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

DRuga STRONa W ObIEkTYWIE

Gliwickie juwenalia zgromadziły tysiące studentów i miłośników dobrej muzy-
ki. W tym roku święto żaków było jeszcze bardziej wyjątkowe. Oprócz tego, że  
w Gliwicach pojawiły się największe gwiazdy polskiej sceny z Ørgankiem i Bokką 
na czele, to brać studencka bawiła się na obszernym placu przy Arenie Gliwice. 
Mimo deszczowej pogody publiczność dopisała! (fot. UM Gliwice)

Studenci Politechniki Śląskiej zbudowali kajak z betonu, a teraz będą się nim ścigać! 
Wezmą udział w uniwersyteckich regatach wioślarskich BetonKanoRace, które  
w dniach 25–27 maja odbędą się w holenderskim Eindhoven. W ostatnich dwóch 
edycjach młodzi inżynierowie zwyciężyli w kategorii na najbardziej kreatywny 
projekt. (fot. KN Concrete Politechnika Śląska)

Igrali z deszczem

Zespół Silesian Greenpower zdobył pierwsze i drugie miejsce w wyścigach 
samochodów elektrycznych formuły F24+. Zawody odbyły się na torze Kirkstown 
w Irlandii Północnej. Do wyścigu drużyna z Politechniki Śląskiej wystawiła dwa 
bolidy: SG Bullet II oraz SG Bullet240W. Gratulujemy i życzymy kolejnych po-
myślnych startów! (fot. Politechnika Śląska)

Gliwickie „pociski” rozgromiły konkurencję

 Betonowym kajakiem po zwycięstwo

W obchody „Roku dla Niepodległej” wpisują się nie tylko podniosłe capstrzyki. 
Może być gwarnie i wesoło! Dokładnie tak, jak 18 maja, gdy w Urzędzie Miejskim 
gościła grupa rezolutnych przedszkolaków z Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 3. 
Maluchy przyglądały się urzędniczej pracy i zwiedziły m.in. gabinet prezydenta 
Gliwic. (fot. M. Tarnowska / UM Gliwice)

Wyjątkowi goście w urzędzie

Gliwiczanka Jadwiga Janowska wygrała najważniejszy w Polsce konkurs fotografii 
prasowej – Grand Press Photo. Jej prace zostały nagrodzone w kategorii Young 
Poland. Zdjęcia wykonała na terenie Górnego Śląska, między innymi w naszym 
mieście. Autorka jest studentką Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, a pierwsze 
fotograficzne kroki stawiała w Gliwicach. (fot. A. Kozak / „Press”)

Jej zdjęcia są świetne!

Jakie wyzwania stoją przed zarządzającymi nowoczesnymi, błyskawicznie rozwi-
jającymi się miastami? Jaka przyszłość czeka młodzież w Gliwicach? Uczniowie 
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego mieli niepowtarzalną okazję do rozmowy na 
temat naszego miasta z jego gospodarzem, prezydentem Zygmuntem Frankiewiczem. 
(fot. K. Romankiewicz / UM Gliwice)

100 pytań do… 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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INWESTYCJE

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku powinno być gotowe rondo turbinowe przy 
ul. Bojkowskiej. Powstaje za skrzyżowaniem z ul. Płażyńskiego. To pierwszy etap realizacji połu-
dniowej obwodnicy miasta, która połączy węzeł autostradowy Gliwice Sośnica z ul. Bojkowską. 
Budowa „turbiny” nie powodu-
je większych utrudnień w ru-
chu, bo prace są prowadzone 
kilkanaście metrów na zachód 
od istniejącej jezdni. Zarys no-
wego rozwiązania drogowego 
jest od dłuższego czasu widocz-
ny, a drogowcy ułożyli już kilka 
warstw nawierzchni dojazdów 
do ronda. – Rondo turbinowe 
ma mieć 2 pasy. Wybór odpo-
wiedniego toru jazdy, jeszcze 
przed wjazdem na rondo, ma 
ułatwiać przewidziane w pro-
jekcie oznakowanie poziome 
– przypomina Anna Gilner, dy-
rektor Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Rondo będzie jednym 
z elementów południowej 
obwodnicy miasta. Wraz 
z jego budową zaplanowano 
również m.in. przebudowę 
200-metrowego fragmentu  
ul. Bojkowskiej. Przedsięwzięcie 
jest finansowane ze środków 
budżetu miasta. Realizuje je 
wyłonione w przetargu Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów z Gliwic. Szacowany 
koszt budowy to ok. 6 mln zł.

– Przed nami drugi etap reali-
zacji południowej obwodnicy 
miasta, przewidziany w aktu-
alnej Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2019–2020 
– zwraca uwagę Anna Gilner. 
W drugim etapie założono 
budowę nowej drogi o długo-
ści ok. 700 metrów, łączącej  
ul. Bojkowską z ul. Okrężną, 
i przebudowę południowej 
części ul. Okrężnej na odcinku 
około 500 metrów. 

W przyszłości cała obwodnica 
południowa ma przebiegać na 
długości blisko 4 km. 

Obecnie trwają przygoto-
wania do budowy odcin-
ka zachodniej obwodnicy 
gliwic (od ul. Rybnickiej 
do ul. Daszyńskiego). 

Właśnie otwarto oferty 
w przetargu na roboty bu-
dowlane. Propozycje złoży-
ło 5 firm. Najtańsza z nich 
opiewa na ponad 82 mln zł, 
a najdroższa – na ponad 102 
mln zł. Zwycięzcę przetargu 
poznamy, jak przewiduje Wy-
dział Zamówień Publicznych 
UM w Gliwicach, najwcześniej 
w lipcu. 

– Przewidziany do budowy 
odcinek drogi prowadzony jest 
po gruntach, które na dzień 
dzisiejszy są polami uprawnymi, 
w kierunku południowo-wschod-
nim – opisuje przebieg odcinka 
zachodniej obwodnicy miasta 
dyrektor ZDM. Poza trasą główną 
przewidziano drogi serwisowo- 
-gospodarcze, ciągi pieszo-rowe-
rowe oraz skrzyżowania z istnie-

jącymi i projektowanymi drogami 
poprzecznymi. Tzw. drogi serwi-
sowe posłużą przede wszystkim 
do obsługi przyległych pól, ale 
będą z nich mogli korzystać także 
rowerzyści.

Przypomnijmy, że obwodnica 
zachodnia ma mieć jedną jezd-
nię z dwoma pasami ruchu. 
Wyjątkiem będą skrzyżowania 

z ul. Daszyńskiego i Rybnicką, 
gdzie liczba jezdni zwiększy się 
do dwóch. Dzięki temu prze-
pustowość na skrzyżowaniach 
będzie lepsza. Na skrzyżowa-
niach z drogami poprzecznymi 
kierowcy będą mieli do dyspozy-
cji dodatkowe lewoskręty. Droga 
będzie oświetlona i wyposażona 
w urządzenia ITS (np. tablice 
zmiennej treści) oraz stację me-

teorologiczną. W celu ochrony 
korytarza ekologicznego (dolina 
potoku Doa) zaprojektowano zaś 
estakadę składającą się z dwóch 
przęseł o rozpiętości 32 metrów.

Inwestycja będzie realizowana 
dzięki wsparciu z unijnych fundu-
szy. Dofinansowanie na poziomie 
85% uzyskano w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020 
(Działanie 4.2: Zwiększenie do-
stępności transportowej ośrod-
ków miejskich leżących poza 
siecią drogową TEN-T i odciąże-
nie miast od nadmiernego ruchu 
drogowego).  (kik)

Przez rondo do obwodnicy

OBWODNICA POŁUDNIOWA
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Gliwicki BuDżeT OBywaTelSki 2019

4 czerwca rozpocznie się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane 
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy będą mogli od-
dać swój głos na to zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy. Ostateczną 
listę inicjatyw skierowanych do czerwcowego głosowania w ramach GBO 2019 po-
winniśmy poznać do 28 maja, po zakończeniu procedury odwoławczej. Głosowanie 
potrwa do 25 czerwca. Na co trzeba zwrócić uwagę? 
Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach przeznaczo-
no kwotę 6 mln zł. To o półtora miliona więcej niż w po-
przedniej edycji budżetu obywatelskiego. Jeśli mieszkańcy 
21 osiedli zmobilizują się i aktywnie wezmą udział w głoso-
waniu, to przedsięwzięcia, które uzyskają największe popar-
cie, będą miały szanse na wykonanie w przyszłym roku. 
O czym warto pamiętać? Przede wszystkim sprawdźmy, ile 
osób będzie musiało oddać głos na zadania dla wybranego 
osiedla, żeby wyniki głosowania zostały uznane w tym roku 
za wiążące. No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych 
oraz sąsiadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej 
osób się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane 
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. 

chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pie-
niądze w ramach GBO 2019? weźcie udział w głoso-
waniu!

4–25 czerwca  
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne będzie mógł głoso-
wać każdy mieszkaniec Gliwic (czyli oso-

ba, która przebywa w mieście z zamiarem stałego po-
bytu) w wieku 16+, w tym osoby, które w 2018 roku 
ukończą 16. rok życia. 

JAK? Będzie można oddać tylko jeden głos 
wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jed-

nym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, trze- 
ba będzie wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elek- 
tronicznej, podając obowiązkowo swoje imię, nazwisko, 
adres zamieszkania i datę urodzenia. Dane muszą być 
zgodne ze stanem faktycznym! Z jednego adresu 
e-mailowego będzie można oddać tylko jeden głos.

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 
oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, będą 
mogły złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwier- 
dzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta 
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów 
UM (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od poniedział-
ku do środy w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 
8.00 do 17.00, a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00). 

Podczas trwania głosowania, na stronie internetowej 
www.gliwice.eu, pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI, będą aktualizowane dane dotyczące liczby głosów, 
które zostały oddane na poszczególne zadania w każdym 
z osiedli i ile głosów brakuje, by głosowanie na zadania 
w osiedlu zostało uznane za wiążące. Informacja o liczbie 
oddanych głosów będzie aktualizowana na stronie inter-
netowej do 3 dni roboczych następujących po dacie odda-
nia głosu przez mieszkańca.

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głoso-
wania będzie mogła oddać głos 

w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formu-

larza elektronicznego (dostępnego na stronie www.
gliwice.eu od 4 czerwca od godz. 8.00 do 25 czerwca do 
godz. 20.00) lub w formie tradycyjnej – poprzez 
wypełnienie formularza papierowego. Formularze 
w wersji papierowej będą dostępne w 21 punktach kon-
sultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach mia-
sta – m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego oraz filiach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam, po wypełnieniu, 
będzie je można zostawić. Formularze pobierzemy 
również w wersji do wydruku ze strony www.gliwice.eu 
pod hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI. 

Listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, będą 
dostępne na stronie internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, w „Miejskim 

Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” oraz w punktach 
konsultacyjnych. 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos 
na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania elek- 
tronicznego, należy wypełnić formularz, podać wszyst-
kie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane 
zadanie, na które chcemy zagłosować i zatwier- 
dzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany adres 
e-mail zostanie przesłany link potwierdzający. Jego 
otwarcie jest niezbędne do zakończenia głosowania. 
Z jednego adresu e-mailowego będzie można oddać  
tylko jeden głos!

Jak i na co głosować?
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GlIwIckI budżet obywatelSkI 2019
W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do  
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopis- 
kiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień 
oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia ko-
respondencji przez operatora pocztowego do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

20 lipca  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz 
z informacją o liczbie głosów oddanych na poszczególne 
zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach ich 
nieważności zostaną opublikowane na www.gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI oraz w „MSI 
– GLIWICE”.

Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów 

i zmieszczą się w limicie finansowania przyznanym dla 
osiedla. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia 
zostaną zrealizowane w 2019 r., jeżeli na osiedlową listę 
zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimal-
na liczba głosów określona dla danego osiedla.

boNuS Za aktywNoŚĆ: Środki niewykorzystane w po-
szczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzie-
lone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony 
próg dla aktywnych. wymagane progi dla poszczegól-
nych osiedli zostały przedstawione na grafice poniżej 
(dostępne są również na stronie www.gliwice.eu 
w zakładce GlIwIckI budżet obywatelSkI).

IV kwartał 2018 r. EWALUACJA PROCE-
DURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac 
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie reali-
zacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram 
prac zostanie podany do publicznej wiadomości.  (kik)

Harmonogram realizacji procedury  
Gliwickiego budżetu obywatelskiego 

w 2017 r.:
• do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury od-

woławczej; 
• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osied-

lowych list zadań; 
• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głoso-

wania; 
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania; 
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna 

dotycząca wyników głosowania; 
• IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 

r. i ustalenie założeń na rok kolejny

wykaZ PuNktÓw koNSultacyJNycH:
 

Szczegółowe informacje o zasadach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 
(wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa 
21 (wejście od ul. Zwycięstwa )

3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, ul. Jasna 
31A 

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12

6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A

14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

kw
ot

a 
na

 re
al

iza
cj

ę 
za

da
ń 

w
 o

sie
dl

u
m

in
im

al
na

 li
cz

ba
 g

ło
só

w
pr

óg
 d

la
 a

kt
yw

ny
ch

 p
re

m
io

w
an

y 
bo

nu
se

m

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20–21/2018 (901–902), 24 maja 2018 5

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019
W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopis-
kiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień 
oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia ko-
respondencji przez operatora pocztowego do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

20 lipca 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz 
z informacją o liczbie głosów oddanych na poszczególne 
zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach ich 
nieważności zostaną opublikowane na www.gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI oraz w „MSI 
– GLIWICE”.

Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę głosów 

i zmieszczą się w limicie nansowania przyznanym dla 
osiedla. Wybrane przez mieszkańców przedsięwzięcia 
zostaną zrealizowane w 2019 r., jeżeli na osiedlową listę 
zadań zagłosowało nie mniej mieszkańców, niż minimal-
na liczba głosów określona dla danego osiedla.

