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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

Trwają ostatnie prace na terenie Areny Gliwice. Wewnątrz montowane jest 
wyposażenie, a na zewnątrz już niebawem będzie można korzystać z toru rol-
kowego. Pętla rolkostrady wokół Areny ma 640 metrów, wykonana jest z szarej 
bezfazowej kostki brukowej. (fot. PWiK)

Na rolkach wokół Areny Gliwice

Masz dziecko, które wyczynowo uprawia sport? Naucz się mądrze je wspierać! 
Jak? Dowiesz się na spotkaniu z psychologiem sportu w Zespole Szkół Filomata. 
Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia, w siedzibie szkoły przy ul. Bojkowskiej 
20a. Początek o godz. 17.00.  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc 
ograniczona. (fot. Freepik)

Jak wychować mistrza

Kilka tysięcy sadzonek pięknych bratków zdobi kwietną rzeźbę przy ul. Dworcowej. 
Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych robią co mogą, by trzy pisanki 
przy kościele pw. św. Barbary wywoływały uśmiech na twarzach przechodniów i 
przejeżdżających ul. Dworcową kierowców. Niebawem kolorowe kwiaty ozdobią 
rzeźby również w innych częściach miasta. (fot. M. Foltyn / UM Gliwice)

Dworcowa kwitnie

Najwyższa punktacja, dwa złote medale i tytuł najlepszego zespołu elimi-
nacji to ostatnie sukcesy gliwickiego Salake. Zespół wygrał ogólnopolskie 
eliminacje i jedzie do Hiszpanii na Mistrzostwa Świata Dance World Cup 
2018. (fot. J. Koćwin)

Tancerze z Gliwic znowu najlepsi! 

Dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie 
Metali Nieżelaznych w Gliwicach, została uhonorowana w plebiscycie Wynalazczyni 
2017. Plebiscyt ma na celu inspirowanie innowacyjnego działania wśród kobiet 
przez odkrywanie i promowanie ich dorobku wynalazczego na międzynarodowych 
wystawach i targach oraz na łamach „Przeglądu Technicznego”. (fot. materiały IMN)

Wynalazczyni 2017

13-letnia Alicja Jaruk, gliwiczanka i uczennica SP7, zdobyła I miejsce na zawodach 
Pole Art Experience w Opolu! Ala od ponad 2 lat trenuje pole dance pod okiem 
Aleksandry Bednarz i ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in Mistrzostwo 
Polski Pole Sport 2017 oraz 4 miejsce na Mistrzostwach Świata 2017 w Holandii. 
(fot. T. Gas)

Akrobatka z sukcesami

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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4 kwietnia w szpitalu Miejskim nr 4 przy ul. zygmunta starego 20 ma ruszyć zmodernizowany oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla 
dorosłych. jednocześnie będzie mogło z niego korzystać siedmiu najciężej chorych pacjentów. Modernizacja szpitalnego oioM-u pochłonęła 
1,6 mln zł. Pieniądze przekazało Miasto Gliwice.

– To ważna inwestycja, ponieważ 
zapewni szpitalowi bieżącą działal-
ność na wyższym poziomie. Kolej-
ną, dużo większą inwestycją, którą 
również sfinansuje miasto, będzie 
budowa nowoczesnego pawilonu 
szpitalnego przy ul. Kościuszki oraz 
modernizacja dotychczasowych 
pomieszczeń „czwórki”. Pozwoli 
to w przyszłości uporządkować 

wszystkie oddziały Szpitala Miej-
skiego – zapowiada prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

oioM 2.0
Zdecydowanie wyższy standard 
leczenia na OIOM-ie dla dorosłych, 
unowocześnionym i powiększo-
nym do 7 stanowisk intensywnej 
terapii (w tym jedno stanowisko 
do tzw. izolowania chorego), 
to najważniejsza zmiana, którą 
w kwietniu odczują mieszkańcy 
Gliwic i powiatu gliwickiego po 
skomplikowanych zabiegach 
operacyjnych, urazach wielonarzą-
dowych, ze schorzeniami neuro-
logicznymi i internistycznymi oraz 
niewydolnością oddechową. 

– Prace na Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii dla 
dorosłych wynikały z potrzeby 
dostosowania jednostki do wy-
mogów rozporządzenia ministra 
zdrowia – podkreśla Renata 

Bryła, prezes zarządu Szpitala 
Miejskiego nr 4. 

W ramach modernizacji OIOM 
przy Zygmunta Starego wyposa-
żono w wysokiej klasy monitory 
funkcji życiowej, nowoczesne 
respiratory z możliwością 
wykorzystania najnowszych 
typów wentylacji pacjenta, 
łóżka intensywnej terapii  
z materacami przeciwodleżyno-

wymi, urządzenie nerkozastępcze 
do prowadzenia ciągłej dializy  
i klimatyzację z nowoczesną 
instalacją gazów medycznych. 
Pobyt pacjenta ma na bieżąco 
archiwizować system informa-
tyczny. 

– To nowoczesne rozwiązanie, 
które podniesie bezpieczeń-
stwo i komfort leczenia chorych 
w ciężkich stanach niewydolno-

ści krążeniowej i oddechowej, 
wymagających wspomagania 
oddechu oraz intensywnej te-
rapii farmakologicznej – mówi 
Renata Bryła. 

Inwestycję w Szpitalu Miejskim 
nr 4 sfinansowało Miasto Gliwice, 
które w minionym roku wsparło 
na kwotę 5,5 mln zł modernizację 
szpitalnego oddziału kardiologii 
przy ul. Kościuszki. (kik)

nFz podpisał aneks do dwóch umów ze spółką Vito-Med, która jest właścicielem szpitala na radiowej. umożliwi to przedłużenie o trzy 
miesiące działalności zagrożonej interny oraz izby przyjęć. brak finansowania z nFz na oddziale wewnętrznym doprowadziłby szpital przy 
radiowej do upadłości.

los szpitala w rękach właścicieli

szpitalny oioM na 7 
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przebywających na pododdziale 
udarowym. Z oddziałami szpital-
nymi Vito-Medu powiązana jest 
również całodobowa izba przy-
jęć i poradnie specjalistyczne.

W tej sytuacji Joanna Krukowska, 
od stycznia br. nowa prezes szpitala 
przy Radiowej, poprosiła władze 
miasta o interwencję. Miasto pod-
jęło się próby ratowania prywatne-
go szpitala, co w konsekwencji do-
prowadziło do spotkania w śląskim 
oddziale NFZ-u prezydenta Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza z Jerzym 
Szafranowiczem, dyrektorem ŚOW 
NFZ. Głównym argumentem w roz-
mowie było porównanie liczby łó-
żek na oddziałach wewnętrznych 
funkcjonujących w Gliwicach oraz 
powiecie gliwickim (infografika). 

Przez ponad 10 lat istnienia, do 
momentu wejścia w życie Ustawy 
o sieci szpitali, prywatny szpital 
Vito-Med sukcesywnie rozwijał 
się, obsługując rocznie w swoich 
oddziałach ponad 4 tys. pacjentów. 
Powstał na bazie SPZOZ Zespołu 
Szpitali nr 2 w Gliwicach w od-
powiedzi na rządowe zachęty do 
likwidacji Samodzielnych Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
i tworzenia spółek. Gliwicki samo-
rząd przeprowadził w nim działania 
restrukturyzacyjne i przejął całość 
zobowiązań pozostałych po Zespo-
le Szpitali nr 2, przeznaczając na 
ten cel blisko 1,6 mln zł. Zapewniło 
to nowej szpitalnej spółce pracow-
niczej dobry start bez obciążenia 
długami. Władze samorządowe 
przeznaczyły również znaczne 
środki finansowe na moderniza-
cję budynków oraz wyposażenie 
szpitala w kwocie ponad 10 mln zł, 
tworząc tym samym infrastrukturę 
lecznicy w pełni dostosowanej do 
wymogów. 

Na początku 2017 roku okazało się, 
że Vito-Med nie wejdzie do sieci 
szpitali przygotowanej przez rząd, 
bo nie zmieścił się w kryteriach 
wejścia przewidzianych nową 
ustawą. Placówka posiadająca 
jedyny w powiecie pododdział 

udarowy, a także wyposażony w 40 
łóżek oddział wewnętrzny, mimo 
iż nie spełnia wszystkich ustawo-
wych kryteriów, zdecydowała się 
ostatecznie podjąć samodzielne 
starania o przetrwanie i uzyskanie 
finansowania z NFZ-u.

w marcu br. stało się ja-
sne, że kolejnego kontrak-
tu z nFz na internę  
w Vito-Medzie nie będzie

Postawiło to placówkę przed 
widmem upadłości, bo szpital to 
system naczyn połączonych. Od-
dział wewnętrzny jest niezbędny 
do prawidłowego działania od-
działu neurologicznego i stanowi 
istotne wsparcie dla chorych 

obecnie w Gliwicach 
liczba łóżek internistycznych 
(łącznie w Vito-Medzie oraz 
szpitalu Miejskim nr 4)  
jest w przeliczeniu na  
10 tys. mieszkańców 
prawie dwa razy mniej-
sza niż w całym powiecie 
gliwickim. Gdyby internę 
w Vito-Medzie zamknięto, 
wskaźnik ten byłby już trzy 
razy mniejszy! Dlaczego 
w Gliwicach nFz likwiduje 
łóżka na oddziale we-
wnętrznym, choć jest ich 
znacznie mniej, niż to wy-
nika z potrzeb? to pytanie 
nadal pozostaje otwarte.

aneks miał zostać 
podpisany już 23 marca 

Dyrektor śląskiego oddziału NFZ 
zaproponował 3-miesięczne 
przedłużenie kontraktu na od-
dział wewnętrzny i izbę przyjęć 
Vito-Medu. Podpisanie aneksu 
zaplanowano na 23 marca, 
z datą obowiązywania do końca 
czerwca br. Dokument sygno-
wano 28 marca.

Stawką w grze o przyszłość Vi-
to-Medu było – przypomnijmy 
– bezpieczeństwo blisko 300 
tysięcy osób z miasta i powiatu 
gliwickiego.

co dalej ze szpitalem 
przy ul. radiowej? 
Los szpitala przy Radiowej jest 
obecnie w rękach jego właścicie-
li, czyli spółki pracowniczej. Pla-
cówka mogłaby funkcjonować 
w strukturze Szpitala Miejskiego 
nr 4. 

Taka intencja została już przez Vi-
to-Med wypowiedziana podczas 
wspólnej konferencji z miastem. 
Pierwszy konkretny ruch w tej 
sprawie musi jednak należeć do 
Vito-Medu.  (kik)
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Gliwice stawiają na nowoczesne technologie, także w walce o czyste powietrze.  Do 
walki ze smogiem miasto zamierza wykorzystywać drony, wyposażone w specjalne 
czujniki do kontrolowania dymu z kominów. jak wysokie technologie radzą sobie 
z niską emisją, pokazano podczas konferencji „Dronem w smog”, która odbyła się 
27 marca na terenie nowych Gliwic.

Choć obowiązująca w wojewódz-
twie śląskim uchwała zabrania 
spalania węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla,  
mułów i niskiej jakości paliw 
z odpadów węglowych, brak 
regulacji zakazujących handlu 
paliwami niskiej jakości powo-
duje, że walka ze smogiem jest 
utrudniona. 

Problemem jest zwłaszcza 
skuteczne definiowanie źródeł 
emisji zanieczyszczeń. Miasto 
Gliwice, we współpracy z firmą 
Flytronic (spółka z Grupy WB 
i wiodący w kraju producent  
bezzałogowych statków po-
wietrznych) testuje możliwości 
wykorzystania do tego celu wy-
posażonych w specjalne czujniki 
dronów. 

Urządzenia te mogą w przyszłości 
ułatwić pracę Strażników Miej-

skich i ograniczyć do minimum 
problem nielegalnego spalania 
odpadów w domowych pie-
cach. Po odkryciu źródła emisji 
zanieczyszczeń przez dron, do 
akcji wkroczą strażnicy, którzy na 
podstawie odczytów z urządze-
nia będą mogli prowadzić dalsze 
czynności zmierzające do ukara-
nia osoby spalajacej odpady.

– Przez ostatnie dwa miesiące, 
wraz ze Strażą Miejską wykony-
waliśmy pomiary nad Gliwicami 
i Katowicami. Były one prowa-
dzone z użyciem wyposażone-
go w czujnik drona, który jest 
w stanie wykryć gdzie spalane są 
śmieci. Podczas testów kilkakrot-
nie namierzyliśmy takie miejsca. 
Wyniki umożliwiły nam opraco-

wanie metodyki wykonywania 
pomiarów i tym doświadczeniem 
dzieliliśmy się podczas konferen-
cji – mówi Przemysław Tomków 
z firmy Flytronic.

Podczas konferencji eksperci 
nie tylko dzielili się wiedzą 
teoretyczną. Zaprezentowano 
również drona antysmogowego 
w działaniu. 

