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Dni Muzyki  
Organowej

Przed nami XXVII Międzynarodo-
wy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”. 
Usłyszymy m.in. utwory Feliksa Nowo-
wiejskiego i Maxa Regera, a z recitala-
mi wystąpią najwybitniejsi europejscy 
wykonawcy.

Karta autostradowa 
dla gliwiczan!

Mieszkańcy Gliwic szybciej przejadą 
autostradową obwodnicą miasta. Wła-
dze samorządowe przekażą im 10 tysięcy 
elektronicznych urządzeń viaAUTO, któ-
re mogą zastępować tzw. bilety zerowe 
na gliwickiej części A4.

Podwójny  
numer!

To wydanie „Miejskiego Serwisu In-
formacyjnego – Gliwice” jest wyjątkowe, 
bo podwójne. Kolejny numer ukaże się  
2 czerwca. Zachęcamy do lektury!

7

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!

4

fo
t. 

M
. B

ob
ol

aRadoslav Látal
Najlepszy trener  

sezonu

Jakub Szmatuła
Najlepszy bramkarz 

sezonu

Patrik Mráz
Najlepszy obrońca 

sezonu

https://gliwice.eu
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Druga strona w obiektywie

IGRY 2016. Studenci opanowali miasto!  (fot. Z. Daniec) RAJD MIEJSKI 360 STOPNI. Jedno z najbardziej widowiskowych zadań (fot. Z. Daniec)

ŚRÓDMIEŚCIE. Popatrzmy, jak patrzą inni. Na zdjęciu wieża kościoła pw. Wszystkich 
Świętych (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

SUKCES. Piast Gliwice wicemistrzem Polski! Na zdjęciu magiczny przejazd piłkarzy specjalnym autobusem przez ul. Zwycięstwa (fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

GLIWICE. Zapowiada się słoneczny weekend (Fot. A. Drużkowska) 
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19 nowych kamer monitoruje miasto. Obecnie w Gliwicach działa ich już 276, a to jesz-
cze nie koniec – system stale się rozrasta i kamery montowane są kolejnych punktach, 
zarówno w centrum, jak i osiedlach.

W Gliwicach rozrasta się 
sieć monitoringu miejskiego. 
Dzięki temu jest bezpieczniej, 
łatwiej też ustalić przebieg 
różnych zdarzeń. Monitoring 
ma jeszcze jedną ważna zaletę 
– profilaktykę: obecność kamer 
studzi zapędy wandali. Dlatego 
miasto inwestuje w jego rozwój 
i kamery pojawiają w różnych 
częściach miasta. Nowe kamery 
pojawiły się w ścisłym centrum 
Gliwic: na skwerze Doncaster, 
placu Piłsudskiego oraz przy 
ulicach: Wybrzeże Wojska Pol-
skiego, Wyszyńskiego, Berbec-

kiego i Barlickiego. Mieszkańcy 
Gliwic pozytywnie odbierają 
tego typu działania miasta, po-
nieważ czują się dzięki temu 
bezpiecznie. Chcą monitoringu 
i za pomocą budżetu obywatel-
skiego zgłaszają kolejne punkty, 
w których powinny pojawić się 
kamery. W tym roku, w ramach 
realizacji zadań jednorocznych 
przegłosowanych w ubiegłorocz-
nym budżecie obywatelskim, 
monitoring pojawi się na ul. bł. 
Czesława. Zostanie tam zainsta-
lowane 5 punktów monitoringu 
z 24 kamerami. Również w tym 

roku, w ramach budżetu oby-
watelskiego, mieszkańcy zgłosili 
wnioski o montaż monitoringu. 
Pozytywną weryfikację przeszło 
9 z nich. Jeśli liczba oddanych 
na te wnioski głosów będzie 
wystarczająca, w 2017 r. kolejne 
kamery monitoringu miejskiego 
pojawią się w osiedlach: Baildo-
na, Łabędach, Sośnicy, Wilczym 
Gardle, na Sikorniku i Trynku. 

– Funkcjonujący w Gliwicach 
system monitoringu jest jednym 
z nowocześniejszych w Polsce. 
Odwiedzają nas samorządowcy 
z innych miast, by dowiedzieć się, 

jak stworzyć takie rozwiązanie. 
Nasz system ma kilka istotnych 
zalet. Przede wszystkim jest 
bezpieczny, obrazy gromadzone 
i przechowywane są zgodnie 
z zasadami ochrony danych, przy 
zastosowaniu odpowiednich me-
chanizmów zabezpieczeń. Jedno-

cześnie jest to system otwarty, co 
oznacza, że w każdej chwili można 
go rozbudować o kolejne punkty 
monitoringu i kamery – wyjaśnia 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej, któ-
ra odpowiada za funkcjonowanie 
monitoringu. (mf)

16 maja najlepsi sportowcy z Gliwic otrzymali nagro-
dy Prezydenta Miasta za wyniki osiągnięte w 2015 
roku. Odebrało je 73 zawodników oraz 31 trenerów 
i działaczy sportowych.

Uroczysta Gala Sportu odbyła 
się w kinie Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3). Nagrody wręczył zastępca 
prezydenta Gliwic, Krystian Toma-
la. – Ubiegły rok był dla gliwickiego 
sportu bardzo udany – świadczą 
o tym uzyskane wyniki oraz liczba 
złożonych przez kluby i stowarzy-
szenia wniosków. Poziom sporto-
wy zawodników systematycznie 
wzrasta, dlatego w tym roku 
większa liczba sportowców znala-
zła się w grupie nagrodzonych za 
najwyższe osiągnięcia sportowe 
– mówił Krystian Tomala.  

 Zastępca Prezydenta Miasta 
podkreślił, że te sukcesy sporto-
we byłyby trudne do osiągnięcia 

gdyby nie zaangażowanie wielu 
osób oraz znaczące wsparcie mia-
sta. Od dobrych paru lat, miasto 
świadomie, na dużą skalę wspiera 
sport. Przyznawane są dotacje na 
tzw. wzrost poziomu sportowe-
go, na upowszechnianie kultury 
fizycznej, na stypendia, nagrody. 
Wreszcie – na skalę rzadko spo-
tykaną w innych miastach – Gli-
wice inwestują  w infrastrukturę  
sportową. – W ciągu ostatnich 4 
lat wydatki na dotacje dla stowa-
rzyszeń sportowych – bez Piasta 
SA – wzrosły o 55 proc. Widząc 
efekty śmiało mogę powiedzieć, 
że są to dobrze zainwestowane 
pieniądze. A mając na uwadze 

wynik piłkarzy Piasta w zakoń-
czonym sezonie,  powiem nawet, 
że bardzo dobrze – podsumował 
Krystian Tomala.  

 Na przestrzeni ostatnich  
4 lat z miejskiego budżetu 
przekazano na sport 62 mln zł,  

i jest to kwota, która nie 
uwzględnia wydatków na inwe-
stycje. A przecież w tym czasie 
powstały nowe boiska, miejski 
stadion, pływalnie, na finiszu 
znajduje się budowa Hali Gli-
wice i areny lekkoatletycznej. 

Nagrody przyznano w 20 dys-
cyplinach: kick-boxingu, boksie, 
brydżu sportowym, ju-jitsu, 
judo, szermierce, tenisie ziem-
nym, modelarstwie lotniczym, 
trójboju siłowym, wyścigach 
psich zaprzęgów, lekkiej atle-
tyce, kolarstwie, orientacji 
sportowej, piłce nożnej i koszy-
kówce niesłyszących, futsalu, 
curlingu, siatkówce, szachach 
i hokeju na trawie.

W 2015 roku gliwiccy spor-
towcy odnieśli znaczące sukcesy 
w kraju i za granicą, zdobyli m.in. 
dwa tytuły mistrzów świata, dwa 
tytuły mistrzów Europy i jeden 
Puchar Świata. Galę Sportu 
uświetnił występ zespołu 
Loka.  Szczegółowe informacje 
o wyróżnionych sportowcach 
publikujemy w tym wydaniu 
„MSI” na str. 15. (mm/as)

Najlepsi sportowcy nagrodzeni!

Oko na Gliwice

Zagłosuj na wybrany projekt
Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Na liście zadań znajdują się  
82 wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację. Które zadania zostaną zrealizowane? Zdecydują mieszkańcy.

Na liście zadań znajdują się 82 wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację. Które 
zadania zostaną zrealizowane? Zdecydują mieszkańcy. Głosowanie potrwa od 6 czerw-
ca do 4 lipca. Mieszkańcy mogą zagłosować na dowolne przedsięwzięcie, ale tylko 
w jednym, wybranym osiedlu i tylko jeden raz. Głos będzie można oddać przez internet 
lub w formie tradycyjnej. Aby jednak zadania z listy miały szansę na realizację, suma 
głosów oddanych na listę musi osiągnąć 4% ogólnej liczby mieszkańców uprawnionych 
do głosowania w danym osiedlu. Lista zadań, próg frekwencyjny, sposób głosowania 
oraz wszystkie szczegóły dotyczące procedury budżetu obywatelskiego znajdują się na 
stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski.  (mf)
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Nagrody najlepszym sportowcom wręczył wiceprezydent Gliwic,  
Krystian Tomala
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kolory 
Miasta

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

Wyrównanie 
nierówności
O ponad 700 tys. zł zwiększyła się kwota przeznaczona 
na wynagrodzenia pracowników administracyjno-ob-
sługowych pracujących w gliwickich szkołach, przed-
szkolach i innych jednostkach oświatowych. Zdecydo-
wał o tym Prezydent Miasta Gliwice. 

Podwyżki wyniosły średnio 
5% i objęły pracowników admi-
nistracji, obsługi i kuchni, któ-
rych wynagrodzenie jest niższe 
od średniej pensji w danej gru-
pie pracowniczej. Podwyżki są 
wypłacane od 1 kwietnia. Pro-
ces zmniejszania dysproporcji 
w wynagrodzeniach na tego sa-
mego typu stanowiskach został 
zainicjowany w ubiegłym roku. 
Wówczas na ten cel prezydent 
Gliwic przeznaczył z miejskiego 
budżetu ok. 1,2 mln zł. Osta-
teczne decyzje, związane z wy-
sokością i formą przyznawanych 

podwyżek, podejmą dyrektorzy 
poszczególnych jednostek.   (mf)

Trwają „Gliwickie dni coachingu”. W Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej od-
bywają się bezpłatne warsztaty rozwojowe oraz indywidualne sesje coachingowe. 

Coaching to interaktywny 
proces szkolenia, który służy 
przyspieszeniu tempa rozwo-
ju zawodowego i osobistego 
oraz zwiększeniu wydajności. 
W ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Tygodnia 
Coachingu Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa oraz 
ICF Śląsk organizują bezpłat-
ne konsultacje i warsztaty.

16 maja uczestnicy „Gli-
wickich dni coachingu” po-
znali podstawy komunikacji 
coachingowej w zarządzaniu 
i MindSondar, narzędzie do 
budowania zespołów. 20 
maja między godz. 9.00 a 
14.00 zaplanowane są m.in. 
warsztaty „Marzenia się 
nie spełniają, marzenia się 
spełnia”  i indywidualne se-
sje coachingowe. Wszystkie 

wydarzenia odbywają się w 
Regionalnej Izbie Przemy-
słowo-Handlowej (ul. Zwy-
cięstwa 36).

Trenerzy biorący udział w 
„Gliwickich dniach coachingu” 
to Karolina Hudowicz, Edyta 
Walęciak-Skórka, Magdalena 
Siwińska i Damian Michalik.

Współorganizator „Gli-
wickich dni coachingu”, 
International Coach Federa-
tion, to największa światowa 

organizacja reprezentująca 
środowisko profesjonalnych 
coachów. Wydarzenie objął 
honorowy patronatem Zyg-
munt Frankiewicz, Prezydent 
Miasta Gliwice.

 (mf)

Postaw na rozwój!
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WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW GLIWIC
Mieszkańcy Gliwic mogą 

otrzymać za darmo urządzenie 
viaAUTO w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach od 19 maja. Zgod-
nie z zawartym porozumieniem 
z firmą KAPSCH, ma ono przede 
wszystkim ułatwić korzystanie 
z autostradowej obwodnicy 
miasta i otwierać bramki. Dla-
tego – aby działało – trzeba 
je od razu przy odbiorze doła-
dować minimalną kwotą 20 zł 
u przedstawicieli firmy KAPSCH 
(operatora systemu viaTOLL). 

Doładowane urządzenie via-
AUTO umożliwi wygodną jazdę 
przez bramki – w ruchu lokalnym 

na placach poboru opłat w Gli-
wicach przejazd będzie bezpłat-
ny (system zarejestruje 0 zł). 

Gdyby pojazd posiadał 
niskie (poniżej 20 zł) saldo, 
szlaban się nie otworzy! Kie-
rowca będzie musiał pobrać 
bilet tranzytowy, a następnie 
w sposób manualny zapłacić 
na pasie wyjazdowym. 

Urządzenia będą wydawa-
ne na specjalnych stanowi-
skach w holu na I piętrze (obok 
pokoju nr 146 i dawnej sali 
sesyjnej) w godzinach pracy 
magistratu – w poniedziałek, 
wtorek i środę od 8.00 do 

16.00, czwartek od 8.00 do 
17.00, w piątek od 8.00 do 
15.00. 
• Urządzenie może otrzymać 

wyłącznie osoba pełnoletnia, 
zameldowana w Gliwicach 
na pobyt stały, po osobistym 
okazaniu pracownikom UM 
dowodu osobistego w celu 
weryfikacji danych.

• Jedna osoba może pobrać 
tylko jedno urządzenie.

• Urządzenie zostanie wydane 
bez względu na miejsce re-
jestracji pojazdu i nie będzie 
przypisane do konkretnego 
auta.

Mieszkańcy Gliwic szybciej przejadą autostradową obwodnicą miasta. Władze samorządowe przekażą im 10 tysięcy elektronicznych urzą-
dzeń viaAUTO, które mogą zastępować tzw. bilety zerowe na gliwickiej części A4. 

Śląski odcinek autostrady A4 
jest jedną z dróg o najwyższym 
w kraju natężeniu ruchu. W ostat-
nich dniach kwietnia br. padł 
kolejny rekord – w ciągu jednej 
doby 103 tys. pojazdów przeje-
chało płatnym odcinkiem A4 od 
Wrocławia do Gliwic. Autostrada 
A4 stanowi jednocześnie część ob-
wodnicy Gliwic, ale jazdę w ruchu 
lokalnym utrudniają cztery place 
poboru opłat – przy węzłach Gli-
wice Kleszczów, Gliwice Ostropa, 
Gliwice Bojków i Gliwice Sośnica. 

Władze miasta wielokrotnie 
wnioskowały o zmianę decyzji 
i budowę pierwszego punktu 
poboru opłat na odcinku Górny 
Śląsk – Wrocław dopiero za gra-
nicą miasta. Argumenty samo-
rządowców nie zostały uwzględ-
nione, ale po długiej batalii udało 
się wywalczyć bezpłatny przejazd 
w ruchu lokalnym. 

Gliwiczanie i mieszkańcy ko-
nurbacji górnośląskiej, którzy do 
Gliwic przyjeżdżają, korzystają 
w ruchu lokalnym z tzw. biletów 

zerowych. Pozwalają one na dar-
mową jazdę, ale nie rozwiązują 
problemu powstających zatorów 
na placach poboru opłat i przesto-
jów w ruchu lokalnym. Aby prze-
jechać autostradową obwodnicą, 
kierowcy muszą dwukrotnie 
się zatrzymywać – aby pobrać 
tzw. bilet zerowy w automacie 
i następnie okazać go w okienku. 