BONUS ZA AKTYWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w po-
szczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzie-
lone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony 
próg dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczegól-
nych osiedli zostały przedstawione na grace poniżej 
(dostępne są również na stronie www.gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI).

IV kwartał 2018 r. EWALUACJA PROCE-
DURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac 
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie reali-
zacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram 
prac zostanie podany do publicznej wiadomości.  (kik)

Harmonogram realizacji procedury 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 

w 2017 r.:
• do 28 maja – ogłoszenie wyników procedury od-

woławczej; 
• 4 do 25 czerwca – głosowanie na zadania z osied-

lowych list zadań; 
• 26 czerwca do 19 lipca – ustalanie wyników głoso-

wania; 
• 20 lipca – ogłoszenie wyników głosowania; 
• 20 lipca do 28 września – kampania informacyjna 

dotycząca wyników głosowania; 
• IV kwartał – podsumowanie doświadczeń z 2018 

r. i ustalenie założeń na rok kolejny

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
 

ILE GŁOSÓW NALEŻY ZEBRAĆ?

Szczegółowe informacje o zasadach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 
(wejście od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. Zwycięstwa 
21 (wejście od ul. Zwycięstwa )

3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, ul. Jasna 
31A 

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12

6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A

14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)
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247 913 zł

217 518 zł

129 493 zł

173 975 zł

222 125 zł

138 157 zł

382 090 zł

375 220 zł

381 581 zł

328 109 zł

165 351 zł

174 301 zł
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187 246 zł

410 793 zł

493 538 zł

156 565 zł

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski
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akTualNOŚci

Wkrótce ruszy przebudowa ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów 
25 w Łabędach. w ramach inwestycji zmieni się sposób 
użytkowania istniejących pomieszczeń – na potrzeby dwóch 
grup przedszkolnych zostaną zaadaptowane mała sala do 
ćwiczeń i świetlica.

– W segmencie C, w którym znajduje 
się świetlica z zapleczem oraz sala gim-
nastyczna, zostaną wydzielone dwie 
sale zabaw z przyległymi sanitariatami 
oraz pomieszczeniami pomocniczymi, 
z których każda przeznaczona będzie 
dla 25 dzieci – mówi Jolanta Stąpór, 
dyrektor ZSO nr 2.

W bliskim sąsiedztwie utworzonych 
sal znajdzie się również miejsce na 
szatnię dla dzieci, biuro służące jako 
pomieszczenie do indywidualnej pracy 
z dzieckiem czy pomieszczenia porząd-
kowe, konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania całego oddziału.

Przeprowadzka przedszkolaków pocią-
gnie za sobą kolejne zmiany. Świetlica 
zostanie przeniesiona do innej części 
obiektu. Na jej potrzeby trzeba zaadap- 
tować trzy sale lekcyjne na parterze 
segmentu A (przy wejściu głównym). 
Ze względu na nowe podziały pomiesz-
czeń będzie konieczne wykonanie 
nowej instalacji elektrycznej i oświe-
tleniowej. 

W pomieszczeniu, które teraz zajmują dzieci 
z oddziału PM nr 38 powstanie sala lekcyjna 
dla uczniów SP nr 38. Od września zajęcia 
wf-u będą odbywać się w sąsiadującej ze 
szkołą sali sportowej „Łabędź” i dwóch 
pozostałych salach gimnastycznych, znaj-
dujących się na terenie placówki. 

Prace na terenie ZSO nr 2  
rozpoczną się zaraz po zakoń-
czeniu roku szkolnego i po-
trwają do końca sierpnia. 

Przebudowa szkoły jest związana ze 
zmianą warunków bezpieczeństwa 
pożarowego i warunków higieniczno-
sanitarnych. 

Wykonawca – Zakład Usługowo-Han-
dlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, 
Łukasz Ruda – został wyłoniony w dro-
dze przetargu. Inwestycja, której koszt 
wynosi 400 tys. zł, zostanie w całości 
sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice.
 (mt)

– Na dofinansowanie działalności żłob-
ków niepublicznych zamierzamy prze-
znaczyć tym razem ponad milion złotych, 
dokładnie 1 195 980 zł, do wykorzystania 
w okresie od września tego roku do końca 
sierpnia 2019 roku. Zależy nam na tym, 
aby miejsc w żłobkach było więcej, dla-
tego wspieramy osoby, które prowadzą 
działalność właśnie w tej sferze usług 
– podkreśla zastępca prezydenta Gliwic, 
Krystian Tomala. Prowadzący żłobki nie-
publiczne na złożenie swojej oferty mają 
czas do 4 czerwca.

Głównym celem dofinansowania żłobków 
niepublicznych jest obniżenie opłat pobie-
ranych od rodziców. 

Dofinansowanie do  
1 dziecka wynosi do 500 zł 
miesięcznie. Od 2013 roku 
z miejskiego budżetu płynie 
na ten cel coraz szerszy stru-
mień pieniędzy. 

W pierwszym roku akcji dofinansowywania 
prywatnych żłobków było to 36,9 tys. zł, 
w 2014 roku już 229 tys. zł, w 2015 roku – 
426 tys. zł, w 2016 roku – około 700 tys. zł, 
w 2017 roku – około 800 tys. zł, a w 2018 
roku zaplanowano w budżecie 936 100 
zł. Kolejna pula środków do podziału jest 
znowu większa. (kik)
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Ze wsparcia miasta korzysta obecnie 7 z 11 działających w Gli-
wicach prywatnych żłobków. Ogłoszono właśnie kolejny kon-
kurs, który pozwoli na dofinansowanie pobytu jednego dziecka 
w prywatnym żłobku kwotą do 500 zł.

CAŁE MIASTO TO TWÓJ DOM. Z SAMORZĄDEM MOŻESZ PLANOWAĆ JE JAK CHCESZ.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

SKWER
PLAC ZABAW

Miasto 
wspiera 

młodych 
rodziców
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INWESTYCJE

Od 25 maja w Gliwicach będzie obowiązywała nowa, trzyletnia taryfa za dostarczaną 
wodę i odbiór ścieków. wcześniejsze zapowiedzi, potwierdzone uchwałą Rady Miasta 
z listopada zeszłego roku, że ceny wody i odbioru ścieków nie wzrosną w naszym mieście 
do końca roku 2018, nie mogły zostać dotrzymane. Stało się tak z powodu nowych zasad 
ustalania cen i powołania do życia nowego, centralnego regulatora – Państwowego Go-
spodarstwa wodnego wODy POlSkie. Rada Miasta nie będzie od tej pory podejmowała 
uchwał w tej sprawie – te kompetencje zostały jej odebrane.
Nowelizację ustawy zmienia-
jącej tryb zatwierdzania taryf 
za dostarczanie wody i odpro-
wadzanie ścieków parlament 
przyjął w grudniu zeszłego roku. 
Rozporządzenie pozwalające na 
podjęcie jakichkolwiek działań 
w tej materii opublikowano do-
piero 2 marca br., a do 12 marca 
wszystkie przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne zostały 
zobowiązane do złożenia wnio-
sków o nowe taryfy. Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji wywiązało się 
z tego obowiązku i jako jedno 
z nielicznych w kraju otrzymało 
pozytywną decyzję WóD POL-
SKICH, zatwierdzającą nową 
taryfę dla naszego miasta. 

– Do tej pory w Gliwicach 
utrzymywano stawki za wodę 
i ścieki na niskim poziomie, bo 
pozwalała na to dobra kondycja 
ekonomiczna PWiK. W plano-
waniu taryf na trzy lata z góry 
spółka musiała jednak wziąć 
pod uwagę wymogi nowych 
przepisów i prognozowaną 
sytuację makroekonomiczną 
w kraju – podkreśla Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w Gliwicach.

Ostatnia podwyżka wody i ście-
ków w Gliwicach miała miejsce 
1 stycznia 2017 r. Wtedy cena 
wzrosła łącznie o 1,6%, co dawa-
ło podwyżkę w stosunku do lat 
ubiegłych o 0,18 zł/m3 i tak miało 
pozostać do końca tego roku. 
PWiK nie stosowało i nie stosuje 
tzw. opłat abonamentowych, 
popularnych w wielu miastach 

w kraju i zwiększających nieraz 
znacznie rzeczywistą cenę wody 
i ścieków. W Gliwicach płaciło się 
i płaci tylko za metr sześcienny 
wody i odprowadzanych ścieków. 

Zgodnie z nowym Prawem 
Wodnym, ceny wody i odpro-
wadzania ścieków muszą teraz 
uwzględniać zmiany warunków 
ekonomicznych w perspekty-
wie 3 lat, bo są zatwierdzane 

na trzyletni okres. W nowych 
taryfach za gliwicką wodę 
i ścieki musiano więc uwzględ-
nić przewidywany wzrost cen 
towarów i usług w gospodarce 
narodowej na poziomie 2,3% 
na rok 2018 i 2019 oraz 2,5% 
na rok 2020 i 2021. Należy rów-
nież podkreślić, że PWiK będzie 
uiszczało zwiększoną opłatę na 
rzecz WóD POLSKICH w kwocie 
ok. 2 mln zł rocznie.

Taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i odprowadza-
nia ścieków tworzone są na 
podstawie kosztów dotyczą-
cych działalności gospodarczej 
wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z 27 lu-
tego 2018 r., obowiązuje zakaz 
pokrywania przychodami ze 
sprzedaży wody oraz odbioru 

ścieków kosztów jakiejkolwiek 
innej działalności. WODY POL-
SKIE sprawdzają to dokładnie. 
Tak więc domysły, że PWiK 
finansuje „coś jeszcze”, prócz 
swej podstawowej działalności, 
są nieprawdziwe. 

 – Obecnie za 1 m3 wody miesz-
kańcy płacą 4,82 zł brutto/m3.  
Gdy zacznie obowiązywać nowy 
taryfikator, stawka przez pierw-
szy rok będzie wynosiła 4,95 zł 
brutto/m3, w drugim roku już 
5,09 zł brutto/m3, a w trzecim 
roku 5,24 zł brutto/m3. Za 
odprowadzanie 1 m3 ścieków 
gliwiczanie płacą teraz 6,77 zł 
brutto/m3. W okresie pierwszych 
12 miesięcy obowiązywania no-
wej taryfy stawka za odbiór 1 m3  
ścieków ma wynosić 7,14 zł 
brutto, w drugim roku 7,26 zł 
brutto, a w trzecim roku 7,41 zł 
brutto – wylicza PWiK.

Wart wyjaśnienia jest także nie-
typowy termin wejścia w życie 
nowych cen. Z reguły wszelkie 
podwyżki zaczynają obowią-
zywać od tzw. okrągłych dat, 
z zachowaniem na przykład mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia 
dotychczasowych cen. W tym 
wypadku mogłaby to być data  
1 lipca br. Niestety, prawodaw-
ca sztywno zapisał w ustawie, 
że nowe ceny wchodzą w życie  
7 dni od dnia ich ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
PGW WODY POLSKIE, co w przy-
padku gliwickiej taryfy nastąpiło  
18 maja. Tak więc podwyżka 
obowiązywać będzie od 25 dnia 
tego miesiąca.  (am)

Nowa taryfa  
za wodę i ścieki
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MiaSTO i MieSZkańcy

Po lekcjach nie ma nudy!

Miasto Gliwice od lat wspiera rodzicielstwo zastępcze, zapewniając możliwie naj-
lepszą opiekę dzieciom pozbawionym troski i uwagi biologicznych rodziców. Pomoc 
ta jest skuteczna i obecnie w Gliwicach mamy już 192 rodziny zastępcze. 30 maja 
będą obchodzić swoje święto. 

Rodzicielstwo zastępcze to wy-
jątkowe zajęcie. Zawód, który 
wymaga zaangażowania przez 
24 godziny na dobę, troski 
o cudze dzieci. Dlatego gliwicki 
samorząd od lat usilnie wspie-
ra rodziny zastępcze, oferując 
różne formy pomocowe, od 
wynagrodzenia, poprzez środki 
na utrzymanie dzieci, przystoso-
wanie lokali czy dofinansowanie 
do wakacyjnych wyjazdów. 

Działania te przynoszą wymierne 
efekty – obecnie w Gliwicach są 
192 rodziny zastępcze, w tym 122 
rodziny zastępcze spokrewnione, 
51 rodzin zastępczych niezawo-
dowych, 19 zawodowych wie-
lodzietnych rodzin zastępczych, 
w tym rodzina o charakterze 
pogotowia rodzinnego.

Są to wyjątkowe rodziny, staran-
nie przygotowane przez Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Ro-

dziny do pełnienia tej niezwykle 
ważnej roli. W sumie roztaczają 
opiekę nad 278 dziećmi, zapew-

niając im pełen troski i zaangażo-
wania dom – bezpieczny pomost 
w drodze do samodzielności lub 
nowej kochającej rodziny.

– Z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego, w imieniu gliwic-
kiego samorządu oraz Centrum 

Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny, życzę Rodzicom Zastęp-
czym energii do działania, wy-
trwałości, powodów do radości, 
satysfakcji ze sprawowania ro-
dzicielskiej opieki i uśmiechu na 
twarzach dzieci wzrastających 
w kochającej rodzinie – mówi 
Mariola Zalewska, dyrektor 
CPZiWR w Gliwicach.
 (mf)

Osoby chcące dołączyć do 
wspaniałego grona Rodzin 
Zastępczych mogą uzyskać 
pomoc, wsparcie i wszyst-
kie niezbędne informacje 
w centrum Pieczy Zastęp-
czej i Wspierania Rodziny 
w gliwicach (ul. Sikorskie-
go 134; tel. 32/335-41-37; 
www.rodzinazastepcza.
gliwice.pl).