Straż Miejska systematycznie 
przeprowadza kontrole pieców. 
Tylko w styczniu sprawdzono 
496 palenisk, w lutym już 517. 
W wyniku akcji stwierdzono 
37 nieprawidłowości: 27 osób 
ukarano grzywną, a 10 osób 
pouczono. – Drony pozwolą 
oszczędzić nasz czas – możemy 
przeprowadzać kontrole z za-
skoczenia, zamiast wchodzić 
po kolei do każdego domu na 
danej ulicy, by sprawdzić pa-

lenisko – mówi Janusz Bismor, 
komendant Straży Miejskiej 
w Gliwicach. 

Organizatorem konferencji byli: 
Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju, Flytronic WB 
Group, Straż Miejska w Gliwicach 
oraz Polski Związek Straży Miej-
skich i Gminnych.  (mf)

Dronem w smog

stawiamy na rozwój!
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Gliwice to jedno z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce. na jego terenie przecinają się autostrady a1 i a4, a główne ciągi transpor-
towe uzupełniają liczne drogi krajowe i Drogowa trasa średnicowa – „wewnętrzna autostrada” konurbacji. to właśnie tutaj znajduje się 
największy w Polsce port śródlądowy i ważne szlaki kolejowe. nic więc dziwnego, że od siedmiu lat Gliwice są gospodarzem konferencji  
„logistyka. inwestycje. Przyszłość”.

Miasto systematycznie wzmac-
nia swoją pozycję na mapie naj- 
atrakcyjniejszych lokalizacji dla 
biznesu. Dzięki staraniom władz 
samorządowych coraz więcej 
krajowych przedsiębiorców 
i zagranicznych inwestorów 
wybiera Gliwice na siedzibę 
swoich firm.

– Nasze działania pozwalają 
zaspokajać oczekiwania inwe-
storów w zakresie nieruchomości 
niezabudowanych, które w bardzo 
szybkim tempie przekształcane są 
w wielkie centra logistyczne. Do 
tego dochodzi komunikacja dro-
gami lokalnymi. Współpracujemy 
z zainteresowanymi podmiotami, 
budując lokalne partnerstwa pu-
bliczno-prywatne, które owocują 
dobrą infrastrukturą – mówi Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic.

27 marca już po raz siódmy lide-
rzy dynamicznie rozwijającego 
się rynku debatowali w Gliwi-
cach o najnowszych trendach 
w branży logistycznej, a także 
o perspektywach rozwoju miasta 
i całego regionu.

W tym roku po raz pierwszy 
konferencja została przepro-
wadzona w autorskiej formule 
2to5, co oznacza, że poruszane 
na niej zagadnienia dotyczyły 
konkretnych kierunków rozwoju, 
istniejących możliwości techno-
logicznych i zmian prognozowa-
nych na najbliższe 5 lat. 

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się specjaliści w dziedzinie 
logistyki oraz polscy i zagraniczni 
inwestorzy. Dzięki szerokiemu 

spojrzeniu przez pryzmat nie 
tylko technologii, ale także kre-
atywności, edukacji, komunikacji 
i etyki, uczestnicy konferencji 
mieli okazję zajrzeć w realną 
przyszłość sektora.

– Gliwice to bardzo dobre miej-
sce do organizowania tego typu 
konferencji, ponieważ jest tutaj 
biznes, są bardzo duże firmy 
zainteresowane tym, aby logi-
styka była na najwyższym świa-
towym poziomie – mówi Artur 

Olejniczak z Instytutu Logistyki 
i Magazynowania.

Zrozumienie wpływu technologii 
na dynamikę zmian i kierunek 
rozwoju sektora to obecnie 
czynnik decydujący o dalszym 
rozwoju firm logistycznych. Wła-
śnie dlatego podczas spotkania 
wielokrotnie podkreślano wagę 
innowacji. 

Zaproszeni prelegenci przed-
stawili światowe trendy w wy-

branych obszarach gospodarki, 
takie jak przemysł 4.0, block-
chain, sztuczna inteligencja czy 
Internet Rzeczy.

Wśród prelegentów znaleźli 
się m.in.: Sławomir Rajch, szef 
e-commerce Raben Group, 
Raben Logistics Polska, Mattias 
Andersson, dyrektor generalny 
MTEK Consulting, Aleksandra 
Przegalińska, badacz MIT i wio-
dący specjalista od sztucznej 
inteligencji, Filiberto Amati, 
partner zarządzający Amati & 
Associates.

Projekt Trans Tritia, który za-
kłada współpracę instytucji 
przygranicznych regionów Pol-
ski, Czech i Słowacji w zakresie 
planowania i koordynacji trans-
portu towarowego przedstawił 
Tomasz Szulc, przedstawiciel 
Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju – lidera 
projektu.

Gospodarzem konferencji „Lo-
gistyka. Inwestycje. Przyszłość” 
było Miasto Gliwice. 
 (mt)

Przypominamy, że zgodnie 
z art. 191 Ustawy o odpa-
dach „Kto wbrew przepi-
sowi art. 155 termicznie 
przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów 
podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Funkcjonariusz 
Straży Miejskiej może na-
łożyć mandat w wysokości 
do 500 zł.
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już w najbliższy piątek, 30 marca, zostanie otwarta ul. siemińskiego. wszystko jest dopinane na ostatni guzik, a zmiany, jakie zaszły w tej 
okolicy za sprawą woonerfu, widać gołym okiem. Parklety stoją, drzewka rosną, można odpoczywać i cieszyć się wiosną!

Pierwszy na Śląsku i na chwilę 
obecną jedyny w regionie woon- 
erf wyciszy ruch uliczny i stanie 
się przestrzenią sprzyjającą wy-
poczynkowi. Samochody będą 
mogły poruszać się z prędkością 
ograniczoną do 20 km/h, a pierw-
szeństwo będą mieli piesi. 

Początek i koniec ok. 250-me-
trowego woonerfu zazna-
czają duże donice z zielenią, 
umieszczone przy wjeździe na 
ul. Siemińskiego od strony ul. 
Jasnogórskiej oraz na wysokości 
al. Korfantego. Pojawiło się 16 
dużych i 21 średnich donic, na-
sadzono kuliste i jesionolistne 
klony, nieco później pojawi się 
też niska zieleń.  

W kilku miejscach ustawiono 
specjalne podesty z siedziskami, 
które – usytuowane wyspowo 
– poszerzyły strefę chodników. 
Ich funkcja będzie bardzo istotna 
– tworzą miejsce wypoczynku 
i relaksu dla przechodniów oraz 
przyjazną przystań zachęcającą 
do chwili rozmowy czy wypicia 
kawy. 

Dla rowerzystów przewidziano 
miejsca na stojaki, które zostaną 
ustawione później, a dla kierow-

ców miejsca parkingowe, na 
których będzie można czasowo 
się zatrzymać. 

woonerfem można  
już spacerować, a od  
30 marca będzie możli-
wy przejazd. wówczas 
również autobus linii 
a4 będzie jeździł tak, 
jak przed pracami przy 
siemińskiego.

Inwestycja została sfinansowana 
z budżetu Miasta. Projekt prze-
budowy przygotowała firma 
Projarch Damian Kałdonek.

Ta bardzo ciekawa pod względem 
historycznym ulica z ogromnymi 
możliwościami została wybra-
na nieprzypadkowo. Kilka lat 
temu miasto przeprowadziło 
jej przebudowę, nadając nowy, 
reprezentacyjny charakter. Ulicę 
wybrukowano, wypiękniał plac 
Adama Mickiewicza, pojawił się też 
stylowy zegar. Teraz przyszedł czas 
na kolejny krok – ulica zamienia się 
w miejsce, gdzie można przyjemnie 
spędzić czas. 
 (mf)

inwestycje

woonerf prawie gotowy

będzie nowocześnie!
Halę sportową przy ul. sikorskiego w sośnicy czeka generalny remont. obiekt zyska nową nawierzchnię sportową i nowoczesne, energo-
oszczędne oświetlenie. wszystkie instalacje zostaną zmodernizowane, pojawi się pochylnia dla niepełnosprawnych i winda.

Hala sportowa w Sośnicy jest 
intensywnie eksploatowana 
od końca lat 70-tych, nic więc 
dziwnego, że wymaga remontu. 
Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych, który zarządza obiektem, 
modernizuje go sukcesywnie od 
dziesięciu lat. 

Na przełomie lat 2007–2008 
wykonano termomodernizację, 
a w 2012 r. wymieniono nagło-
śnienie i wyremontowano scho-
dy ewakuacyjne. Dwa lata temu 
odnowiony został teren pomiędzy 
halą, Młodzieżowym Ośrodkiem 
Socjoterapii i Zespołem Szkół 

Ekonomiczno-Technicznych. Od-
nowiono alejki, postawiono nowe 
ławki i energooszczędne latarnie, 
pojawiły się nowe nasadzenia, 
powstał parking. 

Wkrótce w hali rozpoczną się 
prace zmierzające do wyelimino-

wania istniejących barier archi-
tektonicznych.

jeszcze w tym roku  
pojawi się pochylnia dla 
osób niepełnospraw-
nych. w przyszłym 
natomiast rozpocznie się 
remont generalny. 

– W latach 2019–2020 planujemy 
modernizację nawierzchni hali 
sportowej, przebudowę i remont 
pomieszczeń socjalnych, zmianę 
oświetlenia na LED, modyfikację 

instalacji elektrycznej, budowę in-
stalacji całego obiektu oraz budowę 
windy dla osób niepełnosprawnych, 
która umożliwi wjazd na poziom 
pierwszego piętra – wylicza Tadeusz 
Mazur, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych. 

Dzięki wydzieleniu stref prze-
ciwpożarowych i ewakuacyjnych 
zwiększy się bezpieczeństwo 
korzystania z obiektu. 

Na czas prac hala w Sośnicy bę-
dzie wyłączona z użytkowania. 
Inwestycja zostanie sfinansowana 
z budżetu Miasta Gliwice. (mf)
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aktualności

Do końca października mają się zakończyć prace przy ul. norberta bończyka. 
Przetarg na tę inwestycję ogłosił zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. jest ona 
związana z planowaną przebudową skrzyżowania ulic toszeckiej, Myśliwskiej 
i Pionierów. obie realizacje wpłyną na poprawę przepustowości, wzrost bezpie-
czeństwa i komfort jazdy. wykonawcę powinniśmy poznać w kwietniu.

Według planów rozbudowa  
ul. Norberta Bończyka, na odcin-
ku od ul. Myśliwskiej do ul. św. 
Wojciecha wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. św. Wojcie-
cha, ma się rozpocząć w okre-
sie wakacyjnym, a zakończyć 
w październiku. W planach ZDM 
jest budowa jezdni o szerokości  
5 m w ciągu ul. Bończyka oraz 
chodnika po stronie garaży.

– Przebudowa ul. Bończyka 
jest związana z planowaną 
rozbudową skrzyżowania 
ulic Toszeckiej, Myśliwskiej, 
Pionierów. Z uwagi na bardzo 

duże natężenie ruchu w ciągu 
ul. Toszeckiej, wymuszające 
wykonywanie prac metodą 
połówkową, zasadnym jest wy-
znaczenie jednokierunkowego 
objazdu przez nowo wybudo-
wany odcinek ul. Bończyka – 
tłumaczy Anna Gilner, dyrektor 
ZDM w Gliwicach.

Jesienią, po zakończeniu ro-
bót związanych z budową  
ul. Bończyka, zostanie ogłoszony 
kolejny przetarg na rozbudowę 
skrzyżowania ulic Toszeckiej, 
Myśliwskiej, Pionierów. Zakres 
rozbudowy będzie obejmował 

odcinek ul. Toszeckiej od skrzyżo-
wania z ul. św. Wojciecha do zjaz-
du do restauracji Mc Donald’s.

– Głównym celem tej inwestycji 
jest poprawa przepustowości 
skrzyżowania, geometrii i jego 
przejezdności, zwłaszcza dla au-
tobusów. W ciągu ul. Toszeckiej 
powstanie zatoka autobusowa 
(w miejscu istniejącego przy-
stanku – kierunek Centrum), 
przebudowane zostaną istnie-
jące ciągi piesze, powstanie też 
fragment ścieżki rowerowej – 
wylicza Anna Gilner.
 (mf)

rozbudowa ul. bończyka 
usprawni ruch 

Do 31 maja dzieci i młodzież do lat 16 mogą bezpłatnie 
podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej. Później muszą zakodować ulgę na 
śkuP-ie. tym samym czas obowiązywania bezpłatnych 
przejazdów z legitymacją został przez zarząd Metropolii 
wydłużony o dwa miesiące.

