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DRuGa StRona W obIEKtyWIE

Najsłynniejsza gliwicka fontanna znów 
zdobi skwer przed Urzędem Miejskim. 
Trzy tańczące fauny po kilkumiesięcznej 
renowacji wyglądają wspaniale! Warto 
podejść i zrobić sobie zdjęcie. Fauny kilka 
miesięcy temu trafiły do pracowni kon-
serwatorskiej, gdzie przeszły gruntowną 
renowację. Zostały z pietyzmem podda-
ne pracom konserwatorskim – mają za 
sobą wieloetapowe czyszczenie (m.in. 
mikropiaskowanie za pomocą zmielo-
nych łupin orzechów arachidowych)  
i odtłuszczanie, zostały też pokryte 
mosiądzem odlewniczym. Dzięki drobia-
zgowej konserwacji fontanna znacznie 
zyskała na estetyce – widoczne są deta-
le, których wcześniej nie było widać, linie 
na brzuchach faunów czy drobne włoski 
na ramionach. Zyskały też przyjemny dla 
oka kolor starego brązu. Do odcienia 
faunów dobrano mozaikę – w niecce 
koncentrycznie poukładano drobną 
kostkę w tonacji beżu, szarości i oliwki. 
Tych drobnych kosteczek jest aż 29 tys.!  
(fot. archiwum UM)

Fauny 
znowu  
tańczą

To były piękne...
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AKTUALNOŚCI

Radni za metropolią

Gotowi na misję

Po paszport do uM

Pierwsi żołnierze 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic już zameldowali 
się w Kosowie, a do końca maja na Bałkany wyleci ich w sumie niemal 170. To 
dwie trzecie składu 36. półrocznej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
KFOR, liczącej łącznie ponad 260 osób. 

Szlak przecierali im żołnie-
rze 18. Batalionu Desantowo
-Szturmowego z Bielska-Białej, 
którzy w 1999 roku jako pierwsi 
pojechali do Kosowa, by utrzy-
mać w regionie pokój. Minęło 
ponad 17 lat, w międzyczasie 
Kosowo ogłosiło w 2008 roku 
niepodległość, a Polacy nadal 
służą w międzynarodowych si-
łach KFOR działających na Bał-
kanach pod auspicjami NATO, 
bo w najmłodszym państwie 
Europy nie ustają napięcia mię-
dzy Albańczykami i Serbami. 
Kosowo, nieco tylko większe 
niż województwo opolskie, to 
nadal kraj niespokojny. W rejo-
nach walk z końca lat 90. wciąż 
można natrafić na miny. 

Ostatnie tygodnie żołnierze 
6. Batalionu Powietrznode-
santowego z Gliwic spędzali 
intensywnie, szkoląc się m.in. 
w Nowej Dębie oraz Wędrzy-
nie. W trakcie ćwiczeń PRISZTI-
NA-17/I przygotowywali się 
do pobytu na Bałkanach oraz 
ostatecznego sprawdzianu 
swych umiejętności. W Ko-

s o w i e 
b ę d ą 
p r z e z 
pół roku 
pełnić mi-
sję stabiliza-
cyjną. Mają wspie-
rać policję i straż graniczną, 
patrolować tereny na granicy 
z Serbią i pomagać lokalnym 
władzom w utrzymywaniu 
porządku publicznego, szcze-
gólnie w przypadku wybuchu 
zamieszek. 

– Jesteśmy 
dobrze przy-

gotowani do 
działania nawet 

w bardzo trudnych 
warunkach – zapewniał 

w ubiegłym tygodniu podczas 
uroczystego pożegnania żołnierzy 
w gliwickich koszarach dowódca 
36. zmiany PKW KFOR, ppłk Ro-
bert Kruza. Niezbędne doświad-
czenie wojskowe zdobywał m.in. 
na misjach w Afganistanie oraz 
Iraku.  (kik)

Cel: Kijów

 dokończenie ze str. 1

Nowe urządzenie, testowa-
ne jeszcze technicznie w Zakła-
dzie Planowania Radioterapii 
i Brachyterapii Centrum Onko-
logii w Gliwicach, jest szybkie, 
arcydokładne, a co najważniej-
sze – bezinwazyjne i przydatne 
w leczeniu schorzeń onkolo-
gicznych i nieonkologicznych 
w dowolnej lokalizacji w ciele 
pacjenta. Naświetla chore 
miejsca w najkrótszym czasie 
spośród wszystkich dostępnych 
na rynku urządzeń i z najwyższą 
precyzją dostępną przy aktual-
nym stanie rozwoju technologii 
medycznych. Oszczędza w ten 
sposób zdrowe tkanki. – To 
radioterapia skoncentrowana 
w bardzo małym obszarze. 
Moce dawek i dawki są bar-
dzo wysokie – podkreśla prof. 
Krzysztof Ślosarek, kierownik 
Zakładu Planowania Radiote-
rapii i Brachyterapii.  Błyska-
wiczne, kilkuminutowe na-
promienianie daje pacjentowi 
maksymalny komfort.