Nie samą nauką dziecko żyje, a czas spędzony w szkole, również po lekcjach, może być bardzo pożyteczny dla młodych odkrywców. warto 
zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych, oferowanych przez poszczególne placówki. Na jednych dzieci uzyskują pomoc w przyswojeniu 
trudnych partii materiału. Na innych – rozwijają kreatywność, poszerzają horyzonty, ćwiczą zdolności manualne czy artystyczne. w tym 
numerze podpowiadamy, czym można zająć się po lekcjach w Łabędach.

W Łabędach działają 3 placówki 
oświatowe: Szkoła Podstawowa 
nr 29, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 9 i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. Zajęcia 
językowe, historyczne czy mate-
matyczne, prowadzone w tych 
szkołach, mają na celu pomoc 
w nauce oraz rozwijanie zain-
teresowań dzieci i młodzieży. 
Najmłodsi po lekcjach doskonalą 
umiejętności czytania i pisania, 
a uczniowie klas starszych przy-
gotowują się do egzaminów. 

W każdej ze szkół są jednak za-
jęcia, które pozwalają nie tylko 
pożytecznie, ale również przy-
jemnie spędzić czas. Przykładem 
nietuzinkowych zajęć są te pro-
wadzone w SP nr 29. „Wypada, 
nie wypada, dobre maniery 
przepustką do kariery” to zajęcia 
wychowawcze z zakresu edukacji 
kulturalno-społecznej. Prowadzo-
ne są one dla uczniów klas I–III, 
którzy czas po lekcjach spędzają 
na szkolnej świetlicy. Podczas 
spotkań dzieci same odgrywają 
scenki, prowadzą rozmowy na 
temat zasad savoir – vivre'u oraz 
tworzą „Katalog Złotych Zasad”. 
Zdobytą wiedzę wykorzystują 
również w praktyce. Temu służyły 
między innymi warsztaty pako-
wania prezentów, nakrycia stołu 
czy składania serwet z materiału. 

Ten autorski program prowadzi 
Aleksandra Gronk, szkolny pe-
dagog. – Stworzyłam ten pro-
gram, aby przekazać uczniom 
pewne podstawowe zasady 
obowiązujące kulturalnego 
człowieka. Dzięki jego realizacji 
dzieci będą wiedziały, co w tzw. 
towarzystwie wypada, a jakie 
zachowania są niedopuszczalne. 
Mam nadzieję, że w przyszłości 
nasi wychowankowie będą sta-
nowić wzór do naśladowania – 
mówi Aleksandra Gronk. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 przy ulicy Partyzantów 25 
jest kolebką młodych arty-
stów. Zespół muzyczny ecHO 
powstał w 2013 r. Pod opieką 
Magdaleny Żyły, nauczycielki 
muzyki, uczniowie starszych 

klas uświetniają występami uro-
czystości szkolne oraz imprezy 
środowiskowe organizowane 
lub współorganizowane przez 
szkołę. 

Zespół wokalno-taneczny „ka-
rolinki” działa w szkole już od 

17 lat. Zajęcia skierowane są do 
uczniów klas młodszych i cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród dziewczynek, 
jak i chłopców. „Karolinki” w lu-
dowych strojach śląskich sta-
nowią wizytówkę szkoły, często 
reprezentując ją w środowisku 
lokalnym. 

Trzeci zespół – formację tanecz-
ną „Szalone nastki” – tworzy 
osiemnaście dziewcząt, które 
mogą poszczycić się sporymi 
sukcesami. Podczas VII Miejskie-
go Turnieju Formacji Tanecznych 
tancerki zdeklasowały rywalki 
spektakularnym układem kow-
bojskim i zajęły I miejsce. 

Dla mieszkańców Łabęd ważny 
jest również sport. Działająca 
w ramach Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego nr 9 przy ulicy 
Wrzosowej Szkoła Podstawo-
wa nr 32 może się pochwalić 
sukcesami w grze w hokeja na 
trawie. To świetny przykład, 
jak na zwykłych zajęciach poza-
lekcyjnych można wykształcić 
zapalonych sportowców z suk-
cesami. Dzięki zaangażowaniu 
uczniów i trenerów drużyna 
święci triumfy na zawodach, 
a w szkole powstała profilowa-
na klasa sportowa. 

To tylko niektóre z długiej listy 
zajęć pozalekcyjnych oferowa-
nych przez szkoły. Warto się 
zapoznać z ofertą placówek 
w najbliższej okolicy, bo to wła-
śnie one – poza tradycyjnymi 
lekcjami – pozwalają dzieciom 
najlepiej rozwijać pasje, zainte-
resowania i umiejętności.  (kr)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Z

SO
 n

r 2

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c 
/ a

rc
hi

w
um

 U
M

 G
liw

ic
e

Zespół muzyczny ecHO

Formacja taneczna „Szalone nastki”

Święto wyjątkowych rodzin

http://rodzinazastepcza.gliwice.pl/
http://rodzinazastepcza.gliwice.pl/
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akTualNOŚci

Niemal 50 wystawców zaprezentuje się podczas 8. Dnia Nauki i Przemysłu. w gli-
wickim Technoparku będzie można zobaczyć innowacyjne rozwiązania z branży 
automatyki, robotyki, informatyki, motoryzacji czy biotechnologii. 
Dni Nauki i Przemysłu na 
stałe wpisały się już w ka-
lendarz gliwickich wydarzeń. 
To doskonała okazja do za-
poznania się z najnowszymi 
osiągnięciami innowacyjnych 
firm i jednostek naukowych 
z regionu. Tegoroczna edycja 
imprezy odbędzie się 25 maja 
w gliwickim Technoparku przy  
ul. Konarskiego.

Odwiedzający będą mogli zo-
baczyć, a nawet usiąść za kół-
kiem bolida w nowej odsłonie, 
wykorzystującego nowoczesne 
technologie, m.in. pneumobil. 
Nowością wśród tegorocznych 

ekspozycji będzie prototyp bez-
załogowego pojazdu UGV, pre-
zentowanego również podczas 
jednych z największych targów 
zbrojeniowych w Europie – 
MSPO 2016, a także rower z na-
pędem hybrydowym wykonany 
w całości na drukarkach 3D, 
zdobywca prestiżowej nagrody 
„Soczewki Focusa 2017”.

Nie zabraknie nowości ze świa-
ta wirtualnej rzeczywistości: 
zaprezentowane zostanie m.in. 
autorskie rozwiązanie symula-
tora lotni. Wśród ekspozycji 
znajdą się też samoloty bezza-
łogowe oraz różnego rodzaju 

roboty, m.in. do rehabilitacji 
czy zastosowania w przemyśle. 
Jednym z nich będzie TELE-
RESCURER – robot do wspo-
magania pracy ratowników 
górniczych. Zaprezentowany 
zostanie system wirtualnej 
teleportacji ratowników górni-
czych w obszarach po katastro-
fach górniczych w kopalniach.

Udział w DNiP jest całkowicie 
bezpłatny. Organizatorem 8. 
Dnia Nauki i Przemysłu jest 
Technopark Gliwice. Miasto Gli-
wice jest partnerem głównym 
wydarzenia. Więcej informacji 
na www.dnip.pl. (kr)

W gliwicach powstanie Polsko-Niemieckie Centrum 
Hybrydowych konstrukcji lekkich. w ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele miasta, biznesu oraz nauki podpisali 
porozumienie w tej sprawie. Głównym celem placówki 
będzie wspólne prowadzenie badań nad nowymi ma-
teriałami oraz konstrukcjami hybrydowymi.

– Bardzo się cieszę, że to wszyst-
ko dzieje się w Gliwicach, mie-
ście, które opiera swój rozwój 
na nowych technologiach, na 
myśli technicznej i współpracy 
z Politechniką Śląską. Myślenie 
o przyszłości powinno przekładać 
się na realne możliwości produk-
cyjne i technologiczne – mówił 
podczas podpisania porozumienia 
zastępca prezydenta Gliwic, Adam 
Neumann.

Badania naukowe nad materiałami 
hybrydowymi i kompozytowymi, 
i ich wykorzystaniem w budowie 
lekkich pojazdów, prowadzone są 
na gliwickiej uczelni już od kilku lat. 

Utworzenie Polsko-Niemieckiego 
Centrum Hybrydowych Konstruk-
cji Lekkich zacieśni współpracę 
przedstawicieli polskiej i nie-
mieckiej nauki, przemysłu oraz 
samorządu.

 – Inżynieria materiałowa jest 
jednym z filarów rozwoju cy-
wilizacyjnego. Chodzi przy tym 
zarówno o opracowywanie no-
wych materiałów, jak również 
ich zastosowanie w projekto-
waniu nowych systemów, by 
dążyć do zmniejszania masy 
konstrukcji przy jednoczesnym 
zwiększaniu ich wytrzymałości. 
Wymogi te spełniają właśnie 
lekkie konstrukcje hybrydowe, 
które z tego powodu są często 

stosowane w przemyśle zaawan-
sowanych technologii, najczę-
ściej w przemyśle samochodo-
wym czy lotniczym – wyjaśnia 
prof. Arkadiusz Mężyk, rektor 
Politechniki Śląskiej.

Porozumienie o stworzeniu Cen-
trum zostało zawarte pomiędzy 
Politechniką Śląską, Miastem 
Gliwice, Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną, Federacją 
Firm Lotniczych „Bielsko” (ko-

ordynatorem Śląskiego Klastra 
Lotniczego), Instytutem Lekkiej 
Inżynierii i Technologii Polimero-
wej Uniwersytetu Technicznego 
w Dreźnie, a także Uniwersyte-
tem Technicznym Bergakademie 
Freiberg.

Jego siedzibą będzie budynek 
gliwickiej podstrefy Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach. 
 (kr) 

Innowacje na  
wyciągniecie ręki

uwaga, pasażerowie autobusów. kZk GOP zmienił na-
zwy ośmiu przystanków w Gliwicach.
Od poniedziałku, 21 maja,  
przystanek „Gliwice GWSP”, 
obsługiwany przez linie 32, 32N, 
41, 232, 669, 932 nosi nazwę 
„Gliwice kopalniana”. 

Zmieniły się również nazwy przy-
stanków na os. Wojska Polskiego 
i Trynku. Przystanek „Osiedle 
Gwardii Ludowej” (linie nr: 93, 
186, 699) to obecnie „Osiedle 
wojska Polskiego Ordona”, 
przystanek „Osiedle Gwardii 
Ludowej Andersa” (obsługiwa-
ny przez linie nr 93, 186, 699) 
– „Osiedle Wojska Polskiego 
czwartaków”,  przystanek „Osie-
dle Gwardii Ludowej Kozielska” 
(linie nr 57, 93, 178, 259, 280, 
692, 692N) – „Osiedle Wojska 

Polskiego kozielska”, a przysta-
nek Osiedle Gwardii Ludowej 
Szkoła” (linie nr 57, 93, 178, 259, 
280, 692, 692N) zmienił nazwę 
na „Osiedle Wojska Polskiego 
Szkoła”.

„Osiedle Zubrzyckiego” (linie 
nr 232 i 677) to teraz  „Trynek 
cichociemnych”, natomiast 
„Osiedle Zubrzyckiego Żwirki 
i Wigury” (linie nr 232, 677) – 
„Trynek żwirki i wigury”.

To nie koniec zmian. Nazwa przy-
stanku „Osiedle Waryńskiego 
Niedbalskiego” (linie nr: 93, 280, 
692, 692N, 699) zmieniona zo-
stała na „Osiedle waryńskiego 
Granitowa”.  (mt)

Te przystanki  
mają nowe nazwy
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Zaprojektują konstrukcje przyszłości

Na zdjęciu (od lewej): Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki 
Śląskiej, Rudolf Kawalla, Uniwersytet Techniczny we Freibergu, Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE, 
Jarosław Bulanda, wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego

http://dnip.pl/
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Dzień Dziecka
1 czerwca, od godz. 12.00

park Chopina
Mali, duzi – w parku Chopina wszyscy są mile widziani! Bo Dzień Dziecka to nie tylko dmuchańce, 
skakańce, wiatr, ale też dużo dobrej muzyki. O 17.30 na scenie wystąpią Michał Szczygieł i Sylwia Lipka.
UWAGA! Rodzinny piknik rozpocznie się w parku Chopina
o godz. 12.00.

   Noc Świętojańska
22 czerwca, godz. 18.00

plac przy Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50)
Koncert rozpoczynający lato (i wakacje!) to będzie dobre, męskie granie. Wystąpi Andrzej Piaseczny, 
obdarzony ciepłym głosem piosenkarz, zdobywca wielu platynowych płyt. Dla tych, którzy od poetyc- 
kiego popu wolą alternatywne dźwięki, zagra grupa Fisz Emade Tworzywo. Hip-hop, 
jazz-hop, a nawet funk – bracia Waglewscy to potrafią! 
Trzecią gwiazdą będzie Maciej Maleńczuk, który wystąpi 
w repertuarze nieodżałowanego 
Wojciecha Młynarskiego.

Muzyczne  
pożegnanie wakacji

7 września, godz. 18.00 
              Jak się bawić, to InoRos! Pop-folkowa grupa znana z programu „Must be the music” rozgrzeje        
            publiczność w wieczór kończący wakacyjną labę. Podczas koncertu 
        wystąpi także zespół Bednarek, któremu przewodzi 
     Kamil Bednarek, piosenkarz, kompozytor i tekściarz. 
      Po takiej dawce pozytywnej muzycznej energii na scenę
      wkroczy Sylwia Grzeszczak. Śpiewa pop, w którym 
    słychać fascynację soulem i R’n’B. 

Industriada
9 czerwca, godz. 19.30

Radiostacja
Miejskie obchody święta Szlaku Zabytków Techniki porwą do tań-
ca! Wszystko za sprawą zakręconej ekipy muzyków, którzy przy mik-
serach wprowadzą was w świat muzyki klubowej. Na Industria- 
dowej scenie zagra didżej i remikser Mandee w duecie ze szwedzką wokalistką Marią 
Matheą oraz megapopularny didżej C-BooL.