Od 1 kwietnia natomiast na terenie 
całej Metropolii będzie obowiązy-
wał wspólny cennik dla biletów 
dobowych, tygodniowych, mie-
sięcznych i kwartalnych. Ponieważ 
znikną bilety okresowe z limitem 
przejazdów, nie będzie potrzeby 
rejestrowania swojego wejścia 
i wyjścia z autobusu za pomocą 
karty ŚKUP. W zamian pasażerowie 
zyskają nielimitowaną możliwość 
podróżowania autobusami, trolej-
busami i tramwajami jeżdżącymi 
w barwach KZK GOP, MZKP Tar-
nowskie Góry oraz MZK Tychy.

Po 1 kwietnia nie kupimy pa-
pierowych biletów kwartalnych, 
natomiast miesięczne zostaną 
wycofane 1 czerwca. Wszystkie 
bilety okresowe i papierowe bi-
lety jednorazowe oraz kupowane 
przez telefony komórkowe bilety 
jednorazowe staną się wspólną 
ofertą biletową organizatorów 

komunikacji działających w ob-
szarze Metropolii i obowiązywać 
będą, tak jak dotychczas, na li-
niach organizowanych przez KZK 
GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz 
dodatkowo na liniach organizowa-
nych przez MZK Tychy.

O tym, jak wyrobić kartę i jakie 
jeszcze możliwości oferuje ŚKUP, 
można przeczytać na portal.kar-
taskup.pl.  (KZK GOP)

z legitymacją 
nadal za darmo 
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jaka woda? Dobra!
sanepid wydał kolejny raport o stanie wody w Gliwicach. z przebadanych próbek wynika, że gliwicka woda spełnia wszelkie usta-
wowe wymogi, zawiera cenne minerały, ma parametry lepsze niż niektóre wody butelkowane i nadaje się do picia prosto z kranu.

Dobra – taka jest woda płynąca 
z gliwickich kranów. Dla niemal 
171 tys. osób dostarcza ją Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Pocho-
dzi z ujęć podziemnych z terenu 
Czechowic, Ligoty Łabędzkiej, 
Wilczego Gardła i Ostropy, Klesz-
czowa, Rzeczyc, a ewentualne nie-
dobory są uzupełniane zasobami 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów w Katowicach.

woda dostarczana do 
gliwickich domostw 
i punktów użyteczności 
publicznej jest regularnie 
badana. jest to woda głę-
binowa, twarda i zasobna 
w minerały, m.in. magnez, 
wapń i potas. nadaje się 
do picia prosto z kranu.

– Spełnia wymogi rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie jako-
ści wody do spożycia, a jej jakość 
i skład mineralny w niczym nie 
ustępują, a nawet przewyższają 
wiele wód butelkowanych – tłu-

maczy Alicja Pawełków z Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Gliwicach. 

Woda w Gliwicach jest określana 
jako twarda, ale nie wpływa to 
na jej przydatność do spożycia. 
Jest to efekt obecności kationów 
magnezu i wapnia w określonych 
proporcjach pozytywnie wpływa-
jących na pracę organizmu. Gli-
wicka woda mieści się w normach 
– jej twardość jest porównywalna 

z butelkowaną średnio mineralizo-
waną wodą dostępną w sklepach. 
Woda wysokozmineralizowana 
ma dwukrotnie większą twardość 
niż gliwicka „kranówka”. 

Podczas ostatniej kontroli przedsta-
wiciele gliwickiego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego wraz 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach pobrali 
506 próbek wody do badań mi-
krobiologicznych i 506 do badań 

fizykochemicznych. Wodę czerpa-
no z punktów na terenie całego 
miasta, m.in. z przedszkoli, szkół, 
bezpośrednio ze studni i Stacji 
Uzdatniania Wody oraz z działają-
cych w Gliwicach sklepów i restau-
racji. Badano mętność, twardość, 
barwę, zapach, smak, temperatu-
rę, pH, przewodność właściwą oraz 
stężenie m.in. jonów amonowych, 
azotynów, azotanów, żelaza, chlo-
ru, antymonu, boru, cyjanków, 
ołowiu, cynku, siarczanów, sodu, 

wapnia, magnezu, selenu, miedzi, 
niklu i rtęci. Wodę bada się pod 
kątem obecności bakterii grupy 
coli i Escherichia coli, ogólnej liczby 
mikroorganizmów, enterokoków 
kałowych i Clostridium perfringens. 

należy pamiętać, że na 
jakość wody, która płynie 
z kranów, ma wpływ 
również stan instalacji 
wewnętrznej budynku, 
za którą odpowiadają 
zarządcy oraz właściciele 
budynków i lokali. 

Zgodnie z zapisami wspomnia-
nego już rozporządzenia wodo-
ciągi odpowiadają wyłącznie za 
stan wody doprowadzanej do 
przyłączy. Jeżeli stan instalacji 
wewnętrznej w budynku jest zły, 
a rury są stare, do wody mogą 
przenikać szkodliwe substan-
cje, np. mangan, jest to jednak 
skutkiem wieku tych instalacji 
i zgromadzonych w nich osadów 
i nie ma związku z jakością wody 
w sieci wodociągowej.  (mf)
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jesienią w całym kraju odbędą się kolejne wybory samorządowe, podczas których 
gliwiczanie wyłonią m.in. prezydenta miasta oraz miejskich radnych. choć termin głoso-
wania nie jest jeszcze znany, rada Miasta Gliwice – zgodnie z wymogami ustawowymi 
– uchwaliła na ostatniej sesji podział miasta na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice 
i numery oraz liczbę radnych wybieranych do rM w każdym okręgu.

Rada Miasta zobowiązana była 
do dokonania podziału Gliwic 
na okręgi wyborcze do 1 kwiet-
nia. Przy wyznaczaniu okręgów 
wzięto pod uwagę m.in. liczbę 
mieszkańców.

31 grudnia 2017 r. w stałym re-
jestrze wyborców w Gliwicach 
było zarejestrowanych 169 130 
osób. Jesienią gliwiczanie wybio-
rą do Rady Miasta 25 osób, czyli 
tyle co obecnie.

1, 2, 3, 4… w którym 
okręgu zagłosujesz?
Podczas wyborów utworzone 
zostaną 4 okręgi wyborcze. 

W okręgu nr 1 (Brzezinka, 
Czechowice, Kopernik, Łabedy, 
Wojska Polskiego) mieszkańcy 
wybiorą 6 radnych, w okręgu 
nr 2 (Obrońców Pokoju, Szobi-
szowice, Śródmieście, Zatorze, 
Żerniki) – 7 radnych, w okręgu 
nr 3 (Baildona, Ligota Zabrska, 
Politechnika i Sośnica) – 5 rad-
nych, a w okręgu nr 4 (Bojków, 
Ostropa, Sikornik, Stare Gliwice, 
Trynek, Wilcze Gardło, Wójtowa 
Wieś) – 7 radnych.

kadencja upływa 
16 listopada
Kadencja rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw oraz wój-

tów, burmistrzów i pre-
zydentów miast upływa 
16 listopada. Dotychczas 
Kodeks wyborczy stanowił, 
że wybory samorządowe od-
bywały się w ostatni dzień wolny 
od pracy poprzedzający upływ 
kadencji rad.

Zgodnie z najnowszą zmianą 
w Kodeksie, datę wyborów wy-
znacza się na dzień wolny od 
pracy przypadający nie wcze-
śniej niż na 30 dni i nie później 
niż na 7 dni przed upływem 
kadencji rad.

(kik)

wybory saMorząDowe 2018

wybory z problemami

Gliwice podzielone na okręgi

brakuje pieniędzy oraz kandydatów na urzędników wyborczych. nie wiadomo, w jaki sposób kupić tysiące kamer i zorganizować 
transmisję z 28 tys. komisji wyborczych. Przedstawiciele Państwowej komisji wyborczej oraz Ministerstwa spraw wewnętrznych 
i administracji przekazali na posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego informacje o stanie przygotowań do jesien-
nych wyborów. Pozostało więcej pytań niż odpowiedzi.

Najbliższe wybory będą odby-
wać się w oparciu o zmieniony 
kodeks wyborczy. Nowe przepisy 
weszły w życie na początku roku.
Dotychczas za organizację tech-
niczną głosowania odpowiadały 
samorządy, nad którymi nadzór 
pełnili niezawiśli sędziowie.

nowe przepisy zakładają 
powołanie podlegającej 
politycznej kontroli 
administracji wyborczej.

Wprowadzają również szereg 
zmian, które zdaniem posłów PiS 
mają na celu poprawę transpa-
rentności wyborów, w tym nowe 
zasady oddawania i liczenia głosów 
oraz obowiązek transmisji online 
bądź rejestracji przebiegu głoso-
wania z każdej obwodowej komisji 
wyborczej.

21 marca, podczas posiedzenia 
komisji samorządu terytorialne-
go, przewodniczący Państwowej 
Komisji Wyborczej Wojciech 
Hermeliński oraz nowo powołana 
szefowa Krajowego Biura Wybor-
czego Magdalena Pietrzak przed-
stawili posłom i licznie przybyłym 
przedstawicielom samorządów 
terytorialnych informacje o stanie 
przygotowań do mających się od-
być jesienią wyborów samorządo-
wych. Informację o działaniach po-
dejmowanych w tej sprawie przez 

rząd przekazał Paweł Szefernaker, 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

brakuje urzędników 
wyborczych
Z informacji przekazanej przez 
przedstawicieli PKW wynika, że 
wprowadzenie nowych zasad gło-
sowania w życie rodzi wiele trud-
ności. Największym problemem 
jest brak zgłoszeń kandydatów 
na urzędników wyborczych. Jak 
informował przewodniczący Her-
meliński, na 5200 miejsc zgłosiło 
się dotychczas jedynie 1200 osób.

Problemy w rekrutacji chęt-
nych wynikają z dużej od-
powiedzialności (do zadań 
urzędników wyborczych na-
leżeć będzie między innymi 
przygotowanie i nadzór nad 
przebiegiem wyborów), braku 
jasnego określenia obowiąz-

ków, niskich wynagrodzeń oraz 
problemów ze zwrotem pienię-
dzy za podróże służbowe.

Urzędnikami wyborczymi mogą 
być pracownicy administracji 
samorządowej i rządowej, nie 
mogą oni jednak pełnić obowiąz-
ków w gminach, w których pracu-
ją. Podlegać będą powoływanym 
na wniosek MSWiA komisarzom 
wyborczym. To właśnie ta zasada, 
obok wspomnianych powyżej 
czynników, zdaniem obecnych 
na posiedzeniu komisji posłów 
opozycji może być główną przy-
czyną problemów z rekrutacją.

– Najpierw ustawodawca mówi, 
że tym ludziom nie ufa i zabrania 
im pracować w swojej gminie, 
a potem prosi, żeby zgłosili się do 
tej samej pracy w innej gminie. 
Dlaczego mieliby się zgłaszać? – 
mówił jeden z posłów obecnych 
na posiedzeniu komisji.

wybory na żywo – 
problemy z transmisją
Obok kwestii zapewnienia wy-
maganej ustawą liczby osób 
odpowiedzialnych za organizację 
wyborów, najbardziej palącą kwe-
stią są sprawy czysto techniczne.  
Jak przyznała Magdalena Pietrzak, 
Krajowe Biuro Wyborcze nie ma 
pomysłu, jak pozyskać wymagane 
ustawą kamery, które mają zapew-
nić transmisję, a tam gdzie to nie-
możliwe, rejestrację głosowania.

zamówienie odpowiedniej liczby 
kamer jest zadaniem kosztow-
nym oraz trudnym do przeprowa-
dzenia, ponieważ obwodowych 
komisji wyborczych jest w Polsce 
ok. 28 tysięcy, KBW ciągle nie 
zdecydowało, czy przeprowadzi 
jedno zamówienie centralne (któ-
re z racji unijnych regulacji doty-
czących przetargów tej wartości 
może być bardzo długotrwałe), 

czy powierzy obowiązek nabycia 
sprzętu gminom (co z kolei może 
prowadzić do kłopotów z brakiem 
kompatybilności). Nieznane są 
także wytyczne co do kwestii 
przesyłu ogromnej ilości danych 
związanych z transmisjami.

Obawy związane z obowiązko-
wym nagrywaniem i transmisją 
online obrazu z przebiegu głoso-
wania i liczenia głosów ma rów-
nież Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych. GIODO zwra-
ca uwagę na konieczność zagwa-
rantowania prawa do ochrony 
wizerunku obywateli, szczególnie 
w przypadku komisji wyborczych 
zlokalizowanych w szpitalach 
i placówkach więziennych.

wybory będą 
kosztować 605 mln zł
Kwestia zapewnienia wynagrodzeń 
nowej administracji wyborczej oraz 
konieczność zakupu ogromnych 
ilości sprzętu elektronicznego istot-
nie wpływa na zwiększenie prze-
widywanych kosztów jesiennych 
wyborów. zdaniem poprzedniej 
szefowej kbw potrzebne byłoby 
na to nawet 605 mln zł i noweli-
zacja ustawy budżetowej, w której 
na przeprowadzenie tegorocznych 
wyborów przewidziano kwotę nie-
spełna 308 mln zł. Takie zmiany 
nie zostały jednak jeszcze zapla-
nowane.