W godzinach szczytu generują 
ponad 50% ruchu na autostradzie 
A4 w Gliwicach. 

Podczas Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego w Katowi-
cach miasto Gliwice podpisało 
z firmą Kapsch Telematic Services 
Sp. z o.o. (operatorem elektro-
nicznego systemu viaTOLL) po-
rozumienie na rzecz ułatwienia 

mieszkańcom przejazdu gliwickim 
odcinkiem autostrady A4. Jego 
celem jest promowanie elektro-
nicznych rozwiązań, które mogą 
poprawić płynność ruchu drogo-
wego na placach poboru opłat na 
autostradowej obwodnicy Gliwic. 

– Chcemy, żeby jak najwięcej 
mieszkańców korzystało z miej-
skiej obwodnicy autostrado-
wej. Nawiązaliśmy współpracę 
z firmą KAPSCH i dzięki temu 
przekażemy gliwiczanom urzą-
dzenia viaAUTO na promocyj-
nych warunkach. Przydadzą się 
szczególnie tym, którzy często 
jeżdżą autostradą A4 – mówi 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic. – Dla gliwiczan przejazd 

przez bramki na gliwickiej części 
A4 może teraz być szybszy i ła-
twiejszy – podkreśla prezydent 
Frankiewicz.

Gliwiczanie otrzymają 10 ty-
sięcy elektronicznych urządzeń 
viaAUTO za darmo. Za ich akty-
wację gliwiccy kierowcy zapłacą 
tylko 20 zł. Minimalna wpłata 
aktywacyjna jest konieczna, aby 
urządzenie działało i otwierało 
bramki. W ruchu lokalnym na A4 
w Gliwicach przejazd z viaAUTO 
dla gliwiczan będzie darmowy 
i bezdotykowy. 

– Gliwice, dzięki Drogowej 
Trasie Średnicowej i położeniu na 
skrzyżowaniu dwóch autostrad, są 
jedynym miastem w Polsce tak do-
brze skomunikowanym z siecią naj-
ważniejszych dróg. Teraz mogą stać 
się pierwszym miastem korzystają-
cym na dużą skalę z elektroniczne-
go systemu opłat – mówi Marek 
Cywiński, dyrektor zarządzający 
spółki Kapsch Telematic Services.  
– Urządzenia, które miasto prze-
każe gliwiczanom, będą przede 
wszystkim szybkim elektronicznym 
biletem zerowym na autostradowej 
obwodnicy, ale mogą podnosić 
bramki także na płatnych odcin-
kach autostrad zarządzanych przez 
GDDKiA: A2 Konin – Stryków i A4 
Bielany Wrocławskie – Gliwice – po 
zasileniu konta odpowiednimi kwo-
tami – dodaje dyrektor Cywiński. 

Karta autostradowa dla gliwiczan
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14 i 15 maja odbyła się siódma edycja Rajdu Miejskiego 360 Stopni. 
W tym roku po raz pierwszy uczestnicy wystartowali w nowej kate-
gorii – rodzinnej. Do rywalizacji stanęło ponad 300 osób!

Organizatorem Rajdu Miejskiego 360 
Stopni jest Miasto Gliwice. Impreza co roku 
cieszy się dużym zainteresowaniem – w tej 
edycji w głównych zawodach rywalizowało 
ze sobą 89 drużyn, w tym 6 ekip z miast 
partnerskich Gliwic – Bottrop i Salgótarján. 
Zawodnicy z Bottrop brali udział we wszyst-
kich edycjach imprezy, a sportowcy z Sal-
gótarján przyjeżdżają na rajd od 2012 roku. 
Prawie połowa uczestników to gliwiczanie, 
pozostali to mieszkańcy województwa ślą-
skiego oraz zawodnicy z Warszawy, Wrocła-
wia, Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Opola 
i innych miast.

Pierwsze miejsca w Rajdzie 360 
Stopni zajęli: w kategorii M – Tomasz 
Jurczyk, Jarosław Bargieł (Co nom pizło 
na łeb); w kategorii MIX – Ireneusz 
Waluga, Sabina Mikołajczyk (AR Team 
Siemianowice/Katowice); w kategorii 
MV – Jarosław Prokop, Sławomir Szu-
rek (Triathlon 71); w kategorii MIXV 
– Kamilla Wojarska, Krzysztof Wojarski 
(Bielsko-Biała O-Team).

Dodatkową nagrodę Prezydenta Mia-
sta otrzymały również najlepsze gliwickie 
drużyny w poszczególnych kategoriach 
tj. Aleksandra Popiel-Kruk, Ireneusz To-
warek (Marina Gliwice), Alina Smoleń, 
Andrzej Kusek (AA) oraz Rafał Koj, Adam 
Malinowski (Nie chce mi się).

Nowością w tym roku była kate-
goria rodzinna, w której wystartowało  
41 drużyn. Uczestnicy (rodziny od dwóch 
do pięciu osób, w tym przynajmniej 
jedno dziecko poniżej 14 lat) startowali 

w niedzielę i mieli do pokonania około  
6 kilometrów pieszo. Pierwsze miejsce za-
jęli Jerzy Lekki i Bartosz Lekki (Lekki Team), 
drugie – Robert Skowron i Wojtek Skowron 
(Star Wars), a trzecie – Arkadiusz Kubica i 
Matylda Leśniak (UKS Kometa 000).

 Start i meta zawodów znajdowały 
się w parku Chopina. Tam odbył się 
również piknik rodzinny, a w sobotę 
wieczorem na scenie wystąpił Kabaret 
Młodych Panów i Mariusz Kałamaga.

Specjalne podziękowania na-
leżą się gliwickim instytucjom, 
które co roku pomagają w or-
ganizacji ciekawych i zaskaku-
jących zadań specjalnych dla 
zawodników. 

W tegorocznej edycji Rajd Miejski 360 
Stopni wsparli: Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych, Jednostka Wojskowa AGAT, 
6 batalion powietrznodesantowy, 4 Woj-
skowy Oddział Gospodarczy, Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o., Zespół Szkół Specjalnych im. 
J. Korczaka, Gliwicki Zakład Aktywności 
Zawodowej, Aeroklub Gliwicki, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 1, Muzeum w Gliwicach, Śląska 
Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., Centrum 
Ratownictwa Gliwice, Straż Miejska 
w Gliwicach, Gimnazjum nr 3 oraz GUKS 
CARBO. (mm)

21‒22 maja w parku Chopina odbędzie się II Święto Rodziny. W sobotę na scenie przy Palmiarni zaprezentują się przedszkolaki i wy-
chowankowie MDK-u, a w niedzielę zaplanowany jest Tęczowy Piknik. Gwiazdą imprezy będzie zespół Chrząszcze, który wykona prze-
boje grupy The Beatles.

21 maja sceną przy Palmiarni zawładną 
przedszkolaki i wychowankowie MDK-u,  
ale nie tylko – zostaną także wręczone 
nagrody w konkursie „Jestem ok – nie 
hejtuję”. Będą też warsztaty plastycz-
ne, rękodzieła, rodzinne zabawy, a dla 
najmłodszych – dmuchańce. Impreza 
odbędzie się miedzy godz. 13.00 a 17.00.

22 maja zaplanowany jest Tęczowy 
Piknik. Początek o godz. 14.00, w pro-
gramie są występy artystyczne osób 
niepełnosprawnych – będzie z czego 
wybierać, bowiem uczestnicy przygo-
towali pokazy taneczne, muzyczne, te-
atralne, a nawet kabaretowe! Gościnnie 
wystąpi Zespół Inscenizacji Tanecznych 
„Uśmiech” z Kielc.

O godz. 18.00, specjalnie dla niepeł-
nosprawnych gliwiczan, piosenki zespołu 
The Beatles wykonają Chrząszcze. Gliwic-
ka grupa ma w swoim repertuarze muzy-

kę lat 60. i zdobyła spora popularność, 
koncertując również za granicą.

Występom artystycznym towarzyszyć 
będzie wystawa zabytkowych motocykli 
i II Gliwicki Spacer Szczęścia – przemarsz 
ulicami miasta z czworonogami do adopcji.

Organizatorzy Tęczowego Pikniku, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”, 
zapraszają także na dzień otwarty, który 
dobędzie się 24 maja między godz. 9.00 
a 15.00 przy ul. Plebańskiej 18. W tym 
niezwykłym miejscu, pod kierunkiem wy-
kwalifikowanych i życzliwych terapeutów, 
od lat prowadzona jest rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. WTZ 
„Tęcza” posiadają 7 pracowni: stolarską, 
rękodzielniczą, plastyczną, krawiecką, 
muzyczno-teatralną, biurową i gospo-
darstwa domowego. Od stycznie 2016 r.  
WTZ „Tęcza” działają przy Fundacji Ró-
życzka. (mm)

Rajd Miejski 360 Stopni już 
za nami. Było super!

Rodzinny piknik w kolorach tęczy

Podczas ubiegłorocznego Święta Rodziny było wiele atrakcji, także dla najmłodszych mieszkańców
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Wielką fetą na gliwickim Rynku piłkarze i kibice Piasta Gliwice świętowali pierwsze w historii klubu wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. 
Bardzo udany sezon podopiecznych Radoslava Látala jest już za nami. Brawo Piast. Brawo GKS!

Na słowa uznania zasłużyli wszyscy, 
którzy są związani z Piastem – zarówno 
władze klubu, sztab szkoleniowy, piłka-
rze, jak i kibice. Jednym z głównych au-
torów największego do tej pory sukcesu 
w historii gliwickiego klubu bezapelacyj-
nie jest Radoslava Látal, który po meczu 
kończącym sezon podziękował wszyst-
kim, którzy dołożyli własną cegiełkę do 
końcowego wyniku. – Za nami ciężki 
sezon, za który chciałbym podziękować 
tutaj w Gliwicach wszystkim – począw-
szy od moich zawodników, pracowników 
klubu, a na prezydencie Gliwic skoń-
czywszy. Mieliśmy w tych rozgrywkach 
ciężkie chwile, ale ostatecznie udało się 
osiągnąć sukces – mówił zadowolony 
trener Látal. – To drugie miejsce jest 
w pełni zasłużone. Powiedziałem chło-
pakom, żeby się cieszyli tą chwilą. Oni 
na to zasłużyli. Tego rodzaju chwile, po 
osiągnięciu dobrego wyniku, są wspa-
niałe i pamięta się je do końca życia. 
A przecież nie każdemu zawodnikowi 
dane jest coś takiego osiągnąć – zazna-
czył czeski szkoleniowiec.

 Tuż po zakończonym meczu z Za-
głębiem Lubin na Stadionie Miejskim 
przy ul. Okrzei piłkarze odebrali srebrne 
medale. Były wspólne śpiewy z kibicami. 
Wzajemne podziękowania za cały sezon. 
Wystrzeliło konfetti, a niesamowicie spi-
sujący się w całych rozgrywkach skład 
Piasta zapozował do wspólnego, pamiąt-
kowego zdjęcia. Radość była na tyle duża, 
że musiała przenieść się… w miasto. 

 W niedzielny wieczór piłkarze gli-
wickiego Piasta przejechali piętrowym, 
otwartym autobusem przez ulicę Zwy-
cięstwa. Towarzyszyli im kibice. Punk-
tem kulminacyjnym wspólnego święto-
wania była wielka piłkarsko-kibicowska 
feta na Rynku.

 Dzień później w Warszawie odbyła 
się uroczysta Gala Ekstraklasy, na której 
podsumowano miniony sezon. Najlep-
szym trenerem sezonu został oczywiście 
szkoleniowiec Piasta Gliwice – Radoslava 
Látal. Ale nie był to jedyny gliwicki ak-
cent, bo najlepszym bramkarzem został 
Jakub Szmatuła, a najlepszym obrońcą 
sezonu Patrik Mráz.

 Drugie miejsce w tabeli to wielkie 
osiągnięcie. W trakcie całego sezonu 
rozegrano 37 spotkań. Piast wygrał 20 
z nich. 9 spotkań zakończyło się remi-
sem, a tylko w 8 meczach musiał uznać 
wyższość rywali. Co będzie w przyszłym 

sezonie? Uda się powtórzyć ten wielki 
sukces? Czy może Piast zdobędzie mi-
strzostwo? Okaże się za jakiś czas. Póki 
co cieszmy się wicemistrzostwem. To 
naprawdę niesamowity wynik. Piast jest 
wielki!  (as)

sport

Najlepszy sezon 
w historii!

Mocną stroną Piasta przez cały sezon byli kibice, którzy głośnym dopingiem  
wspierali piłkarzy

Punktem kulminacyjnym wspólnego świętowania była wielka piłkarsko–kibicowska 
feta na Rynku
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Napastnik Piasta Gliwice Martin Nešpor odbiera srebrny medal z rąk prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza
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NOWE TECHNOLOGIE

kolory 
Miasta

Mimo, że bezzałogowe 
platformy latające unoszą się 
na naszym niebie od dobrych 
kilku lat, nadal jest to temat 
świeży, ale z wielkim potencja-
łem. Głównym przeznaczeniem 
dronów jest wykonywanie doku-
mentacji fotograficznej zdarzeń 
i obiektów. Ale drony są również 
wykorzystywane m.in. przez 
wojsko, a teraz mogą zyskać 
zupełnie nową funkcję. Będą 
nad tym pracować członkowie 
nowego, międzywydziałowego 
koła naukowego, które powstało 
na Politechnice Śląskiej i skupia 
miłośników platform latających. 

– Pracujemy nad tym, aby 
nasze drony transportowały krew. 

Jesteśmy na etapie organizacji 
projektu pilotażowego i ustalania 
szczegółów z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Katowicach dotyczących 
wykonania serii lotów demonstra-
cyjnych. Transport krwi za pomocą 
dronów to bardzo dobre, innowa-
cyjne rozwiązanie przede wszyst-
kim dlatego, że drony poruszają 
się z prędkością 50 km/h, lecą 
w linii prostej, nie napotykają na 
przeszkody i nie stoją w korkach. 
Jest szansa, że to rozwiązanie 
wejdzie w życie za 2-3 lata, a na 
skalę ogólnopolską za około 5 lat. 
Potrzebne są jednak testy i przede 
wszystkim inwestorzy, ponieważ 
proces badawczo-rozwojowy jest 

bardzo kosztowny – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informa-
cyjnemu – Gliwice” Przemysław 
Tomków z Novelty RPAS, który 
zainicjował powstanie nowego 
koła naukowego. 

Obecność w kole to również 
szansa na rozwój i karierę. Nic 
dziwnego, że do konstruowania 
bezzałogowców zgłosiło się po-
nad stu chętnych.

– Koło będzie pomagało tym, 
którzy do niego należą. Będziemy 
kształcić konstruktorów zwią-
zanych z mechaniką, robotyką, 
przetwarzaniem obrazu, inżynie-
rią materiałową czy elektroniką 
i dostarczać im elementów do 
konstruowania dronów. Będą też 

mogli liczyć na nasze wsparcie na 
linii nauka–biznes. Ale współpraca 
będzie działała w obie strony – 
członkowie koła naukowego będą 
ogromnym wsparciem dla Novelty 
RPAS. Będziemy odkupywać naj-
lepsze rozwiązania i zatrudniać 
wybitnych studentów, którzy już 
jako członkowie ekipy NR będą 
realizować swój projekt – wyjaśnia 
Przemysław Tomków.

Koło ma być pomostem 
między edukacją teoretyczną 
i praktyką. Studenci będą mieli 
do rozwiązania realne proble-
my, które pozwolą im zdobyć 
doświadczenie. 

