 września 2010 r., poz. 2908) teren położony w Gliwicach przy ul. 
Aleksandra Skowrońskiego: 
- obejmujący działkę nr 704, obręb Podlesie, oznaczony jest symbolem:  
4 MNn – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności za-
budowy – nowe;
- obejmujący działkę nr 705/2, obręb Podlesie, oznaczony jest symbolem: 
34 MN – co oznacza: Tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabu-
dowy – istniejące.
1) Przeznaczenie podstawowe: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
2) Przeznaczenie uzupełniające:

a)  usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub  
w budynkach wolnostojących,
b)  zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze za wyjątkiem 
inwentarskich),
c)  sieci infrastruktury technicznej,
d)  dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 30 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 300,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od towarów i usług 
(VAT) stosownie do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00  w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A w sali nr 34. 
7. Wadium:
Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank śląski S.a. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 704 i 705/2, ob-
ręb Podlesie oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium win-
no być uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 czerwca 2016 r.  
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 8 lipca 
2016 r.
8. Tryb przetargu 
Ze względu, iż nieruchomość pozbawiona jest możliwości samodzielnej 
zabudowy uwzględniającej obecnie obowiązujące przepisy prawa bu-
dowlanego – zgodnie z opinią z Wydziału Architektury i Budownictwa 
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego, na 
poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do właściciela działki nr 706, obręb Podlesie, właści-
ciela działki nr 705/1, obręb Podlesie i właściciela działki nr 685/4, obręb 
Podlesie.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wy-
wieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego nie później 
niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:

•  wniesienie wadium w wymaganym terminie;
•  okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;
•  w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać 
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktu-
alne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gosp.);
•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Biuro Ob-
sługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicznych i przetargów, 
tel. 32/239-12-56.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAJąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY  

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI  
(T.J. DZU Z 2016 R., POZ. 1774 Z PóźN. ZM.)

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość 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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE  
NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których 
organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 □ uL. OkOPOWa 10, lokal nr 4, I piętro, pow. 88,95 m2 + piwnica: 
8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 200,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 6 maja 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. TaRNOGÓRSka 231, lokal nr III, piwnice, parter, I piętro, 
poddasze, pow. 290,21 m2, 2 wiatrołapy, klatka schodowa, 3 
pomieszczenia na poziomie parteru; klatka schodowa, 3 kory-
tarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń i komórka na poziomie I piętra;  
2 pomieszczenia na poziomie poddasza; klatka schodowa, 
korytarz i 7 pomieszczeń na poziomie piwnicy
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 252 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. DWORCOWa 40C, lokal nr I, parter, pow. 9,21 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 8700,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2016 r. od godz. 14.35 do 14.45
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBeRTa BaRLICkIeGO 12, lokal nr I, piwnica, pow. 42,79 m2,  
4 pomieszczenia
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 000,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 9.25 do 9.35
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. NORBeRTa BaRLICkIeGO 8, lokal nr III, parter, pow. 67,97 m2,  
6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 500,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 9.40 do 9.50
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 31, lokal nr IIIB, I piętro (oficyna), pow. 74,04 m2,  
5 pomieszczeń, korytarz, 3 WC
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 100,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 10.05 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 14 (budynek oficyny), lokal nr I, parter, pow. 
101,86 m2 + piwnica: 10,40 m2, 6 pomieszczeń, 2 korytarze, 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, WC, przedsionek
Termin przetargu: 19 maja 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 000,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2016 r. od godz. 10.25 do 10.35 (dojście do 
budynku przy ul. Zwycięstwa 14 odbywa się przez bramę i podwórze 
nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 16-18)
Termin wpłaty wadium: 13 maja 2016 r.