Muzyka,  
zabawa, emocje

Duża scena, dobre nagłośnienie 

i świetni muzycy – brzmi jak przepis na 

udaną imprezę, prawda? Właśnie tak 

to się robi w naszym mieście! W czerw-

cu i wrześniu będziemy bawić się na 

wielkich plenerowych koncertach.  

Na wszystkie wydarzenia jest wstęp 

wolny. Miasto Gliwice zaprasza!
(mm)

Andrzej Piaseczny

Fisz Emade
Tworzywo

Michał
Szczygieł

Maciej
Maleńczuk Sylwia

Grzeszczak

InoRos
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Mandee
i Maria Mathea
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„żyj zdrowo, baw się sportowo” – pod takim hasłem 2 czerwca odbę-
dzie się ii Gliwicki Piknik edukacyjny. w tym dniu miłośnicy aktywności 
fizycznej na pewno nie będą się nudzić!

Piknik na terenie kompleksu boisk wie-
lofunkcyjnych Orlik 2012 (ul. Jasna 31) roz-
pocznie się o godzinie 11.00. Na miejscu 
będzie można obejrzeć sportowe pokazy, 
wziąć udział w konkursach z nagrodami 
oraz skorzystać z bezpłatnych, fachowych 
porad m.in. dietetyka, braffiterki, psycho-
loga czy masażysty. Zaplanowano także 
turniej tenisa stołowego i wiele atrakcji 
dla najmłodszych. 

Impreza organizowana przez Polskie 
Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia ma na 
celu promowanie zdrowego stylu życia 
i aktywności fizycznej. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Gliwice, Zygmunt Frankiewicz. 

Szczegółowy program pikniku można 
znaleźć na stronie www.pshiz.org.
 (mt)

akTualNOŚci / kulTuRa

6,5 tys. dzieci przez dwa dni zbierało śmieci w najbliższej okoli-
cy – na gliwickich skwerach, zieleńcach i podwórkach. Pomagali 
im przedstawiciele rad osiedlowych i lokalni społecznicy. w ten 
sposób, już kolejny rok, świętowaliśmy w Gliwicach Dzień Ziemi.

Podwórka, skwery, zieleńce i tereny wo-
kół szkół to miejsca, które 15 i 16 maja 
odwiedzali młodsi i starsi mieszkańcy 
Gliwic zaopatrzeni w rękawiczki i spe-
cjalne worki. Nie tylko zbierali leżące 
na ziemi śmieci, ale przy okazji od razu 
je segregowali. 

– To dobra lekcja dla nas wszystkich, 
a sprzątamy, bo chcemy mieć czystą 
przyrodę – mówi Maria Maziarz, uczen-

nica Szkoły Podstawowej ETE im. Alberta 
Schweitzera. Co ważne, zbieranie odpa-
dów do osobnych worków utrwala w naj-
młodszych nawyk segregowania. Dzięki 
temu uczą się również odpowiedzialności 
i dbałości o przyrodę i najbliższe otoczenie. 
Miasto Gliwice wspiera tego typu akcje od 
lat – z miejskiego budżetu finansowany 
jest zakup rękawic ochronnych i worków, 
pokrywane są także koszty odbioru i wy-
wozu odpadów.  (kr)

Sport to zdrowie!

akcja fotograficzna i zabawy z czworonogami, piłka nożna i taniec – 
w niedzielę 27 maja odbędzie się iV Święto Rodziny. w parku chopina 
zaplanowano atrakcje dla małych i dużych.

W jednym z najpiękniejszych zakątków 
Gliwic już o godz. 13.00 rozpocznie się 
piknik dla rodzin z dziećmi. Na tere-
nie parku będzie można wziąć udział 
w warsztatach plastycznych, spotkać się 
z policjantami, którzy udzielą wskazó-
wek na temat bezpieczeństwa, a także 
pograć w piłkę nożną. Mamy zostaną 
zaproszone na masaż i do kosmetyczki, 
a dzieci spróbują swoich sił w fotogra-
fii albo zostaną przeszkolone z zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Pociechy 
spragnione wiedzy zajrzą do Mobilnej 
Szkoły, a miłośnicy sierściuchów zaprzy-
jaźnią się z bezpańskimi psami i kotami 
z gliwickiego schroniska dla zwierząt.

Na scenie wystąpią gliwickie przedszko-
laki, wychowankowie Młodzieżowego 

Domu Kultury w Gliwicach oraz pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Tęcza”. Zaplanowano także pokaz tańca, 
a gwoździem programu będzie koncert 
zespołu Time.

Dzień Rodzin to inicjatywa koordyno-
wana przez gliwickie rady osiedlowe, 
w które włączają się miejskie instytucje 
i jednostki (Młodzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach, Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gliwicach, Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych) oraz inne podmioty. 
Miasto Gliwice wspiera projekt finan-
sowo. Zabawa co roku jest fantastycz-
na – zapewne dlatego, że tak wiele rąk 
angażuje się w przygotowanie imprezy. 
Na wszystkie atrakcje wstęp jest wolny.
 (mm)

wydana przez Muzeum w Gliwicach książka „żeliwo. Odlewnictwo 
artystyczne w dawnych Gliwicach (1796–1945)” została wyróżniona  
w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla. Publikacja anny 
kwiecień jest komentarzem do wystawy w Oddziale Odlewnictwa 
artystycznego.

– To wyróżnienie potwierdza, że projekty 
tworzone w mniejszych muzeach samo-
rządowych mogą rywalizować z dużymi 
muzeami narodowymi  – mówi Anna 
Kwiecień.

W XIX stuleciu gliwicka huta była jednym 
z najważniejszych tego typu zakładów 
w całej Europie. Odlewy projektowali 
słynni rzeźbiarze, tacy jak August Kiss 
czy Theodor Kalide (m.in. „Lew czu-
wający” przy Willi Caro). Królewska 
Odlewnia Żeliwa w Gliwicach słynęła 
także z produkcji biżuterii żeliwnej, 
która znajduje się w zbiorach Muzeum 
w Gliwicach. Obecnie hutnicze eksponaty 
można oglądać w Nowych Gliwicach przy  
ul. Bojkowskiej 37. Autorką scenariusza 
wystawy „Słusznie słyną dziś Gliwice...” 
jest Anna Kwiecień.

W 2014 Sybillą nagrodzono Muzeum 
w Gliwicach za wystawę „Naturalista, 
czyli Wilhelm von Blandowski w Au-
stralii”. W 2017 roku Narodowy Insty-
tut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków 
docenił utworzenie nowego oddziału 
– Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. 
Zabytkowy budynek na cmentarzu ży-
dowskim przy ul. Poniatowskiego dostał 
szansę na drugie życie. Kapitalny remont 
sfinansował gliwicki samorząd. 

– Wyróżnienia i nagrody, które 
w ostatnich latach otrzymało nasze 
muzeum, są nie tylko powodem do 
radości dla naszego zespołu, ale też 
potwierdzeniem tego, jak interesujące 
i  zróżnicowane jest dziedzictwo Gliwic 
– mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, 
Grzegorz Krawczyk. (mm)

żeliwna opowieść 
z ważną nagrodąfo
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Sprzątali Gliwice

W rodzinnym gronie
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http://www.pshiz.org/
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Nauka I bIZNES

Gliwicka firma The Farm 51 Group została nominowana do Polskiej Nagrody 
inteligentnego Rozwoju 2018. Specjaliści od wirtualnej rzeczywistości mają 
szansę na nagrodę w kategorii „innowacje w iT”. 

Specjaliści z The Farm 51 zo-
stali nominowani do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Roz-
woju 2018 za prace badawcze 
nad hiperrealistyczną balistyką 
pocisków i pancerzy, fotoreali-
styczną wizualizacją środowiska 
oraz za współpracę użytkow-
ników online i opracowanie 
prototypu interaktywnego 
symulatora pola walki oparte-
go o rozszerzoną wirtualną rze-
czywistość. PNIR organizowany 
jest pod patronatem Prezesa 
Urzędu Patentowego RP. 

– Przedmiotem projektu jest 
przeprowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych z zakresu ba-
listyki, fotorealistycznej oprawy 
wizualnej oraz rozszerzonej 
rzeczywistości (AR), a celem  –
opracowanie symulatora pola 
walki – wyjaśnia Dawid Biegun 
z The Farm 51.

Prototyp zostanie opracowa-
ny pod kątem możliwości jego 
wykorzystania do budowy sy-
mulatorów szkoleniowych dla 

służb mundurowych w Polsce: 
wojska, policji, straży granicz-
nej, ale też dla szkół średnich 
o profilach obronnych, wojsko-
wych, policyjnych i wyższych, 
szkolących przyszłych funkcjo-
nariuszy służb mundurowych.

– Projekt odznacza się innowa-
cyjnością w skali świata. Aktual-
nie nie ma rozwiązań łączących 
wszystkie cechy i funkcjonalności 
projektowanej aplikacji trenin-
gowej. Prototyp symulatora 
zostanie rozwinięty do formy 
kompleksowej i będzie sprzeda-
wany lub licencjonowany. Prze-

widujemy również wykorzystanie 
poszczególnych wyników badań 
do własnej produkcji gier – tuma-
czy Dawid Biegun.

Gala wręczenia nagród odbędzie 
się w październiku, podczas 
Międzynarodowego Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
w Uniejowie. Trzymamy kciuki 
za projekt The Farm 51!  (mf)

Przed nami 9. edycja konkursu „Marka–Śląskie”, który honoruje osoby i instytucje 
kreujące dobry wizerunek Śląska, cieszące się uznaniem i będące ambasadorami 
województwa w Polsce i na świecie.

Konkurs organizowany przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Regionalną 
Izbę Przemysłowo-Handlową 
w Gliwicach ma promować wo-
jewództwo śląskie, koncentrując 
się na jego atutach przemysło-
wo-gospodarczych oraz na zjawi-
skach społecznych, kulturalnych, 
politycznych i sportowych.

W konkursie może zostać 
uhonorowana każda osoba 
czy instytucja, która swoją 
działalnością i postępowaniem 
kreuje dobry wizerunek Śląska, 
cieszy się uznaniem i szczególną 
opinią, jest ambasadorem woje-
wództwa w Polsce i na świecie.

– Nagroda „Marka–Śląskie” jest 
podziękowaniem za aktywne, 
przedsiębiorcze oraz odpowie-
dzialne społecznie postępowanie, 
które przyczynia się do tworzenia 
rozpoznawalnej marki Śląska. 
Wpływa to na większą atrakcyj-
ność inwestycyjną, konkurencyj-

ność oraz nowe perspektywy roz-
woju naszego regionu – tłumaczą 
organizatorzy konkursu.

Nagrody przyznawane są w ka-
tegoriach: gospodarka, nauka, 
kultura, sport, turystyka i rekre-
acja, produkt, usługa, zdrowie, 
organizacje pozarządowe, 
dziedzictwo kulturowe regionu, 
społeczna odpowiedzialność biz-
nesu, media i osobowość roku.

Kandydatów do nagrody „Mar-
ka–Śląskie” do 30 czerwca mogą 

zgłaszać jednostki samorządu 
terytorialnego, samorządy za-
wodowe, gospodarcze, wyższe 
uczelnie, stowarzyszenia, orga-
nizacje pozarządowe pożytku 
publicznego, fundacje oraz 
redakcje prasy, radia i telewizji, 
a także sami kandydaci.

Szczegóły dotyczące konkursu 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej RIPH w Gliwicach 
oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. 
 (mf/UMWŚ)

instytut Metali Nieżelaznych zdobył Złoty Medal pod-
czas XXi Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu 
Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „aRChIME-
DeS 2018”. 

Dr inż. Jerzy Kozłowski, mgr inż. 
Wojciech Mikłasz i mgr Dariusz 
Lewandowski zostali docenieni 
za technologię otrzymywania 
stopów normowanych miedzi 
i aluminium z frakcji metalicz-
nych pochodzących z przerobu 
odpadów zawierających metale 
nieżelazne. Technologia opraco-
wana przez naukowców z IMN 
umożliwia odzyskiwanie stopów 
miedzi i aluminium z surow-
ców wtórnych, pozyskiwanych 
z materiałów pochodzących 

z odpadów, m.in. elektrycznych 
i elektronicznych. Użyte w nich 
metale, po mechanicznym prze-
robie, separowane są według 
rodzajów i przetapiane w piecu 
indukcyjnym. Dzięki temu moż-
liwe jest znaczące zmniejszenie 
kosztów produkcji. Wynalazek 
„Sposób otrzymywania stopów 
normowanych miedzi i alu-
minium z frakcji metalicznych 
pochodzących z przerobu ZSEE 
lub kabli Cu i Al” został opaten-
towany.  (mf)

Masz pasję i pomysł na własną działalność? a może 
właśnie rozpocząłeś nowy biznes? Jeśli tak, V edycja 
Start IT up jest dla ciebie!

Podczas spotkania będzie można 
zasięgnąć opinii praktyków biz-
nesu, analityków finansowych, 
trenerów i wykładowców, którzy 
odpowiedzą m.in. na pytania 
związane z efektywną obecno-
ścią w Internecie, zdobywaniem 
zaufania klientów i możliwościami 
pozyskania wsparcia. Zaplanowa-
no też prelekcje m.in. Agnieszki 
Lewandowskiej „Którędy chodzą 
jednorożce? Startupów drogi do 
sukcesu” oraz Michała Jasień-
skiego „Innowacyjna przedsię-
biorczość jest jak wspinaczka na 
szczyty maksymalnej wartości”. 
Wstęp na wydarzenie jest bez-
płatny, a bilety można pobrać na: 
www. startitup5.evenea. pl.

Szczegółowe informacje oraz 
program wydarzenia dostępne 
są stronie: www.start-it-up.pl.  
Spotkanie odbędzie się w czwar-
tek 7 czerwca o godz. 17.00 
w Parku Naukowo-Technolo-
gicznym „Technopark Gliwice” 
przy ul. Konarskiego 18 c.