Łukasz Oryszczak
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W Polsce najpopularniejszym gatun-
kiem jest wierzba biała. Drzewo rośnie 
zazwyczaj na brzegach rzek, przy rowach 
i w miejscach o wilgotnym podłożu. 
Wczesną wiosną jest obsypane kwiata-
mi, zwanymi kotkami lub baziami. Giętkie 
gałęzie wetknięte w ziemię rosną bardzo 
szybko, dając początek nowym roślinom. 

W Biblii wierzba wymieniona jest w kilku 
księgach i symbolizuje życie, które potra-
fi odrodzić się w trudnych warunkach. 
Gałązki często są wykorzystywane przy 
tworzeniu palm święconych siedem dni 
przed Zmartwychwstaniem, w tak zwaną 
Niedzielę Palmową. Takiej poświęconej 
palmie przypisuje się lecznicze, magicz-
ne działanie. Trzymana w domu chroni 
przed złem. Dawniej na Śląsku połykano 
bazie – wierzono, że można w ten sposób 
wyleczyć ból gardła. Czy metoda działa, 
trudno powiedzieć, pewne jest natomiast 
to, że w korze wierzby występuje salicyna 
działająca przeciwzapalnie, przeciwgo-
rączkowo i ściągająco. Wierzba w me-
dycynie ludowej leczy także nerwobóle, 
ułatwia zasypianie i uspokaja. 

świątecznie

Wielkanocny zielnik
bukszpan, tarnina, wierzba, rzeżucha  – to zielone symbole wielkanocy. świąteczne rośliny zdobią  
nasze stoły i koszyczki, niektórych z nich używamy także w kuchni. czy znacie ich tajemnice?

Dziki gatunek śliwy zwany też tarką. 
W Polsce pospolity krzew na niżu 
i w niskich górach, jest rośliną miodo-
dajną, wydaje smaczne owoce, a jego 
drewno jest twarde. Tworzy bardzo 

gęste i cierniste zarośla nazywane 
czyżniami – to bezpieczne ostoje dla 
zwierząt. W tradycji ludowej kłujące 
gałązki były używane do wykonania 
cierniowej korony Ukrzyżowanego 
i symbolizowały mękę Jezusa. Miąższ 
owoców tarniny smakuje najlepiej 
po przemrożeniu – należy jednak 
wystrzegać się pestek, zawierają 
bowiem toksyczny cyjanowodór. 
W kosmetyce owoce są używane do 
sporządzania maseczek na twarz. 
W ziołolecznictwie używa się zarów-
no owoców (bogatych w garbniki), 
jak i kwiatów (na przykład w leczeniu 
kamicy nerkowej).

A tak naprawdę: pieprzyca siewna. 
Choć może trudno w to uwierzyć, jest 
rośliną z rodziny kapustowatych, tak 
jak kapusta, rzodkiew czy lewkonia. 
Jest chętnie używana jako przyprawa 

do zup, sosów, surówek, sałatek i se-
rów. Nic w tym dziwnego, bo zawiera 
witaminę C, B1 i K. Mało kto wie, że 
nasiona rzeżuchy są bardzo oleiste 
(22–23% oleju). Roślina ta symbo-
lizuje wiosenną zieleń i odrodzenie 
przyrody. Często stawiana na stole, 
pachnąca rzeżucha ułatwia trawie-
nie i obniża poziom cukru we krwi. 
Nie należy z nią jednak przesadzać 
– jest silnie moczopędna. Łatwo sa-
modzielnie wyhodować ją w domu 
– wystarczą nasiona i mokra lignina 
albo wata.
 (mm)

W Polsce najczęściej uprawianym 
gatunkiem jest bukszpan zwyczajny, 

zwany też wieczniezielonym. Ten po-
pularny krzew nie zrzuca liści na zimę 
i jest sadzony jako roślina ozdobna. 
Rośnie powoli, ale jest długowieczny 
i wytrzymały na trudne warunki atmos-
feryczne. Pewnie dlatego jest uważany 
za symbol nieśmiertelności i bardzo 
często wkłada się gałązki tej rośliny do 
wielkanocnego koszyczka. Niektórzy 
plotą wianki z bukszpanu albo używają 
go w świątecznych stroikach – podobno 
odstrasza złe moce i symbolizuje odra-
dzającą się przyrodę.

bukszpan

rzeżucha

wierzba

tarnina

Praca urzędu Miejskiego, z wyjątkiem 2 
kwietnia, będzie przebiegała w normalnym 
trybie godzinowym, co oznacza, że od po-
niedziałku do środy sprawy w urzędzie przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz Jasnej 31a będzie 
można załatwić w godz. od. 8.00 do 16.00, 
w czwartek w godz. od 8.00 do 17.00, na-
tomiast w piątek w godz. od 8.00 do 15.00. 

Palmiarnię będzie można odwiedzić w dru-
gi dzień świąt, 2 kwietnia, w godz. od 10.00 
do 18.00. W Wielką Sobotę 31 marca oraz 
w Wielkanoc 1 kwietnia Palmiarnia będzie 
nieczynna. 

W Wielką Sobotę zamknięta będzie również 
biblioteka centralna i wszystkie jej filie. 

Dyżur w godz. od 8.00 do 12.00 będzie 
pełnić Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 
1). Pracownicy biblioteki przypominają, że 
przy głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach znajduje się wrzutnia, 
dzięki której czytelnicy mogą zwrócić książki. 

Również wszystkie oddziały Muzeum 
w Gliwicach w Wielką Sobotę będą za-
mknięte.

Kryte pływalnie Mewa na Sikorniku i olim-
pijczyk na osiedlu Kopernika będą nieczyn-
ne 1 i 2 kwietnia. Pływalnia Delfin przy ul. 
Warszawskiej będzie zamknięta 1 kwietnia, 
natomiast 2 kwietnia będzie można z niej 
skorzystać w godz. od. 14.00 do 22.00. Hala 
sportowa w sośnicy będzie funkcjonowała 
według ustalonego harmonogramu, a orlik 
przy ul. Jasnej każdego świątecznego dnia 
będzie czynny od godz. 6.00 do 22.00.

Giełda samochodowa od 31 marca do 2 
kwietnia będzie nieczynna. 1 i 2 kwietnia 

zamknięte będzie również schronisko dla 
zwierząt przy ul. Wschodniej oraz boiska 
przy ul. Lekarskiej, Fiołkowej, Radomskiej 
i Niezapominajki. W pozostałe dni boiska 
będą czynne zgodnie z harmonogramem.
 (mf)

w związku ze świętami wielkiej nocy przypominamy, że w poniedziałek 2 kwietnia urząd Miejski 
będzie nieczynny. jak w okresie świąt będą działały miejskie jednostki i podlegające im obiekty? 

z pływalni Delfin będzie można 
korzystać 2 kwietnia w godz. od. 
14.00 do 22.00
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świątecznie

tak, mamy internet i coraz lepsze smartfony, ale tradycja wysyłania bliskim świą-
tecznych kartek trzyma się jeszcze mocno. Przed wielkanocą wiele osób stawia 
sobie za punkt honoru oklejenie ich znaczkami w specjalnej emisji. Że trzeba stać 
po nie w kolejkach na poczcie? bez znaczenia! Doceniając ten zapał i poświęcenie, 
postanowiliśmy zebrać popularne motywy polskich wielkanocnych „ząbków”. Do-
łączyliśmy też garść ciekawostek dotyczących historii znaczka i pocztówki.

Kartki pocztowe stworzono 
w Wielkiej Brytanii. Pierwsza 
z nich najprawdopodobniej była 
wysłana dla żartu – w 1840 roku 
pisarz Theodore Hook wysłał do 
siebie kartkę, na której nakleił 
znaczek i narysował karykatury 
pracowników poczty. Właśnie 
wtedy bowiem Wielka Brytania 
uruchomiła pierwszy na świe-
cie system usług pocztowych 
opłacanych z góry, wydając 
znaczek „Black Penny”. Kartka 
doszła i historycznie uznawa-
na jest za pierwszą pocztówkę. 
W roku 2002 została sprzedana 
na aukcji za prawie 32 tysiące 
funtów!

Kurczaki w Zeppelinie
Kariera kartek pocztowych szybko 
nabrała rozpędu, a dużą ich część 
rozsyłano na święta. Motywy hi-
storycznych kartek wielkanocnych 
były bardzo różne – poza typowo 
religijnymi pojawiały się patrio-
tyczne (na przykład motyw wy-
chodzącego z kartki orła), a także 
prezentujące… nowe technologie 

(kartka z 1913 r. pokazywała kur-
częta lecące Zeppelinem). Kartki 
zdobiły dzieła znanych artystów 
– malowali je m.in. Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer czy Jacek Mal-
czewski.

Pocztówka  
przyszłego noblisty
Polska nazwa „pocztówka” wzię-
ła się z konkursu, który zorga-
nizowano w Warszawie w 1900 
roku. Spomiędzy propozycji 
(m.in. „listówki”, „odwrotki” 
czy „niedyskretki”) jury, w skład 
którego wchodzili autorzy Słow-
nika Języka Polskiego, wybrało 
nazwę używaną do dziś. Zwy-
cięzcą był… ukrywający się pod 
kobiecym pseudonimem Henryk 
Sienkiewicz!

Świeża tradycja  
„jajek na ząbkach”
Przez dziesięciolecia Poczta Pol-
ska nie wydawała oddzielnych 

serii znaczków pocztowych, po-
święconych Wielkanocy. Świą-
teczne nawiązania pojawiały 
się sporadycznie – na znacz-
kach emitowanych w ramach 
tematów dotyczących sztuki 
sakralnej czy propagowania 
zwyczajów ludowych. Otwar-
cie na motywy wielkanocne 
nastąpiło w 1995 roku, kiedy 
wprowadzono do obiegu serię 
czterech znaczków „Pisanki 
polskie”. Regularnie symbole 
wielkanocne zaczęły gościć na 
polskich „ząbkach” od 1997 
roku.

Każda edycja inna! 
1997 – święcenie palm, malo-
wanie pisanek, święcenie pokar-
mów i śmigus-dyngus
1998 – Baranek Paschalny na tle 
krzyża i Jezus Chrystus 
1999 – sceny z czternastowiecz-
nego Poliptyku Grudziądzkiego: 
modlitwa w Ogrójcu, dźwiganie 
krzyża przez Chrystusa i Zmar-
twychwstanie oraz XV-wieczny 
obraz Piety z Tubądzina 

2000 – Chrystus złożony do gro-
bu i Chrystus Zmartwychwsta-
ły na tle koła, symbolizujący 
w ikonografii Boga, wieczność 
i nieskończoność
2001 – niewiasty u grobu Jezu-
sa Chrystusa oraz zmartwych-
wstały Syn Boży w otoczeniu 
apostołów (w konwencji śre-
dniowiecznego witrażu)
2002 – świąteczna palma oraz 
kurczęta 
2003 – Syn Boży w ludowym 
rzeźbiarstwie jako Chrystus 
Frasobliwy oraz Chrystus Zwy-
cięzca 
2004 – gałązki wierzby oraz za-
jączek i baranek 
2005 – zajączek oraz pisklę 
w otoczeniu kwiatów

2006 – ludowe tradycje Niedzieli 
Palmowej i śmigus-dyngus 
2007 – baranek upleciony ze 
słomy i kurka wykonana z drew-
nianych pisanek
2008 – pisanki na zielonej ser-
wetce 
2010 – baranek z chorągiewką 
wielkanocną na tle zielonej łąki 
oraz koszyk z jajami wielkanocnymi 
2011 – znów powrót sztuki lu-
dowej i wycinanki: zając wśród 
kwiatów i wielkanocny baranek
2012 – wielkanocny baranek, jajko 
i zając w barwnej wersji graficznej
2013–2018 – pisanki: kozienicka 
i opoczyńska, opolska i kurpiow-
ska, huculska, łemkowska i lu-
belska, lipska, kraszanka opolska
 (kik)

za nami niedziela Palmowa – jedyne radosne wydarzenie przed zmartwychwsta-
niem. zawsze ciekawiło mnie, dlaczego triumfalny wjazd jezusa do jerozolimy, choć 
stanowi początek wielkiego tygodnia, nie dorównuje popularnością innym motywom 
świątecznym podejmowanym przez sztukę chrześcijańską.

Wielkanoc „ab ovo”…
…czyli od początku – od jaja. 
Tajemnicę ukrytego w skorupce 
nowego życia (niewidocznego, 
a jednak istniejącego) podej-
mują wszystkie religie, nie tylko 
chrześcijaństwo. Dla katolików 
święcone jajko to symbol ży-
cia wiecznego, w myśl zasady: 
wszystko co umiera, potem 
się odradza. We współczesnej 
architekturze również możemy 
się spotkać z tym symbolem. 
W muzeum Salvadora Dalego 
w Hiszpanii na przykład to 
monstrualne jajka dekorują… 
fragment elewacji!