Dzięki szybkości i dokład-
ności leczenia akcelerator 
EDGE umożliwia terapię więk-
szej liczby chorych. Lekarze 
uzyskują możliwość precy-
zyjnego dopasowania dawki 
promieniowania do potrzeb 

pacjenta w nowotworach płuc, 
mózgu, kręgosłupa i wszędzie 
tam, gdzie wskazana jest ra-
dioterapia. 

Potwierdza to prof. Krzysztof 
Składowski, dyrektor Centrum 
Onkologii w Gliwicach. – Dzięki 
nowemu sprzętowi będziemy 
mogli skrócić pacjentom czas 
zabiegów, będzie też szansa 
na to, by leczyć większą ilość 
osób – mówi prof. Składowski. 
– Mamy szerokie spektrum 
wskazań do tego typu leczenia, 
od bardzo wcześnie wykrytych 
zmian pierwotnych, czyli nieza-
awansowanych nowotworów, 
do przerzutów nowotworowych, 
które mogą być leczone, nawet 

jeśli występują w formie mno-
giej – zauważa.

– Ten aparat jest jeszcze lep-
szy i nowocześniejszy od pozo-
stałych urządzeń, kórymi Instytut 
Onkologii w Gliwicach od dawna 
dysponuje. To znowu krok w do-
brą stronę i podtrzymanie trendu 
świadczącego o tym, że gliwicka 
onkologia świetnie się rozwija – 
podkreśla prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz.

Według prognoz Polskiego 
Towarzystwa Onkologicznego w 
ciągu najbliższych 10 lat liczba no-
wych zachorowań na nowotwory 
wzrośnie o ok. 25%, a nowotwory 
staną się pierwszą przyczyną zgo-
nów w Polsce.  (kik)
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Zasady działania akceleratora wyjaśnia prof. Krzysz-
tof Ślosarek, szef Zakładu Planowania Radioterapii  
i Brachyterapii w Centrum Onkologii w Gliwicach

Z początkiem września Terenowy Punkt Paszpor-
towy z ul. bojkowskiej wróci do centrum Gliwic. 
„Paszportówka” będzie działać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

– Dbamy o to, aby w głów-
nej siedzibie Urzędu można 
było szybko i wygodnie zała-
twić jak najwięcej spraw, które 
dotyczą większości gliwiczan. 
Dzięki reorganizacji, wygo-
spodarujemy miejsce także 
na Punkt Paszportowy. Wróci 
do centrum Gliwic – zgodnie 
z oczekiwaniami mieszkańców 
– mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic.

Dostęp do Terenowego 
Punktu Paszportowego bę-
dzie bardzo łatwy. Zostanie 

zlokalizowany na parterze, 
gdzie działa Biuro Obsługi In-
teresantów, w którym wielu 
mieszkańców załatwia różne 
urzędowe sprawy.  (wor)

Wprowadzono je nad aleją Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego, z powodu remontu wiaduktu nad trasą.

Prace i utrudnienia w ruchu 
powinny zakończyć się w listopa-
dzie. W ramach prac przewidzia-
no naprawę powierzchniową 
dźwigarów, pomostu i filarów 
oraz wymianę wyposażenia 
wiaduktu. Balustrady zastąpio-

ne zostaną bariero-poręczami. 
Wykonawca przeprowadzi także 
wymianę nawierzchni jezdni 
i chodników, wykona nową izo-
lację obiektu, a także naprawę 
górnej powierzchni płyty pomo-
stowej.  (kik)

Spod Instytutu Onkologii w Gliwicach wyruszył we 
wtorek nietypowy transport. Szczelnie zafoliowane 
paczki kryją setki tytułów zagranicznych i polskich 
czasopism naukowych o tematyce medycznej, zgro-
madzonych przez 70 lat istnienia gliwickiej onkologii.

 – Nasza propozycja przeka-
zania zbioru czasopism została 
bardzo mile przyjęta przez PAN 
i Izbę Lekarską. Opisaliśmy 
więc i przygotowaliśmy do 
transportu około 15 ton cza-
sopism – mówi prof. Krzysztof 
Składowski, dyrektor Centrum 
Onkologii w Gliwicach. 

