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Na co głosujemy?
Sprawdź wykaz zadań >> 7

>> 4

Wszyscy pomagają! Tydzień dla hospicjum
Gliwickie hospicjum przygotowu-
je się do rozbudowy i moderniza-
cji ośrodka przy ul. Daszyńskiego. 
Aby inwestycja została zrealizo-
wana, potrzeba kilku milionów 
złotych. Tym, którzy na co dzień 
pomagają innym, teraz posta-
nowiło pomóc mnóstwo osób, 
które łączą siły i organizują Ty-
dzień dla hospicjum. Nie może 
was zabraknąć!

Na początek chorały gregoriańskie i czeski jazz, później szczypta improwizacji 
i przeboje polskiej piosenki, a na koniec basowa energia i prawdziwa fortepiano-
wa magia. Tegoroczny festiwal Filharmonia będzie różnorodny, nieprzewidywalny 
i – przede wszystkim – bardzo interesujący. >> 11

Muzyka, 
która inspiruje

Wielkie 
podniebne 
show na finał 
INDUSTRIADY

>> 5
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DRUGA STRONA W ObIekTYWIe

Pięć osób otrzymało z rąk prezydenta RP najwyższe odznaczenie państwowe, czyli 
Order Orła Białego. W gronie uhonorowanych znalazł się prof. Mieczysław Chorąży, 
lekarz onkolog i wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum 
Onkologii w Gliwicach. Wychował pokolenia młodych lekarzy i naukowców. Za 
młodu był żołnierzem AK i walczył w powstaniu warszawskim. (fot. materiały 
prasowe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego)

60 tys. sadzonek żonkili i szafirków posadzili ubiegłej jesieni na placu Grun-
waldzkim pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Teraz ich dzieło 
możemy podziwiać w pełnej krasie. Żółto-fioletowe wstęgi oplatają cały park! 
(fot. MZUK)

Wojskowy ceremoniał, podniesiona flaga państwowa, defilada i występy orkiestr dętych – gliwickie Święto Narodowe Trzeciego Maja było nie tylko uroczyste, ale też bardzo widowiskowe.

34 hybrydowe toyoty przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Zastąpią obecnie używane samochody marki Kia Cee’d. Najwięcej hybryd – 10 
sztuk – trafi do KMP w Częstochowie. KMP Bielsko-Biała otrzyma 5 sztuk, po trzy 
KPP Cieszyn i KMP Tychy. Po dwa pojazdy trafią do komend miejskich w Gliwicach, 
Katowicach, Mysłowicach, Rybniku i Sosnowcu. Nowe radiowozy pojadą również 
do Bierunia i Żywca. (fot. BP T. Żak)

Tydzień Bibliotek w Gliwicach rozpoczął się miłą niespodzianką – w koszykach 
rowerów miejskich można było znaleźć książkę niespodziankę i zaproszenia do 
biblioteki. W filiach MBP przygotowano ponad 100 wydarzeń! Szczegóły na: 
www.biblioteka.gliwice.pl. (fot. MBP w Gliwicach)

Prof. Chorąży z Orderem Orła Białego

Jest pięknie

Tak świętowaliśmy 3 Maja

Hybrydy na sygnale trafią do Gliwic!

Z książką na rower
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Nic o nas bez nas

Parkowanie: szybko i wygodnie! 

Przed nami kolejna sesja Rady Miasta Gliwice. W porządku obrad przewidzianych 11 maja znalazło się m.in. wyrażenie pozytywnej opinii 
w sprawie przystąpienia Gliwic do tworzonego związku metropolitalnego oraz zebranie głosów poparcia dla karty Samorządności.

„Tak” dla metropolii
Dobiega końca proces konsultowania 

z mieszkańcami Śląska ustawy o związku 
metropolitalnym. Opinie w sprawie przy-
stąpienia do niego zbierane są jeszcze 
w 2 z 41 miast i gmin naszego regionu. 
Zainteresowani odpowiadają na pytanie: 
„Czy jest Pani/Pan za wejściem swojego 
miasta/gminy w skład tworzonego na 
terenie województwa śląskiego związ-
ku metropolitalnego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 
2017 o związku metropolitalnym w wo-
jewództwie śląskim?”. Głosować można 
w różnej formie: listownie, e-mailowo, 
osobiście (wrzucając wypełniony formu-
larz do specjalnych skrzynek ustawionych 
w urzędach gmin, domach kultury czy 
np. bibliotekach), za pośrednictwem 
ankieterów lub elektronicznych formu-
larzy na stronach internetowych. Wyniki 
konsultacji publikowane są na bieżąco na 
stronie www.gzm.org.pl (zakładka Kon-
sultacje społeczne / Wyniki konsultacji).

Gliwiczanie wyrażali swe zdanie mię-
dzy 14 a 27 kwietnia – w formie elektro-
nicznej (poprzez wypełnienie formularza 
elektronicznego) albo papierowej. Spo-
śród 803 mieszkańców biorących udział 
w konsultacjach ważną opinię wyraziło 
787 osób, które w przeważającej mierze 
wybrały do tego celu drogę elektronicz-

ną (opinie na formularzu elektronicznym 
złożyło 637 osób). Na „nie” wypowiedzia-
ły się 93 osoby, a opinie nieważne złożyło 
16. Twierdząco na zadane pytanie kon-
sultacyjne odpowiedziało 694 gliwiczan 
uczestniczących w konsultacjach, co 
w przeliczeniu na punkty procentowe 
daje wynik na poziomie 88,2% i stanowi 
podstawę do podjęcia przez miejskich 
radnych decyzji o przystąpieniu Gliwic 
do śląskiego związku metropolitalnego. 

Dla przypomnienia – tego typu sesje, 
na których radni decydują o przystąpie-
niu miast lub gmin do śląskiej metropolii, 
zaplanowano we wszystkich 41 gminach 
pomiędzy 27 kwietnia a 24 maja. Następ-
nie gminy powinny przekazać Katowicom 

(miasto to zgodnie z ustawą ma szczególną 
rolę w procedurze tworzenia metropolii) 
uchwały o przeprowadzeniu konsultacji 
wraz z opiniami swoich radnych w tej 
sprawie. Dalej orientacyjny harmonogram 
zakłada, że do 14 czerwca wojewoda śląski 
przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją 
opinią ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji.

„Nie” dla odgórnych zmian 
w prawie samorządowym

Na czwartkowej sesji – na wniosek pre-
zydenta miasta i miejskich radnych – Rada 
Miasta Gliwice pochyli się również nad Kartą 
Samorządności. To zbiór konstytucyjnych 

zasad ustroju państwa, odnoszących się 
do sfery działań samorządu terytorialnego, 
przyjęty 16 marca w Warszawie na ogól-
nopolskim Forum Samorządowym. Warto 
podkreślić, że w spotkaniu tym (przebie-
gającym pod hasłem „Twój los w Twoich 
rękach”) wzięło udział ponad 1600 osób. 
Samorządowcy zaprotestowali przeciw 
wprowadzanym i zapowiadanym przez rząd 
zmianom prawa samorządowego w Polsce, 
w szczególności o charakterze ustrojowym. 
Zaapelowali o respektowanie postanowień 
Konstytucji RP oraz wiążącego Polskę prawa 
międzynarodowego, w tym Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego. Pod apelem 
i Kartą Samorządności podpisali się m.in. 
przedstawiciele Związku Miast Polskich, 
Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unii 
Metropolii Polskich 1990, Unii Miasteczek 
Polskich, Związku Województw Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Ogólnopolskiego 
Porozumienia Organizacji Samorządowych. 

Projekt uchwały RM w sprawie Karty 
Samorządności przewiduje wyrażenie 
poparcia dla zasad zawartych w tym do-
kumencie. Gliwicki samorząd przyłączył-
by się w ten sposób do ogólnopolskiego 
ruchu środowisk samorządowych, sta-
wiającego za cel zachowanie podstawo-
wych osiągnięć i wartości samorządności 
lokalnej.  (kik)

Od połowy września 2016 r. kierowcy w Gliwicach mogą płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu. Ta nowoczesna 
i wygodna forma płatności ma coraz więcej zwolenników – w pierwszym kwartale tego roku systemy zarejestrowały w Gliwicach  31 tys. 
transakcji płatniczych wykonanych za pomocą komórek. 

Płacenie za parkowanie przez te-
lefon jest przede wszystkim wygodne. 
Nie zawsze mamy w portfelu gotówkę, 
a podczas dokonywania transakcji te-
lefonicznych w formie przelewów ban-
kowych nie jest ona potrzebna. Można 
też skorzystać z karty kredytowej czy 
ekspresowego zasilenia poprzez stronę 
internetową (lub bezpośrednio z aplika-
cji mobilnej). Kolejny plus to możliwość 
płacenia o każdej porze dnia i nocy, bez 
konieczności szukania parkomatu, prze-
rywania spotkania czy rezygnacji z kolejki 
u lekarza. Aplikacje mobilne umożliwiają 
też przedłużenie ważności biletu parkin-
gowego i zapłacenia za realny czas par-
kowania – jeśli zakończymy parkowanie 
przed upływem zadeklarowanego czasu, 
niewykorzystane środki zostaną zwróco-
ne. Nic dziwnego, że nowoczesna forma 
płatności cieszy się coraz większą popu-
larnością wśród kierowców. 

– Rozwiązanie ma wiele zalet i jest 
znakomitą alternatywą dla tradycyjnego 
biletu. Aplikacja mobilna nie zmusza kie-
rowców do posiadania gotówki w portfelu, 
stania przy parkomacie, powrotu z wydru-
kiem do samochodu, by umieścić go za 
przednią szybą, wreszcie pilnowania czasu, 
który się opłaciło. Od stycznia do marca do-

konano w strefie płatnego parkowania ok. 
403 500 transakcji, z czego 5,5% to płatno-
ści mobilne. Aplikacja Pango od stycznia  do 
końca marca zarejestrowała 4 tys. operacji 
płatniczych.  Aplikacja MoBilet odnotowała 
blisko 27 tys. operacji płatniczych – wylicza 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej, operatora Strefy 
Płatnego Parkowania.

W sumie, w ciągu trzech miesięcy od 
wprowadzenia tego rozwiązania, obydwa 
systemy zarejestrowały 31 tys. transakcji 
płatniczych. 

Średni czas parkowania przy płatno-
ściach mobilnych wyniósł 1 godzinę i 20 
minut.

To proste!
Systemy MoBilet i Pango 

są dostępne we wszystkich sie-
ciach komórkowych zarówno 
dla numerów z abonamentem, 
jak i na kartę. Aplikacja jest bez-
płatna. Można ją pobrać ze strony 
internetowej  www.mobilet.pl. Na 
smartfony aplikacja pobierana jest 

poprzez platformę danego systemu 
operacyjnego. W przypadku telefonów 

tradycyjnych, użytkownik wy-
pełnia elektroniczny formu-
larz, system automatycznie 
wykrywa i weryfikuje posia-
dany aparat, zostaje mu przy-
pisany indywidualny numer 
rachunku rozliczeniowego,  
a klient otrzymuje sperso-
nalizowaną aplikację MoBi-
let bezpośrednio na swój 
telefon. (mf)
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Niepełnosprawność nie musi ograniczać, podobnie jak choroba – 
nawet bardzo ciężka – nie musi być wyrokiem. Przekonują o tym 
organizatorzy majowych Gliwickich Targów Pracy dla Osób Niepeł-
nosprawnych oraz otwartej prelekcji poświęconej chorobom Alz- 
heimera i Parkinsona.