– Dzięki temu, czego nauczą 
się w kole, studenci będą goto-

wi do podjęcia pracy w branży. 
W Novelty Rpas 90 proc. pra-
cowników wywodzi się z kół 
naukowych. Mam nadzieję, że 
na Politechnice Śląskiej zostanie 
utworzony nowy kierunek stu-
diów zajmujący się właśnie kon-
struowaniem dronów, ponieważ 
Gliwice wyrastają na kolebkę 
bezzałogowców i dronową sto-
licę Polski – mówi Przemysław 
Tomków. 

Spośród studentów należą-
cych do koła zostanie wyłoniony 
zespół reprezentujący uczelnię 
w czołowych zawodach rangi 
światowej: AeroDesign USA 
i Outback Rescue Australia. 

(mf)

Koło drona
Branża dronowa rozwija się coraz intensywniej, a w Gliwicach po-
jawia się coraz więcej podmiotów zajmujących się bezzałogowymi 

platformami latającymi. Nic dziwnego – rozwój nowych technologii 
stymuluje rynek i generuje powstawanie kolejnych firm i kół nauko-

wych zainteresowanych rozwojem technologicznym oraz wykorzysty-
waniem innowacyjnych rozwiązań w codziennym życiu. Jedno z takich 
kół naukowych właśnie zawiązało się na Politechnice Śląskiej. 
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Wyjątkowa misja drona z Politechniki 
Śląskiej
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Już za kilka tygodni policyjną misję po śląskim niebie roz-
pocznie RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) stwo-
rzony przez naukowców z Katedry Technologii Lotniczych 
Wydziału Transportu oraz Centrum Kształcenia Kadr Lot-
nictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politech-
niki Śląskiej. Współpraca uczelni z policją ma poprawić 
bezpieczeństwo na drogach. Platforma wyposażo-
na w kamerę będzie monitorowała sytuację na 
najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach 
w naszym regionie, także w Gliwicach.

Bezzałogowa platforma lata-
jąca, stworzona przez naukow-
ców Politechniki Śląskiej, jest 
odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie służb porządku publicznego, 
poszukiwania  i ratownictwa 
medycznego, ochrony portów 
i lotnisk przed bezprawną inge-
rencją terrorystyczną. RPAS ma 
działać profilaktycznie, ale też 
m.in. monitorować imprezy ma-
sowe, rejestrować niebezpieczne 
zdarzenia, wyłapywać kierowców, 
którzy przecinają skrzyżowania na 
czerwonym świetle oraz pieszych 
łamiących przepisy, a w konse-
kwencji zwiększyć bezpieczeń-
stwo na drogach. 

– RPAS, który złożyliśmy dla 
potrzeb śląskiej policji, przeszedł 
już 19 testów w różnych warun-

kach operacyjnych 
i mam nadzieję, 
że zainicjuje on 
współpracę na-
ukowców ze służ-
bami porządku pu-
blicznego, instytucjami 
i firmami. Platformę wypo-
sażyliśmy m.in. w kamerę wi-
zyjną w dużej rozdzielczości oraz 
kamerę na podczerwień. Takie 
rozwiązanie umożliwia monito-
rowanie terenu zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Sprawdza się rów-
nież w przypadkach poszukiwa-
nia i ratownictwa np. wyszuki-
wania ludzi w stertach gruzu czy 
na innym niedostępnym terenie. 
RPAS to dobre rozwiązanie nie 
tylko dla policji, ale również dla 
innych służb, np. straży pożarnej. 

Spraw-
dziło się 

z a s t o s o w a n e 
próbnie podczas ćwiczenia w Mię-
dzynarodowym Porcie Lotniczym 
Katowice. Nadaje się również do 
prowadzenia monitoringu zanie-
czyszczenie i degradacji środo-
wiska naturalnego – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informa-
cyjnemu – Gliwice” dr hab. inż. 
nawig. Andrzej Fellner, który wraz 
z zespołem SKY RPAS TEAM, dzia-
łającym w Centrum Kształcenia 

Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy 
Środkowo-Wschodniej Politechni-
ki Śląskiej, przygotował RPAS. 

Platformę będzie obsłu-
giwał z radiowozu operator, 
który dzięki zainstalowanemu 
w kamerze RPAS zoomowi bez 
problemu będzie mógł spraw-
dzić, czy kierowcy mają zapięte 
pasy, rozmawiają przez telefon 
podczas jazdy, będzie też mógł 
zrobić zbliżenie na tablice reje-
stracyjne poszczególnych pojaz-
dów. Gdy kamera umieszczona 
w dronie zarejestruje niebez-
pieczne zdarzenie, kierowca 
który popełnił wykroczenie, 
zostanie zatrzymany przez po-

licjantów. Takie rozwiązanie ma 
szansę sprawdzić się również 
podczas imprez masowych, na 
koncertach i stadionach. 

– Dron będzie wykorzysty-
wany na najbardziej niebez-
piecznych skrzyżowaniach woje-
wództwa, również w Gliwicach. 
To bardzo dobre, bezpieczne 
i dające wiele możliwości roz-
wiązanie. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości tego typu wspar-
cia dla policji ruchu drogowego 
będzie więcej – mówi podin-
spektor Włodzimierz Mogiła 
z wydziału ruchu drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach. (mf)
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AKTUALNOŚCI

Michał Niezabitowski i Adam Popowicz, naukowcy Politechniki Śląskiej, 
zostali laureatami prestiżowego stypendium START dla wybitnych mło-
dych uczonych przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Stypendium jest przyznawane najzdol-
niejszym młodym naukowcom z terenu 
całej Polski. Spośród 1291 kandydatów 
otrzymało je w tym roku 121 badaczy. 
Wśród laureatów znaleźli się dr inż. Michał 
Niezabitowski i dr inż. Adam Popowicz z Wy-
działu Automatyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej. Stypendia programu 
START, największego projektu stypendial-
nego w Polsce, zostały przyznane już po raz 
24. Honorowani są najzdolniejsi naukowcy, 
którzy otrzymali najwyższe oceny w dzie-
dzinach: nauki humanistyczne i społeczne, 
przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i tech-
niczne. W tym roku stypendyści otrzymają 
po 28 tys. zł – suma ta ma umożliwić im 
poświęcenie czasu na działalność naukową. 

– Cieszę się, że udało mi się zdobyć sty-
pendium. To wielkie wyróżnienie. W sferze 
moich zainteresowań badawczych znajduje 
się astronomia, dlatego pieniądze przezna-
czę na budowę własnego obserwatorium 

– powiedział „Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – Gliwice” Adam Popowicz. 

Adam Popowicz jest autorem kilkunastu 
publikacji naukowych, a także członkiem za-
rządu misji BRITE PL, Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego, Polskiego Towarzystwa 
Miłośników Astronomii i American Asso-
ciation of Variable Star Observers. Do jego 
zainteresowań naukowych należy zaliczyć: 
przetwarzanie obrazów cyfrowych, kalibra-
cję czujników światła, szumy w sensorach 
CCD i CMOS, optykę adaptatywną, radiową 
detekcję meteorów i astronomię. 

Dr Niezabitowski interesuje się 
układami ze skokowo zmieniającymi 
się parametrami, wykładnikami cha-
rakterystycznymi dyskretnych układów 
liniowych, dyskretnymi inkluzjami linio-
wymi, promieniem spektralnym, stabil-
nością układów liniowych ze zmiennymi 
współczynnikami i zagadnieniami ich 
sterowalności.  (mf)

Stypendia dla 
naukowców z Gliwic

Dr Michał Niezabitowski Dr Adam Popowicz

Na podbój świata!
Michał Gala nie przestaje zaskakiwać – młody gliwiczanin został 
laureatem 62 Olimpiady Chemicznej i będzie reprezentować Polskę 
na 48 Międzynarodowej Olimpiadzie w Tbilisi. 

Michał Gala ma 18 lat. Jest uczniem 
ZSO nr 10 przy ul. Zimnej Wody w Gliwi-
cach. Lubi słuchać muzyki klasycznej, czytać 
książki, interesuje się historią i chemią. Nie 
jest to jednak zwykły nastolatek i z całą 
pewnością dużo poważniej niż większość 
jego rówieśników podchodzi do swoich 
pasji, zwłaszcza do chemii. O sukcesach 
młodego chemika pisaliśmy już na łamach 
„MSI”. Robimy to znowu, bo Michał odnosi 
kolejne sukcesy – w drugiej połowie lipca 
wyrusza do Gruzji, gdzie jako jedyny ze 
Śląska i jeden z czterech uczniów z Polski 
będzie reprezentował nasz kraj na 48th 
International Chemistry Olympiad in Tbili-
si. To kolejna międzynarodowa olimpiada 
chemiczna Michała – w ubiegłym roku 
reprezentował Polskę i zdobył pierwsze 
miejsce podczas 61 Olimpiady Chemicznej 
oraz srebro na 61 Międzynarodowej Olim-
piadzie w Baku w Azerbejdżanie.

– Chemią interesuję się od zawsze, 
ale jako nauka zafascynowała mnie 
w gimnazjum. Lubię chemię, ponie-
waż robiąc doświadczenia, mieszając 
różne odczynniki, można dojść do wielu 
zaskakujących konkluzji. Sporą część 
mojego życia zajmuje właśnie chemia 
i będzie zajmowała nadal – w przy-
szłości chciałbym się zająć inżynierią 
i nauką – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” 
Michał Gala. 

W sierpniu Michał Gala leci do 
Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć 
studia na Massachusetts Institute of 
Technology. Młody chemik z Gliwic 
otrzymał również propozycję studiów 
z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej 
Brytanii. Zdecydował się jednak na MIT. 

Trzymamy kciuki za Michała! 
 (mf)

Logistyka daje pracę
W gliwickiej strefie ekonomicznej powstał pierwszy magazyn w ramach centrum logistycznego Goodman Gliwice Logistics Centre. Na 
powierzchni 22 tys. m2 znalazło się miejsce dla magazynów i biur. Obiekt jest już zagospodarowany przez najemców i firma Goodman 
planuje rozbudowę centrum do 51 tys. m2.

Pierwszym klientem Goodman Gli-
wice Logistics Centre została firma Zarys 
International Group, wiodący producent 
i dostawca sprzętu medycznego. Zarys 
zajął magazyn o powierzchni 9 tys. m2 i za-
powiedział, że przy dystrybucji produktów 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 
zatrudni ponad 100 osób. Pozostała część 
budynku, czyli 13 tys. m2, została wynajęta 
operatorowi logistycznemu.

– Cieszymy się, że oprócz wsparcia 
celów biznesowych klientów, nasza in-
westycja przyczynia się do tworzenia 
nowych miejsc pracy w Gliwicach. Wraz 
z rozbudową naszego parku i rosnącym 
zapotrzebowaniem klientów, zatrudnienie 
będzie wzrastać – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – Gliwice” Ma-
ciej Madejak, dyrektor ds. rozwoju biznesu 
na Polskę w Goodman.

Goodman jest zintegrowaną grupą 
działającą jako właściciel, deweloper 
i zarządzający powierzchniami przemysło-
wymi i biznesowymi w Europie Kontynen-
talnej, Wielkiej Brytanii, Australii, Ame-

ryce Północnej, Brazylii oraz regionie Azji 
Pacyficznej. W Gliwicach działa od 2015 r. 
Wybór miejsca nie był przypadkowy.

– Wybraliśmy Gliwice jako miejsce naszej 
inwestycji ze względu na połączenie atutów 
miasta i regionu Górnego Śląska. Przy podej-
mowaniu decyzji szczególnie istotny był dla 
nas dostęp do wykwalifikowanych pracow-
ników i strategiczna lokalizacja. Goodman 

Gliwice Logistics Centre stwarza naszym 
klientom optymalne warunki do krajowej 
i międzynarodowej dystrybucji dzięki dogod-
nemu położeniu i znakomitej infrastrukturze 
drogowej, która zapewnia bezpośrednie po-
łączenie z sześcioma miastami stołecznymi 
w Europie w promieniu 600 km, jak Berlin, 
Bratysława, Praga, Budapeszt, Wiedeń czy 
Warszawa – tłumaczy Maciej Madejak.

Firma Goodman jest zadowolona z lo-
kalizacji przy DK 88 i między autostradami 
A1 i A4, które krzyżują się w Gliwicach, 
dlatego planuje budowę kolejnych ma-
gazynów o łącznej powierzchni 29 tys. m2. 

Ciągły rozwój podstrefy to nowe in-
westycje i kolejne miejsca pracy, które 
wpływają na rozwój gospodarczy mia-
sta, ale też istotne wpływy do miejskiej 
kasy. W 2015 r. dochody budżetu Miasta 
Gliwice z podatku od nieruchomości 
płaconego przez podmioty działające 
na terenie gliwickiej podstrefy KSSE 
wyniosły ponad 24 mln zł. W 2016 r.  
będzie to już ponad 28,4 mln zł,  
a w 2017 r., według prognoz, ponad 36 
mln zł. Wzrost związany jest z pojawie-
niem się nowych budynków i obiektów, 
które zostaną opodatkowane oraz wy-
gaśnięciem ustawowego zwolnienia 
z podatku od nieruchomości dla fabryki 
Opla. W latach 2010–2016, z podatku 
od nieruchomości płaconego przez firmy 
działające w podstrefie, do miejskiego 
budżetu wpłynęło ponad 141 mln zł. (mf)
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MIASTO I MIESZKAŃCY

kolory 
Miasta

W Gliwicach przybywa zawodowych rodzin zastępczych dających opiekę i miłość dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać 
z biologicznymi rodzicami. Gliwicki samorząd od lat prowadzi działania promujące rodzicielstwo zastępcze i mające przekonać gliwiczan, 
że warto dać ciepły dom dzieciom, dla których los był mniej łaskawy. Jedną z tego typu akcji jest, rozpoczęta w styczniu 2016 r., kampania 
„Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, którą wraz z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, prowadzi Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego.

Normalny dom, pełen miłości, bez-
pieczeństwa i zrozumienia, powinno 
mieć każde dziecko. Niestety, wiele dzieci 
jest go pozbawionych, nie zdając sobie 
nawet sprawy z tego, że należy im się 
miłość, spokój, uwaga rodziców, dostęp 
do edukacji czy zajęć pozaszkolnych. Dla-
tego miasto stara się zapewnić im bez-
pieczną przystań i organizuje zakrojoną 
na szeroką skalę promocję rodzicielstwa 
zastępczego. 

W Gliwicach jest obecnie 8 zawodo-
wych rodzin zastępczych. Z powodzeniem 
pokonują codzienny trud opieki nad dzieć-
mi i jednocześnie czerpią radość z możli-
wości darowania im lepszego życia. 

– Decyzja o byciu rodziną zastępczą 
była przemyślana i omówiona z naszymi 
synami. Pamiętam, jak nie mogłam do-
czekać się szkolenia i bardzo lubiłam na 
nie chodzić. Kiedy już wszystko mieliśmy za 
sobą formalnie, pojawiły się dzieci. Zaczęły 
spadać jak gwiazdki z nieba. Były śliczne 
i zagubione. Takie do tulenia. Pracy jest 
dużo, ale jeszcze więcej satysfakcji i radości. 
Ile zabawnych sytuacji, na przykład spacery 
z piątką dzieci, karmienie trzech noworod-
ków naraz, lista na lodówce z imionami, ile 
i o której każde z nich piło. Razem z mężem 
zapisywaliśmy wszystko. Są oczywiście 
trudniejsze momenty, jak choroby dzieci, 
rozstania z nimi, trudne pytania, na które 
nie potrafimy dać odpowiedzi, na przykład 
o nowych rodziców. One są takie silne, 
mądre i cierpliwe. Mając zaledwie kilka 
lat, potrafią nas zadziwiać. Kiedy jesteśmy 
zmęczeni, to one ładują nasze akumulatory. 
A my cieszymy się, kiedy każde z nich zy-
skuje dzięki nam inne spojrzenie na świat, 
pewność siebie, a jeszcze lepiej: upragniony 
dom z mamą i tatą – opowiadają Agniesz-
ka i Piotr, zawodowi rodzice zastępczy. 