 □ uL. MIkOŁOWSka 3, lokal nr III, parter oraz I piętro, pow. 
299,80 m2, parter: 4 pomieszczenia i WC, I piętro: 5 pomiesz-
czeń, WC i 2 korytarze oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 515 600,00 zł
Wadium: 25 800,00 zł
Termin oględzin: 11 maja 2016 r. od godz. 12.00 do 12.25, 7 czerwca 
2016 r. od godz. 10.30 do 10.45
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ uL. WySZyŃSkIeGO 14a, lokal nr u-1, parter oraz I piętro, 
pow. 462,01 m2, parter: 9 pomieszczeń, 2 korytarze i WC, I 
piętro: 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 249 500,00 zł
Wadium: 62 500,00 zł
Termin oględzin: 9 maja 2016 r. od godz. 14.55 do 15.10, 7 czerwca 
2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

zostaje odwołany
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr III położonego przy ul. MIkOŁOWSkIeJ 
3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam-
kowej części gruntu, który został ogłoszony na dzień  
26 maja 2016 r. na godz. 9.00.
Przetarg zostaje odwołany ze względu na brak możliwości jego 
przeprowadzenia 26 maja 2016 r., który jest dniem ustawowo 
wolnym od pracy.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIa
OFERTY PRACY

śląskie Centrum Logistyki Sa poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca w ruchu  
międzynarodowym (kat. C+e)

Siedziba firmy: Gliwice • nr ref.: Kierowca/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 27 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o 

płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, MILOG, 
premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 
medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świad-

czeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,

• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:  
Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwice, ul. Porto-
wa 28, budynek D tel. 602-290-402 lub e-mail:  
transport@scl.com.pl. Szczegółowe informacje  
dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce Kariera.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e  
Polska – Węgry (kółka) aDR
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: ADR/MSI/2016

Oferujemy:
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 

należnych,
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę 

zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg,  
premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych opieki medycznej 
lub programu sportowo-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• uprawnienia do przewozu ADR,
• Elektroniczna Karta Kierowcy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 
602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dzu z 
1997 r. nr 133, poz. 883)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Maszynista pojazdów trakcyjnych
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Maszynista/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istnieją-

cej na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w 

pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym – 

spalinowymi pojazdami trakcyjnymi,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko maszynisty,
• umiejętność obsługi i eksploatacji lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,

• mile widziane uprawnienia rewidenta i/lub usta-
wiacza,

• dobry stan zdrowia.

Zakres obowiązków:
• wykonywanie manewrów w obrębie bocznicy i stacji 

kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej z pracą 

maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• współpraca z dyspozytorami bocznicy i drużyną 

manewrową.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, tel. 
608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie  
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

śląskie Centrum Logistyki Sa poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
Miejsce pracy: Gliwice  • nr ref.: Ustawiacz/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istnieją-

cej na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia w 

pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko 

ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne 

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,
• dyspozycyjność,

• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi i 

ruchami taboru kolejowego w sposób zabezpieczający 
prawidłowe i terminowe wykonanie zadań;

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewo-
dowej;

• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury 
według posiadanych uprawnień;

• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywany-
mi obowiązkami;

• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą, 
dyżurnym ruchu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E, tel. 
608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.
pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dzu z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

poszukuje kandydata 
na stanowisko Głównego księgowego

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• minimum 5 lat doświadczenia na 

podobnym stanowisku,
• znajomość komputerowych progra-

mów finansowo-księgowych - IFS 
Applications,

• wysokie umiejętności analityczne, 
organizacyjne i interpersonalne.

kandydatom oferujemy:
• interesujące wyzwania zawodowe,
• dostęp do najnowszych narzędzi  

i metod zarządzania,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• samodzielne stanowisko.
• 

Oferty kierować do biura Zarządu: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: 
specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. Sporządzanie list płac z wynagrodzeń, umowy 

zlecenia i umowy o dzieło.
2. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji 

i korekt deklaracji w programie Płatnik.
3. Sporządzanie rocznych deklaracji podatku od osób 

fizycznych PIT 4R , PIT 8AR.
4. Rozliczanie roczne podatku od osób fizycznych 

PIT 11, PIT 40.
5. Przygotowywanie danych do sprawozdań GUS.
6. Przygotowywanie danych do planów finansowych 

na rok następny.
7. Sporządzanie pozostałej dokumentacji związanej 

z rozliczaniem wynagrodzeń.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie minimum średnie.
2. Co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodo-

wego związanego z naliczaniem wynagrodzeń.
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz  

korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

6. Umiejętność obsługi komputera.
Mile widziane:
1. Znajomość systemu FK sQola.
2. Znajomość przepisów:
• Kodeksu Pracy,
• Karty Nauczyciela Ustawa z 26 stycznia 1982 r. 