Czaszka praojca
W Wielkim Tygodniu wielokrotnie 
wracamy myślą do Golgoty – Góry 
Czaszki, na której ukrzyżowano 
Chrystusa i dwóch złoczyńców. 

Skąd wzięła się jej nazwa? Według 
tradycji żydowskiej, na jednym ze 
wzgórz w pobliżu Jerozolimy po-
grzebano czaszkę praojca – Ada-
ma. Prawdopodobnie to skłoniło 
ewangelistów do umiejscowie-
nia końca Drogi Krzyżowej na 

wzgórzu o takiej właśnie nazwie. 
Przedstawienie Golgoty częste 
jest w sztuce sakralnej, można je 
również spotkać w wersji symbo-
licznej na elewacjach budynków. 
To wizerunek krzyża ustawiony na 
czymś w rodzaju góry.

Ten, który  
zdradził Pana 
Historia męki i śmierci Pańskiej 
zawiera w sobie wiele wątków, 
z których jeden stanowi postać 
„czarnej owcy” wśród apostołów, 
Judasza Is(z)karioty. Jak radzili 
sobie artyści z tą złą, a zrazem 
tragiczną postacią? W Ostatniej 
Wieczerzy Leonarda da Vinci 
ciężar kompozycji spoczywa na 
centralnie umieszczonej postaci 
Jezusa i nie akcentuje trzynastego 
Apostoła, ale Domenico Chirlan-
daio we florenckim obrazie o tej 

samej tematyce sadza samotnego 
Judasza po drugiej stronie stołu, 
naprzeciw Chrystusa i apostołów. 
Czasami Judaszowi nie malowa-
no aureoli albo wsadzano mu 
w rękę sakiewkę z pieniędzmi. To 

trzydzieści srebrników, za które 
sprzedał Syna Bożego. Wyrzuty 
sumienia miały go dręczyć tak 
bardzo, że się powiesił. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Pieta w kościele 
pw. wniebowzięcia 
najświętszej Maryi 
Panny przy ul. sta-
romiejskiej.

Na elewacji budynku przy 
ul. Franciszkańskiej znajduje 
się znak, który kojarzy się 
z Wielkanocą
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warto wieDzieć

Handlujesz? sprawdź!
Podczas ostatniej sesji rady Miasta gliwic-
cy radni jednogłośnie przegłosowali zmiany 
w opłatach targowych. jakie są najważniejsze 
zmiany?

wystartowała jubileuszowa X edycja konkursu Prezy-
denta Miasta Gliwice „liderzy społeczni Gliwic”, którego 
celem jest nagradzanie najaktywniejszych społeczników 
i organizacji działających w naszym mieście.

W pierwszym etapie konkursu 
każdy mieszkaniec może wy-
typować swoich kandydatów, 
którzy powalczą o nagrody 
w pięciu kategoriach: Organi-
zacja Roku 2017, Debiut Roku 
2017, Lider Społeczny Roku 
2017, Inicjatywa Roku 2017 
oraz Biznesowy Dobroczyńca 
Roku 2017.

Oceny wszystkich 
zgłoszeń dokona 
komisja konkur-
sowa powołana 
przez Prezyden-
ta Miasta, skła-
dająca się m.in. 
z ubiegłorocznych 
laureatów i przedsta-
wicieli gliwickich organi-
zacji pozarządowych.

 – Ten konkurs jest doskonałą 
okazją, żeby podziękować tym, 
którzy działają na rzecz lokal-
nej społeczności w różnych 
obszarach, m.in. organizując 
spotkania, warsztaty, wyda-
rzenia kulturalne, wspierając 
potrzebujących. Zależy nam na 
tym, żeby społecznicy, którzy 

działają niestrudzenie i często 
pozostają w cieniu, dostali wy-
raźny sygnał, że to, co robią, 
jest w Gliwicach potrzebne. 
Poza tym na laureatów czekają 
nagrody pieniężne w wysokości 
3000 zł, za wyjątkiem Bizne-
sowego Dobroczyńcy Roku – 
mówią pracownicy Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych, organizującego 
konkurs. – Warto więc 

poświęcić chwilę na 
wypełnienie formu-
larza i zgłoszenie 
swojego kandy-
data.

Szczegółowe infor-
macje o konkursie, 

regulamin oraz formularze 
zgłoszeniowe dla poszczególnych 
kategorii dostępne są na stronie 
www.gcop.gliwice.pl oraz we 
wszystkich filiach GCOP. Na 
zgłaszanie kandydatów jest czas 
do 13 kwietnia do godz. 18.00. 
W razie pytań należy kontakto-
wać się z filią GCOP – Centrum 
Organizacji Kulturalnych Perełka, 
tel. 32/775-20-53, cok@gcop.
gliwice.pl.  (GCOP)

Doceńmy 
społeczników
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Poradnia będzie miała  
nową siedzibę

Działająca przy ul. warszawskiej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wkrótce 
przeniesie się do nowej, większej siedziby. będzie w niej kontynuować dotych-
czasowe zadania, ale w lepszych warunkach. Pozwoli to poprawić jakość pracy 
poradni w zakresie dostępności do diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.

Od 31 sierpnia Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna 
będzie mieściła się w bu-
dynku przy ul. Aleksandra 
Gierymskiego 1. Przez lata 
miało w nim siedzibę III Liceum 
Ogólnokształcące, które zostało 
przeniesione na os. Kopernika 
i włączone do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8. 
Zgodnie z przyjętą na ostatniej 
sesji uchwałą, wraz ze zmianą 

siedziby poradni, rozszerze-
niu ulegnie również zakres 
działalności placówki. Obok 
realizacji dotychczasowych 
zadań statutowych pracownicy 
będą prowadzili szkolenia dla 
kadry pedagogicznej gliwickich 
jednostek oświatowych oraz 
rodziców.

Na ostatniej sesji radni jedno-
głośnie podjęli również decy-

zję o wygaszeniu z dniem 31 
sierpnia Gliwickiego Ośrodka 
Metodycznego. W związku 
ze zmianami prawnymi więk-
szość zadań placówki przejmie 
Regionalny Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „WOM” 
w Katowicach. Śląski Kurator 
Oświaty oraz związki zawodo-
we pozytywnie zaopiniowały 
likwidację.
 (mt)

Głównym celem zmian opłat 
targowych jest ujednolicenie 
stawek i dostosowanie ich do 
realiów funkcjonowania sfery 
handlu w mieście. Najważniej-
sze zmiany to ujednolicenie 
opłaty dla stanowisk handlo-
wych w określonych przedzia-
łach powierzchni handlowej, 
bez względu na rodzaj prowa-
dzonej sprzedaży.

– Odchodzimy od rozróżniania 
opłat dla tzw. sprzedaży z ręki, 
ziemi, stołu czy straganu. Na 
targowiskach zorganizowanych 
będą obowiązywały niższe 
opłaty, proponujemy też pre-
ferencyjne stawki dla dodat-
kowych stanowisk handlowych 
tworzonych przed budynkami 
sklepów – referował podczas 
sesji RM Ryszard Reszke, skarb-
nik Miasta Gliwice.

opłata w takich miej-
scach będzie kształto-
wać się na poziomie 
60% wysokości stawek 
przewidzianych dla 
sprzedających w po-
zostałych miejscach, 
z wyjątkiem stanowisk 
o powierzchni do 2 m2, 
dla których zapropono-
wano stawkę w wysoko-
ści 5 zł. 

Odrębne stawki będą obowią-
zywały dla sprzedaży choinek; 
zachowana zostanie symbo-
liczna 1-złotowa opłata dla 
sprzedaży prowadzonej na 
kiermaszach organizowanych 
przez rady osiedlowe.

 Z opłat nadal zwolniona będzie 
sprzedaż kwiatów, owoców i wa-
rzyw uzyskanych z własnej dział-
ki, prowadzona na powierzchni 
do 1 m2. Przyjęta uchwała nie 
obejmuje zmian opłat pobiera-

nych na terenie giełdy samocho-
dowej.

– Wprowadzane zmiany mają 
sprzyjać promocji i rozwojowi 
targowisk zorganizowanych, na 

których obowiązuje wyższy stan-
dard sprzedaży – podsumowuje 
Alicja Knyps, naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
 (mf)
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warto wieDzieć

Masz dużą rodzinę? skorzystaj! 
Duże rodziny mieszkające w Gliwicach mogą przyłączyć się do jednego z dwóch działających na terenie miasta programów, zyskując w zamian 
dostęp do atrakcyjnych zniżek. Dołącz i płać mniej m.in. za przejazdy kolejowe, bilety do teatru czy wejściówki na basen.

Gliwickie rodziny wielodzietne 
mają do wyboru dwa obecnie re-
alizowane w mieście programy: 
gminny – Rodzina 3+ oraz ogól-
nopolski – Karta Dużej Rodziny. 
Do obydwu można przyłączyć 
się niezależnie od osiąganego 
dochodu, a każdy z nich gwaran-
tuje korzystne zniżki i ulgi.

Pomoc od miasta
Program Rodzina 3+, realizo-
wany od początku 2013 roku, 
przeznaczony jest dla członków 
rodzin wielodzietnych miesz-
kających na terenie miasta. 
Uczestnikiem programu mogą 
być rodzice (lub rodzic) i inni 
opiekunowie (lub opiekun), 
którzy mają na utrzymaniu tro-
je lub więcej dzieci w wieku do 
18. roku życia lub do 24. roku 
życia – jeżeli dziecko się uczy 
lub studiuje. Aby przystąpić do 
programu, należy złożyć wniosek 
w Urzędzie Miejskim na stano-
wisku Konsultanta ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów, na parte-
rze budynku przy ul. Zwycięstwa 
21. Po pozytywnej weryfikacji 
złożonego wniosku (w terminie 
do 30 dni), każdy członek rodziny 
otrzymuje kartę na 3 lata lub do 
momentu posiadania uprawnień 
do korzystania z programu.

Posiadacz karty może korzystać 
z ulg i zniżek u partnerów pro-
gramu. Obecnie w programie 
bierze udział 75 partnerów, 
w tym 14 jednostek organi-
zacyjnych miasta oraz 61 firm 
prywatnych. Szczegółowy, na 
bieżąco aktualizowany wykaz 
znajduje się na stronie gliwice.
eu/dla-mieszkancow/rodzina-3/
partnerzy-programu#miejskie

warto z kartą
Drugim programem przezna-
czonym dla rodzin wielodziet-
nych jest ogólnopolska Karta 

Dużej Rodziny (KDR). Prawo do 
jej posiadania przysługuje ro-
dzinie, która ma na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci, w tym 
także rodzinie zastępczej oraz 
osobie prowadzącej rodzinny 
dom dziecka. Karty rodzicom 
wydawane są bezterminowo, 
dzieciom zaś do 18. lub 25. 
roku życia, jeśli kontynuują 
naukę.

Podobnie jak w przypadku 
karty Rodzina 3+, posiadacz 
Karty Dużej Rodziny ma prawo 
do skorzystania ze zniżek ofe-
rowanych przez partnerów, do 

których należą zarówno instytu-
cje państwowe, jak i firmy pry-
watne. Obecnie w programie 
jest ponad 3 301 partnerów, 
ich pełna lista znajduje się na 
stronie rodzina.gov.pl.

KDR wydawana jest w dwóch 
formach: tradycyjnej (tj. plasti-
kowej), a od 1 stycznia 2018 r. 
również elektronicznej (tj. na 
urządzeniach mobilnych). Osoby, 
które złożyły wniosek o przy-
znanie KDR przed 1 stycznia 
2018 r., mogą złożyć wniosek 
o domówienie jej w formie 
elektronicznej. Warto zrobić to 

do końca 2019 r., gdyż później 
wydanie drugiej formy karty 
będzie płatne. Elektroniczna 
KDR daje więcej możliwości niż 
karta tradycyjna. Dzięki aplika-
cji mKDR karta elektroniczna 
udostępniana jest posiadaczom 
w ciągu kilku minut od momentu 
rozpatrzenia wniosku (czas ocze-
kiwania na kartę tradycyjną to 
kilka tygodni). Ponadto rodzice 
i małżonkowie rodziców mogą 
wyświetlać karty wszystkich 
członków rodziny, dzięki czemu 
karty tradycyjnej nie trzeba mieć 
przy sobie.

złóż wniosek przez 
internet
Wniosek o wydanie KDR składa 
się w urzędzie gminy właściwym 
dla miejsca zamieszkania rodziny 
wielodzietnej bądź przez Portal 
Emp@tia. Drugi sposób pole-
cany jest szczególnie osobom 
posiadającym kartę tradycyjną 
i ubiegającym się o kartę elek-
troniczną. Dokładne informacje 
na temat sposobu składania 
wniosku w wersji elektronicznej 
znajdują się na stronie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (https://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-
dziecmi/karta-duzej-rodziny/
mkdr).  (mt)

coraz więcej urzędowych spraw można załatwić przez internet. Żeby bez wychodzenia z domu zameldować się czy złożyć wniosek o wydanie 
dowodu osobistego, wystarczy posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. 