Niepełnosprawność wcale nie musi 
być przeszkodą w zdobyciu zawodu i pra-
cy, czego w naszym mieście dowodzą 
m.in. uczniowie Zespołu Szkół im. Janu-
sza Korczaka. Znalezienie zatrudnienia 
ułatwiają też Gliwickie Targi Pracy dla 
Osób Niepełnosprawnych, na których 
ósmą odsłonę zapraszają 17 maja Po-
wiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oraz 
Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełno-
sprawnych. Targi organizowane będą 
w hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Górnych Wałów 29. W ich trakcie, 
między godz. 10.00 i 13.00, swoje oferty 
przedstawi 35 pracodawców z różnych 
branż. – Poszukiwani są obecnie m.in. 
pracownicy porządkowi, pracownicy 
ochrony, produkcji i obsługi magazynu, 
pracownicy hali, sprzedawcy-kasjerzy, 
monterzy podzespołów elektronicznych 
czy elementów indukcyjnych – wylicza 

przykłady ofert pracy Maria Gramala 
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwi-
cach. Podczas targów będzie można 
porozmawiać z doradcami zawodowy-
mi gliwickiego PUP-u i zasięgnąć po-
rad specjalistów z GOIN. Swoje oferty 
przedstawią również Młodzieżowe Biuro 
Pracy, fundacje i stowarzyszenia. Prace 
plastyczne i rękodzieła artystyczne zapre-
zentują warsztaty terapii zajęciowej z Gli-
wic. Zainteresowanym przypominamy: 
warto zabrać ze sobą aktualny życiorys 
zawodowy i orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności!

Tego samego dnia o godz. 18.00 
w Gimnazjum nr 4 przu ul. Asnyka 36 
rozpocznie się otwarte spotkanie po-
święcone chorobom zwyrodnieniowym 
mózgu, a w szczególności chorobom 
Alzheimera i Parkinsona. Organizuje 
je gliwicki samorząd. Prelekcję wygło-

si neurolog, lek. med. Witold Opiełka.  
– Zachęcamy do udziału przede wszystkim 
gliwiczan, których bliskich dotknęły te 
schorzenia lub którzy wykazują niepokojące 
symptomy. Zapraszamy również wszystkich 
chcących poszerzyć swoją wiedzę na ten 

temat. Wiele osób nadal nie wie, czym 
są choroby zwyrodnieniowe mózgu, jakie 
potrzeby mają chorzy oraz ich opiekunowie 
– apeluje Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia 
i Spraw Spolecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.  (kik)

Wszyscy pomagają! Tydzień dla hospicjum

Razem sprawniej i… znośniej

 dokończenie ze str. 1

Gliwickie hospicjum to miejsce, 
w którym wykwalifikowany personel 
pomaga chorym w najtrudniejszych 
chwilach. Z opieki lekarzy, pielęgniarek 
i wolontariuszy przy ul. Daszyńskiego 
korzystają potrzebujący z Gliwic, powiatu 
gliwickiego oraz z Zabrza. Fachowa opie-
ka jednak nie wystarczy – potrzebne jest 
również odpowiednie zaplecze, a ostatni 
remont gliwickie hospicjum przeszło 16 
lat temu. Znaczne koszty modernizacji 
pomoże pokryć wyjątkowa i szlachetna 
akcja, do której dołączyć może każdy.

Razem zmodernizujemy 
hospicjum! 

Tydzień dla Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego potrwa od 17 do 24 czerwca. 
Organizatorzy zapowiadają, że będzie 
to jedno z najbardziej spektakularnych 
wydarzeń charytatywnych w regionie. 
Przewidziano koncerty, mecze, warsztaty 
i bieg. Akcja pomocy hospicjum rozpocz-
nie się 17 czerwca na Stadionie Miejskim 
w Gliwicach spartakiadą 340 przedszko-
laków z 22 gliwickich przedszkoli. Szereg 
atrakcji dla gliwickich rodzin zwieńczy XVI 
Mecz Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego, 
w którym wystąpi Reprezentacja Artystów 
Polskich oraz Przyjaciele Hospicjum, m.in. 
były piłkarz Radosław Majdan, aktorzy 
Jarosław Jakimowicz, Rafał i Marcin Mro-
czek, Kamil Cyprjański, przewodniczący 
Rady Miasta Marek Pszonak, były piłkarz 
Piasta Jarosław Kaszowski, dyrektor CH 
FORUM Grzegorz Filipczyk, wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek, wiceprezydent 
Gliwic Piotr Wieczorek, prezes Piasta Ma-
rek Kwiatek i bramkarz Niebiesko-Czerwo-
nych Jakub Szmatuła. W kolejnych dniach 
odbędzie się m.in. bieg charytatywny, 

występ zespołu Salake, koncert zespołu 
Chrząszcze, seria animacji i wydarzeń 
w Młodzieżowym Domu Kultury oraz 
Gimnazjum nr 1 im. S. Batorego. Zaplano-
wano także Akademię Małego Hotelarza 
w Qubus Hotel Gliwice, zabawy, konkursy, 
grę terenową, spektakl i warsztaty w CH 
FORUM. Kulminacją będzie koncert ze-
społu Myslovitz na Stadionie Miejskim (24 
czerwca). Przez cały tydzień na wszystkie 
wydarzenia będą sprzedawane cegiełki 
w cenie – w zależności od wydarzenia – 
5 i 10 zł. Dodatkowo przez cały tydzień 
na rzecz hospicjum kwestować będą 
wolontariusze hospicjum oraz uczniowie 
Gimnazjum nr 1.

Patronat nad wydarzeniem objął Pre-
zydent Miasta Gliwice, Wojewoda Śląski, 
Polski Związek Piłki Nożnej, Śląski Związek 
Piłki Nożnej, Polski Komitet Olimpijski. 
Organizatorami akcji są: Stowarzyszenie 

Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwi-
cach, Magdalena Budny – radna Rady 
Miasta Gliwice, Gliwicki Klub Sportowy 
Piast SA, Centrum Handlowe FORUM, 
Qubus Hotel Gliwice, Fundacja Gramy 
Razem, Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach, Gimnazjum nr 1 im. S. Batorego 
w Gliwicach, Gliwicki Ośrodek Metodycz-
ny, Akademia Piłkarska Team, Dom Dziec-
ka nr 4 w Gliwicach, Grupa Ambasador. 
Więcej informacji na temat akcji można 
znaleźć na stronie www.dlahospicjum.pl. 

Na co zbieramy?
Rozbudowa hospicjum przy ul. Daszyń-

skiego 29 ma się rozpocząć jeszcze w tym 
roku. Obiekt zostanie dostosowany do 
potrzeb chorych i będzie spełniał wymogi 
stawiane oddziałom medycyny paliatywnej. 
Zwiększy się standard pracy pracowników 
i wolontariuszy, przede wszystkim jednak 

podniesie się jakość opieki nad chorymi. 
Oddział medycyny paliatywnej zostanie 
przeniesiony na pierwsze piętro i w całości 
będzie usytuowany na jednym poziomie. 
Warunki będą komfortowe, chorzy będą 
przebywać na jednym piętrze, bez koniecz-
ności przemieszczania się między piętrami. 
To ułatwi codzienne życie pacjentów i pracę 
personelu hospicjum. W ramach oddziału 
medycyny paliatywnej stworzone zostaną 
sale rehabilitacji i terapii zajęciowej, aby 
podopieczni jak najdłużej mogli zachować 
sprawność. Będą mieli do dyspozycji pokoje 
1- i 2-osobowe. Będzie tez więcej łóżek dla 
chorych. Obecnie w hospicjum są 24 łóżka, 
po remoncie znajdzie się miejsce dla 30. 

– Dzięki tej inwestycji na lepsze zmie-
nią się warunki leczenia i opieki nad pod-
opiecznymi hospicjum. Przede wszystkim 
zostanie wybudowany trzeci budynek. 
Połączy on dwa już istniejące. Na po-
wierzchni łącznie około 1800 m2 znajdą się 
m.in. sale chorych, gabinety zabiegowe 
i lekarskie, pokój pielęgniarek, kaplica, 
kuchnia, magazyny, zaplecza socjalne oraz 
serwerownia – powiedział „Miejskiemu 
Serwisowi Informacyjnemu – GLIWICE” 
dyrektor placówki Artur Pakosz.

W nowym budynku powstanie też 
sala dydaktyczna dla studentów oraz 
szatnie i pokoje socjalne dla wolontariu-
szy. Nowy obiekt będzie klimatyzowany. 
Przy hospicjum powstanie też poradnia 
lekarza rodzinnego. 

– Poradnia będzie dostępna dla 
każdego mieszkańca. Będzie działała 
w ramach kontraktu z NFZ. Podobnie jak 
w przypadku hospicjum, usługi poradni 
będą bezpłatne – mówi Artur Pakosz.

Koszt inwestycji oszacowano na oko-
ło 4,5 mln zł. Według wstępnego planu 
całość ma być gotowa pod koniec 2018 r.

  (mf)

Gliwicki samorząd cyklicznie organizuje akcje i spotkania poświęcone tematyce zdrowotnej. 
12 maja w CH FORUM wystartuje kolejna odsłona Gliwickiej Akademii Zdrowia Dzieci
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Makieta zmodernizowanego Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.  
Projekt: Pracownia Architektoniczna Jerzy Witeczek
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Zwężenia, objazdy, 
naprawy…

Gliwickie psiaki zyskały kolejny plac zabaw. Drugi w Gliwicach wy-
bieg dla psów został właśnie oddany do użytku czworonogów. Tym 
razem z psami można poszaleć przy ul. Obrońców Pokoju. 

Do dyspozycji piesków jest ogro-
dzony wybieg o powierzchni 1200 m2 

z sześcioma nowymi urządzeniami do 
tresury: równoważnią, pochylnią, ob-
ręczą do skoków, płotkami do przesko-
ków, słupkami do slalomu oraz ruchomą 
równoważnią. Pojawiły się również 
ławki oraz psie pisuary, a także kosze 

na psie odchody. Na placu obowiązuje 
regulamin, z którym każdy użytkownik 
powinien się zapoznać. Teren jest ogro-
dzony, dzięki czemu podczas zabawy 
zwierzę nie wybiegnie na ruchliwą uli-
cę. Poprzedni wybieg dla psów powstał 
w 2014 r. na osiedlu Kopernika. Inwesty-
cja kosztowała około 80 tys. zł.  (mf) Trwa remont nawierzchni jezdni na fragmencie alei Jana Nowaka-

Jeziorańskiego i zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ul. Ziemo-
wita. Dodatkowo przechodnie muszą liczyć się z utrudnieniami na 
odcinku ul. Góry Chełmskiej. 