(t.j. DzU z 2014 r., poz. 191; ost.zm. DzU z 2015 r.,  
poz. 1418),

• rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników samo-
rządowych (DzU z 2013 r., poz. 1050 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wy-

magane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Sadownik, tel.: 
32/231-36-12 w. 26.
Termin składania ofert do 18 maja 2016 r. do go-
dziny 12.00 w sekretariacie ZSTiO w Gliwicach przy  
ul. Warszawskiej 35. Kandydat, który zamierza skorzystać  
z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złoże-
nia (wraz z dokumentami) kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

nabór nr kD.210.14.2016.IN-1

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

w Wydziale Informatyki 
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 dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Dokumenty należy składać do 13 maja 2016 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

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

• pomocnik dekarza – prace po-
mocnicze dekarskie i ogólnobu-
dowlane, wymagana zdolność 
do pracy na wysokości, do-
świadczenie w zawodzie – mile 
widziane, jedna zmiana, miejsce 
pracy Gliwice;

• ślusarz – wykształcenie zawo-
dowe, mile widziane doświad-
czenie w zawodzie, zatrudnienie 
z możliwością przyuczenia, praca 
przy produkcji urządzeń firmy 
ENKO SA Gliwice;

• przedstawiciel handlowy/han-
dlowiec – branża elektryczna – 
wykształcenie średnie, doświad-
czenie zawodowe min. 2 lata 

w branży elektrycznej, prawo 
jazdy kat. B, obsługa kompute-
ra, jedna zmiana, miejsce pracy: 
teren Śląska;

• magazynier działu Opakowań 
Zwrotnych – wykształcenie: 
zawodowe, średnie, doświad-
czenie zawodowe mile widzia-
ne, uprawnienia do obsługi 
wózka widłowego, książeczka 
sanepidowska, zakres obowiąz-
ków: przyjęcie i wydanie palet  
oraz opakowań zwrotnych, 
prowadzenie dokumentacji 
przyjmowanych i wydawanych 
opakowań zwrotnych, segrega-
cja i magazynowanie opakowań 

zwrotnych, ruch ciągły, miejsce 
pracy: Kleszczów; 

• pomocnik mechanika – wy-
kształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań; regeneracja 
podzespołów samochodowych, 
pomoc mechanikowi, jedna 
zmiana, umowa zlecenie, miej-
sce pracy: Gliwice;

• pielęgniarka – wykształcenie 
średnie, uprawnienia: kurs lub 
specjalizacja z pielęgniarstwa 
opieki paliatywnej, długoter-
minowej lub w pokrewnej dzie-
dzinie, praca w domu pacjenta, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice.

Oferty z 28 kwietnia 2015 r.

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.

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://www.pup.gliwice.pl/
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

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

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

OGŁOSZeNIa

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice,

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym  
na usługi projektowe, pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji lotniska użytku  
wyłącznego w Gliwicach wg Regulaminu zakupów i usług GaPR.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2016 r. o godzinie 10.00 w jej siedzibie.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty o treści określonej  
w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium  

do 16 maja 2016 r. do godziny 9.30 w siedzibie GAPR. 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Inne przetargi  
oraz na www.gapr.pl

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

II ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wie-
czyste gruntu z jednoczesną sprzedażą prawa własności zabu-
dowań. Przedmiotem przetargu są działki położone w Gliwicach 
oznaczone nr:
• 69 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,4706 ha, kW GL1G/00041447/1,
• 70 obręb Żorek, położona przy ul. Chorzowskiej 103,  

o pow. 0,6357 ha, kW GL1G/00086530/7,
• 395/2 obręb Żorek, o pow. 1,0077 ha,  

kW GL1G00086530/7,
• 73 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,0076 ha, kW GL1G/00012308/3,
• 74 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,0014 ha, kW GL1G/00032053/6,
• 22/7 obręb Żorek, położona na płn. od ul. Chorzowskiej, 