Czym jest profil zaufany? To bez-
płatne narzędzie, dzięki któremu 
można potwierdzać swoją toż-
samość w internecie (służy jako 
elektroniczny podpis). Z jego po-
mocą można łatwo, szybko i bez-
piecznie wysyłać oraz sprawdzać 
dokumenty w różnych serwisach 
urzędowych. 

Dzięki profilowi zaufanemu 
można korzystać z setek usług 
on-line na wielu portalach urzę-
dowych, takich jak Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP), Centralna 
Ewidencja Działalności Gospo-
darczej (CEIDG), Platforma Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych (PUE ZUS). 
Z profilu zaufanego korzysta rów-
nież serwis OBYWATEL.GOV.PL, za 
pomocą którego można załatwić 
wiele spraw urzędowych.

Jak uzyskać profil zaufany? Naj-
pierw trzeba wejść na stronę pro-
filu zaufanego https://pz.gov.pl,  

zarejestrować się, wypełnić krót-
ki formularz, a następnie złożyć 
wniosek o założenie profilu zaufa-
nego. Po złożeniu wniosku, w ter-
minie do 14 dni należy udać się 
do wybranego punktu potwier-
dzającego i potwierdzić tam swoją 
tożsamość. Ważne, żeby wziąć ze 
sobą dowód osobisty lub paszport 
oraz telefon komórkowy, który bę-
dzie potrzebny do odbioru kodu 
autoryzacyjnego.

Punkt potwierdzający profil 
zaufany w Gliwicach znajduje 
się m.in. w Urzędzie Miejskim 
w Biurze Obsługi Interesantów 
przy ul. Zwycięstwa 21. Profil za-
ufany można też założyć bez ko-
nieczności wychodzenia z domu 
na dwa sposoby — za pomocą 
internetowego konta bankowego 
lub certyfikatu kwalifikowanego 
(jeżeli się go posiada). Po dopeł-
nieniu formalności, profil jest 

gotowy do użycia. Jest ważny  
3 lata (z możliwością przedłuża-
nia na kolejne 3 lata), a potwier-
dzenie oraz korzystanie z profilu 
zaufanego jest bezpłatne.

Interesant posiadający profil 
zaufany lub certyfikat kwalifi-
kowany może bez konieczności 
wizyty w urzędzie złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego, 
zgłosić utratę lub zagubienie 
dowodu osobistego, a także od  
1 stycznia 2018 roku zameldować 
się na pobyt stały lub czasowy, wy-
meldować się z pobytu stałego lub 
czasowego, zgłosić wyjazd z kraju 
z zamiarem pobytu stałego poza 
granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zgłosić wyjazd poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej, dłuższy 
niż 6 miesięcy bez zamiaru poby-
tu stałego oraz powrót z takiego 
wyjazdu.

Aby załatwić sprawy urzędowe 
on-line, należy wejść na stronę 
obywatel.gov.pl, z dostępnych 

kategorii wybrać – odpowiednio 
– Dokumenty i dane osobowe lub 
Meldunek, następnie odpowied-
nią usługę i dalej postępować 
zgodnie z instrukcjami systemu. 
Co trzeba przygotować? Przede 
wszystkim login z hasłem do pro-
filu zaufanego i telefon komórko-
wy lub dane do logowania się do 
systemu certyfikatu kwalifikowa-
nego, zdjęcie w formie elektro-
nicznej (przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego), 
dokumenty w formie elektro-
nicznej lub ich odwzorowanie 
cyfrowe (np. skany) – wymagane 
przy zgłoszeniu zameldowania na 
pobyt stały lub czasowy.

Jeżeli wszystkie dane zawarte 
w zgłoszeniu będą prawidłowe, 
sprawa zostanie załatwiona nie-
zwłocznie, a na skrzynkę ePUAP 
wpłynie potwierdzenie złożenia 
wniosku, zaświadczenie, infor-
macja o przyjęciu zgłoszenia 
zameldowania lub wymeldo-
wania.  (mt)

nie tylko osobiście, również wirtualnie
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oGłoszenia

obwieszczenia / informacje

wpłaty dokonane we wszystkich oddziałach inG banku śląskiego 
przyjmowane są bez dodatkowych prowizji.

Informacje dotyczące ww. opłat można uzyskać w Biurze Obsługi 
Interesantów na stanowisku wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (parter budynku po lewej stronie od wejścia głównego) oraz 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A, pokój 
10, tel. 32/338-64-18, 32/338-64-19 lub pod nr komunikatora GG: 
33868630, 33869399, 33871238, 33865836, 33871315.

Ponadto Prezydent Miasta Gliwice informuje, że przedmiotowa 
opłata należna jest na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm.) i wynosi odpowiednio:
• 0,3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste na cele szczególne, wymienione 
w art. 72, ust. 3, pkt 1–3,

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele rolne (art. 72, ust. 3a, pkt 4 ww. ustawy),

• 1% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele mieszkalne (art. 72, ust. 3, pkt 4 ww. ustawy),

• 3% ceny nieruchomości – dla nieruchomości przeznaczonych 
na cele inne (art. 72, ust. 3, pkt 5 ww. ustawy).

Wartość nieruchomości określana jest w akcie notarialnym (lub de-
cyzji administracyjnej), którym dana nieruchomość została oddana 
w użytkowanie wieczyste. 

Zmiana wysokości opłaty może nastąpić w przypadku zmiany 
wartości rynkowej nieruchomości, w formie aktualizacji opłaty 
rocznej. Wysokość opłaty rocznej może ulec zmianie nie częściej 
niż raz na trzy lata (art. 77 ww. ustawy). W takim przypadku 
użytkownik wieczysty powinien, do końca roku kalendarzowego, 
otrzymać pismo z wypowiedzeniem opłaty rocznej i propozycją 
nowej, zaktualizowanej opłaty, która będzie obowiązywała od 
następnego roku.
użytkownikom wieczystym – osobom fizycznym, którym od-
dano nieruchomość na cele mieszkalne, a których dochód na 
jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 
50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający ten, za który opłata ma być 
wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Gus – może zostać na 
ich wniosek przyznana bonifikata od opłaty rocznej. bonifikata 
wynosi 50% kwoty opłaty i jest przyznawana na okres 1 roku  
(art. 74 ww. ustawy). wnioski o udzielenie bonifikaty należy 
składać do 1 marca roku, za który bonifikata jest udzielona. 

Formularz wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 
użytkowanie wieczyste znajduje się na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: www.gliwice.eu. 

PrezYDenT miasTa GLiwice
PrzYPomina

o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości  

gruntowych w terminie do 31 marca każdego 
roku, z góry za dany rok, bez wezwania. 

zawiadamiam mieszkańców miasta,  
że zgodnie z uchwałą rady Miasta Gliwice  

nr Xiii/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji odbywa się w dniach

od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, 
obiektach przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych 
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, 
w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

w terminie do 15 marca 2018 r. należało oczyścić podwórza, piwni-
ce, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) ce-
lem pozbawienia gryzoni pożywienia. Akcja odszczurzania wymaga 
użycia bogatego zestawu trutek przewidzianych do zwalczania gry-
zoni i dostępnych obecnie w handlu.

Do 15 marca 2018 r. właściciele, administratorzy budynków i innych 
pomieszczeń użytkowych zobowiązani byli do zaopatrzenia się w od-
powiedni zapas trutki, według normy:
• na każde 100 m2 pow. lokalu – 0,25 kg trutki,
• lokale handlowe, przetwórnie przemysłu spożywczego – 0,50 kg 

trutki,
• w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę – 0,25 kg trutki.
15 marca 2018 r. należało trutkę wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodar-
czych, itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Do 15 kwietnia 2018 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupeł-
niając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2018 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gry-
zonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie 
zatrucia  i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas 
akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umie-
ścić wyraźne ostrzeżenie: „uwaGa trutka”. Na wypadek ewen-
tualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, 
należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do 
najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ra-
tunkowego.

Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawi-
ciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W sto-
sunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających 
z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wyni-
kające z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

obwieszczenie
PrezYDenTa miasTa GLiwice

inForMacja 
o zakazie Palenia 

PaPierosÓw  
na PrzystankacH

zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 8 ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwa-
mi używania tytoniu i wyrobów tyto-
niowych ( t.j. DzU z 2017 r., poz. 957, 
2439) zabrania się palenia wyrobów 
tytoniowych, w tym palenia nowator-
skich wyrobów tytoniowych, i palenia 
papierosów elektronicznych na przy-
stankach komunikacji publicznej. 

W związku z naruszeniem art. 13 ust. 2 
ww. ustawy funkcjonariusz Straży 
Miejskiej może nałożyć mandat w wy-
sokości do 500 zł. 

Zgodnie z uchwałą nr XVI/332/2012 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 16 lutego 
2012 r. w sprawie ustalenia na terenie 
Gminy Gliwice obszaru objętego zaka-
zem palenia na przystankach komuni-
kacji publicznej, przez obszar przystan-
ku komunikacji publicznej, na  którym 
obowiązuje zakaz palenia wyrobów 
tytoniowych, w tym nowatorskich wy-
robów tytoniowych, i palenia papiero-
sów elektronicznych na terenie Gminy 
Gliwice, rozumie się: obszar w odległo-
ści 15 metrów od znaku przystanku we 
wszystkich kierunkach, jednak nie da-
lej niż do granicy pasa drogowego oraz 
granicy nieruchomości przyległych.

nierUcHomoŚciKomUniKaTY

zarząd budynków 
Miejskich ii towarzystwo 

budownictwa społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Docieplenie budynku głównego, docie-
plenie i izolacja budynku gospodarczego, 

podłączenie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego do miejskiej sieci  

ciepłowniczej, adaptacja pomieszczenia  
w budynku gospodarczym na pomieszcze-
nie wymiennikowni wraz z jego wyposa-
żeniem w węzeł cieplny oraz likwidacja 
nieekologicznych urządzeń na paliwo 
stałe w mieszkaniach w budynku przy  

ul. ligockiej 59 w Gliwicach.
termin składania ofert:  

30 marca 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

30 marca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomo-
ści oznaczonej jako:

• dz. nr 34, obręb nowe Miasto, 
położonej w Gliwicach przy  
ul. karolinki/andersa, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice,  
o pow. gruntu 0,0300 ha,  
z kw nr Gl1G/00034274/5.

Przetarg ograniczony jest do wła-
ścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych ozna-
czonych jako działki nr: 35, 36 i 38,  
obręb nowe Miasto. 
termin przetargu: 9 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
cena wywoławcza brutto: 59 000,00 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 z późn. zm.).
wadium: 5 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 kwietnia 2018 r.

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta Miasta 

Gliwice, których  
organizatorem jest wydział 

Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierUcHomoŚci  
na sPrzeDaŻ

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

nieruchomości i przetargi na wysokość 
czynszu.

 lokalizację nieruchomości można sprawdzić 
na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy wydziału 
Gospodarki nieruchomościami urzędu 

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

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

że w budynku zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do  
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
•	 nr 68/2018 do 4 kwietnia 2018 r.

PrezYDenT  
miasTa GLiwice

informUje,

PrezYDenT  
miasTa GLiwice

informUje,

PrezYDenT  
miasTa GLiwice

PrzYPomina
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 114 do 5 kwietnia 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 402 do 9 kwietnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia organizowanego  
wg procedur określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

remont sieci ciepłowniczych i instalacji wysokich parametrów  
– 2 zadania remontowe na terenie miasta Gliwice.

termin składania ofert: 12 kwietnia 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30

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

zarząd budynków Miejskich i towarzystwo budownictwa społecznego  
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

jako zarządca wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości  
przy ul. Pszczyńskiej 173 – 179 w Gliwicach,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na:

wykonanie robót budowlanych:

a) w ramach „termomodernizacji” docieplenia elewacji wraz z przemurowaniem kominów, 
wymiany pokrycia dachowego oraz izolacji pionowej fundamentów budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 173 – 179 w Gliwicach oraz

b) nadbudowy, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu, celem adaptacji 
na lokale mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 173 – 179 
w Gliwicach.

termin składania ofert: 5 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

zarząd budynków 
Miejskich ii towarzystwo 

budownictwa społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony pn.:

remont elewacji wraz z dociepleniem  
i kolorystyką oraz izolacją przeciwwilgo-

ciową ścian fundamentowych w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy  

ul. witkiewicza 15 w Gliwicach.
termin składania ofert:  

9 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00

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

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

znajDziesz nas teŻ na:

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.instagram.com/gliwice_official/
https://twitter.com/Miasto_Gliwice
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Gliwiccy koszykarze zdeklasowani na parkiecie w toruniu... Polski cukier, 
zdeterminowany po trzech kolejnych porażkach, postanowił się zrehabi-
litować, gromiąc Gtk Gliwice aż 107:65.