Zapowiadane przez Zarząd Dróg 
Miejskich prace związane z remontem 
nawierzchni jezdni alei Jana Nowaka 
Jeziorańskiego ruszyły 8 maja na od-
cinku od wiaduktu nad ul. Podlesie do 
węzła z autostradą A1 w Maciejowie. 
‒ W pierwszym etapie z ruchu wyłą-
czone zostały dwa pasy prowadzące 
w kierunku Bytomia. Prace remontowe, 
przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych, potrwają około 2‒3 tygodnie 
‒ informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy gliwickiego ZDM-u.

Zmiany dotknęły także ul. Ziemowita. 
9 maja rozpoczęły się tam pierwsze prace 
przygotowawcze do remontu nawierzchni 
jezdni i chodników. Kierowcy będą musieli 

liczyć się z utrudnieniami w ruchu. ‒ Odci-
nek od ul. Kościuszki do ul. Królowej Bony 
zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. 
Kierowcy poruszać się będą wytyczonym 
objazdem, który prowadzić będzie ulica-
mi Kościuszki, Nowy Świat, Jana Pawła II  
i Górnych Wałów, a w drugą stronę uli-
cami Zygmunta Starego i Królowej Bony. 
Remont w tym miejscu powinien zakoń-
czyć się w trzecim kwartale tego roku ‒ 
wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Z utrudnieniami muszą liczyć się 
także piesi. Na odcinku ul. Góry Chełm-
skiej, od ul. Styczyńskiego do siedziby 
I Urzędu Skarbowego, prowadzone są 
remonty chodników. Wykonawca pla-
nuje zakończyć roboty w lipcu.  (kik)

Nowy wybieg 
dla psów
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Niesamowite plenerowe widowisko na terenie Nowych Gliwic uro-
czyście zakończy tegoroczną INDUSTRIADĘ. W „Podniebną Podróż” 
zabierze nas Teatr Tol, międzynarodowy zespół teatru muzycznego 
z siedzibą w belgii. Pełna moc na 10 czerwca!

INDUSTRIADA odbędzie się równocze-
śnie w 47 obiektach w 27 miejscowościach 
na terenie całego województwa śląskiego. 
Wielki finał festiwalu zaplanowano w tym 
roku na terenie Nowych Gliwic. Głównym 
punktem programu będzie plenerowe wi-
dowisko „Podniebna Podróż” w wykonaniu 
Teatru Tol z Antwerpii. Niezwykła grupa 
artystyczna słynie ze spektakularnych 
przedstawień tworzonych do muzyki, pra-

wie bez użycia słów, za to z wykorzystaniem 
niesamowitych wizualnych środków wyra-
zu. Gdy zapadnie ciemność, 10 czerwca na 
terenie Nowych Gliwic (ul. Bojkowska 37) 
poszybujemy – a w zasadzie popedałujemy 
na rowerach ‒ aż do gwiazd. Przedstawie-
nie będzie mieszanką filmowych obrazów, 
światła, tańca, śpiewu i muzyki na żywo.

Przed spektaklem Teatru Tol na te-
renie Nowych Gliwc odbędzie się indu-

strialny piknik oraz koncerty Velveteve, 
YOACHIMA i Maxa Bravury. – Nowe Gliwi-
ce to symbol przemysłowego dziedzictwa 
tego obszaru i jego odnowy. To dowód 
na to, że Gliwice patrzą w przyszłość, nie 
zapominając o swojej przeszłości – pod-
kreślał 8 maja na konferencji prasowej 
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. 
– Przez kilkadziesiąt lat to miejsce tętni-
ło życiem i było przemysłowym sercem 
miasta. Gdy kopalniany pejzaż znikł, po 
kilku latach dzięki naszym staraniom 
i udanej rewitalizacji obszaru zaczęły tu 
wyrastać siedziby innowacyjnych firm. 
Pracują w nich zdolni, kreatywni inżynie-

rowie, a Nowe Gliwice urastają do rangi 
polskiej doliny krzemowej. Cieszy więc 
ogromnie, że właśnie tutaj, w miejscu 
o wyjątkowym potencjale i industrialnym 
klimacie, odbędzie się finał tegorocznej 
INDUSTRIADY.

Na finał śląskiego święta zabytków 
techniki będzie można dotrzeć bezpłatną 
komunikacją publiczną – w akcję włączył 
się KZK GOP i Koleje Śląskie. Szczegółowy 
harmonogram wszystkich wydarzeń po-
jawi się 18 maja. Organizatorami finału 
INDUSTRIADY są Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, Miasto Gliwice 
i Ars Cameralis Silesiae Superioris. (mm)
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Udało się! Po zremisowanym meczu z Arką Gdynia (1:1) i wygranej ze Śląskiem 
Wrocław (2:0) piłkarze Piasta Gliwice przesunęli się na 12. miejsce w tabeli. To 
awans o trzy oczka i duża szansa na utrzymanie się w LOTTO ekstraklasie. Wszyst-
ko rozstrzygnie się w następnych spotkaniach.

19 punktów w ligowej tabeli 
nie daje pewności, że Piast w na-
stępnym sezonie nadal będzie grał 
w Ekstraklasie, ale 4 punkty zdoby-
te w dwóch ostatnich meczach po-
kazują, że piłkarze z Okrzei potrafią 
się zmobilizować i stanąć do walki. 
28 kwietnia na stadionie w Gdyni 
gospodarze objęli prowadzenie 
już w 10. minucie. Piłkarze Piasta 
kilkakrotnie przypuszczali ataki 
na bramkę Steinborsa, jednak do 
wyrównania doprowadzili dopiero 
na kilka minut przed końcowym 
gwizdkiem. W 88. minucie akcja 
Vranješa i Jankowskiego przynio-
sła upragnionego gola dla Piasta. 
Niebiesko-Czerwoni opuszczali 
stadion w dziesiątkę (bez Alek-
sandra Sedlara), ale w dobrych 
nastrojach. – Ten punkt nam się 

należał – mówił po spotkaniu tre-
ner Dariusz Wdowczyk.

W batalii o utrzymanie Piast 
wygrał w Gdyni jedną z bitew, ale 
Niebiesko-Czerwoni nie zamierzali 
na tym poprzestać. 6 maja w me-
czu 32. kolejki LOTTO Ekstraklasy 
podopieczni Dariusza Wdow-
czyka spuścili lanie ekipie Śląska 
Wrocław. ‒ Nie mieliśmy słabych 
punktów, a każdy z zawodników 
dał z siebie maksimum. Na każdej 
pozycji prezentowaliśmy się do-
brze – mówił trener po ostatnim 
gwizdku. Wygrywając, Niebiesko-
-Czerwoni przypomnieli kibicom, 
że potrafią grać piękny futbol. Na 
listę strzelców wpisał się Radosław 
Murawski, który po podaniu Łuka-
sza Sekulskiego zmusił Dominika 
Budzyńskiego do kapitulacji, oraz 

Saša Živec, którego celny strzał 
z rzutu wolnego przypieczętował 
w 58. minucie wygraną Piasta. 
Na szczęście Jakubowi Szmatule 
udało się nie stracić żadnej bramki 
i Piast zakończył spotkanie z czy-
stym kontem.

W tym meczu było widać, że 
trener Wdowczyk wyciągnął wnio-
ski po spotkaniu w Gdyni. Tym ra-
zem Maciej Jankowski i Saša Živec, 
którzy w kwietniu weszli na mu-
rawę w drugiej połowie, w Gliwi-
cach pojawili się w podstawowym 
składzie. Nos trenera nie zawiódł, 
a Piast zgarnął na swoim terenie 
trzy ważne punkty. Dzięki temu 
Niebiesko-Czerwoni awansowali 
z przedostatniego miejsca na 12. 
pozycję w tabeli. Czy ze strefą 
spadkową pożegnali się już na do-

bre, czas pokaże. Jedno jest pew-
ne – do starcia z Zagłębiem Lubin 
staną 12 maja z silną motywacją. 
‒ Ryzyko spadku wciąż pozosta-
je. Dopóki będą matematyczne 
szanse na pożegnanie się z ligą, to 
każdy będzie walczył – zapowiada 
Łukasz Sekulski, zawodnik Piasta. 
Początek meczu o godz. 18.00.

To nie koniec dobrych wiado-
mości z Okrzei – kontrakty z druży-
ną przedłużyli Uroš Korun i Rado-
sław Murawski. Umowa Koruna 
będzie obowiązywała do końca 
2018 roku, a kapitan Niebiesko-
-Czerwonych związał się z klubem 
do 30 czerwca 2021 roku. 

 (mm)

SPORT

GTk w grze o najwyższą stawkę

Na rowerze wśród kasztanówbiegacze na start

Piast poza strefą spadkową

Gliwiczanie rozgromili drużynę Max elektro Łańcut Sokół 3:0 w półfinale fazy play-
-off. W decydującym pojedynku GTk zmierzy się z warszawską Legią. Zwycięzca tej 
rywalizacji awansuje do koszykarskiej ekstraklasy.

Podopieczni Pawła Turkiewi-
cza świetnie spisali się w rozgryw-
kach fazy play-off i nie przegrali 
żadnego meczu. Stan rywalizacji 
półfinałowej (3:0) z Max Elektro 
Łańcut Sokół zaostrza apetyt 
przed finałem – gliwiczanie są 
w świetnej dyspozycji. 6 maja 
przed własną publicznością zagra-
li kapitalny mecz, bezwzględnie 

wykorzystując wszystkie błędy 
przeciwnika. Spotkanie zakończy-
ło się wynikiem 83:78. Na boisku 
szczególnie wyróżniało się trio 
Pieloch‒Radwański‒Salamonik, 
zdobywając w sumie 51 punktów.

 GTK będzie trudnym prze-
ciwnikiem dla Legii. Zespół 
z Gliwic stoi przed historyczną 
szansą awansu do ekstraklasy. 

Walka będzie bardzo zacięta, bo 
Legia również ma na koncie trzy 
zwycięstwa w fazie półfinałowej. 
Drużyna z Warszawy ma w swoim 
dorobku także siedem tytułów 
mistrza Polski. Wszystko rozstrzy-
gnie się na boisku. Pierwsze dwa 
mecze fazy finałowej zaplanowa-
no na 13 i 14 maja w Warszawie.

.  (mm)

W sobotę 13 maja odbędzie się jubileuszowy Rajd Rowerowy „O zielony liść kasz-
tanowca”. Miłośnicy dwóch kółek wyruszą z gliwickiego Rynku o godz. 9.00. Im-
preza odbędzie się bez względu na pogodę. 

W porze kwitnących kaszta-
nowców Polski Klub Ekologiczny 
Koło Miejskie w Gliwicach, Tury-
styczny Klub Kolarski PTTK im. 
Władysława Huzy i Nadleśnictwo 
Rudziniec organizują rajd, które-
go trasa prowadzi alejami kasz-
tanowymi powiatu gliwickiego. 