Organizatorami Start IT Up są: 
Park Naukowo-Technologiczny 
„Technopark Gliwice”, Politech-
nika Śląska i Akcelerator Techno-
logiczny Gliwice. Patronat nad 
wydarzeniem objęli: Prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz 
Rektor Politechniki Śląskiej Arka-
diusz Mężyk. 
 (mf)

Znajdź pomysł
na biznes

Wirtualny projekt, 
rzeczywiste wyróżnienie

Dla tych, którzy dbają 
o wizerunek Śląska

kolejny  
patent z gliwic
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https://evenea.pl/imprezy/konferencje/gliwice/start-it-up-edycja-v-190171/
http://www.start-it-up.pl/
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OGŁOSZeNia

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Numer naboru: GcOP.kD.210.2.2018

Dyrektor Gliwickiego centrum Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko podinspektora  

w wymiarze pełnego etatu na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej  
nieobecności pracownika (przewidywane okres zatrudnienia – co najmniej 1 rok) 
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• przygotowywanie sprawozdań 

GCOP (merytoryczne, raport o sta-
nie miasta, program współpracy),

• monitoring realizacji celów i zadań 
GCOP, zgodnie z procedurą tworze-
nia planów działania filii oraz moni-
torowania realizacji celów i zadań,

• pełnienie funkcji koordynatora 
czynności kancelaryjnych oraz sa-
mooceny kontroli zarządczej,

• prowadzenie spraw związanych 
z administrowaniem nierucho-
mościami GCOP,

• przygotowywanie umów wynajmu 
pomieszczeń filii GCOP,

• gospodarowanie składnikami 
majątku trwałego i wyposażenia 
GCOP,

• prowadzenie ewidencji majątku 
trwałego, środków trwałych i wy-
posażenia GCOP w systemie infor-
matycznym,

• prowadzenie spraw związanych 
z ubezpieczeniem majątku GCOP,

• koordynowanie procesu wyda-
wania zarządzeń wewnętrznych 
w jednostce,

• prowadzenie i aktualizacja reje-
strów zarządzeń, regulaminów, 
uchwał Rady Miasta, w tym Pro-
gramu Współpracy z OPRz.,

• nadzór i koordynacja udostępnia-
nia informacji publicznej, w tym 
redagowanie BIP.

wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe – udoku-

mentowane dyplomem, staż pracy  
– niewymagany lub wykształcenie 
średnie i 2 lata stażu pracy – udoku-
mentowane świadectwem pracy,

• doświadczenie w pracach biu-
rowych, administracyjnych, or-

ganizacji i zarządzaniu biurem  
– udokumentowane świadectwem 
pracy, zaświadczeniami lub innymi 
dokumentami stwierdzającym wy-
konywanie tego typu zadań,

• niekaralność za przestępstwa ści-
gane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skarbowe.

Dodatkowe wymagania:
• doświadczenie w pracy w admini-

stracji publicznej,
• biegła obsługa komputera (Micro-

soft Office, środowisko Windows).

Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność 

współpracy, samodzielność, skru-
pulatność.

Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku:
1. Miejsce pracy:
• Gliwickie Centrum Organizacji 

Pozarządowych, w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1.

2. Warunki pracy:
• praca w budynku wielokondygna-

cyjnym nie przystosowanym dla 
osób niepełnosprawnych, praca 
na II piętrze, praca z urządzeniami 
biurowymi – praca z monitorem 
ekranowym powyżej 4 godzin 
dziennie, praca z kserokopiarką, 
praca z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów poświad-
czających posiadane doświadcze-
nie zawodowe i kwalifikacje (orygi-
nały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na 
stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświad-
czenia kandydata powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.

Informacje dodatkowe:
• dokumenty aplikacyjne należy skła-

dać w terminie do 29 maja 2018 r. 
do godz. 11.00 w siedzibie głównej 
GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekre-
tariat – II piętro),

• dokumenty aplikacyjne mogą być 
przekazywane jedynie w formie 
papierowej (złożone po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatry-
wane). W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty 
decyduje data jej wpływu,

• rozmowy kwalifikacyjne z kandy-
datami, których aplikacje spełnią 
wymagania formalne, planowane 
są między 5 – 7 czerwca 2018 r. 
w siedzibie głównej GCOP przy  
ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach,

• dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77,

• dyrektor zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania 
przyczyn,

• lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne umieszczo-
na będzie na stronie internetowej 
GCOP. Będzie zawierała imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich 
miejsca zamieszkania w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego.

Numer naboru: 4/DŚ/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych wałów 9,  
zatrudni 4 kandydatów na stanowisko referenta  

w Referacie Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze etatu.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• przyjmowanie wniosków oraz wy-

dawanie decyzji administracyjnych 
z zakresu ustaw o: 
• świadczeniach rodzinnych,
• pomocy państwa osobom 

uprawnionym do alimentów, 
• pomocy państwa w wychowy-

waniu dzieci;
• wydawanie zaświadczeń z ww. za-

kresu;
• przygotowywanie korespondencji 

z zakresu prowadzonych spraw;
• przygotowywanie list wypłat dla 

działu finansowo-księgowego;
• udzielanie bieżących informacji 

klientom korzystającym z pomocy.

wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe lub średnie 

(w przypadku wykształcenia śred-
niego – udokumentowany mini-
mum roczny staż pracy w pracy 
biurowej);

• bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera i programów kompu-
terowych;

• komunikatywność;
• umiejętność sporządzania pism 

urzędowych;
• zdolność pracy pod presją czasu;
• niekaralność za przestępstwa kar-

no-skarbowe;
• umiejętność stosowania obowią-

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

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

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

• ustawa z 7 września 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do 
alimentów (DzU z 2018 r., poz. 
554) wraz z aktami wykonaw-
czymi,

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

• ustawa z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 
z poźn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe o kierunku 

administracja, prawo, ekonomia.

Informacja o warunkach pracy na sta-
nowisku objętym naborem:
• praca przy komputerze powyżej  

4 godzin dziennie, pod presją czasu,

• miejsce pracy – siedziba Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wa-
łów 9, Gliwice oraz jego filie,

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

W kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekracza 6%.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• sumienność, obowiązkowość, do-

bra organizacja pracy, odporność 
na stres.

wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

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

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

• dokumenty potwierdzające staż 
pracy (kopie świadectw pracy po-
twierdzone za zgodność z orygina-
łem) oraz kwalifikacje (kserokopie 
potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem),

• inne dodatkowe dokumenty (ksero-
kopie zaświadczeń o ukończonych 
kursach, szkoleniach, posiadane cer-
tyfikaty potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność, w przypadku 
gdy kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia, wynikającego z art. 
13a ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do zatrud-
nienia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastą-
pić zatrudnienie,

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

• oświadczenie własnoręcznie podpi-
sane o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich danych 
osobowych, zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 
z 2008 r., nr 223 poz. 1458 z późn. 
zm.)”.

Wymagane dokumenty, tj. list motywa-
cyjny oraz życiorys zawodowy, powinny 

być własnoręcznie podpisane i opatrzo-
ne podpisaną przez kandydata klauzu-
lą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą 
o pracownikach samorządowych  
z 21 listopada 2008 r. (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 maja 2018 r. w Dziale Kadr i Or-
ganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  
II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem: 
Nabór numer 4/DŚ/2018 na wolne sta-
nowisko urzędnicze – referent w Refe-
racie Działu Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie 
będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymogi 
formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz 
na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 
Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wałów 
9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się 
z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycz-
nych: 5 czerwca 2018 r.
Ostateczny termin testu merytorycz-
nego zostanie opublikowany na stronie 
internetowej www.opsgliwice.pl wraz 
z listą kandydatów spełniających wyma-
gania formalne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne nastąpi do 
4 czerwca 2018 r.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.
Wzory wymaganych oświadczeń, kwe-
stionariusz osobowy oraz „Regulamin 
naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach” zostały opublikowane na 
stronie internetowej BIP Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach > zakładka 
nabory > ogłoszenia o naborach > pliki 
do pobrania.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gliwice dla 

obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy 
ul. Bojkowską a autostradami a1 i a4 

(sporządzonego na podstawie uchwały numer  XIII/331/2016 Rady Miasta Gliwice z  4 lutego 2016 r.)
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1073) 
oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1405), a także zgodnie z art. 
5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (t.j. DzU z 2018 r., poz. 450) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 

od  4 czerwca do 2 lipca 2018 r. w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwi-
ce, ul. Jasna 31a), w następujący sposób:

poniedziałki i piątki – w godz. 8.00 – 12.00
wtorki i środy – w godz. 12.00 – 16.00
czwartki – w godz. 13.00 – 17.00
w pokoju nr 210 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami rozpocznie się 13 czerwca 2018 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a – sala 206 (II piętro) o godz. 
16.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje 

ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Gliwice z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczeniem nieruchomości, której 
uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do 16 lipca 2018 r. 

Uwagi mogą również dotyczyć pro-
gnozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnio-
nych przez prezydenta miasta dodat-
kowo Rada Miasta.

http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl/do
http://www.gcop.gliwice.pl/do
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
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SPORT

Dojrzali studenci uTW gliwice zdominowali podium zawodów X Jubileuszowej 
Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Seniorów „Trzeci wiek na start” w Łazach. 
Reprezentanci Gliwic zdobyli 30 medali, w tym 14 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych.

Do zawodów rozgrywanych 
w miniony weekend zgłosiło 
się 71 Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku z Polski, Ukrainy i Austrii. 
Startowały 1073 osoby. Gliwicki 
UTW po raz dziewiąty stanął 
na podium zwycięzców. Trium-
fował również w klasyfikacji 
drużynowej.

Złote medale dla Gliwic wy-
walczyli: Janina Bosowska 
(w dwóch konkurencjach), Ja-
nina Radłowska-Janik (w dwóch 
konkurencjach), Wiesław Kor-
nicki, Joanna Zagała, Jan Baru-

cha, Stanisław Herman, Marian 
Krawczyk, Jerzy Muszyński, 
Ewa Różycka, Jadwiga Gajos, 
Janina Lendzik i Jan Sowa. Po 
srebrne medale sięgnęli: Joan-
na Zagała, Jan Barucha, Zofia 
Dąbrowska, Wiesław Kornicki, 
Władysław Bosowski, Magda-
lena Wysocka i Edward Berwid. 
Brązowymi medalistami zostali: 
Zofia Dąbrowska, Jan Paster-
nak, Andrzej Gryziecki, Witold 
Czempiel, Czesław Pluszczew-
ski, Kazimierz Dąbkowski, Lidia 
Wieczorek, Jan Chwolka oraz 
Teresa Żylińska.

– To wielki sukces naszych stu-
dentów. Zawdzięczamy go na-
szemu słuchaczowi i trenerowi 
Czesławowi Okońskiemu, który 
mimo poważnej kontuzji przez 
cały rok trenował wytrwale 
naszych olimpijczyków. Złoty 
Puchar za zwycięstwo drużyno-
we odebrała kapitan drużyny, 
Krystyna Deja – relacjonuje 
przebieg imprezy prezes UTW 
Krystyna Jurczewska-Płońska, 
która w Łazach zebrała gratulacje 
i podziękowania za dziesięciolet-
nią współpracę i sukcesy UTW 
Gliwice. (kik)

w spotkaniu 37. kolejki lotto ekstraklasy Piast Gliwice 
wygrał z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 4:0. Dzięki 
zwycięstwu Niebiesko–czerwoni utrzymali się w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej.

– Radość jest niesamowita za-
równo u piłkarzy, jak i wszyst-
kich ludzi związanych z klubem. 
Dobry mecz przyszedł w najlep-
szym momencie, kiedy trzeba 
było wygrać i być skutecznym 
– skomentował po spotkaniu 
Waldemar Fornalik, opiekun 
gliwiczan.

Aby uniknąć degradacji, Piast 
musiał zdobyć trzy punkty. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika 
zagrali dobry mecz i zdecydo-
wanie pokonali swoich rywali. 
– Cieszy, że drużyna zdołała 
udźwignąć ten ciężar. Przed 
meczem dało się odczuć presję, 
a naszym zadaniem było ją zdjąć 

z zawodników. Przed nami urlo-
py, ale myślimy już o przyszłych 
rozgrywkach. Chcemy, żeby były 
lepsze… Na podsumowania 
i gruntowną analizę przyjdzie 
jeszcze czas. To był jednak trudny 
i nerwowy sezon. Nie przeżyłem 
takiego w żadnym klubie – dodał 
szkoleniowiec.

– Przed meczem przeprowa-
dziliśmy dużo indywidualnych 
rozmów. Dawaliśmy zawod-
nikom przekaz, żeby myśleli 

o grze i rozwiązywali problemy 
na boisku – przyznał trener 
Fornalik.

Na nietypowej dla siebie po-
zycji zagrał Tomasz Jodłowiec. 
Doświadczony pomocnik usta-
wiony był na „dziesiątce”, tuż za 
plecami Michala Papadopulosa. – 
Uznaliśmy, że to może być dobry 
pomysł. Wiedzieliśmy, że obroń-
cy oraz defensywni pomocnicy 
Bruk-Betu grają dobrze fizycznie 
i będzie trzeba grać długą piłkę, 

więc Tomek pasował do tej kon-
cepcji – zaznaczył trener. 

Przyznał również, że był zadowo-
lony z gry całego zespołu. – Byłoby 
nietaktem, gdybym chciał kogoś 
indywiudalnie wyróżnić. Każdy dał 
z siebie tyle, ile mógł. Jedni popisali 
się pięknymi bramkami, drudzy 
interwencjami, a inni ważną, ale 
mało widowiskową grą – zakończył 
Waldemar Fornalik.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA

w pierwszym rozegranym w rundzie finałowej meczu 
w Gliwicach futsalowy team Piasta Gliwice uległ drużynie 
Rekordu Bielsko-Biała 2:8.