Biblioteka instytutu prze-
chodzi cyfrową rewolucję. Na 
wydania papierowe zaczyna 
brakować miejsca. Co zrobić 
z tym fantem? W rozwiązaniu 
dylematu pomógł prof. Mieczy-
sław Chorąży, zasłużony lekarz 
onkolog uhonorowany niedaw-
no przez prezydenta RP Orde-
rem Orła Białego. Jego związki 
z gliwicką onkologią sięgają 
lat 50. minionego wieku. Prof. 
Chorąży podsunął pomysł, aby 

przekazać czasopisma w darze 
tworzonej w Kijowie Polskiej 
Bibliotece Medycznej. – To nasz 
wkład w dalszy rozwój nauki 
na Wschodzie i symboliczne 
odtworzenie wsparcia, jakiego 
niegdyś doświadczaliśmy ze 
strony naukowców z Zachodu 
– zaznacza prof. Chorąży. 

Polską Bibliotekę Medycz-
ną organizują w Kijowie Polska 
Akademia Nauk i Izba Lekarska 
w Warszawie. W zbiorach PBM 
znajdą się najnowsze obco- 
i polskojęzyczne pozycje nauko-
we oraz wydania archiwalne. 
Księgozbiór z założenia ma być 
dostępny dla każdego zainte-
resowanego. Cenna literatura 
dotarła już do Warszawy. Stam-
tąd, wraz z kolejnymi darami dla 
PBM, wyjedzie na Ukrainę.  (kik)

Wahadło  
na tarnogórskiej
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gospodarka

A jednak się opłacało...
Agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic. Kondycja ekonomiczna naszego miasta jest bardzo do-
bra. Przyznano nam ocenę najwyższą z możliwych. Gospodarka w Gliwicach ciągle się rozwija – zarobki rosną, bezrobocie spada. Nie byłoby 
tego sukcesu, gdyby nie długofalowa i przemyślana polityka władz miasta.

Jedna z najbardziej renomowanych 
agencji ratingowych na świecie, Fitch Ra-
tings, potwierdziła międzynarodowe dłu-
goterminowe ratingi Gliwic dla zadłużenia 
w walucie zagranicznej oraz krajowej na 
poziomie „A-” oraz długoterminowy 
rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. 
Perspektywa ratingów jest stabilna.

– Nasz wynik jest na najwyższym 
możliwym do osiągnięcia poziomie. Nie 
można mieć wyższej oceny. Maksymalny 
limit określa bowiem rating Polski jako 
kraju, a na jego podniesienie na razie 
się nie zanosi. Mamy wysokie oceny ze 
stabilną perspektywą, bez zagrożeń. 
Analiza agencji potwierdza, że nasze 
dochody rosną, ponieważ rozwija się 
gospodarka w Gliwicach. Finansowanie 
kolejnych inwestycji nie będzie więc dla 
nas problemem – komentuje Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Agencja niezmiennie podkreśla, 
że Gliwice utrzymają dobre wyniki 
operacyjne oraz niskie zadłużenie, po-
mimo wzrastających wydatków. Fitch 
twierdzi, że przy założeniu, że władze 
Gliwic będą w dalszym ciągu skutecznie 
kontrolowały wydatki, a dochody z po-
datków będą rosły, w latach 2017–2019 
wyniki finansowe Gliwic pozostaną do-
bre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą 
średnio 150 mln zł.

MOTOR,  
kTÓrY daJE ZYskI…

 Władze Gliwic od lat realizują przy-
jazną inwestorom politykę gospodarczą, 
kształtują stabilny rozwój miasta. Dbają 
też o odpowiednie zaplecze – infrastruk-
turę, skomunikowanie czy plany zagospo-
darowania przestrzennego. Dzięki tym 
zabiegom w mieście tworzy się nowo-

czesne centrum logistyczne, powstają 
kolejne inwestycje, miasto rozwija się 
gospodarczo i technologicznie, podnosi 
się standard życia mieszkańców. 

 Bez wątpienia jednym z głównym mo-
torów napędowych gliwickiej gospodarki 
jest strefa ekonomiczna, której dwudzie-
stolecie obchodziliśmy w ubiegłym roku. 
Starania władz Gliwic, by przyciągnąć do 
strefy pierwszego i największego inwe-
stora – General Motors Manufacturing 
Poland – zakończyły się sukcesem. 

Niepopularna decyzja o prze-
znaczeniu milionów złotych na 
uzbrojenie terenów i przygoto-
wanie ich pod tę inwestycję bar-
dzo szybko przyniosła pozytyw-
ne efekty i ściągnęła do naszego 
miasta kolejne wielomilionowe 
inwestycje.