Rodzicielstwo zastępcze wymaga 
nakładu pracy i, przede wszystkim, go-
towości do opieki nad obcymi dziećmi, 
i jednocześnie oswojenia się z myślą, że 
nie są nam one dane na zawsze, że będą 
musiały odejść do nowych rodziców. 
Każda z gliwickich rodzin zastępczych 
wie jednak, że ta misja jest czymś wyjąt-
kowym i że warto podjąć się tego trudu.

– Rodziną zastępczą jesteśmy od 
ośmiu lat, najpierw niezawodową, a teraz 
zawodową. Przez nasz dom przewinęło się 
już dziesięcioro dzieci. Razem z nimi prze-
szliśmy drogę leczenia głębokich zranień, 
powrotu do dzieciństwa, nadganiania 
zaległości szkolnych. Przeszliśmy drogę do 
usamodzielnienia, adopcji krajowej i ad-
opcji zagranicznej. Wskazaliśmy ścieżkę 
wiary i pokazaliśmy drogę do Boga. Na-
uczyliśmy kochać piękno polskiej przyrody. 
Największą radością dla nas jest fakt, że 
dzieci do nas wracają, dzielą się kłopotami 
i radościami życia, przyprowadzają swoich 
nowych rodziców. Jeżeli kiedyś po latach ro-

biąc rachunek sumienia, będziemy w stanie 
przyznać, że przynajmniej jednemu dziecku 
żyło się lepiej na tym świecie dzięki temu, 
że stanęliśmy na jego drodze, to warto było 
– zapewniają Kornelia i Walerian, zawodo-
wi rodzice zastępczy.

Miasto wspiera rodziny 
zastępcze

Akcja promująca rodzicielstwo za-
stępcze jest zakrojona na szeroką skalę. 
Kampania informacyjna prowadzona jest 
w mediach, szkołach i kościołach, organi-
zowane są spotkania informacyjne. Dzięki 
intensywnej promocji grono gliwickich 
rodzin zastępczych zwiększyło się od 2011 
r. z dwóch do ośmiu w 2016 r. Zgłaszają się 
kolejne osoby pragnące stworzyć zawodo-
wą rodzinę zastępczą. Podczas ostatniego 
spotkania, które odbyło się 9 lutego, 13 
osób zadeklarowało gotowość podjęcia 
się roli rodziny zastępczej. W szkoleniu dla 

przyszłych rodzin zastępczych bierze obec-
nie udział 10 małżeństw i 2 osoby samotne. 
Akcja „Rodzic na zastępstwo – miłość na 
zawsze” to jedno z wielu działań, jakie po-
dejmuje miasto, mających zainteresować 
gliwiczan rodzinną pieczą zastępczą. 

30 maja w naszym mieście będziemy 
świętować ogólnopolski Dzień Rodziciel-
stwa Zastępczego, honorujący osoby, które 
zdecydowały się stworzyć prawdziwy, ro-
dzinny dom dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej. Tego dnia, w ramach obcho-
dów, w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku 
i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134, odbędą się spotkania 
ze specjalistami pracy z rodziną oraz wykła-
dy poświęcone rodzicielstwu zastępczemu. 
Odbędzie się również kolejne spotkanie dla 
kandydatów na rodziny zastępcze, którzy 
chcą uczestniczyć we wrześniowym szkole-
niu przygotowawczym. Obchody Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego zakończy radosny 
piknik dla dzieci i rodzin zastępczych oraz 

wszystkich zainteresowanych stworzeniem 
takiej niezwykłej rodziny. Poza licznymi 
atrakcjami, podczas pikniku będzie okazja 
do rozmowy na temat rodzicielstwa zastęp-
czego. Warto wziąć udział we wszystkich 
przygotowanych spotkaniach.

– Wszystkich bardzo serdecznie zapra-
szamy do udziału w pikniku i zachęcamy 
do uczestnictwa w spotkaniu 30 maja. To 
bardzo ważne wydarzenia, podczas których 
będzie można poznać gliwickie rodziny za-
stępcze, znaleźć odpowiedź na wszystkie 
nurtujące nas pytania związane z byciem 
rodzicem zastępczym i poczuć niezwykłą 
energię płynącą od tych wyjątkowych ro-
dzin. Zapraszamy wszystkie osoby chcące 
podzielić się swoją miłością i troską oraz 
osoby, które jeszcze się wahają – zachęca 
Mariola Zalewska, kierownik Działu Profilak-
tyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach.  

Osoby chcące stworzyć rodzinę za-
stępczą powinny poświadczyć, że posia-
dają stałe miejsce zamieszkania w kraju, 
korzystają z pełni praw cywilnych i obywa-
telskich, mogą zapewnić dzieciom odpo-
wiednie warunki bytowe i mieszkaniowe. 

Miasto Gliwice wprowadziło szereg 
rozwiązań mających ułatwić funkcjo-
nowanie rodzin zastępczych, m.in.: do-
finansowanie do wypoczynku dziecka 
oraz do opłat za mieszkanie (od 50 zł do 
400 zł), jednorazowe świadczenie zwią-
zane z przyjęciem dziecka do rodziny 
(do 1800 zł), wynagrodzenie zawodo-
wych rodzin zastępczych (od 2 tys. zł 
do 2600 zł), świadczenia na remont dla 
rodzin zastępczych zawodowych (2 tys. 
zł raz w roku). Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Dziale Profilakty-
ki i Pomocy Dziecku i Rodzinie przy  
ul. Sikorskiego 134 oraz pod nr. tel.:  
32 335 41 26 oraz 32 335 41 27. (mf)

Rodzic na zastępstwo  
– miłość na zawsze

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
30 maja, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sikorskiego 134, Dział Profi-
laktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie: 
• godz. 8.00–19.00: do dyspozycji mieszkańców Gliwic zainteresowanych stwo-

rzeniem rodziny zastępczej będą specjaliści pracy z rodziną Działu Profilaktyki 
i Pomocy Dziecku i Rodzinie;

• godz. 17.00, sala konferencyjna Działu Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie: 
spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych szkoleniem przygotowują-
cym do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej. 

4 czerwca, „Orlik” przy ul. Jasnej 31:
• godz. 14.00–18.00: otwarty piknik dla dzieci i rodzin zastępczych oraz wszystkich 

zainteresowanych stworzeniem takiej niezwykłej rodziny. Poza licznymi atrakcjami, 
podczas pikniku będzie okazja do rozmowy na temat rodzicielstwa zastępczego. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach  
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego!
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AKTUALNOŚCI

Już w najbliższą niedzielę, 22 maja, odbędzie się II Gliwicki Spacer Szczęścia. Ulicami miasta przemaszerują pracownicy, wolontariusze 
oraz podopieczni gliwickiego schroniska dla zwierząt, a także osoby, które adoptowały zwierzaki i wszyscy miłośnicy czworonogów. 

 – Wychodząc „w miasto” chcemy po-
kazać, jakie cudowne zwierzęta czekają 
na nowy dom w gliwickim schronisku. 
Mamy nadzieję, że Spacer Szczęścia za-
kończy się falą adopcji – mówi Marzena 
Sosnowska, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych.

Spacer rozpocznie się na Placu 
Grunwaldzkim o godz. 14.00. Radosny 
korowód przejdzie ulicami Gliwic do 
Parku Chopina na „Tęczowy Piknik”, 
który jest częścią tegorocznych ob-
chodów Święta Rodziny. 

– Idziemy pod hasłem „Zwierzę przy-
jaciel rodziny”. W Parku Chopina pracow-
nicy schroniska dla zwierząt przygotują 
„Kącik adopcyjny”, gdzie będzie można 
zapoznać się z psiakami szukającymi 
domu – zachęca Marzena Sosnowska.

W Parku Chopina nikt nie będzie 
się nudził. Organizatorzy Tęczowego 
Pikniku przygotowali atrakcje taneczne, 
muzyczne i kabaretowe oraz wystawę 
amerykańskich motocykli. (mf)

Przyjaciel Twojej rodziny czeka na Ciebie

Całkowity zakaz spalania odpadów dotyczy wszystkich odpadów, także odpa-
dów zielonych. Odpady zielone (resztki roślinne – trawa, liście, gałęzie) należy 
kompostować w przydomowych kompostownikach. W razie braku takiej moż-
liwości resztki roślinne powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach i 
przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odpady zielone można też 
nieodpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Rybnickiej. 

Odpady biodegradowalne (odpady zielone i resztki kuchenne) można i należy 
ponownie wykorzystać. Wszystkie zebrane odpady zielone są przekazywane do 
instalacji, w których poddawane są procesowi odzysku lub recyklingu.

Kto spala takie odpady,
podlega karze aresztu i grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz.U.2016.250 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U.2013.21 z późn. zm.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ  
SPALANIA ODPADÓW 

– W TYM LIŚCI
w domowych instalacjach grzewczych  

oraz na wolnym powietrzu

Z okazji Dnia Ziemi gliwickie przedszkolaki, uczniowie, członkowie 
rad osiedlowych i strażnicy miejscy wzięli ze sobą worki na śmieci 
i posprzątali swoją okolicę. Pierwszy krok do czystego środowiska 
trzeba wykonać w najbliższym otoczeniu.

Ochrona przyrody jest dzisiaj naszym 
najpilniejszym zadaniem. Zmagamy się 
ze zmianami klimatycznymi, wycina-
niem lasów, dziurą ozonową i kwaśnymi 
deszczami. To globalne problemy, które 
wymagają rozwiązania, ale pierwsze 
inicjatywy na rzecz ochrony środowi-
ska musimy podjąć w naszych domach 
i miastach. Z tego założenia wychodzą 
gliwiczanie, którzy co roku z okazji Dnia 
Ziemi zakładają rękawice i, uzbrojeni 
w worki na śmieci, sprzątają miasto.

W tym roku wielkie sprzątanie 
Gliwic odbyło się 9‒10 maja. W akcji 
wzięło udział 55 podmiotów: przed-
szkola, szkoły, Rady Osiedli i Straż Miej-

ska. Sprzątanie odbywa się na terenie 
całego miasta, osoby uczestniczące 
w akcji same wybierają miejsca, które 
chcą uporządkować. Miasto Gliwice 
wspiera tego typu akcje – finansuje 
zakup rękawic ochronnych i worków, 
pokrywa także koszty odbioru i wywo-
zu odpadów.

W ubiegłym roku zebrano 27,55 ton 
śmieci. Warto podkreślić, że odpadów 
z roku na rok jest coraz mniej (spadek 
wynosi około 5% według szacunków 
Wydziału Środowiska UM w Gliwicach). 
Oznacza to, że rośnie nasza świadomość 
ekologiczna i coraz większą uwagę zwra-
camy na czystość w naszym otoczeniu.

Posprzątali  
miasto. Dla Ziemi!

Spacer Szczęścia to nie tylko świetna okazja do wspólnego spaceru, ale też możliwość znalezienia czworonożnego przyjaciela
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jubileusze

11 maja w gliwickim Ratuszu odbyły się kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamentowe Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie 
świętujących Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Anna i Tadeusz Badian, Izabela i Zbigniew Dziuma, Anna i Jerzy Erdman, Julianna i Andrzej 
Gdula, Hildegarda i Ryszard Guzik, Lidia i Czesław Jeż, Krystyna i Rudolf Jon, Maria i Józef Kiciak, Helena i Jan Kieszkowscy. Odznaczenia przyznano również 
nieobecnym: Lidii i Józefowi Kaczmarskim. W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Maria i Wiktor 
Grendysa, Halina i Jan Janosz, Danuta i Kazimierz Toifl, Regina i Fryderyk Wolińscy, Irena i Henryk Lewandowscy. 

Fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

16 maja pani Wiktoria Bajor świętowała setne urodziny. W imieniu prezy-
denta Gliwic serdeczne życzenia i bukiet kwiatów jubilatce przekazała Mał-
gorzata Korzeniowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach.

Wiktoria Bajor przyszła na świat 
16 maja 1916 r. na Rzeszowszczyźnie. 
Urodziła się w rodzinie chłopskiej i tę 
tradycję kultywowała również w swo-
im domu – wraz z mężem uprawiała 
ziemię. Za mąż wyszła młodo, miała za-
ledwie 18 lat. Po wojnie, gdy odbywały 
się przesiedlenia ludności ze wschodu 
na Ziemie Odzyskane, pani Wiktoria, 
wraz z mężem, przybyła na Śląsk.  
Ziemię pod uprawę (za pozostawioną 
na wschodzie) otrzymali w Sierotach 
w gminie Wielowieś. Tu również zajęli 

się rolnictwem. Później przeprowadzili 
się do Sośnicy, ale nie porzucili rol-
niczych zamiłowań – nadal uprawiali 
ziemię, hodowali krowy, konie i świnie. 
Pasją pani Wiktorii było kino w Sośnicy 
i uprawa ogródka. Pani Wiktoria jest we-
soła i pogodna, jest w dobrej kondycji 
fizycznej. Ma trzech synów, doczekała 
się też trzech wnuków i dwóch prawnu-
ków. Od 24 lat jest wdową. W prezencie 
urodzinowym zażyczyła sobie przejazd 
dorożką po Sośnicy – rodzina z radością 
spełniła to życzenie. (mf)

Dużo zdrowia!
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kultura

Konkurs na kulturę…
Nie wszyscy wiedzą, że praktycznie wszystkie wydarzenia kulturalne w Gliwicach są organizowane przy udziale miasta. Nie wszyscy wiedzą, 
że jedną z wielu form realizacji tych zadań są otwarte konkursy, dzięki którym organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje na ich 
realizację. Warto o tym rozwiązaniu napisać nieco więcej.

W trudnych finansowo czasach coraz 
więcej miast uszczupla wydatki na kulturę, 
by dopiąć nadszarpnięte kryzysem bu-
dżety. W Gliwicach finansowanie działań 
z zakresu kultury od lat utrzymuje się na 
podobnym, wysokim poziomie. Na dotacje 
działających w Gliwicach instytucji kultury 
(Gliwicki Teatr Muzyczny, Miejska Biblio-
teka Publiczna, Muzeum w Gliwicach) 
z budżetu miasta wydano w ubiegłym 
roku ponad 22,2 mln zł. A to nie wszystkie 
wydatki, jakie ponosi miasto, by oferta 
kulturalna była różnorodna i atrakcyjna. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Dla konese-
rów wysublimowanych brzmień organizo-
wane są festiwale jazzowe: PalmJazz, Jazz 
w Ruinach czy cykl koncertów pod tytułem 
Filharmonia – muzyka w Jazovii. Jest wy-
jątkowy w skali kraju Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej 
„ALL’IMPROVVISO”. Są Gliwickie Spotkania 
Chóralne. Dla szerszego grona odbiorców 
miasto proponuje cykl koncertów „Par-
kowe Lato” w Parku Chopina czy seanse 
Letniego Kina Plenerowego. Warto wspo-
mnieć również o kulturze masowej. Duże 
koncerty przyciągają tysiące ludzi, nie tylko 
z Gliwic. Miasto ma swój udział finansowy 
w IGRACH – juwenaliach gliwickich. Orga-
nizuje też duże koncerty np. z okazji Nocy 
Świętojańskiej. Co roku tłumnie podczas 
imprez plenerowych witamy Nowy Rok. 
W ciągu kilku ostatnich lat w Gliwicach 
wystąpiły największe gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej – m.in.: zespół Enej, 
Ewa Farna, zespół HEY, Zakopower, Ewelina 
Lisowska, Dawid Kwiatkowski, Mrozu, Blue 
Cafe, Kayah, Agnieszka Chylińska, Maciej 
Maleńczuk, Michał Bajor, Grzegorz Turnau, 
zespół Pectus, Bajm, Monika Brodka, ze-
spół Łzy i wiele, wiele innych.