– Rajd ma na celu populary-
zację turystyki kolarskiej i dzie-
dzictwa przyrodniczego lasów 
Nadleśnictwa Rudziniec wśród 
mieszkańców Gliwic i powiatu 
gliwickiego oraz zwrócenie uwagi 
na problem ginących kasztanow-
ców, które są atakowane przez 
szrotówka kasztanowcowiaczka 
– pasożyta tych drzew – tłumaczą 
organizatorzy imprezy.

W tym roku meta rajdu 
została wyznaczona w szkółce 
leśnej w Rachowicach, gdzie na 
uczestników będą czekać konkur-
sy, gry i zabawy. Będzie też ogni-
sko, pieczenie kiełbasek i ciekawe 
opowieści o lesie leśniczego Nad-

leśnictwa Rudziniec. Zakończenie 
imprezy przewidziano na godz. 
13.30. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w regulaminie na 
stronie internetowej www.huzy.
gliwice.pttk.pl.

 (mf)
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Chcesz spróbować swoich 
sił na 10-kilometrowej tra-
sie? Zapisz się na Gliwicki 
bieg Uliczny. Start i meta 
zlokalizowane będą na  
os. kopernika.

Zawody zostaną rozegrane 
4 czerwca. Początek o godz. 
10.00. Wzorem lat ubiegłych, 
na kąpielisku Leśnym zapla-
nowano także minizawody dla 
najmłodszych. Przedszkolaki 
pokonają 200 m, a młodzież 
będzie rywalizować na 1,5-ki-
lometrowej trasie. 

W tym roku Gliwicki Bieg 
Uliczny jest organizowany już 
po raz ósmy. „Dycha” to obecnie 
najpopularniejszy dystans – na 
starcie można spotkać profe-
sjonalnych zawodników i ama-

torów, którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z bieganiem.

Organizatorem imprezy jest 
UKS Kometa i Zespół Szkół Ogól-
nokształcąco-Ekonomicznych. 
Zapisy prowadzone są na stronie 
www.timekeeper.pl. Regulamin 
i szczegółowe informacje są do-
stępne na stronie www.gliwice.eu 
w zakładce SPORT I REKREACJA. 
Wydarzenie jest objęte patrona-
tem Prezydenta Miasta Gliwice.
 (mm)
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GLIWICkI bUDżeT ObYWATeLSkI

kOLORY 
MIASTA

OSIeDLe bAILDONA                                                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu         236 531

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. budowa chodnika 179 Budowa chodnika przy ul. Chałupniczej od ul. Olszynki do końca działki nr 501. 80 000

2. Plac zabaw 217 Zakup i montaż piłkochwytów, ścianki do graffiti, stołu do ping-ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki – plac zabaw przy 
ul. Franciszkańskiej. 35 000

3. budowa skweru 246 Budowa skweru i strefy wypoczynku wraz z oświetleniem terenu przy ul. Brzozowej, pomiędzy budynka-
mi nr 10 i nr 16. 200 000

4. Zakup sprzętu 324 Zakup sprzętu biathlonowego i zestawów multimedialnych (interaktywna tablica, rzutnik, komputer z monito-
rem) dla SP 36. 75 000

 SUMA    390 000

OSIeDLe CZeCHOWICe                                                                         Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            97 291

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 084 Doposażenie placu zabaw przy ul. Nad Łąkami. 97 000

2. budowa chodnika 094 Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw. 25 000

 SUMA    122 000

OSIeDLe bOJkÓW                                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          130 975

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Rekonstrukcja krzyża 077 Rekonstrukcja krzyża z 1884 r. przy ul. Żytniej 49. Na koszt mieszkańców zagospodarowany zostanie 
teren i zamontowany ozdobny płotek wokół krzyża. 50 000

2. Zajęcia rekreacyjne 231 Organizacja całorocznych zajęć fitness 40+ oraz zajęć tanecznych dla kobiet. 10 000

3. Zajęcia sportowe 232 Organizacja marszów nordic walking, biegów oraz gier edukacyjnych. 5 500

4. Modernizacja szatni 233 Zakup nowego wyposażenia (szafki) do szatni dla uczniów SP 8 oraz dokończenie prac remontowych w szatni. 40 000

5. Monitoring szkoły 234 Budowa systemu monitoringu obejmującego teren SP 8. 35 000

6. budowa podjazdu 334 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi przy ul. Łanowej 2. 63 000

 SUMA    203 500

OSIeDLe bRZeZINkA                                                                             Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          123 358

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 145 Budowa placu zabaw przy ul. Łódzkiej. 120 000

 SUMA    120 000

wykaz zadań zaakceptowanych do gło-
sowania w ramach procedury budżetu 
obywatelskiego prowadzonej w 2017 r. 
Wybrane przez mieszkańców zadania 
zostaną zrealizowane w 2018 r.

Głosowanie rozpocznie się 15 maja 
i potrwa do 12 czerwca 2017 r. Każdy miesz-
kaniec Gliwic może oddać tylko jeden głos 

na jedno wybrane zadanie. Oddanie głosu 
na zadanie z jednej osiedlowej listy zadań 
wyklucza możliwość oddania ważnego głosu 
na zadanie z innej osiedlowej listy zadań.

Wszelkie informacje na temat gło-
sowania oraz budżetu obywatelskiego 
znajdują się na stronie www.gliwice.eu 
pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski.

WYkAZ ZADAŃ, kTÓRe PODDANe ZOSTANĄ POD GŁOSOWANIe:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

Tak, to już! Zbliża się moment, w którym mieszkańcy naszego miasta zdecydują, jakie przedsięwzięcia z puli 103 zostaną zrealizowane w ramach 
Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 2018. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek (15 maja) i potrwa do 12 czerwca. Jego ubiegłoroczny 
rezultat, czyli wybór 56 zadań do realizacji po oddaniu prawie 15 tys. ważnych głosów, był w dużej mierze zasługą rad osiedlowych, które sku-
tecznie zdopingowały mieszkańców osiedli do poparcia inicjatyw poddanych pod głosowanie. Dziękujemy i prosimy o podobną aktywność!

Podobnie jak przed rokiem wnioski 
w ramach GBO 2018 dotyczyły głównie 
zadań związanych z zielenią, sportem i re-
kreacją (133) oraz infrastrukturą drogową 
(87). Łącznie złożono 340 wniosków. Pięć 
spośród nich zostało wycofanych przez 
wnioskodawców, a trzy połączono z inny-
mi. Z grupy propozycji, które przeszły do 
etapu weryfikacji, negatywnie oceniono 
229. Zgłoszono je z błędami formalnymi 
(4), uwzględniono w nich przedsięwzięcia, 
których wykonanie leży poza kompeten-
cjami prezydenta miasta (12), są zadania-
mi wieloletnimi (41), w trakcie realizacji 
(25), ich wykonanie przekracza kwotę 

przyznaną na osiedle (7) lub mieszczą się 
w kwocie przyznanej na osiedle, ale uzy-
skały negatywną opinię merytoryczną ze 
strony wydziałów Urzędu Miejskiego bądź 
jednostek miejskich (140). 

– To kolejny rok, w którym w efekcie 
weryfikacji dopuściliśmy do głosowania 
tylko około 30% wniosków. Nie dziwi 
mnie więc rozczarowanie części wnio-
skodawców. Z drugiej strony trudno mi 
zaakceptować pretensje kierowane do 
urzędników i poprzeć pomysły na społeczne 
gremia weryfikacji wniosków. Podtrzymuję 
swój pogląd, że decyzje o wydatkowaniu 
środków publicznych muszą być związane 

z indywidualną odpowiedzialnością z tego 
tytułu – mówi Katarzyna Śpiewok, dyrektor 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Skupiając 
się jednak na celu, dla którego realizowany 
jest Gliwicki Budżet Obywatelski, jestem 
przekonana, że należy poszukiwać nowej 
formuły identyfikacji potrzeb i kształtowa-
nia kierunków zmian w osiedlach, tak by 
energia wkładana w ten proces została 
spożytkowana z trwałym efektem dla 
mieszkańców, ale też większą satysfakcją 
wszystkich zaangażowanych stron.

Rozważania ewentualnych zmian 
w kolejnych edycjach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego rozpoczną się jesienią.  

Teraz czas jednak przyjrzeć się przedsięwzię-
ciom, które mają szansę na realizację w 2018 
roku i oddać swój głos. Głosując, pamiętaj-
my o progu frekwencyjnym, czyli minimalnej 
liczbie głosów, które trzeba oddać, aby zada-
nia w osiedlu zostały zrealizowane. 

Podobnie jak w roku ubiegłym na 
stronie internetowej miasta będzie moż-
na śledzić, ile głosów zostało oddanych 
na każdą z list osiedlowych. Dodatkowo 
pojawi się nowość – licznik głosów dla 
poszczególnych zadań na listach! Wszelkie 
informacje na ten temat można znaleźć 
na stronie www.gliwice.eu pod hasłem 
Gliwicki Budżet Obywatelski.  (kik)

Tu mieszkam, wybieram i GŁOSUJĘ
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GLIWICkI bUDżeT ObYWATeLSkI

OSIeDLe ŁAbĘDY                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           322 849

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Remont ulicy 003 Remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54. 300 000

2. budowa miejsc postojowych 095 Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów. 60 000

3. Remont ulicy 099 Remont chodnika i jezdni ul. Kosmonautów od nr 54 do nr 50a (ok. 100 m). 300 000

4. budowa chodnika 208 Budowa chodnika przy ul. Przyszowskiej od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego. 200 000

5. Remont chodnika i parkingu 209 Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmun-
towskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta. 264 000

6. budowa miejsc postojowych 212 Budowa miejsc postojowych przy ul. Pszennej w rejonie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 120 000

7. Warsztaty rękodzieła 213 Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”. 12 500

8. Asfaltowanie ulicy 219 Położenie nawierzchni z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Miłej. 140 000

9. Wyjazdy integracyjne 220 Organizacja 5 wyjazdów integracyjnych – do Radiostacji Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach,  
Zamku w Toszku, Kopalni Guido w Zabrzu oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+. 7 600

10. Remont chodnika 221 Remont chodnika przy ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej. 91 000

11. Zajęcia pilates 222 Organizacja cyklicznych zajęć pilates dla 20 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

12. Zumba – fitness 226 Organizacja cyklicznych zajęć zumba – fitness dla 50 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

13. Remont chodnika 235 Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej na długości ok. 230 m. 90 000

14. Aktywny senior 236 Organizacja cyklu bezpłatnych koncertów, potańcówek oraz prelekcji dotyczących zdrowia, prawa, ekologii. 56 000

15. Aqua fitness 238 Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć. 6 000

16. Zajęcia sportowe 280 Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 dzieci z Łabęd – 1 raz w tygodniu po 2 godziny. 16 000

17. Siłownia na wolnym  
powietrzu 281 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny. 110 000

18. bliżej teatru 330 Organizacja nieodpłatnego udziału seniorów w pięciu spektaklach teatralnych, 50 osób w wieku 65+. 10 500