 Po GMMP Podstrefę Gliwicką wybrali 
kolejni znaczący inwestorzy. Obecnie dzia-
ła tam 107 inwestorów i 7 deweloperów 
oferujących powierzchnie magazynowo
-biurowe, którzy zrealizowali inwestycje 

o wartości 11,6 mld zł i zatrudniają około 
25 000 osób. W planach są już kolejne 
inwestycje. Projekt o wartości 235 mln zł 
planuje zrealizować NGK Ceramics produ-
kujący filtry cząstek stałych dla branży mo-
toryzacyjnej. Firma zatrudnia ponad 3500 
osób. Do kolejnych inwestycji przymierzają 
się też: Sest-Luve, włoska firma z branży 
maszynowej, która zainwestuje 132 mln 
zł w budowę nowej hali produkcyjnej oraz 
Hirschvogel Components Poland – nie-
miecki reprezentant branży motoryzacyj-
nej, który planuje zainwestować ponad 85 
mln zł. Obie firmy deklarują zwiększenie 
zatrudnienia, a poszukiwanych będzie 
łącznie stu nowych pracowników.

– Na działalności strefy zyskują wszyscy. 
Miasto ma znaczące wpływy z podatków 
i może je przeznaczyć na kolejne inwestycje 
z myślą o mieszkańcach. Profity czerpią 
również inwestorzy, którzy mają dostęp do 
pracowników, dobrej infrastruktury i rozbu-
dowanych szlaków komunikacyjnych (skrzy-
żowanie autostrad A1 i A4, Drogowa Trasa 
Średnicowa – przyp. red.). Mieszkańcy z ko-
lei mają pracę i dochód. Według ostatnich 
opublikowanych danych GUS, Gliwice pod 
względem zarobków zajmują ósme miejsce 
wśród ponad sześćdziesięciu miast na pra-

wach powiatu. Zostawiają w tyle nie tylko 
większość swoich sąsiadów, ale również 
Kraków, Poznań czy Wrocław. Duża w tym 
zasługa strefy, która pozytywnie wpływa 
na nasz rynek pracy oraz na rozwój innych 
gałęzi lokalnej gospodarki – mówi Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic.

W 2017 roku firmy działające 
w strefie zapłacą miastu 36 mln 
zł z tytułu podatków. To rekor-
dowy wynik. 

Na tak duży wzrost (szczegóły na 
wykresie poniżej) wpłynie m.in. opodat-
kowanie nowych budynków oddanych do 
użytku w 2016 r. oraz wygaśnięcie zwol-
nień, do których uprawniony był General 
Motors Manufacturing Poland. 

– Odważne decyzje samorządowców, 
którzy około 20 lat temu ryzykowali 
i inwestowali energię i środki w urucho-
mienie podstref, dziś przynoszą owoce. 
Warto pamiętać także, że firmy stre-
fowe nie „stoją w miejscu”. Specjalne 
strefy ekonomiczne miały być głównie 
instrumentem wspierającym rynek pra-
cy w okresie transformacji. Dziś, kiedy 
tysiące ludzi dojeżdża do pracy, np. 
w podstrefie gliwickiej, firmy i samorządy 
lokalne mogą z równym zapałem sku-
piać się na osiąganiu jeszcze wyższego 
poziomu technologicznego gospodarki 
lokalnej. To się dzieje. I dlatego – między 
innymi Gliwice – są poważnym graczem 
na międzynarodowej arenie dobrych 
lokalizacji przemysłowych – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” dr Marcin Baron z Katedry 
Badań Strategicznych i Regionalnych Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
 (mf)

Dochody budżetu Miasta Gliwice z podatku od nieruchomości płaconego przez
podmioty działające na terenie Gliwic gliwickiej podstrefy KSSE w latach 2010-2017:

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosi 4,4 proc., w województwie śląskim 6,5 proc.,  
a w kraju 8,1 proc. (dane GUS z marca 2017 r.)
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5 lat, 7 dotowanych przez miasto prywatnych żłobków, a w nich kolejne roczniki ma-
lutkich gliwiczan, których mamy mogły szybciej wrócić do pracy. Takich miejsc na ma-
pie Gliwic powinno być jak najwięcej. Miasto ogłosiło właśnie kolejny konkurs. 

Dzięki temu rozwiązaniu 
rodzice zapłacą mniej za opie-
kę nad swoimi dziećmi. 