o pow. 0,7109 ha, kW GL1G/00031718/9.
Łączna powierzchnia gruntu 2,8339 ha
Termin przetargu: 17 maja 2016 r. o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości netto: 4 793 000,00 zł
Cena zbycia zostanie wyliczona z wylicytowanej wartości  prawa 
własności gruntu i budynków za pomocą proporcji z ceny ustalonej  
w przetargu tj. 65,72% ceny - wartość gruntu i 34,28% - wartość 
budynków.
I opłata z tyt. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynosi 25% 
prawa własności gruntu brutto (po wylicytowaniu ceny zostanie 
doliczony 23% VaT).
Sprzedaż budynków zwolniona z opodatkowania podatkiem 
od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 480 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 144 o pow. 2574 m2 i działkę nr 153 o pow. 

9675 m2, obr. kuźnica, położonej w Gliwicach przy  
ul. Oświęcimskiej, kW nr GL1G/00078992/4.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r., o godzinie 12.30
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*: 
1 531 100,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej.
Wadium: 153 110,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
obejmującej niezabudowaną 
• działkę nr 143 o pow. 6076 m2 obr. kuźnica, położoną 

w Gliwicach na zachód od ul. Oświęcimskiej, kW nr kW 
GL1G/00078993/1.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r. o godzinie 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości*: 
610 500,00 zł
*Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 
przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodatkowaniu 23% 
podatkiem VAT, który został wliczony do ceny wywoławczej
Wadium: 61 050,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, położonej Gliwicach przy  
ul. Pszczyńskiej, obejmującej 
• działki nr 152 i 153 obręb Trynek, o łącznej powierzchni 

0,3106 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00035568/0.

Termin przetargu: 24 maja 2016 r., o godzinie 11.00

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 836 000,00 zł
* Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 
1054 z późn. zm.). 
Wadium: 83 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 658 obręb Żerniki, zlokalizowanej przy ul. 

I. Mościckiego w Gliwicach, o powierzchni 0,1590 ha, 
GL1G/00005738/4.

Termin przetargu: 25 maja 2016 r., o godzinie 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31a, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 375 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem vat 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
Wadium: 37 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 658 obręb Żerniki, zlokalizowanej przy ul. 

I. Mościckiego w Gliwicach, o powierzchni 0,1590 ha, 
GL1G/00005738/4.

Termin przetargu: 25 maja 2016 r., o godzinie 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31a, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 375 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem vat 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
Wadium: 37 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 maja 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej 
• działkę nr 519/2 obręb kłodnica, zlokalizowaną 

przy Drogowej Trasie średnicowej i ul. H. Sienkie-
wicza w Gliwicach, o powierzchni 0,6663 ha, kW nr 
GL1G/00032996/8.

Termin przetargu: 6 czerwca 2016 r., o godzinie 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 200 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054 ze zm.).
Wadium: 120 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2016 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, obejmującej 
• działkę nr 366 o pow. 0,0010 ha obr. Wójtowa Wieś, 

położoną w Gliwicach na zachód od ul. ku Dołom, kW 
nr GL1G/00032250/7.

Termin przetargu: 7 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
1700,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od 
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od to-
warów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054  z późn. zm.).
Wadium: 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 czerwca 2016 r.

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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem jest  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup i montaż dźwigu osobowego.
Termin składania ofert: 13 maja 2016 r. do godz. 10.00 
Termin otwarcia ofert: 13 maja 2016 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu  w dziale Przetargi/Zamówienia 
publiczne urzędu Miejskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, 
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja sanitariatów
Termin składania ofert: 9 maja 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 9 maja 2016 r. o godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Szkoła Podstawowa Nr 23, 
ul. Sikornik 1, 44-100 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego na roboty budowlane, pn.:

Modernizacja obiektu - przebudowa  
sieci kanalizacyjnej

Termin składania ofert: 9 maja 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 maja 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 67/2016 do 16 maja 2016 r.
•	 nr 85/2016 do 18 maja 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 83/2016 do 17 maja 2016 r.
•	 nr 84/2016 do 17 maja 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI
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