Bielszczanie w tym sezonie nie 
mają sobie równych. Już na trzy 
kolejki przed końcem sezonu za-
pewnili sobie mistrzostwo Polski, 
a pierwszej porażki doznali do-
piero w 25. serii spotkań Futsal 
Ekstraklasy. W meczu z gliwicza-
nami bezlitośnie wykorzystywali 
każdy błąd rywala, jeszcze przed 
przerwą ustalając wynik na 4:1. 
Trzy minuty po zmianie stron 
Michał Grecz strzałem z dystansu 
zdobył drugiego gola dla Piasta, 
ale to było wszystko, na co w tym 

dniu pozwolili przyjezdni. Ko-
lejne bramki strzelali już tylko 
mistrzowie Polski, podkreślając 
tym swoją hegemonię w lidze 
w obecnym sezonie.

Porażka ta nie ma już wpływu 
na miejsce drużyny z Jasnej 
w ligowej tabeli. Wiadomo, 
że gliwiczanie bez względu na 
wyniki w ostatniej kolejce, która 
zostanie rozegrana w najbliższy 
weekend, zakończą ten sezon 
z piątą lokatą.  (kik)

30 medali i drużynowe złotoMistrz Polski 
okazał się lepszy
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Zwycięstwo i utrzymanie!
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OGŁOSZeNia
OFERTY PRACY

Oferta pracy na stanowisku:
„kierowca autobusu”  
w Przedsiębiorstwie  

komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego 

rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji za-

wodowej potwierdzającym ukończenie szkolenia okresowego 
lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność 

na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecznych i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwa-

lifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gli-
wicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplika-
cje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

KOMUNIKATY

• operator pras wulkanizacyjnych 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe: brak 
wymagań, zakres obowiązków: obsługa prasy, 
kontrola wizualna gotowego produktu, przygo-
towanie mieszanki gumowej do wulkanizacji, 
przygotowywanie wyrobów zwulkanizowanych do 
przekazania do magazynu (szlifowanie, obcinanie 
wypływek, układanie do pojemników transporto-
wych), praca w ruchu ciągłym – 4 brygady, miejsce 
pracy: Gliwice;

• ślusarz montażysta 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane do-
świadczenie zawodowe, brak nałogów, umowa
-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice, istnieje moż-
liwość zakwaterowania dla osób spoza Gliwic;

• serwisant – mechanik  
   (maszyny budowlane) 

wykształcenie min. zawodowe, 5 lat stażu pracy, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów;

• kierowca kat. C 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we, prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy, 
dostarczanie materiałów na budowę, brak nało-
gów, jedna zmiana, miejsce pracy: teren Śląska; 

• kontroler jakości 
wykształcenie zawodowe lub średnie, doświad-
czenie w produkcji będzie dodatkowym atutem, 
spostrzegawczość, dobry wzrok, zdolności manu-
alne, mobilność, zakres obowiązków: kontrola ja-
kości części samochodowych zgodnie z instrukcją, 

raportowanie do przełożonego, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: strefa ekonomiczna w Gliwicach;

• magazynier 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe: brak wymagań, mile widziane uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, zakres obowiąz-
ków: obsługa dokumentacji magazynowej, przyj-
mowanie, kompletacja, segregacja i załadunek 
towarów, jedna zmiana, miejsce pracy: Tulipan 
Park Kleszczów;

• kontroler jakości – operator 
wykształcenie: brak wymagań, zdolności ma-
nualne, programowanie i obsługa obrabiarek 
sterowanych numerycznie, sprawdzanie jakości 
wyprodukowanych elementów, sprawdzanie ja-
kości elementów do produkcji, sterowanie urzą-
dzeniem do kontroli jakości, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice;

• operator maszyn 
wykształcenie: brak wymagań, zdolności ma-
nualne, praca w produkcji, produkcja wyrobów 
spełniających jakościowe i techniczne wymagania 
klienta, utrzymanie maszyn i urządzeń w sta-
nie gotowości technicznej, poprawa wydajności 
i jakości, praca wykonywana w pomieszczeniu 
zamkniętym, trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• monter ociepleń budynków 
wykształcenie: brak wymagań, montaż ociepleń, 
tynkowanie, dbałość o powierzone narzędzia 
i materiały budowlane, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Śląska.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od ponie-

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

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

Oferty z 17 maja 2018 r.

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów S.a. w Gliwicach,  
ul. Nad Bytomką 1,

zatrudni:

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów 
aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście do siedziby PRUiM S.A. pod adresem:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

• kierowcę kat. c (karta + przewóz rzeczy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami  

do obsługi ładowarki,

• operatora z uprawnieniami  
do obsługi walca drogowego,

• operatora z uprawnieniami  
rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

komendant Straży Miejskiej 
w gliwicach,  

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 
44-121 gliwice,

 ogłasza nabór do pracy na wolne 
stanowisko urzędnicze

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie do  25 maja 2018 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  

nabor@smgliwice.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, 
jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie 
do 25 maja 2018 r. do godz. 12.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wy-
kaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej  
– gliwice Sp. z o.o.  

w gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
--------------------------------------------------
utrzymanie czystości kanalizacji na te-
renie PEC – gliwice Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 30 maja 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30 maja 2018 r. o godz. 10.30
--------------------------------------------------
Remont sieci cieplnych W.P. – 3 zadania 
remontowe na terenie miasta gliwice.
Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2018 r. o godz. 11.30
-------------------------------------------------

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

Przedsiębiorstwo 
wodociągów  

i kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych, 
organizowanych wg procedur określonych  

Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:
---------------------------------------------------
Dostawa polielektrolitu ciekłego do 
zagęszczania osadów nadmiernych, 
powstałych na centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Gliwicach.
Termin składania ofert: 29 maja 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 maja 2018 r. o godz. 10.00
---------------------------------------------------
Dostawa polielektrolitu stałego do 
odwadniania osadów ściekowych po-
wstałych na centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Gliwicach oraz Oczyszczalni 
Ścieków w Smolnicy.
Termin składania ofert: 29 maja 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 maja 2018 r. o godz. 10.10
--------------------------------------------------
Ochrona osób i mienia w PWik Sp.  
z o.o. w gliwicach.
Termin składania ofert: 30 maja 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 30 maja 2018 r. o godz. 10.00
--------------------------------------------------

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

Zarząd Budynków  
Miejskich II Towarzystwo 

budownictwa  
Społecznego, 44-100 

gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie robót budowlanych  
i instalacyjnych w zakresie: instalacji 

centralnego ogrzewania z jednoczesną  
przebudową mieszkań w celu  

wydzielenia pomieszczeń  
higieniczno-sanitarnych, docieplenie 
stropu strychu i piwnic oraz wymiana  

stolarki okiennej i drzwiowej  
w budynku mieszkalnym  

wielorodzinnym przy  
ul. Przemysłowej 8a – 8b w Gliwicach.
Termin składania ofert: 25 maja 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 maja 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbm2.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich I Towarzystwo  

budownictwa  
Społecznego  

w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego na

budowę dwóch budynków  
mieszkalnych wielorodzinnych oraz 

budynku parkingu wielopoziomowego  
w ramach realizacji zespołu  
zabudowy mieszkaniowej  

wielorodzinnej wraz z infrastrukturą 
w rejonie ulic: Samotnej, górnej, 

kujawskiej i św. Jacka w Gliwicach  
– I etap inwestycji.

Termin składania ofert: 4 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 4 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

gliwicki klub Sportowy 
PIaST S.a., ul. Okrzei 20, 

44-100 gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postę-
powania prowadzonego zgodnie 

z „Regulaminem udzielania przez Gliwicki Klub 
Sportowy „PIAST” zamówień na usługi społeczne, 
których wartość nie przekracza kwot określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 138g.  

ust 1 Rozdziału 6 ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych czyli od 30 000 euro do 750 000 euro”, na:

Świadczenie usług ochrony fizycz-
nej osób i mienia podczas imprez 
masowych organizowanych przez 

gliwicki klub Sportowy PIaST S.a. na 
stadionie przy ul. Okrzei 20 w okresie 

od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 
2020 roku.

Termin składania ofert: 5 czerwca 2018 godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2018 godz. 11.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.piast-gliwice.eu

Górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości  
i Rozwoju sp. z o.o.  

w gliwicach, 
ul. w. Pola 16, 44-100 Gliwice, 

ogłasza przetarg nieograniczony, który odbędzie się wg 
regulaminu zakupu towarów i usług zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest 
realizacja zamierzenia budowlanego 
pn. „Modernizacja lotniska użytku 

wyłącznego w Gliwicach dla  
dostosowania do wymogów kodu 

referencyjnego 1B” 
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi 
dokumentami do 21 czerwca 2018 r. do godz. 10.30 
w siedzibie zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia, wytyczne wykonawcze, 
obowiązki wykonawcy i zamawiającego i inne dane 
niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz 
przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) za-
warto w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, 
zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego 
(www.gapr.pl) do 21 czerwca 2018 r.
Dokumentację techniczną zamierzenia budowlanego 
obejmującą:
• projekt budowlany pod nazwą: „Przebudowa i roz-

budowa lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach 
– I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lot-
niska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 
1B (z możliwością przekształcenia do 2B) wraz 
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz budową instalacji paliwowej” z 25 sierpnia 
2017 r., wykonany przez firmę „innebo group”  
sp. z o.o. Warszawa,

• projekt wykonawczy „Przebudowa i rozbudowa lot-
niska użytku wyłącznego w Gliwicach – I etap wraz 
z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wy-
łącznego, o kodzie referencyjnym 1B (z możliwością 
przekształcenia do 2B) wraz z budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej oraz budową instalacji 
paliwowej” z 25 stycznia 2018 r., wykonany przez 
firmę „innebo group” sp. z o.o. Warszawa (część 
1. Projekt architektury, część 2. Projekt drogowy, 
część 3. Projekt instalacji elektrycznych, część 4. 
Projekt instalacji sanitarnych, część 5. Specyfikacje 
techniczne, część 6. Przedmiar),

można uzyskać od zamawiającego w ww. terminie, 
w formie elektronicznej, po złożeniu pisemnego 
oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione 
do reprezentowania oferenta, o wykorzystaniu jej wy-
łącznie w celu złożenia oferty w niniejszym przetargu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w siedzibie zamawiającego do 21 czerwca  
2018 r. do godz. 10.30 w jednym egzemplarzu, w trwa-
le zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem 
oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została 
złożona oraz jego terminu. 

Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się  
21 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie GAPR  
sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. W. Pola 16, w sali nr 110.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zam- 
knięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
a także zlecenia realizacji tylko części przedmiotowego 
zamierzenia budowlanego.

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach,  

ul. Górnych wałów 9, 
informuje,

że od 1 lipca 2018 r.  
zmienia organizację czasu pracy.

w piątki klienci przyjmowani będą 
od godziny 8.00 do 13.30, a kasa 
OPS czynna będzie w godzinach  

od 9.00 do 13.00.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.gapr.pl
http://gapr.pl/
http://www.opsgliwice.pl
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NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych metrażach  

i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe  

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

przez profesjonalną firmę oraz  
monitorowany telewizją przemysłową 
24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km  
od śródmieścia Gliwic.
kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, obejmującej:

• niezabudowaną dz. nr 67, 
obręb Stare Łabędy, zapisa-
ną w księdze wieczystej nr 
Gl1G/00064379/0, położoną 
przy ul. Zamkowej. Powierzch-
nia działki wynosi 0,1923 ha.

Termin przetargu: 5 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
310 000,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
Wadium: 31 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 maja 2018 r.
-------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości poło-
żonych przy ul. Floriańskiej w Gliwicach:

• prawo własności dz. nr 1253, 
obręb Szobiszowice, o pow. 
0,0417 ha, użytek Bp – zurbani-
zowane tereny niezabudowane 
lub w trakcie zabudowy, z kW nr 
Gl1G/00034961/8,

• prawo własności dz. nr 1254, 
obręb Szobiszowice, o pow. 
0,0791 ha, użytek B – tere-

ny mieszkaniowe, z kW nr 
Gl1G/00026910/7.

Powierzchnia łącznie – 0,1208 ha.
Termin przetargu: 11 czerwca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31 A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
98 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 9800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 czerwca 2018 r.
-------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości zabu-
dowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 1460/1, obręb Nowe 
Miasto, o pow. gruntu 0,0223 
ha, z kw nr Gl1G/00046913/4, 
położonej w Gliwicach przy  
ul. Zygmunta Starego, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 18 czerwca 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
55 500,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 5550,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

wydział Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieru-

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147  
z późn. zm.)

że w budynku Zakładu 
gospodarki Mieszkanio-
wej w gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomo-
ści nw. wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umoż-
liwienia zgłoszenia ewentual-

nych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

przeznaczone  
do wynajęcia:
•	 nr 293 do 4 czerwca 2018 r.

PREZYDENT  
MIASTA  

GLIWICE
INFORMUJE,

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta 
gliwice:
•	 nr 106/2018 do 31 maja 2018 r.;

przeznaczone do zbycia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 107/2018 do 30 maja 2018 r.

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

INFORMUJE,

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

że w siedzibie urzędu Miejskie-
go w gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej wojewody Śląskiego 
w biuletynie Informacji Publicz-
nej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość:

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

nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do użyczenia, 
stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
•	 nr 19/SP/2018 do 4 czerwca 

2018 r.

PREZYDENT MIASTA  
GLIWICE

INFORMUJE,

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że biuro 

Miejskiego Rzecznika konsumentów 
będzie nieczynne 12 czerwca (wtorek).

W Urzędzie Miejskim w pokoju 008 
(sekretariat) mogą Państwo uzyskać 

informację o innych instytucjach 
konsumenckich, a także otrzymać  

poradniki konsumenckie.
Do Państwa dyspozycji pozostaje:

INFOlINIa kONSuMENCka
tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16

Czynna w godzinach 8.00 – 18.00  
od poniedziałku do piątku.