JEST WSPÓŁPRACA,  
SĄ EFEKTY

Każdego roku z miejskiego budżetu 
przeznaczana jest duża pula pieniędzy 
skierowana do organizacji pozarządo-
wych, które mają coś ciekawego do 
zaproponowania innym mieszkańcom 
w zakresie szeroko rozumianej kultury. 
To forma uzupełnienia bogatej w mieście 
oferty kulturalnej. Tylko w ubiegłym roku 
z budżetu miasta na otwarte konkursy 
z zakresu kultury przeznaczono ponad 1,6 
mln zł. To najlepszy wynik w regionie, jeden 
z lepszych w kraju. W poprzednich latach 
wydatki na ten cel wyniosły: 1,7 mln zł 
(2014 r.), 1,2 mln zł (2013 r.), 1 mln zł (2012 
r. i 2011 r.). Plan na ten rok zakłada, że na 
otwarte konkursy z budżetu wydanych zo-
stanie jeszcze więcej pieniędzy, bo ok. 2,1 
mln zł. Dzięki dotacjom udzielanym przez 
miasto organizacjom i stowarzyszeniom 
mieszkańcy Gliwic mają jeszcze większy 
dostęp do ciekawej i zróżnicowanej oferty 
kulturalnej. – Efekty wzajemnej współpracy 
w tej formie widoczne są nie tylko w Gli-
wicach, ale wychodzą także poza granice 
naszego miasta – często docierając do 
odbiorców w całym kraju. Przedsięwzięć 
znanych i atrakcyjnych jest dużo – mówi 

Katarzyna Łosicka, naczelnik Wydziału Kul-
tury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. W ubiegłym roku udzielono 
dotacji aż 21 organizacjom pozarządowym 
na organizację m.in. takich imprez, jak: 
VII Festiwal RYTM Gliwice, XXV Konkurs 
Młodego Muzyka, Wieczór z Romami, XVI 
Gliwicki Festiwal Bachowski, XXVI Między-
narodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, 
XXIV Międzynarodowy Festiwal Perkusyj-
ny DRUM FEST. Zorganizowano też dwa 
nowe przedsięwzięcia: Gliwice Light Art 
Festiwal i Making UP – FEST. W ramach 
zadania przekazano również dotację na 
prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek. – 
Taka aktywność cieszy. Otwarte konkursy 
na zadania z zakresu kultury mają służyć 
przede wszystkim mieszkańcom Gliwic. 
Zazwyczaj tak jest, ale nie zawsze – dodaje 
Katarzyna Łosicka. Bywa, że na linii miasto 
– organizacje i stowarzyszenia kulturalne 
pojawiają się różnego rodzaju problemy.

AKADEMIA,  
KTÓREJ NIE BYŁO…

 Miało być tak pięknie, kulturalnie. 
Znani artyści mieli cyklicznie zarażać 
pasją do muzyki gliwicką młodzież. 
Miały być rozmowy, spotkania, warsz-
taty – coś w rodzaju akademii. Miały 
być uśmiechnięte buzie i oklaski. Cel 
– edukować od małego, uwrażliwiać 
na kulturę. Taki był plan jednego z gli-

wickich stowarzyszeń kulturalnych. 
Złożono ofertę. Podpisano umowę 
z miastem. Miasto przekazało środki 
(pieniądze publiczne!) stowarzyszeniu 
na realizację wydarzenia, bo dzieci 
i kultura to bardzo wdzięczne zesta-
wienie, zwłaszcza z myślą o przyszłości. 

Na papierze wszystko było w po-
rządku. Okazało się jednak, że te 
ambitne plany nie zostały zreali-
zowane. Wydarzenie nie doszło 
do skutku, nie odbyło się w ogóle. 
Ale sprawozdanie z wykonania 
tego zadania do urzędu trafiło. 

Wpłynęły rozliczenia, faktury, itp. 
Urzędnicy zaczęli przeglądać dokumen-
ty, analizować rozliczenia. Po wnikliwej 
kontroli i interwencjach w tej sprawie 
stowarzyszenie przyznało się, że nie 
zrealizowało zadania. Dotacja została 
zwrócona. – Urzędnicy są odpowiedzial-
ni za zgodne z prawem gospodarowanie 
publicznym pieniądzem. Naruszenie było 
na tyle poważne, że musieliśmy zawia-
domić o sprawie prokuraturę – dodaje 
Katarzyna Łosicka. W przeprowadzo-
nym postępowaniu sądowym zapadł 
wyrok, w którym ustalono, że „oskar-
żony działał w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej”. Na podstawie art. 66 §1 

Kodeksu karnego postępowanie karne 
zostało warunkowo umorzone. Ustalono 
jednak okres próby na jeden rok oraz 
zasądzono świadczenie pieniężne. 

ZASADA OGRANICZONEGO 
ZAUFANIA

 Wyżej opisany przypadek jest prawdzi-
wy. Takie sytuacje się zdarzają. Czy mają 
wpływ na udzielanie dotacji organizacjom 
i stowarzyszeniom, które „zawaliły” w prze-
szłości? Przepisy nie nakazują, by w takiej 
sytuacji wykluczać daną organizację czy 
stowarzyszenia z kolejnych postępowań 
konkursowych, ale niepisana zasada ogra-
niczonego zaufania podpowiada, by jesz-
cze wnikliwiej przyglądać się działaniom 
organizacji i propozycji opisanej w ofercie.  
– Składane oferty muszą być przejrzyste 
i czytelne, bo tylko na ich podstawie Pre-
zydent Miasta Gliwice uznaje zasadność 
przyjęcia zadania do realizacji – podkreśla 
Katarzyna Łosicka. Stąd mogą brać się 
różnice w ocenianiu poszczególnych wnio-
sków. Kryteria oceny są zróżnicowane. Oce-
na walorów kulturalnych może być wysoka, 
a ocena opisanego w ofercie zadania pod 
kątem finansowym i organizacyjnym bar-
dzo niska. To rzutuje na ocenę ogólną i licz-
bę punktów przyznanych ofercie. Ważne 
jest nie tylko to, jak się zaczyna, ale także 
jak się kończy. Rozliczenie dotacji to ważny 
etap całego przedsięwzięcia. Dopiero po 
rozliczeniu dotacji można uznać, że pie-
niądze publiczne zostały wydane zgodnie 
z przeznaczeniem i zasadami wynikającymi 
z ustawy o finansach publicznych. – Zdarza 
się oczywiście, że miasto nie uznaje zasad-
ności dofinansowania jakiegoś zadania. 
Bywa również tak, że to sami organizatorzy 
rezygnują z jakiegoś przedsięwzięcia. Takim 
przykładem może być Festiwal Filmowy 
DRZWI, którego organizator nie złożył ofer-
ty na jego realizację w 2016 roku. Warto 
też pamiętać, że udzielona dotacja jest 
dofinansowaniem, wsparciem konkretne-
go zadania, a nie sposobem finansowania 
działalności stowarzyszenia – podsumowu-
je Katarzyna Łosicka.  (as)

Carmina Burana w Ruinach Teatru „Victoria”

Koncert Mike'a Sterna i Didiera Lockwooda w Parku Chopina w ramach Filharmonii
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KONKURS / OGŁOSZENIA

OBRADY NA ŻYWO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady 

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

sesja raDy Miasta
19 maja 2016 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, 

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta  
Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 kwietnia 

2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2016 rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 
r. w sprawie określenia zwolnień z po-
datku od nieruchomości stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, pomoc na infrastrukturę 
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 
Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 r. 
w sprawie określenia zwolnienia z podatku 
od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych 
technologii i innowacji.

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia z tytułu inkasa.

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice 
opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek dziennych opłaty targowej.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na konwersję wierzytelności Miasta Gliwice 
i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach oraz wyrażenie zgody na 
objęcie przez Miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez Miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
objęcie przez Miasto Gliwice udziałów w pod-
wyższonym kapitale zakładowym Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez Miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Za-
rządu Budynków Miejskich II Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez Miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach.

17. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwa-
ły Rady Miasta Gliwice.

18. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie regulaminu targowisk w Gliwicach.

19. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania 
zweryfikowanej Propozycji planu Aglome-
racji Smolnica. 

20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu Miasta Gliwice na rok 2016 na 
sfinansowanie prac konserwatorskich, restau-
ratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektó-
rych dróg (ulic) zlokalizowanych na terenie 
Miasta Gliwice do kategorii dróg publicznych 
– gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

22. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na 
lata 2017–2020.

23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
Osiedla Kopernika.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XV/269/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie utworze-
nia jednostki budżetowej „Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej”.

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zastosowanie bonifikaty w wysokości 90% 
od ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr III 
położonego w Gliwicach przy ul. Staromiejskiej 
4b, na rzecz Zboru Chrześcijańskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowej.

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
gruntowej zabudowanej położonej w Gliwi-
cach przy ul. Świętokrzyskiej 5, działka nr 
544 obr. Stare Miasto stanowiąca własność 
miasta Gliwice.

27. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy.

28. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie na czas nieoznaczony umów 
dzierżawy.

29. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze zlokalizowanej na terenie Miasta 
Gliwice.

30. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
nowo wybudowanym obiektom drogowym 
związanym z Drogową Trasą Średnicową.

31. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
rondom i drogom usytuowanym na terenie 
Miasta Gliwice.

32. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
na terenie Miasta Gliwice na rok 2016.

33. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr XXXV/731/2013 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej 
Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gli-
wicach, ul. M. Kopernika 109.

34. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Do-
mów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach.

35. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutów 
Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach.

36. Projekt uchwały w sprawie podniesienia 
wysokości kwoty pomocy pieniężnej na 
kontynuowanie nauki dla osób usamodziel-
nianych opuszczających, po osiągnięciu 
pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny 
dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wycho-
wawczą lub regionalną placówkę opiekuń-
czo-terapeutyczną.

37. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.

38. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie nadania statutu Osiedlu Trynek.

39. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
i stałych komisji Rady Miasta Gliwice oraz 
ustalenia zakresów ich działania i składów 
osobowych.

40. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady 
Miasta Gliwice dotyczącego publikacji wyda-
nej przez Urząd Miejski „Droga pod górę, czy-
li jak ukończono Drogową Trasę Średnicową”. 

41. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

42. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Uwadze Czytelników poleca-
my książki iberoamerykań-
skich autorów.

Sto lat samotności Gabriela Garcii 
Marqueza to powieść kolumbijskiego 
pisarza uważana za arcydzieło literatury 
iberoamerykańskiej i światowej. Sto 
lat samotności zostało po raz pierwszy 
opublikowane w Buenos Aires w 1967 
w nakładzie 8000 egzemplarzy. Do dnia 
dzisiejszego sprzedano ponad 50 milio-
nów egzemplarzy tej książki i przetłu-
maczono ją na 35 języków. Opowiada 
historię rodziny Buendiów na przestrzeni 
sześciu pokoleń w fikcyjnej miejscowości 
Macondo. Osadę zakłada kilka rodzin, na 
których czele stoją José Arcadio Buendía 
i Urszula Iguarán, małżeństwo kuzynów, 
którzy pobrali się pełni złych przeczuć 
i obaw z powodu swego pokrewieństwa. 
Pomimo tego, mają trójkę dzieci. 

Dom duchów Isabel Allende to jej 
pierwsza powieść i jeden z najwięk-
szych bestsellerów literatury ibero-
amerykańskiej. Pełna ciepła opowieść 
o rodzinie Estebana Trueby, o pokole-
niach kobiet, które go otaczały, o jego 
dzieciach i wnukach. Ich losy splatają 
się z historią i są świadectwem dra-
matycznych przemian na przestrzeni 
dwudziestego wieku. Gwałtowny tem-
perament ojca rodziny i szczególna 
nadwrażliwość jego żony komplikują 
wzajemne relacje bohaterów i choć 
prowadzą do tragicznych przesileń, 
równocześnie składają się na ser-
deczną opowieść o świecie wielkich 
codziennych emocji.

Wymienione książki to tylko mały 
wycinek bogatych zbiorów literatury 
iberoamerykańskiej. Po więcej zapra-
szamy do filii Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach.

Czytanie 
bez granic

W piątej literackiej podróży w ramach całorocz-
nego cyklu „Literacki przewodnik po świecie” 
odwiedziliśmy Amerykę Południową.

Zachęcamy do wzięcia udziału w literacko-podróżniczym konkursie. Jego lau-
reaci otrzymają nagrody ufundowane przez sklep internetowy Przyjaciele Kawy 
(http://www.przyjacielekawy.pl/) oferujący kawę z wielu rejonów świata m.in. 
z Kolumbii. By wziąć udział w zabawie, należy przesłać e-mail z odpowiedzią na 
pytanie:

Który z wymienionych pisarzy i w którym roku otrzymał Nagrodę Nobla w 
dziedzinie literatury: Isabel Allende, Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar, 
Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes?

Odpowiedzi należy przesłać na adres konkurs@biblioteka.gliwice.pl do  
30 maja. Nagrody otrzymają: pierwsze trzy osoby, które nadeślą prawidłową 
odpowiedź. Laureatów poinformujemy wiadomością zwrotną.

Południowoamerykański maj   
zagadka nr 5

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Bojkowie, 
Ostropie i Wójtowej Wsi. Mieszkańcy, którzy chcą się pod-
łączyć do sieci, powinni skontaktować się z Działem Inwe-
stycji, Projektów i Remontów Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Boj-
kowie, Ostropie i Wójtowej Wsi została 
zrealizowana w ramach projektu UE 
„Modernizacja gospodarki wodno-ście-
kowej w Gliwicach – II etap”. Mieszkańcy 
Gliwic mogą już w pełni korzystać z sieci 
kanalizacyjnej. Do 5 maja podłączyło się 
już 601 nieruchomości w Bojkowie i 486 
nieruchomości w Ostropie.

Nowa kanalizacja to nie tylko większy 
komfort życia, ale także ochrona środo-
wiska naturalnego. – Stan techniczny 
wielu zbiorników bezodpływowych jest 
niezadowalający (nieszczelność). Zdarza 
się, że ścieki z nich odprowadzane trafia-
ją do kanalizacji deszczowej lub istnie-
jących rowów. Taki stan rzeczy wpływa 

niekorzystnie na środowisko, powodując 
systematyczne zanieczyszczanie gleby, 
wód powierzchniowych i gruntowych. 
Podłączenie posesji do sieci kanalizacyj-
nej wpływa na środowisko pozytywnie  
– tłumaczy Agnieszka Setnik, naczelnik 
Wydziału Środowiska UM w Gliwicach.

Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć 
się do kanalizacji, powinni skontakto-
wać się z Przedsiębiorstwem Wodocią-
gów i Kanalizacji (ul. Rybnicka 47) pod 
nr. tel. 32 338 71 39 28 lub 32 338 71 
71. PWiK jest czynne w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki między godz. 
7.00 a 15.00, w środy między godz. 
7.00 a 17.00.

(mm)

Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej – 
podłącz się!