Po dobrym, choć przegranym 
meczu GTK-u we Włocławku 
z Anwilem, można było liczyć 
na to, że również w Toruniu 
zawodnicy z Gliwic stawią czoła 
Polskiemu Cukrowi. Po cichu 
liczono nawet na sprawienie 
niespodzianki, bo wicemistrz 
Polski przegrał trzy kolejne me-
cze i był wyraźnie w dołku. Jak 
to jednak zwykle bywa, każda 
czarna seria kiedyś się kończy. 
W niedzielne popołudnie od 
samego początku gracze z Toru-
nia narzucali ton wydarzeniom 
na parkiecie. Gra gliwiczan 
w głównej mierze opierała 
się na Jonathanie Williamsie, 
który w ostatnich meczach był 
wyraźnie w cieniu Quintona 
Hookera, ale tym razem to on 
lepiej wszedł w mecz.

Z kwarty na kwartę przewaga 
Polskiego Cukru rosła w zastra-
szającym tempie. Gliwiczanie 
nie tylko mieli problemy 
w obronie (gdzie nawet jeśli 
miejscowi pudłowali, to zazwy-
czaj zbierali piłki i mogli pona-
wiać swoje akcje), ale też w ata-
ku, gdzie gra była statyczna, 

a zawodnicy pochowani. Raz 
na jakiś czas indywidualnymi 
akcjami zadziwiał Williams, ale 
nie zapobiegło to powiększa-
niu różnicy pomiędzy oboma 
zespołami. Efekt? Po 30 minu-
tach gry torunianie mieli aż 30 
punktów przewagi (80:50).

W takich sytuacjach zespół 
prowadzący zwykle odpuszcza 
i zaczyna oszczędzać siły na ko-
lejne mecze. Nie Polski Cukier. 
Choć jego trener posłał do boju 
już tylko zawodników rezerwo-

wych, to ci chcieli za wszelką 
cenę udowodnić swoją wartość 
i robili wszystko, by pogrążyć 
rywala. Ostatecznie Polski Cu-
kier wygrał 117:65. Dla GTK 
Gliwice to najwyższa porażka 
w historii występów w Energa 
Basket Lidze.

Na całe szczęście gliwiczanie nie 
mają zbyt wiele czasu na rozpa-
miętywanie tej porażki, bo już 
w najbliższą środę wieczorem 
zagrają w Ostrowie Wielkopol-
skim z BM Slam Stalą.  (kik)

Drugie zwycięstwo z rzędu, a 10 w sezonie odnieśli 
futsaliści Piasta, pokonując przed własną publicz-
nością azs uś katowice 6:3.

Podopieczni Klaudiusza Hirscha 
przystępowali do tego meczu 
pokrzepieni wygraną 10:1 nad 
Pogonią Szczecin. Nie brakowało 
jednak obaw, czy tak wysokie zwy-
cięstwo nie sprawi, że gliwiczanie 
nie będą zbyt rozluźnieni. Tak się 
na szczęście nie stało:  już na po-
czątku drugiej minuty Czech zagrał 
wzdłuż linii do niepilnowanego 
Jonczyka, który strzałem z bliska 
otworzył wynik tego spotkania. 
Im było bliżej końca pierwszej 
połowy, tym częściej w posiada-
niu piłki byli katowiczanie, którzy 
zdobyli kontaktowego gola. Na 

przerwę jednak to Piast schodził 
z kolejnym trafieniem.

W drugiej połowie katowiczanie 
doprowadzili do remisu, ale ze-
spół z Gliwic dość szybko odzyskał 
prowadzenie, które utrzymał do 
końca. Dzięki zwycięstwu 6:3 gli-
wiccy futsaliści zapewnili już sobie 
grę w grupie mistrzowskiej.

Po świątecznej przerwie pod-
opieczni Klaudiusza Hirscha 
rozegrają jeszcze dwa spotkania 
wyjazdowe: z Rekordem i Red 
Dragons Pniewy.  (kik)

„toruńskie pierniki”  
za twarde dla gliwiczan

Piast lepszy  
od akademików  
z katowic

sośnica  
na podium
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Fundacja radan poszukuje firm, które będą odpowiadać za czystość i ochronę areny 
Gliwice oraz bezpieczeństwo uczestników wydarzeń odbywających się na obiekcie. 

Ogłoszone przez Fundację Radan konkursy mają 
wyłonić podmioty odpowiedzialne za ochronę 
obiektu i sprzątanie. 

Pierwszy konkurs dotyczy zapewnienia bezpie-
czeństwa podczas imprez masowych i innych 
wydarzeń organizowanych w Arenie Gliwice. 
Szczegóły oferty można znaleźć tutaj: www.
przetargi.egospodarka.pl/1000627_Zapew-
nienie-bezpieczenstwa-podczas-imprez-ma-
sowych-i-innych-wydarzen-organizowanych
-w-Arenie-Gliwice_2018.html.

Fundacja Radan ogłosiła też osobny kon-
kurs na całodobową, codzienną ochronę 
Areny. Obowiązki pracowników i szczegóły 

konkursu są dostępne pod adresem: www.
przetargi.egospodarka.pl/1000628_Swiad-
czenie-uslugi-ochrony-codziennej-w-Arenie-
Gliwice_2018.html. 

Ponadto na stronie www.przetargi.egospodarka.
pl/1000629_Swiadczenie-uslug-sprzatania-w
-Arenie-Gliwice_2018.html ogłoszony jest kon-
kurs, który ma wyłonić firmę sprzątającą. Do 
obowiązków wykonawcy będzie należało m.in. 
całoroczne utrzymanie czystości wewnątrz i na 
terenach zewnętrznych obiektu oraz sprzątanie 
w trakcie i po imprezach. 

Termin składania ofert we wszystkich postępo-
waniach upływa 5 kwietnia 2018 roku.

szczypiornistki sPr sośnicy Gliwice wywalczyły pod 
koniec marca drugie miejsce w międzynarodowym 
memoriale leszka Gduli w jarosławiu. 

Po dłuższej przerwie wznowio-
no Międzynarodowy Turniej 
Piłki Ręcznej Kobiet poświęcony 
pamięci zmarłego w 1991 roku 
Leszka Gduli, długoletniego 
działacza tej dyscypliny sportu. 
Zawody, organizowane przez JKS 
Jarosław, wygrały Słowaczki z eks-

traligowego klubu SSK Prešov. 
Sośnica Gliwice uplasowała się 
na drugim miejscu po bardzo 
dobrych meczach z piłkarkami 
z Podkarpacia oraz dominator-
kami z Prešova, które tego dnia 
były nie do pokonania. 
 (kik)
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mieszKaLne

UŻYTKowe

LoKaLe na sPrzeDaŻ

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

• ul. DaszyŃskieGo 23, lokal nr i, 
piwnica (wejście od podwórka), 
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
wc, korytarz, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
69 400,00 zł
wadium: 3500,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. bł. czesława 4, lokal nr i, par-
ter, pow. 51,07 m2 + 5 pomieszczeń 
w piwnicy: 15,44 m2, 2 pomiesz-
czenia, magazyn, wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
112 100,00 zł
wadium: 5700,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. zwyciĘstwa 33, lokal nr V, 
przyziemie, pow. 51,27 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
50 200,00 zł
wadium: 2600,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97

termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. zwyciĘstwa 1, lokal nr X, 
piwnica, parter, pow. 260,11 m2,  
4 pomieszczenia, klatka scho-
dowa, toaleta na parterze;  
12 pomieszczeń, klatka schodowa, 
4 korytarze w piwnicy, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
325 100,00 zł
wadium: 16 300,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.20 do 10.35, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. Dworcowa 26, lokal nr 5,  
iii piętro (poddasze), pow. 
59,88 m2 + pomieszczenie przy-
należne na parterze: 2,91 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
143 400,00 zł
wadium: 7200,00 zł
termin oględzin: 4 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 8.30 do 8.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• Pl. inwaliDÓw wojennycH 20, 
lokal nr ii, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, wc
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00

cena wywoławcza nieruchomości:  
290 800,00 zł
wadium: 14 600,00 zł
termin oględzin: 5 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. zwyciĘstwa 39, al. PrzyjaŹ-
ni 9, lokal nr iii, parter, i piętro 
(budynek oficyny), pow. 70,45 m2 
+ piwnica: 2,75 m2, 4 pomieszcze-
nia, klatka schodowa, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
31 900,00 zł
wadium: 1600,00 zł
termin oględzin: 4 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. GÓrnycH wałÓw 27, lokal 
nr 8, iii piętro (poddasze), pow. 
37,44 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
83 400,00 zł
wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 11 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. Hutnicza 5, lokal nr 3, i pię-
tro, pow. 76,45 m2 + 2 piwnice: 
9,34 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
166 200,00 zł
wadium: 8400,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.00 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. bł. czesława 4a, lokal nr 6, 
parter, i piętro, pow. 72,09 m2  
+ 2 pomieszczenia gospodarcze 
(i piętro): 29,3 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój (i piętro), 
klatka schodowa z komórką (par-
ter/i piętro), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
94 800,00 zł
wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 10 kwietnia 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2018 r.

• ul. PryMasa steFana wyszyŃ-
skieGo 14c, lokal nr 33, Viii pię-
tro, pow. 46,30 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
109 500,00 zł
wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 5 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.40 do 10.55
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2018 r.

• ul. 22 liPca 9, lokal nr 24,  
iii piętro, pow. 37,47 m2 + piwnica: 
4,21 m2, 1 pokój, kuchnia ze spi-
żarką, przedpokój, łazienka z wc, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
89 700,00 zł
wadium: 4500,00 zł
termin oględzin: 13 kwietnia 2018 r. od godz. 
13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Zawadzkie-
go 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. zwyciĘstwa 32, lokal nr 14, 
ii piętro, pow. 38,80 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
86 400,00 zł
wadium: 4400,00 zł
termin oględzin: 9 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15  
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. roGera 1, lokal nr 4, pod-
dasze, pow. 49,43 m2, 2 pokoje,  
2 przedpokoje, kuchnia, wc, ko-
mórka, pomieszczenie gospodar-
cze, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
110 880,00 zł
wadium: 5600,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
10.25 do 10.40
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzow-
skiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. ŻÓłkiewskieGo 2, lokal nr 5, 
ii piętro, pow. 56,45 m2 + piwni-
ca: 10,26 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
126 100,00 zł
wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 17 kwietnia 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15 
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Cho-
rzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. czĘstocHowska 12, lokal  
nr 23, parter, pow. 48,00 m2 + piw-
nica: 7,22 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka (do legaliza-
cji), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 26 kwietnia 2018 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
91 000,00 zł
wadium: 4600,00 zł
termin oględzin: 9 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.40 do 12.55
(dodatkowy termin oględzin: 24 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2018 r.

• ul. witkiewicza 34, lokal nr 2, 
parter, pow. 34,00 m2 + piwnica: 
10,97 m2, 1 pokój, przedpokój, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 kwietnia 2018 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
92 549,00 zł
wadium: 4700,00 zł
termin oględzin: 6 kwietnia 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 17 kwietnia 
2018 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ZGM przy pl. Inwalidów 
Wojennych 12 w Gliwicach, tel. 32/338-39-53)
termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 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.

zarząd budynków Miejskich i towarzystwo 
budownictwa społecznego sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

ogłasza:

rokowania 
Po ii PrzetarGu PiseMnyM nieoGraniczonyM

1. Przedmiot rokowań: lokal użytkowy  
przy ul. andersa 13 wraz z pomiesz-
czeniami przynależnymi.

2. Terminy przeprowadzonych przetargów:
• I przetarg pisemny nieograniczony 

– 12 maja 2017 r.,
• II przetarg pisemny nieograniczony 

– 22 września 2017 r.
3. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz 

z oddaniem ułamkowej części gruntu 
w użytkowanie wieczyste. 

4. Powierzchnia lokalu: 166,65 m2. 
5. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biuro-

wych, 3 pomieszczenia gospodarcze, 
2 WC, 1 łazienka, 2 klatki schodowe. 

6. Powierzchnia pomieszczeń przyna-
leżnych – garaż zawierający 4 boksy 
o powierzchni użytkowej 57,66 m2 oraz 
budynek gospodarczy o powierzchni 
użytkowej 27,36 m2. 

7. Łączna powierzchnia lokalu: 251,67 m2.
8. Kondygnacja: I i II.
9. Obciążenia nieruchomości: wolna od 

obciążeń i praw osób trzecich.
10. Z własnością lokalu związany jest 

udział wynoszący 5380/10000 części 
w prawie użytkowania wieczystego 
gruntu i częściach wspólnych nieru-
chomości.

11. Nieruchomość lokalowa jest objęta 
KW nr GL1G/00070822/6.

12. Nieruchomość gruntowa: lokal użyt-
kowy położony na działce nr 238 
o powierzchni 0,1365 ha, obręb Nowe 
Miasto – KW nr GL1G/00032445/1.

13. Opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu – 3% wartości 
udziałów w nieruchomości gruntowej.

14. Cena wywoławcza – 339 500,00 zł.
15. Zaliczka – 16 975 zł.

Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu 

zaoferowanej przez oferenta, któ-
ry wygra rokowania,

• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, któ-

ra wygra rokowania, uchyli się 
od zawarcia umowy notarialnej 
w wyznaczonym terminie.

16. Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 12 kwietnia 2018 r. 
w godzinach od 10.00 do 11.00.

17. Warunkiem przystąpienia do rokowań 
jest wniesienie do 23 kwietnia 2018 r. 
zaliczki na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu zaliczki na konto).

18. Termin i miejsce otwarcia zgłoszeń 
udziału w rokowaniach: 27 kwietnia 
2018 r., godz. 10.00, ustna część ro-
kowań – godz. 11.00, sala konferen-
cyjna (pokój 121) na I piętrze w siedzi-
bie ZBM I TBS Sp. Z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 

19. Zgłoszenia udziału w rokowaniach 
winny zawierać następujące infor-
macje:
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa 

firmy) oraz adres zamieszkania 
(prowadzenia działalności),

• numer NIP, a w przypadku ofe-
renta będącego osobą fizyczną 
nr PESEL,

• w przypadku spółek prawa handlo-
wego – poświadczony za zgodność 
z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywil-
nego – poświadczone za zgod-
ność z oryginałem zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólni-
ków oraz oświadczenia wszystkich 
wspólników o wyrażeniu zgody na 
ich reprezentowanie w  procesie 
zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w rokowaniach jed-
nego z nich,

• kserokopia dowodu wpłaty wraz 
z pisemną informacją o numerze 
konta, na które ma zostać zwró-
cona zaliczka, w przypadku nie-
wygrania rokowań,

• osoby fizyczne działające w imie-
niu innych osób fizycznych dodat-
kowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym 
podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Za-
rząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

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

• oświadczenie, że oferentowi 
znany jest stan techniczny nieru-
chomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał 
się  z warunkami rokowań i przyj-
muje te warunki bez zastrzeżeń.

20. Zgłoszenia udziału w rokowaniach na-
leży składać w Biurze Obsługi Klienta 
Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o., ul .Dolnych Wałów 11, w za-
klejonych kopertach do 23 kwietnia 
2018 r. do godz. 15.00. 

21. Koperty ze zgłoszeniami udziału 
w rokowaniach winny być opisane 
w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Admini-

stracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS 
Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
,,zGłoszenie uDziału  
w rokowaniacH na  

zakuP lokalu uŻytkoweGo  
Przy ul. anDersa 13  

– nie otwierać  
PrzeD 27.04.2018 r.”.

22. Osoba, która wygra rokowania, zobo-
wiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprze-

daży lokalu w terminie 30 dni od 
daty zamknięcia rokowań,

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

23. Zgłoszenie udziału w rokowaniach 
przestaje wiązać, gdy została wybra-
na inna oferta, albo gdy rokowania 
zostały zamknięte bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert. Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega 
sobie prawo zamknięcia rokowań bez 
wybrania nabywcy nieruchomości.

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

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo 
budownictwa społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o możliwości wynajęcia lokali
w nowo budowanej inwestycji – budynek użytkowy  

w rejonie ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w Gliwicach. 

lokale użytkowe o powierzchni:
• u1 – 162,09 m2,
• u2 – 152,31 m2,
• u3 – 191,72 m2,
• u4 – 126,06 m2.

Parking wielopoziomowy – 2, 3 i 4 kondygnacja.

termin oględzin – 10 kwietnia 2018 r., w godz. 14.30 – 15.00.

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

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
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oGłoszenia

nierUcHomoŚci

oferTY PracY

• pomoc kuchenna 
wykształcenie średnie zawodowe, le-
pienie pierogów, obieranie i krojenie 
warzyw, przygotowywanie surówek, 
umowa na czas określony, miejsce pra-
cy: Gliwice;

• pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe, składanie ma-
łych części motoryzacyjnych, wymagane 
minimalne zdolności manualne, dobry 
wzrok oraz cierpliwość, umowa-zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz 
wykształcenie zawodowe, przygotowy-
wanie elementów do spawania, spa-
wanie elementów, czyszczenie spawów, 
praktyczne umiejętności spawania, jed-
na zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• wulkanizator/serwisant  
   samochodów osobowych 

wykształcenie zawodowe kierunkowe, 
mile widziane doświadczenie zawodowe, 
prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków: 
naprawa pojazdów samochodowych, 

wymiana opon, naprawa opon, geome-
tria kół, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice; 

• maszynista urządzeń   
   pomocniczych kotłowni  
   monter 

wykształcenie min. zawodowe, mile 
widziane doświadczenie zawodowe, 
dyspozycyjność do pracy w systemie 
trzyzmianowym, dodatkowym atutem 
będzie: posiadanie świadectwa kwalifi-
kacyjnego E grupy 2, umiejętność spa-
wania elektrycznego/gazowego, zakres 
obowiązków: osoba będzie odpowie-
dzialna za realizację zadań w zakresie 
obsługi, remontu oraz modernizacji 
maszyn i urządzeń kotłowych, możli-
wość wykonywania prac spawalniczych, 
miejsce pracy: Knurów;

• stolarz meblowy 
wykształcenie: brak wymagań, min. rok 
doświadczenia w zawodzie, mile widzia-
ne prawo jazdy kat. B, wykonywanie 
mebli, prace stolarskie, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice.

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

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

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

Oferty z 22 marca 2018 r.

oferta pracy na stanowisku kierowcy 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 zawodowej potwierdzającej 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, komunikatyw-

ność, odporność na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż 

pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na 
wybrane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji 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: 32/33-04-635.

Przedsiębiorstwo  
remontów ulic i Mostów 

s.a. w Gliwicach,  
ul. nad bytomką 1, 

zatrudni:
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi koparki,
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnienia-

mi do obsługi walca dro-
gowego,

• operatora z uprawnienia-
mi rozkładarki mas mine-
ralno-bitumicznych,

• operatora z uprawnienia-
mi do obsługi równiarki.

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

komendant straży Miejskiej 
w Gliwicach, ul. bolesława 

śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
 ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze
Pełna treść ogłoszenia do-
stępna jest na stronie http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce 
Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gli-
wicach.
w treści ogłoszenia zawarte 
są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywa-

nych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów nale-
ży dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B 
w siedzibie Straży Miejskiej 
w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty 
w terminie do 13 kwietnia 
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  
13 kwietnia 2018 r. do godz. 
12.00.
Planowany termin testu 
merytorycznego, testu ze 
sprawności fizycznej, rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz wy-
kaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zo-
staną opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-84.

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych 

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w media,
• dostępne miejsca  

parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 
ochraniany przez profesjonalną  
firmę oraz monitorowany 
telewizją przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą  
Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

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

http://www.pup.gliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl/
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„così fan tutte”, opera komiczna wolfganga amade-
usa Mozarta, to propozycja kina amok (ul. Dolnych 
wałów 3) na wielką sobotę. 31 marca o godz. 18.55, 
siedząc wygodnie w kinowych fotelach, przeniesie-
my się prosto do nowojorskiej Metropolitan opery.

W XIX wieku Mozartowska 
opera buffa była uważana 
za niemoralną i wysta-
wiana bardzo rzadko. 
Obecnie frywolne libretto 
uważane jest za najlepsze 
dzieło, które wyszło spod 
pióra Lorenza Da Ponta. 
Współpracownik Mozarta 
zabawnie opisał skompli-
kowane (i ryzykowne!) gry 
damsko-męskie, natomiast 
genialny klasyk wiedeński 
skomponował mistrzowską 
muzykę. Razem stworzyli 
jedną z najważniejszych 

oper komicznych wszech 
czasów.

W cyklu „MET Opera” będzie 
transmitowany spektakl w re-
żyserii Phelima McDermotta 
pod batutą Davida Robertso-
na. Komedia rozegra się na tle 
wesołego miasteczka i mo-
telu rodem z lat 50. i 60. XX 
wieku, będzie to więc Mozart 
nieco uwspółcześniony. Na 
scenie wystąpią największe 
gwiazdy nowojorskiej opery, 
z Kelli O’Harą w roli Despiny 
na czele. (mm)

Mistrzowie promocji –  
to was szukamy!

Filharmonia na celowniku

komedia 
wszech czasów

jeżeli masz na koncie organizację wydarzenia kulturalnego w Gliwicach w 2017 roku, a twoja 
kampania promocyjna była strzałem w dziesiątkę, tegoroczna edycja konkursu Gliwicki 
Promotor kultury jest skierowana właśnie do ciebie.
Organizatorzy drugiej edycji Gliwic-
kiego Promotora Kultury szukają 
promocyjnych perełek – kampanii, 
które były kreatywne, nowatorskie 
i skuteczne. Dobra promocja to 
podstawa i jeden z najważniej-
szych elementów decydujących 
o frekwencji na imprezie. Zgłoszenia 
są przyjmowane w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Gliwicach (drogą 
pocztową na adres: ul. Kościuszki 
17, 44-100 Gliwice albo osobiście). 
Do wygrania są 3 tys. zł!

W konkursie mogą wziąć udział 
osoby fizyczne (także prowadzące 
działalność gospodarczą), organi-
zacje pozarządowe, jednostki bu-
dżetowe i jednostki posiadające 
osobowość prawną. Warunkiem 
udziału jest zrealizowanie wyda-
rzenia kulturalnego w Gliwicach 
w 2017 roku i przygotowanie 
kampanii promującej imprezę. 
Uwaga! Można zgłosić więcej niż 

jedną kampanię (ale nie więcej 
niż trzy).

Regulamin, formularz zgłoszeniowy 
i załączniki można pobrać na stro-
nach www.biblioteka.gliwice.pl oraz 
www.gcop.gliwice.pl.

Organizatorem konkursu jest Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach. Partnerami są Gliwickie Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 

oraz pomysłodawca konkursu, 
Zespół Branżowy ds. Kultury. 
Fundatorem nagrody jest Miasto 
Gliwice. W ubiegłorocznej, pierw-
szej edycji Gliwickiego Promotora 
Kultury wybrano najlepszy plakat 
promujący wydarzenie kulturalne. 
Zwycięską pracą był afisz X Między-
narodowego Festiwalu Artystów 
Ulicy „Ulicznicy”, imprezy zrealizo-
wanej przez Manana Production 
House.  (mm)

chick corea, lars Danielsson, natalia Przybysz i zdzisław beksiński – to tylko kilka nazwisk 
z bogatego zestawu artystów tegorocznego festiwalu Filharmonia. Muzyka i sztuka w wielu 
odmianach zagości w Gliwicach już w kwietniu.

Piosenka francuska, całe mnóstwo 
jazzu, muzyka współczesna, folk, 
pop, fotografia i grafika kompute-
rowa – do wyboru, do koloru. Pod-
czas koncertów w ramach festiwalu 
Filharmonia 2018 usłyszymy kilku 
świetnych pianistów (między inny-
mi absolutną gwiazdę światowego 
jazzu Chicka Coreę), saksofonistę 
nie z tej ziemi (Paul Van Kemenade 
zagra z dwoma różnymi formacja-
mi), orkiestrę (Nomade Orchestra) 
i kameralny duet (Pit et Ratatouille). 
Pojawi się także wystawa prac Zdzi-
sława Beksińskiego, jednego z naj-
popularniejszych polskich artystów.

Pierwsza odsłona Filharmonii roz-
pocznie się już 16 kwietnia i potrwa 
do 30 maja. Festiwalowe wydarze-
nia zaplanowano przede wszystkim 
w Centrum Kultury Jazovia (ul. Ry-

nek 10). Na część koncertów można 
odebrać bezpłatne zaproszenia 
w weekend 7–8 kwietnia. Szczegóły 
są dostępne na stronie filharmonia.
jazovia.pl. Program występów można 
znaleźć w portalu kultura.gliwice.eu.

Impreza jest organizowana przez 
Fundację Integracji Kultury przy fi-
nansowym wsparciu Miasta Gliwice. 
 (mm)
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„così fan tutte”

kultura

Piątek 30 Marca
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 18.00: „NN35” – wernisaż wystawy fotografii Ja-

dwigi Janowskiej, galeria Na6 (ul. Jana Matejki 6)

sobota 31 Marca
 ■ godz. 18.55: „Così fan tutte” – transmisja z cyklu „MET 

Opera live”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

wtorek 3 kwietnia
 ■ godz. 16.30: „Jak połączyć tradycyjne i nowoczesne 

metody postępowania z dziećmi” – warsztaty pedago-
giczne z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

śroDa 4 kwietnia
 ■ godz. 17.00–18.30: warsztaty kaligrafii, Stacja Arty-

styczna Rynek (Rynek 4–5)

CO? GDZIE? KIEDY?
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natalia Przybysz

lars Danielsson

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
http://gcop.gliwice.pl/
https://kultura.gliwice.eu/