 SUMA 1 793 600

OSIeDLe ObROŃCÓW POkOJU                                                         Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           165 629

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Oświetlenie skweru 036 Budowa oświetlenia solarnego na terenie skweru przy ul. Obrońców Pokoju. 100 000

2. budowa oświetlenia 038 Oświetlenie dwóch łączników ul. Strzelniczej i Paderewskiego, przylegających do działki z siłownią na wolnym powietrzu. 89 790

3. Remont chodnika 051 Remont chodnika przy ul. Paderewskiego od budynku nr 26 do Biedronki. Ułożenie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej na długości ok. 130 m. 70 000

4. Modernizacja w SP 39 064 Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin 
ściennych, odmalowanie pomieszczeń, wymiana wyposażenia. 125 000

5. Remont chodnika 078 Remont chodnika przy ul. Paderewskiego od przystanku autobusowego do budynku nr 26. Ułożenie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 114 m. 75 000

6. Przedłużenie ulicy 080 Budowa z kostki betonowej przedłużenia ul. Jałowcowej do końca zabudowań. 150 000

7. Rozgrywki piłkarskie 121 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10, 12 lat na Osiedlu Obrońców Pokoju. 8 000

 SUMA    617 790

OSIeDLe OSTROPA                                                                               Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           130 443

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Meble ogrodowe 105 Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych składanych – ław i stołów – na potrzeby organizacji przedsięwzięć 
na osiedlu przez Radę Osiedla Ostropa. 1 750

OSIeDLe LIGOTA ZAbRSkA                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           116 576

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Fitness i aerobic 241 Organizacja cyklicznych zajęć fitness i aerobic dla kobiet w grupach po 15 osób. 20 000

2. Zajęcia sportowe 242 Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Ligoty Zabrskiej – 2 razy w miesiącu. 20 000

3. Siłownia na wolnym powietrzu 291 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej. 80 000

 SUMA    120 000

OSIeDLe kOPeRNIkA                                                                            Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu          245 786

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Parking 029 Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Centaura. 150 000

2. Parking 034 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika. 220 000

3. Remont chodnika 060 Remont chodnika przy ul. Bończyka od ul. Myśliwskiej do Harcerskiej. 30 000

4. Angielski dla seniorów 098 Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych – 2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób). 12 400

 SUMA    412 400
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GLIWICkI bUDżeT ObYWATeLSkI

OSIeDLe SOŚNICA                                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           372 752

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Miejsca postojowe 072 Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej na długości 50 m. 70 000

2. Plac zabaw 089 Budowa placu zabaw przy ul. Związkowej – montaż ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni i urządzeń zabawowych. 250 000

3. kurs samoobrony 090 Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek. 12 000

4. Tablice edukacyjne 102 Wykonanie i montaż 4 tablic edukacyjnych na terenach placówek oświatowych w Sośnicy. 20 000

5. Wydanie książki 103 Wykonanie korekty językowej, przygotowanie do druku i druk 1000 egzemplarzy publikacji o Sośnicy. 25 000

6. Plac zabaw 142 Rozbudowa placu przy ul. Dzionkarzy. Montaż stołów do gry w szachy i warcaby. 35 000

7. Remont ulicy 156 Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej od ul. Pustej do ul. Niedurnego. 330 000

8. Zajęcia jiu-jitsu 164 Organizacja zajęć sportowych brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży. 10 000

9. Imprezy w bibliotece 165 Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 MBP. 20 000

10. Aqua aerobic 166 Organizacja zajęć aqua aerobicu dla 15 kobiet 30+ z Osiedla Sośnica. 25 000

11. Remont chodnika 186 Remont chodnika przy budynkach nr 1–7 i budowa zatok postojowych w ciągu ul. Młodzieżowej od  
ul. Żeromskiego do ul. Jedności. Umocnienie skarpy murkiem oporowym. 320 000

12. Strefa relaksu 188 Zagospodarowanie terenu wokół stawów przy ul. Jesiennej. 372 000

13. Ławki 190 Montaż 5 ławek przy ul. Jedności w rejonie budynków o nr 17–29. 5 000

14. Remont chodnika 338 Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a Jedności i obsianie trawą zieleńców wzdłuż chodnika. 50 000

 SUMA 1 544 000

OSIeDLe STARe GLIWICe                                                                    Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            185 065

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Internet dla seniorów 137 Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby odbywać się na terenie osiedla. 10 100

2. Siłownia na wolnym powietrzu 252 Montaż dodatkowych urządzeń siłowych, stołu do gry w szachy oraz ławek na terenie Parku Szwajcaria. 30 000

3. Liga piłkarska 255 Organizacja ligi piłkarskiej dla mieszkańców Starych Gliwic. 15 000

4. Strefa relaksu 257 Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu między ul. Sadową a SDKPiL oraz zabudo-
wa urządzeń sportowych i zabawowych do kwoty 185 000 zł. 185 000

5. Stacja naprawy rowerów 261 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów, wyposażonej w niezbędne narzędzia, przy ul. Żabiń-
skiego w rejonie sklepu Biedronka. 4 000

6. Liga tenisa stołowego 292 Organizacja osiedlowej ligi tenisa stołowego dla mieszkańców Starych Gliwic. 20 000

7. Rajdy rowerowe 317 Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup seniorów ze Starych Gliwic. 3 500

 SUMA    267 600

OSIeDLe SIkORNIk                                                                                Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           287 390

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 044 Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ławek na placu 
zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

2. Przejście dla pieszych 050 Wybudowanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Czapli i Czajki. 10 000

3. Przejścia dla pieszych 074 Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, zasilanymi panelami słonecznymi,  
3 przejść dla pieszych przez ul. Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości placu zabaw przy ul. Bekasa). 52 000

4. Remont chodnika 269 Remont chodnika łączącego ul. Czapli z al. Sikornik, w rejonie budynków pomiędzy ul. Rybitwy i Cyra-
neczki. 60 000

5. Strefa gier 313 Utwardzenie powierzchni rekreacyjnej z wykonaniem trwałych nadruków gier planszowych/edukacyjnych 
w formacie „maxi” przy SP 41. 55 000

 SUMA    277 000

OSIeDLe POLITeCHNIkA                                                                     Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           167 905

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Pumptrack 144 Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnogach i deskorolkach w okolicy 
lodowiska Tafla. 167 000

 SUMA    167 000

OSIeDLe SZObISZOWICe                                                                     Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           280 016

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Doposażenie biblioteki 082 Zakup 4 komputerów stacjonarnych (w tym 3 z ekranem dotykowym), laptopa i drukarki dla Filii nr 20 MBP. 24 000

2. Warsztaty dla dzieci 130 Zorganizowanie 6 warsztatów lepienia z gliny dla dzieci w wieku 6–12 lat w Filii nr 20 MBP (każdorazowo  
20 uczestników). 4 000

3. Zakup sprzętu 131 Zakup sprzętu biathlonowego dla SP 7. 50 000

2. Przejście dla pieszych 106 Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Daszyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Cerami-
ków, aktywnymi znakami informacyjnymi. 20 000

3. Remont ulicy 107 Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul. Piekarskiej. 130 000

 SUMA    151 750
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OSIeDLe WILCZe GARDŁO                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           103 497

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw i siłownia 181 Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour. 60 000

 SUMA      60 000

OSIeDLe WOJSkA POLSkIeGO                                                          Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           271 322

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Imprezy w bibliotece 054 Zorganizowanie spotkań z pisarzami i podróżnikami, warsztaty plastyczne i spektakle dla dzieci w Filii nr 9 MBP. 20 000

2. Górka saneczkowa 225 Poszerzenie górki do jazdy na sankach oraz utworzenie na jej szczycie wypłaszczenia.  75 000

3. Warsztaty kreatywne 249 Warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych – mieszkańców dzielnicy – w klubie osiedlowym „Chatka”.  9 000

 SUMA    104 000

OSIeDLe WÓJTOWA WIeŚ                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           176 280

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Remont podwórza 058 Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie trawników przy drodze wewnętrznej po-
między ul. Długosza i Zawiszy Czarnego. 160 000

2. Remont drogi 307 Remont drogi wewnętrznej przed budynkami przy ul. Daszyńskiego 83–97. 176 280

 SUMA    336 280

OSIeDLe ZATORZe                                                                                 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           286 798

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Zajęcia fitness 012 Zajęcia fitness i treningi sportowe dla mieszkańców osiedla. Łączna liczba zajęć 380. 25 000

2. Centrum edukacji 109 Organizacja na terenie szkoły przy ul. Lipowej 29 zajęć z obsługi urządzeń elektronicznych dla dzieci  
i dorosłych. Zakup tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, gier, pomocy edukacyjnych. 16 900

3. Remont ulicy 114 Remont fragmentu ul. Targowej od strony ul. Witkiewicza. 130 000

4. Remont chodnika 138 Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m przy ul. Libelta (strona parzysta). 80 000

 SUMA    251 900

OSIeDLe żeRNIkI                                                                                  Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu            138 925

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Plac zabaw 115 Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw przy SP 13 (zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki). 60 000

2. Siłownia na wolnym 
powietrzu 201 Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych oraz stołu do tenisa przy ul. Warmińskiej. 90 000

 SUMA    150 000

OSIeDLe ŚRÓDMIeŚCIe                                                                       Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           303 003

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Aktywizacja młodzieży 101 Cykl 12 spotkań zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi w wieku 
10–25 lat – pierwsza pomoc, techniki linowe, terenoznawstwo. 100 000

2. Coworking 123 Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem  
z dostępem do energii elektrycznej oraz hotspot. 150 000

3. Spotkania w bibliotece 158 Zorganizowanie raz w miesiącu spotkań z autorami i podróżnikami w Filii nr 1 MBP. 18 000

4. kurs samoobrony 303 Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek. 12 000

5. Aqua aerobik 329 Aqua aerobik na basenie w SP 28, ćwiczenia gimnastyczne oraz konsultacje z dietetykiem dla 30 osób w wieku 50+. 21 480

 SUMA    301 480

OSIeDLe TRYNek                                                                                   Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu           357 609

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. budowa chodników 004 Budowa chodników na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w śladzie wydeptanych ścieżek pomiędzy budynkami. 115 000

2. Odbudowa boiska 005 Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni 
oraz ustawienie piłkochwytów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112–118. 90 000

3. Wybieg dla psów 163 Wykonanie oświetlenia solarnego – 4 lampy uliczne na terenie wybiegu dla psów. 40 000

 SUMA    245 000

4. Remont ulicy 149 Rozbiórka nawierzchni z trylinki ul. Waliszewskiego (ok. 70 m). Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego. 61 000

5. budowa miejsc postojowych 150 Ułożenie kostki brukowej na 410 m2 powierzchni parkingowej przy ul. Waliszewskiego. 96 000

6. Doposażenie biblioteki 172 Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 20 MBP. 5 000

7. Plac zabaw 177 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i instalacja dodatkowych urządzeń zabawowych oraz ustawienie 
dodatkowego ogrodzenia – plac zabaw przy PM 36. 120 000

8. Gimnastyka 328 Zorganizowanie ćwiczeń gimnastycznych dla 20–30 osób w wieku 50+. 6 000

 SUMA    366 000

GLIWICkI bUDżeT ObYWATeLSkI
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kULTURA

Muzyka, która inspiruje
 dokończenie ze str. 1

Cykl koncertowy odbędzie się 
w dwóch odsłonach, w maju i lipcu. 
W pierwszej części usłyszymy wybucho-
wą mieszankę gatunków muzycznych 
i form artystycznych. Zaplanowano 
między innymi koncert średniowiecznej 
muzyki liturgicznej i popis jazzowego 
dźwiękonaśladownictwa. Na scenie Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10) i Teatru 
Miejskiego (ul. Nowy Świat 55‒57) za-
prezentują się gwiazdy dużego formatu, 
energetyczne duety, a nawet żeński chór.