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20-21/2016 (796-797), 19 maja 2016 15

OGŁOSZENIA
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY PIENIĘŻNE ZA WYNIKI SPORTOWE

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r.  
następującym zawodnikom w dyscyplinach indywidualnych:

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy

1. Letkiewicz Martyna boks GUKS Carbo

2. Gawrysiuk Karolina boks GUKS Carbo

3. Gibadło Stanisław boks GUKS Carbo

4. Fidura Lidia boks GUKS Carbo

5. Roszyk Katarzyna brydż sportowy –

6. Korus Julia golf –
7. Bańczyk Paweł ju-jitsu BJJ Factory
8. Ważny Łukasz ju-jitsu KS „Kodokan”
9. Gryz Wojciech ju-jitsu BJJ Factory
10. Łach Anna ju-jitsu BJJ Factory
11. Jander Remigiusz ju-jitsu KS „Kodokan”
12. Kwiatkowski Tomasz judo –
13. Kowalski Aleksander judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
14. Lewandowska Alicja judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
15 Szczurowski Kacper judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
16 Głowacki Michał judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej
17 Kubicki Patryk judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

18 Wąs Szymon kick boxing GSWW Najemnik

19 Nowak Dominika kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice

20 Kubit Stanisław modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

21 Żurowski Konrad modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

22 Krawiec Adam modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

23 Stryja Mikołaj modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

24 Lipski Dawid modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

25 Lipski Tomasz modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

26 Ziober Czesław modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

27 Żurowski Jacek modelarstwo lotnicze Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

28 Sanocka Barbara orientacja sportowa UKS Kometa
29 Jaroszek Radosław orientacja sportowa –
30 Jaroszek Jakub orientacja sportowa –

31 Paczek-Krawczak 
Irena spadochroniarstwo –

32 Kubicka Anna szachy Towarzysto Miłosników 
Szachów "ROSZADA"

33 Nycz Mateusz szermierka GKS Piast Gliwice
34 Baś Marcel szermierka GKS Piast Gliwice
35 Majgier Sebastian szermierka GKS Piast Gliwice
36 Krawczyk Paweł szermierka GKS Piast Gliwice
37 Staszulonek Bartosz szermierka GKS Piast Gliwice

38 Staszulonek 
Aleksander szermierka GKS Piast Gliwice

39 Zagała Jagoda szermierka GKS Piast Gliwice
40 Nikiel Marcin szermierka GKS Piast Gliwice
41 Szlama Patryk szermierka GKS Piast Gliwice
42 Niestrój Daniel szermierka GKS Piast Gliwice
43 Kosmol Tomasz szermierka GKS Piast Gliwice
44 Janik Patryk tenis ziemny –
45 Podmagórski Paweł trójbój siłowy –

46 Waśkowski Mikołaj wyścigi psich 
zaprzęgów –

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r. następującym 
zawodnikom w dyscyplinach zespołowych:

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy

1. Benet Joanna curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
2. Pluta Marta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
3. Malinowska Marta curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
4. Malinowska Julia curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
5. Bosek Tomasz curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
6. Pluta Tomasz curling KŚ AZS Politechniki Śląskiej
7. Mirga Zbigniew futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu
8 Chojnacki Marek futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu
9. Starowicz Tomasz futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu
10. Musiał Kamil futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

Wydział Kultury i Promocji Miasta informuje,  
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 listopada 2010 r.  

Prezydent Miasta Gliwice przyznał:

11. Czech Tomasz futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

12. Cygnarowski Michał futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

13. Groszak–Zaniewski 
Łukasz futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

14. Anton Daria siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

15. Pastuszko Sylwia siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

16. Sikora Małgorzata siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

17. Robel Martynika siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

18. Śmietanka Karolina siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

19. Ząbek Patrycja siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

20. Drożdzińska Patrycja siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

21. Wrzeszcz Anna siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

22. Rybakiewicz Nicole siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

23. Markiewicz Alicja siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

24. Wania Jakub koszykówka Stowarzyszenie Sportowe 
Niesłyszących MIG Gliwice

25. Moroz Michał piłka nożna Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących

26. Chmara Robert piłka nożna Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących

27. Pietrzak Damian piłka nożna Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących

•	 nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 r. następującym trenerom 
i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej:

Lp. Nazwisko i imię Dyscyplina sportowa Klub sportowy 

1. Wilk Henryk boks GUKS Carbo

2. Budzyński 
Mieczysław boks GUKS Carbo

3. Wiewióra Sebastian futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

4. Maksym Szymon futsal Gliwickie Towarzystwo Futsalu

5. Micał Andrzej hokej na trawie KKS Kolejarz

6. Micał Janusz hokej na trawie KKS Kolejarz

7. Smoliński Jakub ju-jitsu BJJ Factory

8. Bańczyk Paweł ju-jitsu BJJ Factory

9. Ważny Mariusz ju-jitsu KS Kodokan

10. Garncarz Czesław judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

11. Wołkowicz Bronisław judo KŚ AZS Politechniki Śląskiej

12. Wąs Krzysztof kick boxing GSWW Najemnik

13. Pawlus Bartłomiej kick boxing GSWW Najemnik

14. Nowak Andrzej kolarstwo Grupa Kolarska Gliwice

15. Wania Kamil koszykówka Stowarzyszenie Sportowe 
Niesłyszących MIG Gliwice

16. Śniegórski Adam lekka atletyka GKS Piast

17. Ramus Józef lekka atletyka GKS Piast

18. Rutyna Wojciech lekka atletyka GKS Piast

19. Milewski Tadeusz modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

20. Milewska 
Małgorzata

modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

21. Błachut Wojciech modelarstwo 
lotnicze

Gliwickie Stowarzyszenie 
Modelarzy Lotniczych

22. Markowski Marcin orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice 

23. Polewka Tomasz orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice 

24. Polewka Beata orientacja sportowa UKS Kometa Gliwice 

25. Czapla Krzysztof siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

26. Czapla Wojciech siatkówka KŚ AZS Politechniki Śląskiej

27. Markowicz Piotr szermierka SKS Muszkieter Gliwice

28. Chudzikiewicz 
Maciej szermierka GKS Piast

29. Julczewski Marek szermierka GKS Piast

30 Tomala Piotr szermierka GKS Piast

31 Pac Pomarnacki 
Mikołaj szermierka GKS Piast

do zgłaszania kandy-
datów do nagrody  

za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości 
artystycznej, upo-

wszechniania i ochro-
ny kultury za rok 2015
Zgodnie  z  uchwałą  nr 
XXXIX/828/13 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. 

Nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie:
• twórczości artystycznej, 
• upowszechniania kultury, 
• ochrony kultury 
przyznawane są za całokształt dzia-
łalności lub osiągnięcia roku po-
przedniego o istotnym znaczeniu. 

Nagrody mogą być przyznawane 
osobom fizycznym stale zamiesz-
kałym na terenie miasta Gliwice 
lub osobom prawnym i innym 
podmiotom mającym siedzibę na 
terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być 
zarówno artyści uznani, jak 
i młodzi twórcy. Kandydatów 
do nagród mogą zgłaszać:
• instytucje kultury, 
• placówki oświatowe, 
• szkoły wyższe, 
• związki twórcze, stowarzyszenia 

kulturalne i społeczne,
• radni Rady Miasta.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kan-

dydatów) do nagrody lub nazwę 
podmiotu i jego adres,

• informacje dotyczące całokształ-
tu dotychczasowej działalności 
(dotyczy nagród za całokształt) 
lub informacje dotyczące szcze-
gólnych osiągnięć w roku ubie-
głym (dotyczy nagród za rok 
poprzedni),

• uzasadnienie wniosku, zawie-
rające wskazanie miejskiego, 
regionalnego, ogólnokrajowe-
go bądź międzynarodowego 
charakteru działalności lub 
osiągnięć oraz ich znaczenia 
dla kultury.

Formularz wniosku o przyzna-
nie nagrody dostępny jest na 
stronie internetowej Miasta 
Gliwice oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej.

W razie stwierdzenia braków for-
malnych wnioskodawca jest zobo-
wiązany do ich usunięcia w termi-
nie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez 
rozpoznania w przypadku:
• złożenia po terminie, 
• cofnięcia przez wnioskodawcę,
• rezygnacji kandydata,
• braków formalnych, jeżeli nie 

usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej 
pod rygorem pozostawienia bez 
rozpatrzenia przyjmowane są 
w nieprzekraczalnym terminie  
do 16 czerwca 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21. W przy-
padku wysłania wniosku pocztą 
decyduje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagro-
dach publikowane będą w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
„Miejskim Serwisie Internetowym 
– Gliwice”.

Szczegółowe informacje  
udzielane są przez  

Wydział Kultury i Promocji Miasta. 

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

ZAPRASZA
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OGŁOSZENIA
OfERTY PRACY

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)”.

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

• pielęgniarka – wykształcenie 
średnie, aktualne prawo wyko-
nywania zawodu pielęgniarki, 
komunikatywność, cierpli-
wość, kompleksowa opieka 
i pielęgnacja pacjenta, wy-
konywanie zleceń lekarskich 
i procedur pielęgniarskich, 
dwie zmiany, miejsce pracy: 
Knurów;

• fryzjer damsko-męski – wy-
kształcenie zawodowe kierun-
kowe, 3 lata doświadczenia, 
książeczka sanepidu, praca 
w salonie fryzjerskim jako 
fryzjer damsko-męski, jedna 
zmiana od 12.00, miejsce pra-
cy: Knurów;

• strażnik/ pracownik ochro-
ny – oferta dla osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności: wykształcenie 
zawodowe, mile widziane 

doświadczenie, dozorowanie 
obiektu, dwie zmiany po 12 
godzin, praca w Gliwicach lub 
Pyskowicach;

• operator koparko-ładowarki 
– wykształcenie – brak wyma-
gań, doświadczenie zawodo-
we, uprawnienia do obsługi 
koparko-ładowarki JBC 3CX, 
koparki jednonaczyniowej 
drugiej kategorii, jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice 
i okolice;

• operator wózka widłowe-
go wysokiego składowa-
nia – wykształcenie: brak 
wymagań, min. 3 miesiące 
doświadczenia zawodowe-
go, uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych wysokie-
go składowania, książeczka 
sanepidu lub gotowość do jej 
wyrobienia, obsługa regałów 

wysokiego składowania, pra-
ca ze skanerem, uzupełnianie 
towaru na magazynie, praca 
na 3 zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice, ul. Pszczyńska;

• pracownik produkcyjny – wy-
kształcenie: brak wymagań, 
praca na linii produkcyjnej, 
montaż elementów zgodnie 
z obowiązującymi normami 
jakościowymi, ilościowymi, 
selekcjonowanie i pakowa-
nie elementów, sprawdzanie 
elementów pod względem 
jakościowym i ilościowym, do-
świadczenie na produkcji mile 
widziane, pracodawca oferuje 
atrakcyjny system premiowy 
oraz dofinansowanie do karty 
Multisport, trzy zmiany, miej-
sce pracy: Kleszczów.

Oferty z 12 maja 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.

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 podob-

nym stanowisku,
• znajomość komputerowych programów 

finansowo-księgowych – IFS Applications,
• wysokie umiejętności analityczne, organi-

zacyjne 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.

nabór nr KD.2111.1.2016.ZDM-1

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu / MENU PRZEDMIOTOWE / OFERTY PRACY / Dyrektorzy jednostek organizacyj-
nych miasta / Ogłoszenia o naborach dyrektorów jednostek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora,
• wymagań niezbędnych,
• warunków pracy na danym stanowisku, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń

Dokumenty należy składać do 31 maja 2016 r. do godz. 
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. 
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nabór na stanowisko dyrektora  
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną 
odesłane do kandydata. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/238-56-50. 

Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  
psychologa dziecięcego w wymiarze 0,5 etatu,  

w systemie pracy zmianowej.

Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
1. udzielanie osobom, zwłaszcza dzie-

ciom i młodzieży w szeroko rozumia-
nym kryzysie kompleksowej pomocy 
poprzez konsultacje, poradnictwo, 
terapię, interwencję, wsparcie in-
dywidualne i grupowe,

2. rozpatrywanie spraw interwencyj-
nych zgłoszonych do Ośrodka w ra-
mach specjalizacji,

3. diagnozowanie problemów i anali-
zowanie potrzeb osób zgłaszających 
się do Ośrodka,

4. koordynowanie spraw osób ze 
szczególnym uwzględnieniem dzie-
ci znajdujących się w Hostelu OIK 
oraz Domu dla Bezdomnych Kobiet 
i Samotnych Matek z Dziećmi.

Wymagania niezbędne na ofero-
wanym stanowisku:
1. wykształcenie wyższe psychologicz-

ne, kierunek specjalizacji: psycholo-
gia dzieci  i młodzieży, 

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą,

3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz prawo do korzystania 
w pełni z praw publicznych.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby ubie-

gającej się o zatrudnienie, 
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumen-

tów potwierdzających wykształce-
nie i kwalifikacje, w tym zaświad-
czenia o ukończonych kursach 
i szkoleniach,

5. uwierzytelnione kopie świadectw 
pracy lub innych dokumentów po-
twierdzających poprzednie zatrud-
nienie (w przypadku wcześniejszego 
zatrudnienia),

6. oświadczenie kandydata, że posiada 
pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na wykonywanie 

pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem". CV 
i list motywacyjny należy opatrzyć klau-
zulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 17 czerwca 2016 r. w Dziale 
Kadr i Organizacji  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko psychologa 
dziecięcego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-01-11 
lub 32/335-41-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  
pracownika socjalnego w pełnym wymiarze etatu  

w systemie pracy zmianowej.
Do głównych obowiązków  
pracownika będzie należało:
1. praca socjalna,
2. prowadzenie indywidualnych i gru-

powych form wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania 

spraw życiowych osobom, które 
dzięki tej pomocy będą zdolne sa-
modzielnie pokonywać problemy 
będące przyczyną trudnej sytuacji 
życiowej, 

4. skuteczne posługiwanie się przepi-
sami prawa w realizacji ww. zadań,

5. pobudzanie społecznej aktyw-
ności i inspirowanie działań sa-
mopomocowych w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych 
osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych,

6. współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdzia-
łania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na ofero-
wanym stanowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 

116 oraz art. 156 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),

2. co najmniej 3 letnie doświadczenie 
zawodowe na stanowisku pracow-
nika socjalnego,

3. obywatelstwo polskie,
4. pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz prawo do korzystania  
w pełni z praw publicznych,

5. znajomość obowiązujących prze-
pisów prawnych z zakresu pomocy 
społecznej i kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumen-
tów i wytycznych dotyczących re-
alizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunika-

cyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze 

stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punk-

tualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kre-

atywność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV),
2. kwestionariusz osobowy osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie, 
3. list motywacyjny,
4. uwierzytelnione kopie dokumentów 

potwierdzających wykształcenie i 
kwalifikacje, w tym zaświadczenia 
o ukończonych kursach i szkoleniach,

5. uwierzytelnione kopie świadectw 
pracy lub innych dokumentów po-
twierdzających poprzednie zatrud-
nienie (w przypadku wcześniejszego 
zatrudnienia),

6. oświadczenie kandydata, że posiada 
pełną zdolność do czynności praw-

nych oraz o korzystaniu z pełni praw 
publicznych,

7. oświadczenie, że kandydat nie był 
karany za przestępstwo popełnione 
umyślnie oraz nie toczy się przeciw-
ko niemu postępowanie karne,

8. oświadczenie o stanie zdrowia po-
zwalającym na wykonywanie pracy 
na stanowisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie 
kopii winny być potwierdzone przez 
kandydata klauzulą „za zgodność  
z oryginałem". CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. 
poz. 2135 z późn. zm.)".
Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie 
do 17 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr  
i Organizacji Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na stanowisko pracownika 
socjalnego.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-01-
11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.erminie nie 
będą rozpatrywane.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA NAbÓR NA STANOWISKO  
DYREKTORA ZARZąDU DRÓG MIEjSKICh  

W GLIWICACh   
Z SIEDZIbą PRZY UL. PłOWIECKIEj 31

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

1) I przetarg ustny na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wy-
najem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

 XDworskiej 11,  
pow. 83,81 m2 

Termin przetargu: 7 czerwca 2016 r., 
godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 1500,00 zł.