W celu uzyskania porady konsumenckiej mogą 
Państwo skontaktować się z Wojewódzkim 

Inspektoratem Inspekcji Handlowej  
w Katowicach, ul. Brata Alberta 4,  

40-951 Katowice, tel. 32/356-81-00

http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.technopark.gliwice.pl
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3 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 34, rozpoczną się i ROkOwaNia PO  
ii uSTNyM PRZeTaRGu NieOGRaNicZONyM na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, obejmującej zabudowaną działkę nr 236/2, obręb 
Łabędy, zapisaną w księdze wieczystej nr Gl1G/00032921/2.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
75 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z  11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) nieruchomość 
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Zaliczka: 7500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia 
kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia 
umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).
Nieruchomość obejmująca zabudowaną 
działkę nr 236/2, obręb Łabędy, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4698/17 
z 27 czerwca 2017 r.  
I przetarg nieograniczony odbył się 14 listo-
pada 2017 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 9 kwietnia 
2018 r. i został zakończony wynikiem nega-
tywnym.

Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy ul. Głów-
nej 24. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują 
się budynki mieszkalno-usługowe, budynki 
służby zdrowia, a także tereny usługowe oraz 
kolei. Działka posiada kształt regularny, zbli-
żony do kwadratu.
Na działce posadowiony jest budynek miesz-
kalny jednorodzinny, wybudowany w 1930 r. 
w technologii tradycyjnej: ściany murowane 
z cegły, stropy drewniane, dach pokryty da-
chówką, schody drewniane. Budynek partero-
wy, podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. 
Powierzchnia użytkowa 162,40 m2. Budynek 
w bardzo złym stanie technicznym.
Budynek wyposażony w instalacje wodną, 
kanalizacyjną, energii elektrycznej. Dopro-
wadzenie i podłączenie mediów w gestii 
przyszłego nabywcy.
Dojazd do nieruchomości od ul. Głównej. 
Warunki skomunikowania nieruchomości 
należy uzgodnić bezpośrednio z Zarządem 
Dróg Miejskich w Gliwicach

Obciążenia nieruchomości
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest 
nieograniczona w czasie służebność prze-
syłu na działce nr 236/2, objętej niniejszą 
księgą wieczystą, polegająca na prawie 
do pozostawienia przewodów i urządzeń,  
tj. kabli teletechnicznych ziemnych o średnicy  
10 – 15 mm oraz słupka teletechnicznego 
o wysokości ok. 0,8 m. i o średnicy 250 mm, 
przebiegających pasem gruntu wzdłuż tych 
urządzeń o powierzchni zajęcia 30 m2 oraz do-
stępu do tych urządzeń w każdym czasie w ce-
lu dokonywania przeglądów, pomiarów, kon-
troli, konserwacji, usuwania awarii, a także 
prac związanych z eksploatacją, remontami, 
modernizacją i wymianą na nowe urządzeń 
o parametrach technicznych nie wyższych niż 
podane, z obowiązkiem każdorazowego do-
prowadzenia terenu do stanu poprzedniego, 
po wykonaniu ewentualnych robót ziemnych 
na tym terenie, przy czym Telekomunikacja 
Polska S.A. każdorazowo powiadomi właści-
ciela nieruchomości o zamiarze wykonania 
wyżej wymienionych czynności.
Przebieg urządzeń teletechnicznych jest ozna-
czony kolorem czerwonym na mapie.
Ponadto nieruchomość została obciążona 
nieograniczoną w czasie służebnością grun-
tową polegającą na prawie przejazdu i prze-
chodu przez położoną w Gliwicach działkę 
gruntu nr 236/2, objętą księga wieczystą  
nr GL1G00032921/2 Sądu Rejonowego w Gli-
wicach, wzdłuż północnej granicy działki, po-
między ogrodzeniem a budynkiem mieszkal-
nym, pasmem o szerokości 3,5 m i długości 
19,0 m, o powierzchni 66,5 m2, w miejscu 
istniejącej drogi wewnętrznej, celem za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej ulicy 
Głównej, na rzecz każdoczesnego właściciela 
nieruchomości gruntowej położonej w Gliwi-

cach, stanowiącej działkę gruntu nr 236/3, dla 
której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi 
księgę wieczystą nr GL1G/00106513/9.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała  
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 20 grudnia 2007 r.) teren położony przy  
ul. Głównej 24, obejmujący działkę nr 236/2, 
obręb Łabędy, oznaczony jest symbolem 
22Mu – co oznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
• tereny zabudowy mieszkaniowej,
• tereny zabudowy usługowej,
• tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług 

nieuciążliwych o charakterze cenotwór-
czym – komercyjnych i publicznych.

Przeznaczenie dopuszczalne:
• budynki użyteczności publicznej,
• budynki zamieszkania zbiorowego,
• pasaże handlowo-usługowe,
• mała architektura,
• zieleń urządzona, place i skwery,
• ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
• niezbędne dojazdy,
• miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych,
• urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się 
w granicach Ścisłego Obszaru Rewitalizacji 
Łabędy.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie 
i planem zagospodarowania przestrzennego.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą 
telefoniczną pod nr 32/338-64-12 lub 32/338-
-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin nieru-
chomości w danym terminie, najpóźniej na  
2 dni przed planowanym terminem. Powyższa 
informacja jest konieczna, aby nieruchomość 
została udostępniona do oględzin. 

cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej 
nieruchomości za najwyższą zaproponowaną 
cenę, bez dodatkowych warunków. Dopusz-
czalne jest rozłożenie ceny nieruchomości 
uzyskanej w drodze rokowań na raty – zgodnie 
z art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. Informujemy, że sposób zapłaty nie 
wpływa na wybór oferty – jedynym kryterium 
wyboru oferty jest cena. 

Sposób płatności 
Istnieje możliwość rozłożenia ceny nierucho-
mości na raty. W przypadku rozłożenia ceny 
na raty wysokość pierwszej raty nie może być 
niższa niż 25% zaoferowanej ceny. Pozostała 
kwota rozłożona zostanie na maksymalnie  
9 równych rat, płatnych: miesięcznie (do 
ostatniego dnia każdego miesiąca), kwartal-
nie (do ostatniego dnia każdego kwartału) lub 
rocznie (do 31 marca każdego roku). Maksy-
malny okres spłaty – 10 lat. Sposób zapłaty 
należy opisać w ofercie. Rozłożona na raty 
niespłacona część ceny podlega oprocento-
waniu przy zastosowaniu stopy procentowej 
równej stopie dyskonta weksli, stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski. Ponadto nieuisz-
czenie rat w ustalonych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek. Dopuszczalna 
jest wcześniejsza spłata rat, niż zadeklaro-
wana w ofercie.

uWaga!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny 
nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) 
na raty, zastosowanie mają przepisy o pomocy 
publicznej. 
W związku z powyższym, w przypadku 
złożenia takiej oferty przez osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne, czy też jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej, konieczne 

jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie 
również informacji, o których mowa w art. 37 
ustawy z  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(t.j. DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.) 
i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  
z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informa-
cji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (DzU z 2010 r. nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.), to jest:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de 

minimis, jakie strona otrzymała w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  
2 poprzedzających go lat, albo oświadcze-
nia o wielkości pomocy de minimis otrzy-
manej w tym okresie lub oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie (www.gliwice.eu – BIP – Wirtualne 
Biuro Obsługi – Formularze do pobrania – 
Wydział Podatków i Opłat);

2. formularza informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
dostępnego na stronie internetowej UM 
(www.gliwice.eu – BIP – Wirtualne Biuro 
Obsługi – Formularze do pobrania – Wy-
dział Podatków i Opłat);

3. sprawozdań finansowych za okres trzech 
ostatnich lat obrotowych, sporządzanych 
zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub 
ich kserokopii poświadczonych za zgod-
ność z oryginałem przez osoby uprawnione 
do reprezentowania spółki);

4. oświadczenia o sytuacji majątkowej zo-
bowiązanego;

5. oświadczenia (pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej) o zobowiązaniach finanso-
wych mających lub mogących mieć wpływ 
na płynność finansową;

6. oraz oświadczenia, że w przypadku braku 
możliwości otrzymania pomocy de mini-
mis oferowana cena zostanie zapłacona 
jednorazowo.

warunki przystąpienia do rokowań:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie 

i wysokości,
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w za-

mkniętej kopercie najpóźniej 27 czerwca 
2018 r.,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego przez osobę obecną na roko-
waniach,

• w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej – okazanie stosownego pełnomocnic-
twa wydanego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności pracow-
nika 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 aktual-
nego (wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed rokowaniami) zaświadczenia o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności zwią-
zanych z rokowaniami konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.

Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 7500,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Rokowania działka nr 236/2, obręb Łabędy, 
imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Zaliczka winna być uzna-

na na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
27 czerwca 2018 r.

wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

(w przypadku płatności jednorazowej) lub 
na poczet pierwszej raty (w przypadku 
rozłożenia na raty) zaoferowanej przez 
uczestnika, który wygra rokowania,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
rokowań nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inne rokowania lub 
przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra 
rokowania, nie przystąpi bez usprawie-
dliwienia do zawarcia umowy sprzedaży 
w wyznaczonym terminie.

Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy 
złożyć w zamkniętej kopercie w sekreta-
riacie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A lub przesłać pocztą. Zgłoszenie 
powinno wpłynąć do 27 czerwca 2018 r. do 
godz. 16.00, z zastrzeżeniem, że liczy się da-
ta 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 

236/2, OBRĘB ŁaBĘDy – Nie OTwieRaĆ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy 

oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest oso-
ba prawna lub inny podmiot,

• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się 

z warunkami rokowań i przyjmuje te wa-
runki bez zastrzeżeń,

• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty  
– jednorazowo lub w ratach (w przypadku 
wybrania płatności w ratach należy podać 
liczbę rat i sposób ich zapłaty – miesięcz-
nie, kwartalnie czy rocznie),

• kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody 
stanowiące podstawę zwolnienia z tego 
obowiązku,

• podpis oferenta.

Przebieg rokowań:
I etap – część pisemna – jawna
• komisja podaje liczbę otrzymanych zgło-

szeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki lub 
dowody stanowiące podstawę do zwol-
nienia z tego obowiązku, w przypadku 
osób wymienionych w § 5 rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU  
z 2014 r., poz. 1490),

• komisja otwiera koperty zawierające zgło-
szenia, sprawdza dane w nich zawarte, 
nie ujawniając ich treści uczestnikom, 
oraz sprawdza tożsamość uczestników 
rokowań,

• komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświad-
czenia zgłoszone przez uczestników ro-
kowań,

• komisja ogłasza, które zgłoszenia zostały 
zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do 
części niejawnej przetargu, jeżeli:
• nie odpowiadają warunkom rokowań,
• zostały złożone po wyznaczonym terminie,
• nie zawierają wymaganych danych lub da-

ne te nie są kompletne oraz nie zawierają 
dowodów wpłat lub dowodów zwolnienia 
od tego obowiązku,

• są nieczytelne lub budzą wątpliwości co 
do ich treści.

II etap – część ustna – niejawna
Komisja przeprowadza ustną część rokowań 
w zakresie wszystkich warunków koniecznych 

do zawarcia umowy oraz oferowanej ceny 
osobno z każdą z osób zakwalifikowanych 
do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje cenowe uczestników 
rokowań złożone w trakcie ustnej części ro-
kowań nie mogą być mniej korzystne od za-
wartych w pisemnym zgłoszeniu, z zastrzeże-
niem, że oferent ma prawo do jednej zmiany 
(podwyższenia) proponowanej ceny. Komisja 
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 
II etapu rokowań w terminie późniejszym. 
Po przeprowadzeniu części ustnej rokowań 
komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie 
wybiera nabywcy, przy czym w przypadku 
złożenia przez uczestników rokowań najwyż-
szych równorzędnych propozycji komisja mo-
że zorganizować dodatkowe ustne rokowania 
z tymi osobami. Za oferty równorzędne uważa 
się oferty równe co do proponowanej ceny.
Organizator rokowań zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia ro-
kowań. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana 
jest do zapłaty zaproponowanej ceny (dotyczy 
płatności jednorazowej) nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszą-
cej prawo własności z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym. W przy-
padku rozłożenia na raty – pierwsza rata wy-
negocjowanej ceny nieruchomości podlega 
zapłacie nie później niż 2 dni przed zawarciem 
umowy sprzedaży, a następne raty podlegają 
zapłacie w terminach ustalonych w protokole 
rokowań, z zastrzeżeniem, że ostatnia rata 
musi być uiszczona przed upływem 10 lat 
– licząc od dnia wpłaty pierwszej raty. Rozło-
żona na raty niespłacona część ceny podlega 
oprocentowaniu według stopy procentowej 
równej stopie redyskonta weksli stosowanej 
przez Narodowy Bank Polski. 
Wierzytelność Miasta Gliwice w stosunku 
do nabywcy o zapłatę reszty ceny sprzedaży 
podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowie-
nie hipoteki na nabywanej nieruchomości. 
Akt notarialny powinien zostać zawarty w ter-
minie 30 dni od daty zakończenia rokowań.
Koszty notarialne i sądowe związane z na-
byciem prawa do nieruchomości oraz jego 
ujawnieniem w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca. Nabywca nieruchomości zobowią-
zany jest również do złożenia w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
deklaracji podatkowej lub informacji w zakre-
sie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat przepro-
wadzania oraz warunków rokowań udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefo-
nicznie: 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-41.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4698/17 z 27 czerwca 2017 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego zabudowanej 
nieruchomości obejmującej działkę 236/2, 
obręb Łabędy, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).
Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania rokowań zgodnie z ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZNaJDZieSZ NaS Też Na:

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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OGŁOSZeNia