Filharmonia rozpocznie się 12 maja 
mocnym i nietypowym akcentem ‒ wystą-
pi słowacki zespół wokalny Voces Gregoria-
nae Cassovienses. Panie wykonają chorały 
gregoriańskie w tradycyjnej, jednogłoso-
wej technice śpiewu. 13 maja publiczność 
usłyszy coś z drugiego muzycznego biegu-
na – gitarowo-kontrabasowy duet rodem 
z Czech. Rudy Linka i Miroslav Vitouš to 
wyraziste jazzowe osobowości, które na 
scenie świetnie ze sobą współbrzmią.

Po koncertach muzyków zza naszych 
południowych granic, przyjdzie czas na 
występy gwiazd rodzimej sceny muzycz-
nej. 18 maja zagrają Maria i krzysztof 
Sadowscy. On – pianista, organista, 
współpracował z czołówką polskich 
jazzmanów. Ona – wszechstronna wo-
kalistka, która na swoich płytach miesza 
jazz z funkiem, popem i elektroniką, do-
ceniana reżyser filmowa („Sztuka kocha-

nia. Historia Michaliny Wisłockiej”). 20 
maja spotkamy się z jednym z najbardziej 
interesujących współczesnych wokali-
stów jazzowych w Polsce – Grzegorzem 
Karnasem. Jego projekt karnas Formula 
opiera się na błyskotliwej improwizacji 
i dźwiękonaśladownictwie. Zrównoważy 
je następny koncert w ramach Filharmo-
nii – 21 maja zaśpiewa Irena Santor, nie-
kwestionowana dama polskiej piosenki. 
„Już nie ma dzikich plaż”, ale artystka cią-
gle nagrywa płyty i koncertuje, czarując 
publiczność swoim kryształowo czystym 
i mocnym głosem.

Występ Johna Patitucciego, basisty 
zza Oceanu, zaplanowano na 22 maja. 
Muzyk jest stawiany w pierwszym rzędzie 
twórców nowoczesnego jazzu, wpływa 
również na wykonawców muzyki pop. 
Nagrywał z Waynem Shorterem, B.B. Kin-
giem, Herbiem Hancockiem, a także Stin-
giem i Bon Jovim. 27 maja przyjdzie czas 
na arcyjazzowy instrument, czyli saksofon. 
Zagra na nim holenderski wirtuoz, Paul 
van kemenade. Na fortepianie będzie 
towarzyszył mu Stevko busch. 28 maja, na 
zakończenie majowej odsłony Filharmonii, 
wystąpi inny znakomity pianista – Leszek 
Możdżer. Uważany za odważnego eksplo-
ratora i oryginalnego twórcę, wyróżnia się 
własnym językiem muzycznym.

Organizatorem festiwalu jest Fun-
dacja Integracji Kultury. Za dobór 

wykonawców odpowiada Krzysztof 
Kobyliński, dyrektor festiwalu, uznany 
kompozytor i pianista. Szczegółowe 
informacje o godzinach i miejscach 
poszczególnych koncertów, a także 
biletach i zaproszeniach są dostępne 
na stronie www.filharmonia.jazovia.pl. 
Projekt jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

kult, Pidżama Porno, Leniwiec ‒ na tegorocznych juwenaliach wy-
stąpią gwiazdy polskiej sceny alternatywnej. kilka dni przed IGRAMI 
publiczność rozgrzeją Miuosh i Mesajah. Od 13 do 19 maja najlepszy 
rozrywkowy adres w mieście to dzielnica akademicka!

IGRY to coroczne święto gliwickich 
żaków. W tym roku studenci Politech-
niki Śląskiej będą bawili się już po raz 
60., można się zatem spodziewać, że 
juwenalia będą szczególnie huczne. 
Zanim jednak rozpocznie się IGROWY 
Tydzień, 13 maja zaplanowano dużą ple-
nerową imprezę dla maturzystów (i nie 
tylko!). Śląsk Maturzystom to świetna 
okazja, żeby jeszcze przed rozpoczęciem 
roku akademickiego poznać uroki stu-
denckiego życia. Na terenie kampusu 
Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka) 
o godz. 18.00 rozpoczną się koncerty. 
Jako pierwszy wystąpi Miuosh, jeden 
z najpopularniejszych polskich raperów, 
jako drugi ‒ Mesajah, wokalista reggae.

Po takiej rozgrzewce będziemy dobrze 
przygotowani na juwenaliowe szaleństwa. 
Zaczniemy od... śmiechu, czyli kabareto-
nu IGROWeGO. 15 maja w Centrum Kul-
tury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 
85) wystąpią Łukasz „Lotek” Lodkowski, 
Rafał Pacześ i Michał Leja. W dobrych 
humorach 16 maja stawimy się na Dniu 
Miasta Gliwice. Na Rynku zaprezentują 
się najbardziej odjazdowe koła nauko-
we działające na gliwickiej uczelni, a na  
pl. Krakowskim zaplanowano pokaz sprzę-

tu wojskowego. Środa 17 maja upłynie 
pod znakiem Wielkiego Grillowania 
i oglądania filmów na Łące IGROWEJ  
(ul. Akademicka).

17 maja o godz. 17.00 władze Gliwic 
symbolicznie przekażą studentom klucze 
do miasta, a barwny korowód przejdzie 

z Rynku na Łąkę IGROWĄ. Tam rozpoczną 
się koncerty, czyli główny punkt juwena-
liowego programu. Wystąpią rockowa 
formacja Seven on Seven, Cała Góra bar-
winków, wykonująca muzykę z pograni-
cza reggae i ska, Pidżama Porno, kultowy 
zespół punkrockowy i rockowa kapela 
Leniwiec. Po zregenerowaniu sił w piątek 
(18 maja) zaczynamy punktualnie o godz. 
18.00. Tego dnia zagra raper buka, do-

brze znana miłośnikom reggae formacja 
Tabu oraz gwiazda IGRÓW 2017, zespół 
kult. Grupa pod przewodnictwem Kazika 
Staszewskiego już od 1982 roku tworzy 
historię polskiej muzyki rockowej.

Szczegółowy harmonogram juwena-
liów jest dostępny na stronie www.igry.
polsl.pl. Imprezy Śląsk Maturzystom oraz 
IGRY 2017 są dofinansowane z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Tydzień po studencku, czyli... IGRY!
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WYDARZeNIA / OGŁOSZeNIA
OGŁOSZENIE

kOMuNIkAT

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

SeSJA RADY MIASTA
11 maja 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – 

z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 12 kwietnia 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2017 
rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie umarzania, odraczania termi-
nów płatności, rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych o charakterze cywilno-
prawnym przypadających Miastu Gliwice  
oraz jego jednostkom podległym, warun-
ków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga będzie 
stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów uprawnionych do udzielania ulg.

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości stanowiących regionalną 
pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i za-

chowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc 
na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną.

10. Projekt uchwały uchylającej uchwały 
w sprawie regulaminu targowisk w Gliwi-
cach.

11. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na 
lata 2018–2021.

12. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej „Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej”.

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa własności działek  
nr 749/3, 750 i 751, obręb Kolej, stanowią-
cych własność Miasta Gliwice oraz prawa 
użytkowania wieczystego działki nr 752, obr. 
Kolej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

14. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie na czas nieoznaczony umów 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
nieruchomości położonych w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy 
z wnioskodawcą i wydzierżawienie nieru-
chomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej przy ul. Chorzowskiej, 
na okres 22 lat.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcia z wnioskodawcą 
kolejnej umowy dzierżawy na okres do  
3 lat, nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy 
ul. Rybnickiej. 

17. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 
w Gliwicach przy ul. Lipowej 29.

18. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Wincen-
tego Styczyńskiego w Gliwicach, poprzez 
zmianę siedziby.

19. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Gliwicach przy ul. Syriusza 30.

20. Projekt uchwały w sprawie nadania statu-
tów szkołom podstawowym.

21. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk 
na terenie Miasta Gliwice na rok 2017.

22. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach.

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
w sprawie wejścia Miasta Gliwice w skład 
tworzonego na terenie województwa ślą-
skiego związku metropolitalnego, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z 9 marca 
2017 r. o związku metropolitalnym w woje-
wództwie śląskim.

24. Projekt uchwały w sprawie poparcia Karty 
Samorządności.

25. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

ObRADY NA żYWO

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach,  

ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  

odbywającego się w drodze licytacji na:

sprzedaż samochodów marki  
Ford Transit Connect TDCI – 6 szt.

Postępowanie licytacyjne rozpocznie się 24 maja 2017 r. o godz. 10.00
Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie  

internetowej www.pec.gliwice.pl.

Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu  
32/335-01-09 oraz 32/335-01-96 w godz. 7.00–15.00  lub 32/335-01-04.

OGŁOSZeNIe
o przyjęciu uchwałą nr XXIII/574/2017  
Rady Miasta Gliwice z 9 lutego 2017 r.  
„Gliwickiego Programu Rewitalizacji  

do roku 2023”
Na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu  

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j. DzU z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

o przyjęciu uchwałą nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 9 lutego 
2017 r. „Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023”.

Z treścią programu, uzasadnieniem o udziale społeczeństwa, o którym 
mowa w art. 42 pkt. 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 
55 ust. 3 ww. ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego 
dokumentu, można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzę-
du Miejskiego, pok. 374, III p., gdzie są wyłożone do wglądu, oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach w dziale „Strategie, Raporty, Plany” (http://bip.gliwice.eu/
strategie__raporty__plany).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Biurze Rozwoju Miasta, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
urzędu oraz pod numerem telefonu 32/238-54-62.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

O wnętrzach i ogrodach 
W Gliwicach po raz kolejny zagoszczą Targi Wnętrz i Ogrodów Home&Gar-
den. Impreza, organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Mia-
sta Gliwice, od siedmiu lat przyciąga miłośników i znawców tematyki wy-
stroju wnętrz oraz aranżacji zieleni. 