2) I przetarg ustny na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wy-
najem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

 XDworskiej 18, pow. 
44,65 m2 
(pomieszczenia przynależne w piw-
nicy o pow. 44,65 m2)

Termin przetargu: 7 czerwca 2016 r., 
godz. 11.00.

Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 1000,00 zł.

3) I przetarg ustny na wysokość 
stawki czynszu wolnego na wy-
najem lokalu użytkowego przy 
ulicy:

 XUszczyka 31/I, pow.  
43,91 m2

Termin przetargu: 7 czerwca 2016 r., 
godz. 12.00. 

Zamawiający wymaga wniesienia wa-
dium w wysokości 1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 108. 
Szczegóły na www.tbs2.pl

NIERUChOMOŚCI

zawiadamia o ogłoszeniu:

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY NIERUChOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energety-
ki 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:

dostawę wapna hydratyzowa-
nego i palonego.

Termin składania ofert:  
30 maja 2016 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
30 maja 2016 r. o godz. 12.30

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

Przedsiębiorstwo Energety-
ki 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 dróg Ciepłowni  
w PEC – Gliwice Sp. z o.o.

przy ul. Królewskiej Tamy 135.
Termin składania ofert:  

30 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert:  

30 maja 2016 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  

bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne przetargi.

Przedsiębiorstwo Energety-
ki 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:

dostawę worków filtracyjnych 
z pierścieniem rozprężnym.

Termin składania ofert:  
23 maja 2016 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
23 maja 2016 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego

 zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, pn.:

Sukcesywne dostawy oleju  
napędowego dla PKM,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150.

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2016
Termin składania ofert: 24 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 24 maja 2016 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego – zamówienie sektorowe  

w sprawie:

Dostawa fabrycznie nowych 
niskopodłogowych autobusów 
komunikacji miejskiej w 2016 

roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 31 maja 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2016 r. o godz. 10.00

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

Szkoła Podstawowa nr 11 
ul. Pocztowa 31, 44-100 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go  prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczo-

nego na roboty budowlane, pn.:

Szkoła Podstawowa nr 11  
ul. Pocztowa 31 – termomodernizacja  

i modernizacja budynku.
Termin składania ofert:  

23 maja 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

23 maja 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 

publiczne jednostek miejskich

Przedszkole Miejskie nr 6 
ul. Młodych Patriotów 10, 44-122 

Gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane, pn.

Budowa ogrodzenia na terenie Przed-
szkola Miejskiego nr 6 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
23 maja 2016 r. do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert:  
23 maja 2016 r. o godz. 9.45

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 

publiczne jednostek miejskich

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograni-
czonego w trybie artykułu 39 i nast. ustawy 

z 29 stycznia 2004 r.  
- Prawo zamówień publicznych, pn.

Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych wraz  

z dostawą systemu podwiesze-
nia scenicznego w ramach inwe-
stycji pn. „Budowa nowoczesnej 

hali widowiskowo-sportowej 
PODIUM w Gliwicach”.

Termin składania ofert:  
23 czerwca 2016 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
23 czerwca 2016 r. o godz. 12.00

że 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, o numerach działek 461, 462, 464, 465, obręb Przyszówka, na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej obejmującej działkę nr 463, obręb Przyszówka, KW GL1G/00120060/2 przy ul. Pułaskiego.
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 900,00 zł
Wadium: 1300,00 zł
Minimalne postąpienie: 130,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek  
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054  
z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę  
nr 463, obręb Przyszówka, została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta nr PM-2483/16 z 10 marca 2016 r. 
Przetarg ograniczono do właścicieli nieruchomości są-
siednich z uwagi na wielkość i funkcję zbywanej działki, 
która stanowi dojazd do działek sąsiednich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 95 m2 złożona z działki o numerze 
463, obręb Przyszówka, użytek Bi, stanowi teren niezabudowany, 
posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren płaski, 
zagospodarowany jako droga. Dojazd do nieruchomości drogą 
asfaltową od ul. Pułaskiego. Zapewnienie skomunikowania 
nieruchomości wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich 
w Gliwicach i uzależnione jest od natężenia oraz struktury. Oto-
czenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz usługowej. Działka nieuzbrojona.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość 
niezabudowana obejmująca działkę nr 463, położona jest 
na obszarze oznaczonym symbolem 17U, co oznacza tereny 
zabudowy usługowej.
Przy sprzedaży nieruchomości działka nr 463, obręb Przyszów-
ka zostanie obciążona nieodpłatną służebnością przechodu 
i przejazdu do działki sąsiedniej nr 464, obręb Przyszówka.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium w wysokości 1300,00 zł w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
ograniczony, działka 463, obręb Przyszówka, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 22 czerwca 2016 r.  
Wpłacenie wadium w wyżej określonym terminie jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z księgi 
wieczystej wg stanu na 22 czerwca 2016 r. W przypadku, gdy 

zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego 
uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które po-
twierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu w terminie 
do 22 czerwca 2016 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny powinien być podpisany w termi-
nie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 28 lipca 2016 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy pod nr tel: 32/338-64-12 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-11.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA,

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 po-
dane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomo-
ści przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe/Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:

•	 nr 86/2016 do 1 czerwca 2016 r.
•	 nr 88/2016 do 2 czerwca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:

•	 nr 87/2016 do 2 czerwca 2016 r.

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 pla-
cu Inwalidów Wojennych 12, zostały 
podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 283–292 do 25 maja 2016 r.
•	 nr 294–301 do 1 czerwca 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 266 do 26 maja 2016 r.
•	 nr 293 do 25 maja 2016 r.
•	 nr 302–309 do 1 czerwca 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 280–281 do 27 maja 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMUjE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMUjE,
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że 26 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędą się II 
rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 607/3, obręb Kłodnica KW GL1G/00032306/5, na której posadowiony jest 
zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/1205/74.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 975 000,00 zł
Zaliczka: 97 500,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054), nieruchomość zabudowana 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w rokowaniach zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 68 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 z późn. zm.)
Nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 607/3 została przeznaczona 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 
nr XLVI/1011/2014 z 25 września 2014 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-353/15 z 2 lutego 2015 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 30 czerwca 2015 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 15 grudnia 2015 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
I rokowania po II przetargu odbyły się 20 kwietnia 2016 r. i zostały zakończone 
wynikiem negatywnym.
Obciążenia nieruchomości:
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest obciążona nieograniczoną w czasie 
służebnością przesyłu polegająca na prawie korzystania z części obciążonej 
nieruchomości w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłow-
niczych na niej posadowionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 1,0432 ha jest w większości niezagospodarowana, po-
rośnięta roślinnością niską i wysoką. Budynek jest zlokalizowany w zachodnim 
narożniku działki, a najbliższe otoczenie budynku zostało ogrodzone betonowym 
płotem. Ogrodzenie nie zostało poprowadzone idealnie wzdłuż granic geode-
zyjnych działki i nieznacznie wystaje poza jej obręb.
Budynek o konstrukcji murowanej z kamienia i cegły, otynkowany. Wzniesiony 
na rzucie prostokąta, frontem zwrócony na południowy-zachód. Jednopiętrowy, 
częściowo podpiwniczony.
Układ wnętrz w zasadzie pokrywający się na wszystkich kondygnacjach (parter 
i I piętro), dwutraktowy z wąskim korytarzowym traktem pośrednim nie obej-
mującym południowo-zachodniej części rzutu, pięcioosiowy. Pierwotny układ 
przestrzenny nieco przekształcony, nieregularności spowodowane rozbudową 
i licznymi przebudowami. Dach mansardowy, kryty papą. Wejście główne od 
strony południowo-zachodniej, boczne na parterze i piętrze od strony północ-
no-zachodniej.
Pierwszą część  bryły budynku zlokalizowaną w części północno-zachodniej 
obecnego budynku wybudowano w XVII w. Już w XVIII w. dwór musiał ulec 
gruntownej przebudowie. Prawdopodobnie w tym okresie dobudowano „prawą 
stronę” budynku wraz z obecnym wejściem. Za taką interpretacja przemawia 
odkryty uskok fundamentów elewacji tylnej budynku, który potwierdza hipotezę 
związaną z rozbudową, a także zróżnicowanie rodzajów stropów występujących 
nad parterem oraz różnicę poziomu posadzek w części wschodniej i zachodniej. 
Zestawienie powierzchni:
• piwnice – 19,81 m2,
• przyziemie – 221,73 m2,
• piętro – 244,87 m2,
• strych – 218,35 m2.
Remont zabezpieczający został wykonany pod specjalistycznym nadzorem ar-
cheologicznym, konserwatorskim i budowlanym w okresie od listopada 2011 do 
kwietnia 2012 roku i obejmował następujący zakres prac:
• rozbiórkę elementów dobudowanych do bryły głównej obiektu – zadasze-

nia nad wejściem, drewnianych schodów zewnętrznych, pomieszczenia 
gospodarczego,

• skucie tynków wewnętrznych ścian i stropów oraz impregnację przeciwsobną,

• izolację przeciwwilgociową pionową zewnętrzna ścian fundamentowych 
i piwnicznych oraz poziomą podposadzkową pomieszczeń piwnicznych,

• osuszenie obiektu metodą tradycyjną wraz z wykonaniem iniekcji krysta-
licznej ścian parteru,

• wykonanie wymiany i wzmocnienia więźby dachowej,
• wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z obróbkami 

i orynnowaniem, jako tymczasowe zabezpieczenie obiektu,
• wymianę stropu drewnianego nad I piętrem,
• lokalne konieczne przemurowania,
• zabezpieczające zamurowania otworów okiennych i drzwiowych związane 

z zabezpieczeniem obiektu przed dewastacją,
• zerwanie części zawilgoconych posadzek,
• lokalne naprawy tynków zewnętrznych.
Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Na 
teren działki są doprowadzone następujące media: energia elektryczna, woda, 
kanalizacja sanitarna. Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej 
w ul. Dworskiej.
Sposób skomunikowania z siecią dróg publicznych
Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg pu-
blicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych na warun-
kach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach  
oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Włączenie do sieci dróg  
publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do ul. Dworskiej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obej-
mującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1090/2010 
z Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.) teren położony w Gliwicach przy 
ul. Dworskiej 10D obejmujący działkę nr 607/3, obręb Kłodnica, oznaczony 
jest symbolem 2MUn – co oznacza : 
Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże budynki pomocnicze),
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
e) zieleń urządzona.
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest częściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony  
konserwatorskiej.
Budynek wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 
A/1205/74 decyzją z 12 grudnia 1974 r. i podlega ochronie zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU z 2014 r.,poz. 1446) w związku 
z czym, m.in. :
• istnieje konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na wszelkie 

działania w obrębie nieruchomości, zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
• remont i adaptacja obiektu nie mogą prowadzić do zmiany jego wyglądu 

(zakaz nadbudowy obiektu, rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
starego ogrodzenia, konieczność nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi w rejonie dworu),

• nie ma możliwości podziału nieruchomości.
Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia oraz 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Katowicach.

Uczestnicy rokowań zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nierucho-
mości w terenie. 
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod nr 32/338-64-12 
lub 32/338-64-05 lub 06 (sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości w danym 
terminie, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem. Powyższa infor-
macja jest konieczna, aby nieruchomość została udostępniona do oględzin. 
Cel rokowań:
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej nieruchomości za najwyższą zapro-
ponowaną cenę, bez dodatkowych warunków. 
Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i wysokości;
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie najpóźniej 20 

lipca 2016 roku, 
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez osobę obecną na 

rokowaniach;
• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: okazanie stosownego pełnomoc-

nictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego; 

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

• w przypadku osoby prawnej: okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed rokowaniami) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;

• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: okazanie 
aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czyn-
ności związanych z rokowaniami konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Zaliczka:
Zaliczkę w wysokości 97 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Rokowania działka nr 
607/3, obręb Kłodnica, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, 
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Zaliczka winna być uznana na 
rachunku miasta Gliwice najpóźniej 20 lipca 2016 r.
Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez uczestnika, 

który wygra rokowania,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają - bez możli-

wości przeksięgowania na inne rokowania lub przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania, nie przystąpi bez uspra-

wiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.
Zgłoszenie:
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej koper-
cie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 19 lub prze-
słać pocztą. Zgłoszenie powinno wpłynąć do 20 lipca 2016 r. do  
godz. 16.00, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu korespondencji do urzędu, 
a nie data wysyłki. Kopertę należy zaadresować na adres:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice

z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NA ROKOWANIA, DZ. NR 607/3, OBRĘB KŁODNICA 
– NIE OTWIERAĆ”.
Dodatkowych informacji na temat warunków rokowań udzielają pracownicy pod 
numerami telefonów: 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: 
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGłASZA,



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20-21/2016 (796-797), 19 maja 2016 19

OGŁOSZENIA
NIERUChOMOŚCI

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieru-
chomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są  

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. CZAJKI 6, lokal nr 18, IV piętro,  
pow. 37,47 m2 + piwnica: 4,10 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 100,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. SŁOWACKIEGO 42, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 48,01 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 100,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. LUTYCKA 13, lokal nr 2, parter,  
pow. 24,56 m2, 1 pokój, przedpokój z wnęką 
kuchenną, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 20 maja 2016 r. od godz. 12.55 
do 13.10
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. STASZICA 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro 
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica: 4,52 m2 
+ pomieszczenie na poddaszu: 6,49 m2

Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 700,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. BRZOZOWA 34A, lokal nr 2, parter, pow. 
33,00 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 20 maja 2016 r. od godz. 13.30 
do 13.45
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. RÓWNA 27, lokal nr 5, parter,  
pow. 37,42 m2 + piwnica: 8,42 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka oraz przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 400,00 zł
Wadium: 3900,00 zł

Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. OKRZEI 11, lokal nr 8, II piętro,  
pow. 121,24 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
spiżarka, 2 przedpokoje
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 227 400,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. OKRZEI 17, lokal nr 1, parter, pow. 39,23 m2 
+ piwnica: 6,03 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 400,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 6, lokal nr 8,  
I piętro, pow. 41,83 m2 + piwnica: 15,20 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC
Termin przetargu: 16 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 500,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 3 czerwca 2016 r. od godz. 13.00 
do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 czerwca 2016 r. 
od godz. 9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 czerwca 2016 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 9, lokal nr 1, 
parter, pow. 25,46 m2 + piwnica: 1,28 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka
Termin przetargu: 16 czerwca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 600,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 3 czerwca 2016 r. od godz. 12.30 
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 czerwca 2016 r. 
od godz. 9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 czerwca 2016 r.

 □ UL. ZYGMUNTA STAREGO 29, lokal nr III,  
parter, pow. 21,62 m2, 3 pomieszczenia 
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 52 000,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. ZABRSKA 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 200,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. PSZCZYŃSKA 88, lokal nr II, parter, pow.  
36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica: 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 15.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 600,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ UL. KORCZOKA 51, garaż nr 1, parter,  
pow. 16,51 m2, 1 pomieszczenie

Termin przetargu: 2 czerwca 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 8800,00 zł
Wadium: 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 maja 2016 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 17, lokal  
nr 4a, I piętro, pow. 23,15 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 16 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 600,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 3 czerwca 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 14 czerwca 2016 r. 
od godz. 9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 
32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 czerwca 2016 r.