 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
gliwice, których organizatorem  

jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• ul. wySZyńSkieGO 14c, lokal nr 
iii, parter, i piętro, pow. 326,47 m2,  
5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia 
WC, korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia wc, 
pomieszczenie sanitarne, korytarz  
i 2 hole na i piętrze, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 479 600,00 zł
Wadium: 24 000,00 zł
Terminy oględzin: 29 maja 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• ul. GóRNycH waŁów 27, lokal nr 8, 
iii piętro (oficyna – poddasze), pow. 
37,44 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 67 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od godz. 8.30 do 
8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-93
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• ul. DwORcOwa 26, lokal nr 5, iii pię-
tro (poddasze), pow. 59,88 m2 + po-
mieszczenie przynależne na parterze: 
2,91 m2, 4 pomieszczenia, korytarz, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 101 300,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• Pl. INWalIDóW WOJENNYCh 20, lokal 
nr II, parter, pow. 92,93 m2, 5 pomiesz-
czeń, wc
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 249 800,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od godz. 9.45 
do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• ul. gROTTgERa 31, lokal nr 12, 
parter, pow. 30,60 m2 + piwnica:  
4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
Wadium: 3200,00 zł
Termin oględzin: 4 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 do 
12.15

(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach,  
tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• ul. NOwy ŚwiaT 14, garaż nr 2, par-
ter, pow. 60,72 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 15 800,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 30 maja 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• ul. BiaŁeJ BRaMy 8, 10; ByTOM-
Ska 11, 13; lokal nr 2, i piętro (wej-
ście od ul. Białej Bramy 8), pow.  
91,07 m2, 7 pomieszczeń, korytarz, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 222 100,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. 
od godz. 11.00 do 11.30, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• ul. PIaSTOWSka 7, lokal nr I, par-
ter, pow. 66,76 m2, 2 pomieszczenia 
oraz sanitariaty, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 212 100,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2018 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• ul. NaŁkOwSkieJ 1, lokal nr 4, ii pię-
tro, pow. 37,62 m2, 3 pomieszczenia, 
łazienka z wc, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 44 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 8 czerwca 2018 r. od godz. 7.45 do 8.00
(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

• ul. 22 liPca 9, lokal nr 24, iii piętro, 
pow. 37,47 m2 + piwnica: 4,21 m2,  
1 pokój, kuchnia ze spiżarką, przed-
pokój, łazienka z wc, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2018 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• ul. ROgERa 1, lokal nr 4, poddasze, 
pow. 49,43 m2, 2 pokoje, 2 przed-
pokoje, kuchnia, WC, komórka, po-
mieszczenie gospodarcze, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2018 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 98 600,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 maja 2018 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 czerwca 2018 r. od 
godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,  
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2018 r.

• ul. żóŁkiewSkieGO 2, lokal nr 5, 
pow. 56,45 m2 + piwnica: 10,26 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2018 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 113 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 4 czerwca 2018 r. od godz. 12.45 
do 13.00 
(dodatkowy termin oględzin: 12 czerwca 2018 r. od 
godz. 9.45 do 10.00, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,  
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2018 r.

• ul. DaSZyńSkieGO 11, lokal nr 1, par-
ter, pow. 46,20 m2 + piwnica: 5,68 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój; dostęp 
do WC usytuowanego na klatce scho-
dowej (parter), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2018 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 93 300,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 6 czerwca 2018 r.  od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 czerwca 2018 r. 
od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2018 r.

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

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

NIERUCHOMOŚCI

ZaRZĄD  
buDYNkóW MIEJSkICh  

I TOWaRZYSTWO  
buDOWNICTWa  

SPOŁecZNeGO SP. Z O.O. 
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11, 

ogłasza
III PRZETaRg PISEMNY  

NIEOgRaNICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa za-

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

ści gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70 
w Gliwicach. 

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

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

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

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

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

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

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

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

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

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

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

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

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

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

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

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,,OFeRTa Na ZakuP NieRucHOMOŚci GRuNTOweJ 
ZaBuDOwaNeJ PRZy ul. DaSZyńSkieGO 70  

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

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

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

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

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

ZaRZĄD  
buDYNkóW MIEJSkICh  

I TOWaRZYSTWO  
buDOWNICTWa  

SPOŁecZNeGO SP. Z O.O. 
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

 ogłasza
PRZETaRg PISEMNY NIEOgRaNICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwy-

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej 

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

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

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

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

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

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

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

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

świadczony za zgodność z oryginałem aktualny 
odpis z KRS,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,,OFeRTa Na ZakuP lOkalu użyTkOweGO 
PRZy ul. ZwyciĘSTwa 12  

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

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

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

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

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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XXiX Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach zapowiada się bar-
dzo ciekawie. w programie jest dziewięć koncertów, warsztaty dla dzieci i muzyczna 
wycieczka. usłyszymy również poezję – w Roku Zbigniewa Herberta artyści przygotowali 
utwór „Podróż Pana cogito”.

Dzięki skomplikowanej budowie, 
możliwościom brzmieniowym i po-
tężnym rozmiarom organy bywają 
nazywane królem instrumentów. 
Warto ich posłuchać, zwłaszcza że 
gliwickie kościoły mogą pochwalić 
się bardzo dobrymi instrumentami. 
– Festiwal Dni Muzyki Organowej jest 
zaliczany do najbardziej prestiżowych 
tego typu wydarzeń nie tylko w na-
szym kraju, ale i w Europie – mówi 
Wojciech Różak, dyrektor festiwalu, 
który dba o wysoki poziom artystycz-
ny i sprawną organizację wydarzenia. 
Urodził się w Gliwicach, od wielu lat 
mieszka w Szwajcarii. Obecnie gra 
na organach w kościele w Zurychu.

Festiwal rozpocznie się 27 maja 
o godz. 20.15 w kościele pw. Wszyst-
kich Świętych (ul. Kościelna 4).  
W programie koncertu jest „Suita  
św. Pawła” Gustava Holbsta i „Sta-
bat Mater” Giovanniego Battisty 
Pergolesiego. Wystąpią: Orkiestra 
Filharmonii Śląskiej im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego, Aleksandra 
Szafir-Makowska (sopran) i Roksana 
Wardenga (alt). Dyrygentem będzie 
Mirosław Jacek Błaszczyk. Również 
na zakończenie imprezy przewidziano 
wyjątkowe wydarzenie – suitę do 
poezji Zbigniewa Herberta z muzy-
ką Józefa Świdra. 3 czerwca o godz. 
20.00 w katedrze pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana 
Pawła II 5) wystąpi Chór Kameralny 
Cantores Minores Wratislavienses, 

Maria Karpeta i Marian Czerski.  
Całość poprowadzi Piotr Karpeta.

Na festiwalu co roku występują 
najlepsi europejscy muzycy. W tej 
edycji zagrają: Hanna Dys (28 maja, 
godz. 19.00, katedra), Ernst Wally (29 
maja, godz. 19.30, kościół św. Bar-
tłomieja przy ul. Bernardyńskiej 19), 
Jürg Brunner (30 maja, godz. 19.00, 
katedra), Jürgen Essl (1 czerwca, godz. 
19.00, katedra) i Krzysztof Latała  
(2 czerwca, godz. 19.30, kościół św. 
Bartłomieja). Zaprezentują się też 
studenci klasy organów Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach (31 maja, godz. 19.30, 
kościół św. Bartłomieja) i uczniowie 
Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej  
II stopnia w Gliwicach (3 czerwca, 
godz. 17.00, kościół św. Ducha 
w Ostropie).

Nowością podczas Dni Muzyki 
Organowej będzie impreza edu-

kacyjna skierowana do małych 
melomanów. 4 czerwca o godz. 
9.30 i 11.15 w katedrze zostaną 
zorganizowane warsztaty, podczas 
których dzieci zobaczą i usłyszą 
organy. 9 czerwca zaplanowano 
natomiast wycieczkę szlakiem 
organów na Górnym Śląsku. Prof. 
Julian Gembalski od godz. 8.00 bę-
dzie przewodnikiem po kościołach 
w Wilczy, Orzegowie, Chorzowie 
i Siemianowicach Śląskich.

Festiwal jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice, ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury oraz 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego. Bilety na poszcze-
gólne wydarzenia będzie można 
kupić przed koncertami. Szczegó-
łowe informacje są dostępne na  
www.dmo.gliwice.pl.
 (mm)

26 maja zaplanowano ostatnią w tym sezonie premierę 
w Teatrze Miejskim w gliwicach. Spektakl Marty Streker 
będzie lekcją tolerancji – dla małych i dużych widzów.

Utwór Rudolfa Herfurtnera to 
historia o jednym szpaku, dwóch 
szczurach i całej masie stereoty-
pów, którym nie warto ulegać. 
W spektaklu zostaną wykorzysta-
ne elementy teatru tańca i teatru 
ruchu. W obsadzie zobaczymy 
Katarzynę Kostrzewę, aktorkę 
i choreografkę, znaną z innego 
przedstawienia TM-u – „O Józ-
ku, który grał bigbit”. Kostrzewie 
będzie partnerował Paweł Maj-
chrowski. 

„Szpak Fryderyk” dostarczy 
widzom powodów do uśmie-
chu i wzruszeń. Przedstawienie 
jest odpowiednie dla dzieci od 
4 lat. Przedpremierowo sztuka 
zostanie pokazana 25 maja, a 26 
maja o godz. 16.00 zaplanowa-
no uroczystą premierę na Małej 

Scenie teatralnej przy ul. Nowy 
Świat 55–57. Informacje o bi-
letach są dostępne na stronie  
teatr.gliwice.pl.  (mm)

CZWaRTEk 24 MaJa
 ■ godz. 16.00: „Czy nasz czas na planecie Ziemia się 

kończy?” – wykład prof. Piotra Skubały w ramach 
Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Hannah Arendt: banalność zła – człowiek 
a myślenie” – wykład dr. hab. Jacka Surzyna z cyklu „Od 
Mojżesza Majmonidesa do Hannah Arendt. Wielkie po-
stacie żydowskiej religii, filozofii i polityki”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: „Gdyńska Szkoła Filmowa” – projekcje 
filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u Trans, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PiĄTek 25 MaJa
 ■ godz. 8.00–20.00: „Beksiński nieznany” – wystawa 

w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Ry-
nek 10)

 ■ godz. 18.00: „Mediany” – spotkanie autorskie 
z Krzysztofem Siwczykiem i Ryszardem Krynickim, Czy-
telnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Wszystkie nieba” – spotkanie autorskie 
Wojciecha Bauera, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Swetry i A Capella – koncerty, Biblioteka 
Centralna (ul. Kościuszki 17)

SOBOTa 26 MaJa
 ■ godz. 10.00–20.00: „Beksiński nieznany” – wy-

stawa w ramach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia  
(Rynek 10)

 ■ godz. 11.00: „Wicher” – projekcja filmowa i warszta-
ty z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Od kreski do bryły. Początki ry-
sunku i malarstwa” – warsztaty z cyklu „Od jaskini do 
salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Ślonzoczki piyknie obleczone” 
– zajęcia z cyklu „Śląsk na co dzień, Śląsk od święta”, 
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 15.00: „Historia Cmentarza Janowskiego 
we Lwowie” – wykład dr. hab. Ryszarda Tomczyka 
i dr Barbary Patlewicz z cyklu „Spotkania z Kresami 
Rzeczpospolitej”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.15: „Ferrari 312B” – seans z cyklu „Sztuka na 
ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIEla 27 MaJa
 ■ godz. 13.00–19.00: IV Święto Rodziny, park Chopina
 ■ godz. 19.00: Pod Strzechą – koncert z cyklu „Paskudo-

Fonia”, klub muzyczny 4art (ul. Siemińskiego 22)

PONieDZiaŁek 28 MaJa
 ■ godz. 18.00: „Miłość ci wszystko wybaczy” – spektakl 

dyplomowy Państwowego Policealnego Studium Za-
wodowego Wokalno-Baletowego w Gliwicach, Teatr 
Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

ŚRODa 30 MaJa
 ■ godz. 12.30: „Miłość i hazard” – Seans Seniora, kino 

Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 17.30: warsztaty interpretacyjne wokół spek-

taklu „Szpak Fryderyk”, Teatr Miejski w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: aSOT 850 „Be in the moment” – występ 
Armina van Buurena, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 19.00: Alina Rostockaja – koncert jazzowy w ra-
mach Filharmonii, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

PiĄTek 1 cZeRwca
 ■ godz. 16.00: Dzień Dziecka pod hasłem „Szpaki i inne 

zwierzaki”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 17.00: „Basia i Lucky Lood” – seans w ramach 
Dnia Dziecka, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOTa 2 CZERWCa
 ■ godz. 15.30: „Perły polskiej animacji” – projekcje fil-

mów animowanych w ramach Bajkowego Dnia Dziec-
ka, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WTOREk 5 CZERWCa
 ■ godz. 16.30: „Mogę być lepszy w szkole” – warsztaty 

z cyklu „Sztuka Lepszego Życia – czytając siebie”, Biblio-
forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

CO? GDZIE? KIEDY?Niech zabrzmią organy!

„Szpak Fryderyk”  
przyleci do teatru

10 lat 
na scenie 

kultura.gliwice.eu
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Zespół Negev z Gliwic  
15 czerwca będzie obcho-
dził 10 urodziny. w cen-
trum kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 
85) zaplanowano bardzo 
energetyczny koncert. To 
będzie świetna zabawa! 
Negev wykonuje tradycyjne pieśni 
i melodie żydowskie, które porywa-
ją publiczność do wspólnej zabawy. 
W zespole śpiewa Agnieszka Bie-
lanik-Witomska, znana z Kabaretu 
Pod Egidą i śląskich scen teatral-
nych. Podczas koncertu usłyszymy 
znane przeboje („Miasteczko 
Bełz”, „Rebeka”), piosenki z musi-
calu „Skrzypek na dachu”, a także 
utwory do słów Agnieszki Osieckiej, 
Jacka Cygana czy Wojciecha Mły-
narskiego. Występ rozpocznie się 
o godz. 19.30.   (mm)

fo
t. 

 m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne

http://www.dmo.gliwice.pl/
http://teatr.gliwice.pl