Podczas targów, które 
odbędą się w weekend 20–21 
maja, zwiedzający będą mogli 
skorzystać z porad fachowców 
z Wydziału Architektury Poli-
techniki Śląskiej oraz poznać 
możliwości projektowania 
i wyposażania wnętrz. W hali 
Ośrodka Sportu Politechniki 
Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 
zaprezentują się producenci 
mebli, armatury łazienkowej, 
a także urządzeń prozdrowot-
nych. Tradycyjnie nie zabrak-
nie propozycji dla miłośników 
ogrodów. Z myślą o nich zo-
stanie przygotowany kiermasz 
roślin ozdobnych. Przez dwa 
dni wystawowe, w godz. od 
10.00 do 17.00, będzie moż-

na kupić kwiaty balkonowe, 
tarasowe, krzewy ozdobne 
czy byliny. Będzie też można 
skorzystać z fachowych porad. 
Stoiska będą mieli projektanci 

terenów zielonych oraz Polski 
Związek Działkowców Dele-
gatura Rejonowa Gliwice. Nie 
zapomniano też o najmłod-
szych uczestnikach targów – 
FLOJAMO Klub Kreatywnego 
Inżyniera przez dwa dni będzie 
prowadził warsztaty Zaczaro-
wany Ogród. Od godz. 10.00 
do 17.00 najmłodsi pod okiem 
instruktorów będą aranżować 
wymarzony ogródek. Patronat 
nad targami objął Prezydent 
Miasta Gliwice oraz Rektor 
Politechniki Śląskiej.

Bezpłatne bilety wstępu 
można pobrać ze strony orga-
nizatora targów: www.promo-
cja-targi.pl.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

                            Wymagania:  
– posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej (DzU z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
– mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Oferty pracy można składać osobiście w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych  Wałów 9, pokój 207, II piętro, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pośrednictwem poczty, w zakle-
jonych kopertach z napisem oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego, w terminie do 31 maja 2017 r.

OGŁOSZeNIA
OfERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

spedytor
miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: Spedytor/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 28 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

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

Wymagania:
• doświadczenie w pozyskiwaniu i budowaniu relacji ze 

zleceniodawcami, 
• posiadanie własnych kontaktów transportowych, 
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
• wykształcenie wyższe (mile widzialne o profilu logi-

stycznym),
• dyspozycyjność,
• odporność na stres, umiejętność pracy pod presją 

czasu, 

• kultura osobista i wysokie umiejętności interpersonal-
ne i komunikacyjne.

Zakres obowiązków:
• sprzedaż i pozyskiwanie ładunków zgodnie z celami 

działu,
• stały kontakt z kierowcami, 
• współpraca z innymi działami spółki w ramach reali-

zowanych zleceń,
• dbałość o jakość dostaw,
• raportowanie wyników pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice, budynek K, II piętro, tel. 666-513-459 
lub e-mail: rekrutacja@scl.com.pl. Szczegółowe in-
formacje dostępne są także na stronie internetowej  
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,  
DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. sprzedaży  
usług logistycznych

miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: Marketing/MSI/2017

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która 

istnieje na rynku od 28 lat,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stałe godziny pracy (8.00–16.00),
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia,
• szkolenie wprowadzające,
• rozwój zawodowy,
• możliwość realizacji własnych pomysłów,
• miłą atmosferę pracy,
• work–life balance.

Wymagania:
• minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie sprze-

daży (mile widziane w branży logistyki),
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

umożliwiająca swobodne komunikowanie się,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane o profilu 

logistycznym),
• czynne prawo jazdy kat. B, 

• zdolności interpersonalne,
• umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, nastawie-

nie na współpracę.

Zakres obowiązków:
• pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji  

z kontrahentami,
• aktywna sprzedaż usług, realizacja planów sprzeda-

żowych,
• prowadzenie akcji mailingowych, spotkania z klientami,
• przygotowywanie ofert handlowych i projektów umów, 

negocjacje warunków współpracy, finalizowanie sprzedaży,
• monitorowanie rynku usług logistycznych,
• wyszukiwanie informacji o działaniach konkurencji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV wraz  
z listem motywacyjnym i nr. referencyjnym Marketing/MSI/2017  
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA  ul. Portowa 28,  44-100 Gliwice. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie interneto-
wej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, DzU 
z 2016 r., poz. 922)”.

Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca w Gliwicach, ul. A. Asnyka 36,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze – główny księgowy,  

w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 4  
im. J. Pukowca w Gliwicach na stronie g4.bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia/nabory oraz na 
tablicy ogłoszeń Gimnazjum nr 4 im. J. Pukowca.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów 
naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 18 maja 2017 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły, ul. A. Asnyka 36. Dokumenty,  
które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/232-30-33 wew. 15. 

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

Oferty z 4 maja 2017 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są 
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do 

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

•  elektryk zmianowy  
wykształcenie zawodowe lub średnie, podstawowe 
doświadczenie zawodowe, mile widziane uprawnie-
nia SEP G1 do 1 kV, bieżące naprawy maszyn i urzą-
dzeń, utrzymanie ruchu zakładu, dbałość o dobry 
stan infrastruktury elektrycznej, trzy zmiany, miejsce 
pracy: Sierakowice; 

•  piekarz 
wykształcenie zawodowe lub średnie, doświadczenie 
zawodowe na stanowisku piekarza – istnieje możli-
wość przyuczenia do zawodu w trakcie zatrudnienia, 
samodzielność, zaangażowanie, zakres obowiąz-
ków: wyrabiane ciasta i wypiekanie pieczywa, praca 
w godz. nocnych, miejsce pracy: Pyskowice;

•  technik wtryskarek  
wykształcenie średnie, doświadczenie: 0,5–1 roku, 
komunikatywna znajomość języka angielskiego, 
zapewnienie doskonałej pracy maszyn i urządzeń, 
rozwiązywanie problemów w przypadku awarii 
podległych maszyn i urządzeń, dbanie o czystość 
maszyn i urządzeń, prowadzenie zapisów przeglą-
dów i napraw maszyn i urządzeń, dbanie o zapas 
podstawowych części zamiennych, kontrola pod-
stawowych parametrów technicznych oraz parame-
trów procesów maszyn i urządzeń, czynny udział we 
wdrażaniu udoskonaleń na produkcji, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  kontroler jakości 
wykształcenie zawodowe lub średnie, doświad-
czenie na produkcji będzie dodatkowym atutem, 
spostrzegawczość, dobra pamięć, systematyczność, 
konsekwencja w działaniu, dobry wzrok, zdolności 
manualne, mobilność, umiejętność pracy w grupie, 
zakres obowiązków: kontrola jakości części samo-
chodowych zgodnie z instrukcją, raportowanie do 
przełożonego, utrzymanie czystości na stanowisku 
pracy, umowa zlecenie, miejsce pracy: Strefa Eko-
nomiczna Gliwice;

•  elektromechanik (serwisant, monter, 
    ślusarz)  

wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe o pro-
filu elektrycznym lub mechanicznym, zamiłowanie do 
pracy w warsztacie, łatwość w przyswajaniu wiedzy 
technicznej i zawodowej, prawo jazdy kategorii B, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

• dekarz-blacharz  
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: mile 
widziane, stan. wymagające bardzo dobrego 
stanu zdrowia i dobrej kondycji, zakres obowiąz-
ków: praca na dachach hal przemysłowych i logi-
stycznych, jedna zmiana, praca na terenie kraju.

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

     Oferta pracy na stanowisko:
kierowca autobusu w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa 
przystanków wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świadectwem kwalifikacji za-

wodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego  
lub uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy, 
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej. 
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w trans-
porcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interper-
sonalne:
odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, społecznych i poznawczych, 
menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy 

oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
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 aplika-
cje. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/330-46-35.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1,

zatrudni 

• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego kl. III,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych,

• operatora z uprawnieniami do obsługi równiarki, spycharki.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów 
aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczyć je osobiście do siedziby PRUiM SA pod adresem  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

Program Smog Stop – szybkie pieniądze z WFOŚIGW na wymianę kotła, 
termomodernizację budynku, pompy ciepła i kolektory słoneczne

Informujemy, że 6 kwietnia 2017 r. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków do Programu 
SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych 
przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji”, który jest kontynuacją 
Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 r. 
O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą 
ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami 
lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego. 

W ramach programu dofinansowaniem obję-
te zostaną: wymiana, modernizacja lub budowa 
wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, 
wymiana źródeł ciepła przeznaczonych do ogrze-
wania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przy-
padku gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u nastę-
puje z jednego źródła) w istniejących obiektach na 
bardziej efektywne i energetyczne. Dofinansowanie 
do automatycznego kotła węglowego i na biomasę 
może sięgnąć 4,5 tys. zł, kotła gazowego i olejowego 
3 tys. zł, kotła elektrycznego 2,5 tys. zł, pompy ciepła 
gruntowej 12,5 tys. zł, powietrznej pompy ciepła  
7,5 tys. zł, budowy modernizacji lub wymiany instalacji 
c.o. do 5 tys. zł. Zgodnie z informacjami WFOŚIGW, 
dotacje można łączyć z dotacjami przyznawanymi  
ze środków budżetowych gmin. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach 
Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła 
w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, 

tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym, pracującego na potrzeby 
centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła 
oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego 
likwidacji przed 15 maja 2017 r. imiennego do-
kumentu zezłomowania – karty przekazania od-
padu (z wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców 
kaflowych lub trzonów kuchennych; wówczas 
wymagane są protokoły potwierdzające wyko-
nanie prac);

2. zdjęcia budynku w zakresie, w jakim planowana 
jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie można składać  
od 15 do 26 maja 2017 r. w siedzibie WFOŚIGW 
w katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzi-
nach od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą (decydu-
je data wpływu do Funduszu). Przed rozpoczęciem 
naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu 
w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 14.00. Tam Pracownicy WFOŚIGW udzielać 
będą szczegółowych informacji na temat programu.

Formularze i regulamin można pobrać ze strony  
www.wfosigw.katowice.pl.

Telefony kontaktowe: 
32/603-22-51, 
32/603-22-22, 
32/603-22-64, 

32/603-22-59, 
32/603-22-44, 
32/603-22-21.

Zachęcamy do przyjrzenia się ofercie, zapoznania 
z regulaminem i do rozważenia udziału w programie.