 □ AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 32, lokal nr 
7, parter, pow. 42,50 m2 + piwnica: 2,83 m2,  
3 pomieszczenia
Termin przetargu: 16 czerwca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 200,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 3 czerwca 2016 r. od godz. 11.30 
do 11.45
(dodatkowy termin oględzin: 14 czerwca 2016 r. 
od godz. 10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 10 czerwca 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, obejmującej 
• działkę nr 1358 o pow. 0,1816 ha obr. Nowe 

Miasto, położoną w Gliwicach przy ul. Zyg-
munta Starego, KW nr GL1G/00049125/4.

Termin przetargu: 8 czerwca 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146

Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 776 400,00 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.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku 
VAT - art. 43 ust. 10 ustawy.
Wadium: 77 640,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 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

OGłASZA
że 22 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 
nr 34 rozpocznie się i ustny przetarg ograniczony 
do podmiotów lub ich następców prawnych, które 
wzniosły posadowiony na niżej wymienionej działce 
budynek, na zbycie prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na 
południe od ul. Zofii Nałkowskiej, dla której prowa-
dzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga 
wieczysta nr GL1G/00044691/7, oznaczonej jako 
działka nr 265 o pow. 0,0261 ha, obr. Łabędy. Nie-
ruchomość zabudowana jest budynkiem garażowym, 
w którym znajduje się 12 boksów garażowych, wy-
budowanych ze środków własnych osób fizycznych.
W związku z tym, iż poszczególne garaże nie stanowią 
odrębnych budynków, zbycie nieruchomości nastąpi 
poprzez sprzedaż prawa własności, na rzecz podmio-
tów budujących poszczególne boksy garażowe lub też 
ich następców prawnych, w odpowiednich udziałach 
tj. po 1/12 części, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 231 
§ 2 kodeksu cywilnego.
W stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone 
żadne roszczenia.
Zgodnie z zapisami działu III i IV księgi wieczystej  
nr GL1G/00044691/7 nieruchomość nie jest przed-
miotem żadnych obciążeń.
Cała działka została oddana w dzierżawę na pod-
stawie umów dzierżawy z mocą obowiązującą do 
31 marca 2019 r. osobom fizycznym, które wzniosły 
usytuowany na niniejszej działce budynek garażowy 
lub ich następcom prawnym.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nie-
ruchomości: 41 943,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Minimalne postąpienie: 420,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto 
i zawiera 23% podatek VAT zgodnie z art. 43 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.) i została 
skalkulowana na poziomie wartości gruntu, powięk-
szonej o koszty sporządzenia operatu szacunkowego 
i inwentaryzacji.
Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona 
do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
do podmiotów, które wzniosły budynek posadowiony 
na tej działce lub ich następców prawnych, na pod-
stawie zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 357/15 
z 22 lipca 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice wykonującego zadania z zakresu administra-
cji rządowej nr PM-2292/16 z 29 stycznia 2016 r.  
i wykazu nr 4/SP/2016 stanowiącego załącznik do 
niniejszego zarządzenia.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w Gliwicach na południe 
od ul. Zofii Nałkowskiej, oznaczona jako działka  
nr 265 o pow. 0,0261 ha, obręb Łabędy, o wydłużo-
nym kształcie zbliżonym do prostokąta. Zlokalizo-
wana jest w północnej części miasta w odległości 
około 9 km od centrum. Działka wydzielona po 
obrysie położonego na niej budynku garażowego, 
w którym znajduje się 12 boksów garażowych, 
wzniesionego w technologii tradycyjnej, ze środ-
ków własnych 12 osób fizycznych na podsta-
wie pozwolenia na budowę nr AU-7351/79/95  
z 31 marca 1995 r. W pobliżu usytuowana jest 
sieć gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna. Przy gra-
nicy z działką przebiega sieć elektroenergetyczna  
110 kV wraz ze strefą techniczną.
W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują 
się wielorodzinne budynki mieszkalne, oraz garaże. 
Po stronie zachodniej i północno-zachodniej znajdują 
się tereny produkcyjne i usługowo-produkcyjne.
Dojazd:
Do działki nr 265 dojazd odbywa się od strony  
ul. Strzelców Bytomskich poprzez działki nr 589, 
264 i 585, obr. Łabędy, stanowiące własność mia-
sta Gliwice, bez prawnie ustanowionej służebności 
przejścia i przejazdu.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice, zatwier-
dzonego uchwałą nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r., teren na którym 
położona jest przedmiotowa działka oznaczony jest 
symbolem 23MU, opisanym jako tereny istniejącej 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości w terenie.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które:
• wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu wa-
dium w formie pieniężnej do 13 czerwca 2016 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 

Śląski SA 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z za-
znaczeniem „Przetarg ustny ograniczony, działka nr 
265 obr. Łabędy, imię i nazwisko oraz PESEL w przy-
padku osób fizycznych, bądź nazwę i NIP w przypadku 
firmy”,
• przedłożą oryginały lub potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem kserokopie dokumentów po-
twierdzających wzniesienie ze środków własnych 
lub poprzedników prawnych budynku garażowego 
usytuowanego na ww. działce.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje 
data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prosimy o dostarczenie dowodu wniesienia wa-
dium (lub jego kserokopii) oraz oryginałów lub 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem ksero-
kopii dokumentów potwierdzających wzniesienie 
ze środków własnych lub poprzedników prawnych 
budynku garażowego usytuowanego na działce nr 
265, obręb Łabędy, do Biura Obsługi Interesantów 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
do 13 czerwca 2016r. do godz. 16.00.
UWAGA! W przypadku wpłaty wadium przez więcej 
niż jeden podmiot, dodatkowo należy przedłożyć 
listę podmiotów, w imieniu których zostało wniesio-
ne wadium, z podaniem numeru PESEL, podpisaną 
przez te podmioty.
W przypadku następstwa prawnego po podmiocie 
budującym garaż, niezbędne jest dostarczenie ory-
ginałów lub potwierdzonych za zgodność z orygina-
łem kserokopii dokumentów świadczących o tym 
następstwie prawnym.
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu 
ceny nieruchomości przez oferenta, który przetarg 
wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, 
którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości przek-
sięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.
Lista podmiotów dopuszczonych do postępowania 
przetargowego zostanie ogłoszona do 17 czerwca 
2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2004 r nr 167, poz. 1758 
z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem aktu, stosownego zezwo-
lenia na nabycie nieruchomości, wydanego przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych – art. 1  
ww. ustawy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 
i wysokości,
• przedstawienie oryginałów lub potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów 
potwierdzających wzniesienie ze środków własnych 
lub przez poprzedników prawnych budynku posado-
wionego na działce nr 265, obr. Łabędy,
• w przypadku następcy prawnego podmiotu bu-
dującego garaż należy przedłożyć dokumenty po-
twierdzające to następstwo,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.
W przypadku nabycia do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego 
z nich, ze stosownym pełnomocnictwem dru-
giego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi wyłonionego na-
bywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod nr tel. 
32/338-64-23.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUjąCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACjI  

RZąDOWEj jAKO ORGAN WłAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  
NIERUChOMOŚCIAMI SKARbU PAŃSTWA

http://www.zgm-gliwice.pl
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22 maja rozpocznie się XXVII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”. W tym 
roku w programie festiwalu znajdują się m.in. utwory Feliksa Nowowiejskiego i Maxa Re-
gera. Z recitalami wystąpią najwybitniejsi europejscy wykonawcy – w ciągu 27 lat festi-
wal zdobył dużą renomę wśród miłośników muzyki organowej i kantatowo-oratoryjnej.

Dni Muzyki Organowej odbywają się w Gliwicach 
nieprzerwanie od 1990 roku. Pomysłodawcą, dyrekto-
rem festiwalu i spiritus movens całego przedsięwzięcia 
jest Wojciech Różak. Gliwiczanin, który obecnie pełni 
obowiązki pierwszego organisty kościoła pielgrzymko-
wego-sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Zurychu, 
dba o wysoki poziom artystyczny i sprawną organizację 
Dni Muzyki Organowej. – Dzięki przychylności władz 
miejskich, festiwal odbywa się w Gliwicach już 
od 27 lat. Jesteśmy wdzięczni za wkład miasta 
w finansowanie tej inicjatywy, która co roku 
przyciąga do miasta miłośników muzyki or-
ganowej. W Gliwicach znajdują się bardzo 
dobre organy, na których wykonywane 
są recitale – mam na myśli instrumenty 
w katedrze Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła oraz w kościele św. Bartłomieja 
– mówi Wojciech Różak.

Na rozpoczęcie i zakończenie 
festiwalu tradycyjnie zaplanowane 
są koncerty kantatowo-oratoryjne: 
podczas inauguracji wystąpi Orkiestra 
Śląskich Kameralistów oraz gliwiczanka 
Aleksandra Szafir-Makowska (sopran) 
pod dyrekcją Roberta Kabary, zaś na 
zakończenie Chór Filharmonii Śląskiej 
im. H. M. Góreckiego pod dyrekcją Jaro-
sława Wolanina. Oprócz tego odbędzie 
się także 5 recitali organowych. – W tym 
roku w programie znajdują odzwierciedle-
nie dwie ważne rocznice: 70. rocznica śmierci 
Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego polskiego 
kompozytora, autora muzyki do „Roty”, oraz 100. 
rocznica śmierci Maxa Regera, niemieckiego postro-
mantyka. Chcemy przypomnieć zwłaszcza utwory Feliksa 
Nowowiejskiego i wydobyć je z zapomnienia – niewielu 
organistów ma je w swoim repertuarze, a mistrz z Bar-
czewa dokonał przecież wyjątkowej syntezy niemieckiej, 
postromantycznej szkoły organowej z wirtuozowskim 
symfonizmem francuskim – tłumaczy Wojciech Różak.

23 maja z repertuarem improwizacji organowych 
wystąpi Wolfgang Seifen, a 24 maja Andreas Jost. 
Obaj organiści zaprezentują się po raz pierwszy 
przed gliwickim audytorium. 25 maja odbędzie się 
recital organowy Wojciecha Różaka. Artysta wystąpi 
w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 

w której przez czterdzieści lat organistą był jego oj-
ciec. Program monograficznego koncertu wypełnią 
organowe utwory Feliksa Nowowiejskiego. 26 maja 
z recitalem wystąpi Florian Pagitsch. Wiedeński or-
ganista zagra utwory Johanna Sebastiana Bacha, 
Ferenca Liszta, a także Moondoga (Louisa Hardina) 
– w ten sposób w programie festiwalu zaznaczona 
będzie jeszcze jedna rocznica: Moondog, niewidomy 

amerykański muzyk, kompozytor i poeta, urodził 
się 26 maja 1916 roku, czyli dokładnie 100 

lat przed koncertem Floriana Pagitscha. 27 
maja z ostatnim festiwalowym recitalem 

organowym wystąpi Sebastian Adamczyk 
z Warszawy.

28 maja zaplanowana jest kolejna 
wycieczka szlakiem organów Górnego 
Śląska – uczestniczy zobaczą m.in. 
wspaniałe nowe organy w Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
oraz trzy instrumenty w kościołach 
regionu Wodzisławia Śląskiego. Wie-
czorem odbędzie się także koncert 
promocyjny studentów klas organo-
wych – to już tradycja, że podczas 
Dni Muzyki Organowej obok mistrzów 
prezentują się również młodzi adepci 
tego instrumentu.

XXVII Międzynarodowy Festiwal 
„Dni Muzyki Organowej” to prawdziwe 

święto kultury wysokiej, które na dobre 
wpisało się w kalendarz wydarzeń arty-

stycznych w naszym mieście. ‒ Serdecznie 
zapraszamy do udziału w koncertach wszyst-

kich melomanów. Muszę przyznać, że w ostatnich 
latach z radością obserwujemy wzrost zaintereso-
wania muzyką organową wśród ludzi młodych – 
jest ich coraz więcej na widowni – mówi Wojciech 
Różak. Z pewnością wszyscy, którzy wybiorą się na 
Dni Muzyki Organowej wysłuchają znakomitych 
koncertów na najwyższym artystycznym poziomie, 
w przepięknym wnętrzach gliwickich świątyń. 

Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organo-
wej” jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
Szczegółowe informacje o festiwalu i biletach na 
poszczególne koncerty są dostępne na stronie inter-
netowej: www.dmo.gliwice.pl. (mm)

kultura

Dni Muzyki Organowej
22 MAJA (NIEDZIELA), GODZ. 20.15 
kościół Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4)

 ■ inauguracja festiwalu – koncert kantatowo-oratoryjny 
wystąpi: Śląska Orkiestra Kameralna, Aleksandra Sza-
fir-Makowska (sopran) pod dyrekcją Roberta Kabary 
w programie: A. Corelli, G. F. Händel, G. B. Pergolesi

23 MAJA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 19.00 
katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana 
Pawła II 5)

 ■ recital improwizacji organowych 
wystąpi: Wolfgang Seifen (Berlin) 
w programie: niemiecki barok, M. Reger, francuski 
symfonizm organowy

24 MAJA (WTOREK), GODZ. 19.30 
kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)

 ■ recital organowy 
wystąpi: Andreas Jost (Zurych) 
w programie: F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Saint-
Saëns, J. S. Bach, F. Liszt

25 MAJA (ŚRODA), GODZ. 19.15 
katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana 
Pawła II 5)

 ■ recital organowy upamiętniający 70. rocznicę  
śmierci Feliksa Nowowiejskiego 
wystąpi: Wojciech Różak (Gliwice, Bazylea) 
w programie: F. Nowowiejski

26 MAJA (CZWARTEK), GODZ. 19.45 
kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)

 ■ recital organowy 
wystąpi: Florian Pagitsch (Wiedeń) 
w programie: J. S. Bach, L. Mozart, F. Liszt, E. Gigout, 
Moondog (L. Hardin), F. Pagitsch

27 MAJA (PIĄTEK), GODZ. 19.00 
katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana 
Pawła II 5)

 ■ recital organowy upamiętniający 70. rocznicę  
śmierci Feliksa Nowowiejskiego 
wystąpi: Sebastian Adamczyk (Warszawa) 
w programie: F. Nowowiejski

28 MAJA (SOBOTA), GODZ. 8.30 
parking przy Gliwickim Teatrze Muzycznym (ul. Nowy 
Świat)

 ■ wycieczka szlakiem organów Górnego Śląska 
w programie: Akademia Muzyczna im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach, bazylika Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Pszowie, kościół Niepokalanego 
Serca Maryi i kościół Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Wodzisławiu Śląskim

28 MAJA (SOBOTA), GODZ. 19.30 
kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)

 ■ koncert studentów klas organowych 
wystąpią: Nengyi Chen (Akademia Muzyczna  
w Krakowie), Ewelina Bachul (Akademia Muzyczna 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach) 
w programie: J. Alain, J. S. Bach, D. Buxtehude,  
F. Mendelssohn-Bartholdy, P. Eben

29 MAJA (NIEDZIELA), GODZ. 20.00 
katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana 
Pawła II 5)

 ■ zakończenie festiwalu – koncert kantatowo-oratoryjny 
wystąpią: Chór Filharmonii Śląskiej im. H. M. Górec-
kiego pod dyrekcją Jarosława Wolanina 
w programie: F. Mendelssohn-Bartholdy, J. G. Rhein-
berger, P. Cornelius, J. Brahms, A. Bruckner, M. Reger, 
H. Distler
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