OBWIESZCZENIE

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZeNIA
NIERuChOMOśCI

że 19 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,  
w sali nr 34, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 805/5, 
obręb Stare Gliwice, kW GL1G/00032522/5, przy ul. kozielskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 161 640,00 zł
Wadium: 16 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1620,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2016 r., poz. 
710 z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę  
nr 805/5, obręb Stare Gliwice, została przeznaczo-
na do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-
3373/16 z 8 września 2016 r. 
I przetarg nieograniczony odbył się 16 stycznia 
2017 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Nieruchomość można obejrzeć w serwisie mapo-
wym Miasta Gliwice pod adresem http://tiny.pl/
gc4lt.
Opis nieruchomości:
Działka o powierzchni 0,0740 ha, użytek RIVa 
i RIVb, posiada kształt regularny, zbliżony do 
wydłużonego prostokąta. Porośnięta jest zielenią 
niską i wysoką. Otoczenie nieruchomości stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
usługowej i tereny niezabudowane.
Przez działkę przechodzi napowietrzna linia wy-
sokiego napięcia 110 kV wraz ze strefą ochronną.
W pobliżu znajdują się następujące sieci: energe-
tyczna, wodociągowa, kanalizacyjna deszczowa 
i sanitarna, gazowa. Możliwość i warunki podłą-
czenia do sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dysponentami.
Dojazd do nieruchomości od ul. Kozielskiej poprzez 
działkę nr 802, obręb Stare Gliwice. Warunki sko-
munikowania i lokalizacji zjazdu należy uzgodnić 
z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
W przypadku koniecznej wycinku drzew i krzewów 
należy uzyskać odpowiednie zezwolenie.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w te-
renie.
Z uwagi na szerokość działki, linię zabudowy oraz 
przebieg elektroenergetycznej sieci napowietrznej 
działka ma bardzo ograniczoną możliwość samo-
dzielnego zagospodarowania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zago-
spodarowania:
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego 
z 16 grudnia 2010 r. (uchwała nr III/14/2010 
Rady Miejskiej w Gliwicach), działka  
nr 805/2 oznaczona jest  symbolem 5 MN – tereny 
nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z to-

warzyszącymi im garażami i budynkami gospo-
darczymi.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wbudowany w budynek mieszkalny lokal 

użytkowy z zakresu usług nieuciążliwych o po-
wierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% 
całkowitej budynku,

b) urządzona zieleń towarzysząca obiektom bu-
dowlanym,

c) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
place zabaw,

d) wew. ulice dojazdowe i parkingi,
e) sieci infrastruktury technicznej.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wniosą wadium w wysokości 16 
200,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu 
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny nie-
ograniczony, działka 805/5, obr. Stare Gliwice, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, 
na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 

Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 12 czerwca 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaofe-

rowanej przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetar-

gu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowa-
nia na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia 
wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobiste-
go osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzonego w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na od-
płatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia dorę-
czenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości powinien być 
zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 19 lipca 2017 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie 
do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem prawa do nieruchomości 
oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Na-
bywca nieruchomości zobowiązany jest również 
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
3373/16 z 8 września 2016 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, 
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targu udzielają pracownicy w godzinach pracy urzę-
du, tel. 32/338-64-12, ul. Jasna 31 A, pokój nr 16.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gos- 
podarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie 
zamieszczone jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

ZARZĄD bUDYNkÓW MIeJSkICH I TOWARZYSTWO 
bUDOWNICTWA SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O.

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, 
ogłasza

      PISeMNY PRZeTARG NIeOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabudo-

wana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości 

gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez piwnic i powierzchni 

ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa za-

budowana budynkiem mieszkalno-usługowym  
w zabudowie wolnostojącej. Budynek pięciopiętrowy 
zrealizowany w technologii monolitycznej połączonej  
z technologią wielkiej płyty, w przeszłości był budynkiem 
typu koszarowego.

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

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

8. Cena wywoławcza – 2 500 000,00 zł.
9. Wadium – 125 000,00 zł.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez ofe-

renta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 11 

maja 2017 r. w godz. od 10.00 do 12.00.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wnie-

sienie do 9 czerwca 2017 r. wadium na konto ZBM  
I TBS w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na konto).

12. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 czerwca 2017 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – pokój 
121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. 
Dolnych Wałów 11.

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

kania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fi-

zyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony 

za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za 
zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników 
oraz oświadczenia każdego ze wspólników i oświadczenia 
wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich repre-
zentowanie w  procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

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

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

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

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 
nieruchomości,

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

14. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11, w zaklejonych kopertach do 9 czerwca 2017 r. do 
godz. 13.00. 

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

I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:
,,OFeRTA NA ZAkUP NIeRUCHOMOŚCI GRUNTOWeJ ZAbUDO-
WANeJ PRZY UL. DASZYŃSkIeGO 70 – NIe OTWIeRAĆ PRZeD 
DNIeM 14.06.2017”.
16. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 

30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
17. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM 
I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na 
temat warunków przetargu można uzyskać pod numerami 
telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo  
budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

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

ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  
na lokale użytkowe położone przy ulicy:

I PRZeTARG
1. ul. Daszyńskiego 8 front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 25,06 m2 składający się z 2 pomieszczeń i wy-
posażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice.*
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 
10,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje 
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, 
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością 
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.

2. ul. Daszyńskiego 8 oficyna, parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 48,21 m2 składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja elek-
tryczna do wymiany, brak zasilania lokalu, najemca wi-
nien wystąpić do firmy TAURON i zawrzeć nową umowę 
przyłączeniową, wodno-kanalizacyjną, istniejące WC 
wykonane bez pozwolenia do legalizacji lub likwidacji, 
ewentualnie do przebudowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice.*
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 
8,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje 
się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, 
iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością 
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpie-
nia do przetargu odbędzie się 26 maja 2017 r. (piątek) 
od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro, w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 26 maja 2017 r. (piątek) o godz. 
10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogło-
szeniu w pokoju 121 – sala narad, I piętro, w siedzibie ZbM 
I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
– wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – 

kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze kon-
ta, na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone 
po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogła-

szającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji;

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

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

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

– osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 
11 – ING bank Śląski SA I O/ Gliwice nr konta 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546 .
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można 
zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetar-
gu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialnie poświadczone upoważniające ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żą-
dania naliczania odsetek od tej kwoty,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali,

– zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-mie-
sięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane 
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje  
we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
19 maja 2017 r. (piątek):
1. ul. Daszyńskiego 8 front, parter, godz. 10.00–10.15,
2. ul. Daszyńskiego 8 of., parter, godz. 10.20–10.35.
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OGŁOSZeNIA
NIERuChOMOśCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości zlokalizowanej przy ul. Nasyp 2c w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 1134/2, obręb Stare Miasto, użytek bi – 

inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 0,1486 ha,  
z kW nr GL1G/00038864/6.

Termin przetargu: 22 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 800 000,00 zł
* Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2016 r., poz. 710.
Wadium: 80 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2017 r.
_________________________________________________
I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 
12, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00005081/3, 
oznaczonej jako 
• działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, 

zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym 
o powierzchni użytkowej 865,92 m2.

Termin przetargu: 24 maja 2017 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 872 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja 
zbycia będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT – art. 43 ust. 1 pkt 10.
Zaliczka: 87 200,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku 
uchylenia się od zawarcia umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin wpłaty zaliczki: 18 maja 2017 r.
___________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości zlokalizowanej pomiędzy ul. Kozielską a Góry Chełmskiej 
w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 201, obręb kłodnica, użytek b – tere-

ny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0660 ha, z kW  
nr GL1G/00085497/6.

Termin przetargu: 30 maja 2017 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 188 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r.,  
poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 18 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 2017 r.
___________________________________________________
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości oznaczonej jako
• działka nr 519/2, obręb kłodnica, położona  

w Gliwicach przy Drogowej Trasie Średnicowej  
i ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, użytek: „bi” 
– inne tereny zabudowane, o pow. gruntu 0,6663 ha,  
kW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie Rejo-
nowym w Gliwicach.

Termin przetargu: 13 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 600 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
Wadium: 60 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 czerwca 2017 r.
_________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudo-
wanych 
• działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, zapisanych w kW 

nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 0,1645 ha, 
położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, 
stanowiących własność Miasta Gliwice. 

Termin przetargu: 20 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 424 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 42 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2017 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomo-
ści można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

 □ UL. STYCZYŃSkIeGO 10, lokal nr I, piwnica,  
pow. 26,79 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 22 300,00 zł
Wadium: 1200,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 10.00 do 10.10 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSkIeGO 19, lokal nr II, parter,  
pow. 70,81 m2, 2 pomieszczenia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 200,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 10.30 do 10.40 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. DASZYŃSkIeGO 17, lokal nr III, parter,  
pow. 102,06 m2, 4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 242 600,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 10.30 do 10.40 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97

Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. kUNICkIeGO, garaż nr 5, parter, pow. 23,71 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 900,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 11.00 do 11.10 po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddział 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. PRYMASA STeFANA WYSZYŃSkIeGO 14C, 
lokal nr III, parter, I piętro, pow. 326,47 m2,  
5 pomieszczeń, 3 pomieszczenia WC, korytarz 
i hol na parterze oraz 9 pomieszczeń, 2 pomiesz-
czenia WC, pomieszczenie sanitarne, korytarz  
i 2 hole na I piętrze
Termin przetargu: 22 czerwca 2017 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 791 200,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 9.00 do 9.20, 9 czerwca 
2017 r. od godz. 13.00 do 13.20
(dodatkowy termin oględzin: 20 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 do 
10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 czerwca 2017 r.

 □ UL. SkŁODOWSkIeJ 2, lokal nr 14, II piętro,  
pow. 54,17 m2, 2 pokoje, kuchnia, z dostępem do 
WC znajdującego się na klatce schodowej (w czę-
ściach wspólnych)
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 000,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 11.30 do 11.40 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. PLISZkI 1, lokal nr 29, IV piętro, pow. 28,85 m2, 
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 400,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 12.00 do 12.10 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92

Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ UL. CHUDObY 6A, lokal nr 2, I piętro, pow. 71,46 m2,  
4 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 155 000,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 12.30 do 12.40 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 r.

 □ PLAC INWALIDÓW WOJeNNYCH 20, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 62,15 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
przedpokój, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 maja 2017 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 132 500,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 16 maja 2017 r. od godz. 13.00 do 13.10 po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 maja 2017 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 sąna www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku  
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej  
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 78/2017 do 19 maja 2017 r.
•	 nr 79/2017 do 19 maja 2017 r.

•	 nr 80/2017 do 19 maja 2017 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 76/2017 do 17 maja 2017 r. •	 nr 77/2017 do 19 maja 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do 

publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

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

sprzedaży:
•	 nr 166–178 do 11 maja 2017 r. •	 nr 180–194 do 18 maja 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 196–200 do 18 maja 2017 r. •	 nr 202–203, 211 do 19 maja 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INfORMuJE,

kOMuNIkATY

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową i uciepłownie-
niem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. kasprowicza 6  

w Gliwicach
Termin składania ofert: 11 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2017 r. o godz. 10.00

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową i uciepłownie-
niem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. kasprowicza 10  

w Gliwicach

Termin składania ofert: 11 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2017 r. o godz. 10.30

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową i uciepłownie-
niem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. kasprowicza 14  

w Gliwicach

Termin składania ofert: 12 maja 2017 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 12 maja 2017 r. o godz. 10.00

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 pomieszczenia do spożywania posiłków
na terenie Ciepłowni PeC – Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15 maja 2017 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2017 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, pow. m. Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych, pn.:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą  
i montażem systemów prezentacji treści w ramach inwestycji pn.  

„budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej PODIUM  
w Gliwicach”

Termin składania ofert: do 23 maja 2017 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23 maja 2017 r. o godz. 12.00

http://www.zgm-gliwice.pl
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