– Na dofinansowanie dzia-
łalności żłobków niepublicznych 
zamierzamy przeznaczyć 873,5 
tys. zł – do wykorzystania 
w okresie od września tego 
roku do końca sierpnia 2018 
roku. Zależy nam na tym, aby 
miejsc w żłobkach było więcej, 
dlatego wspieramy osoby, które 
prowadzą działalność właśnie 
w tej sferze usług – podkreśla 
zastępca prezydenta Gliwic, 
Krystian Tomala. Od 2013 roku 
z budżetu miasta płynie na 
ten cel coraz szerszy strumień 
pieniędzy. W pierwszym roku 
akcji dofinansowywania pry-

watnych żłobków było to 36,9 
tys. zł, w 2014 roku już 229 tys. 
zł, w 2015 roku – 426 tys. zł, 
w 2016 roku – ok. 700 tys. zł, 
a w 2017 roku – 800 tys. zł. Ko-
lejna pula środków do podziału 
jest znowu o kilkadziesiąt tysię-
cy złotych większa. 

Konkurs, który właśnie 
ogłoszono, pozwoli na dofinan-
sowanie pobytu jednego dziecka 
w prywatnym żłobku kwotą do 
500 zł. Dzięki temu obniżone 
zostaną opłaty, które ponoszą 
rodzice za pobyt dziecka w takiej 
placówce. Prowadzący żłobki 
niepubliczne mają czas na złoże-
nie swojej oferty do 6 czerwca. 

Przypomnijmy, że ze wspar-
cia miasta korzysta obecnie 7 

z 8 działających w Gliwicach 
prywatnych żłobków. Należą 
do nich: GWIAZDOLANDIA (ul. 
Bernardyńska 46; otrzymuje 
500 zł miesięcznej dotacji 
miejskiej na dziecko), BAJKO-
WY DWOREK (ul. Bernardyńska 
69; 470 zł miesięcznej dotacji), 
ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY nr 1 (ul. 
Centaura 4; 400 zł miesięcznej 
dotacji), AKUKU (ul. Gwarków 
26a-b; 300 zł miesięcznej 
dotacji), KRAINA ELFÓW (ul. 
Kozielska 105a; 300 zł mie-
sięcznej dotacji), MIASTECZKO 
DZIECI (ul. Jana Pawła II 15; 
300 zł miesięcznej dotacji) oraz 
HAKUNA MATATA (ul. Stara Ce-
gielnia 22; 240 zł miesięcznej 
dotacji).  (kik)

Wystarczą dwie minuty, aby uratować urodę, zdrowie i przede wszystkim życie. 
Tyle trwa mammografia. Na bezpłatne badanie piersi w nowoczesnym mammo-
busie zaprasza gliwiczanki Centrum onkologii w Gliwicach. 

Specjalnie oznakowany 
pojazd pojawi się w czerwcu 
w czterech dzielnicach Gliwic. 
Na początek w Łabędach przy 
kościele pw. św. Anny (ul. Przy-
szowska 36) – 7 i 8 czerwca od 
10.00 do 17.00 i 9 czerwca od 
8.30 do 15.30. Następny na tra-
sie będzie Sikornik i parking przy 
sklepie E. Leclerc (ul. Rybnicka 
148) – 12 i 13 czerwca między 
10.00 i 17.00 oraz 14 i 16 czerw-

ca między 8.30 i 15.30. W dalszej 
kolejności mammobus zawita 
do Sośnicy i stanie przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 14 
(ul. Przedwiośnie 2) – 19 i 20 
czerwca od 8.30 do 15.30 oraz 
21 i 22 czerwca od 10.00 do 
17.00. Na koniec – Stare Gliwice 
i parking przy sklepie SIMPLY (ul. 
Żabińskiego 55) – 23 i 26 czerw-
ca między 10.00 i 17.00 oraz 27 
czerwca od 8.30 do 15.30.

Bezpłatną mammografię 
będą mogły wykonać ubezpie-
czone panie w wieku od 50 do 69 
lat. O ich komfort zadbają kobiety 
techniczki wykonujące badanie. 
Nie trzeba się rejestrować. Nale-
ży jedynie pamiętać o zabraniu 
ze sobą dowodu osobistego oraz 
zdjęć z poprzedniej mamografii – 
o ile była wykonana. Bezpłatne 
badanie przysługuje zawsze co 
dwa lata.  (kik)

500 zł na malucha. 
Miasto wspiera żłobki

AKTUALNOŚCI

Dobry ruch na wakacje
ry
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Mamy z Gliwic są  najlepsze! 

Filip
Moja mama ma na imię Magdalena. 

Jest super, jest dla mnie miła i kochana. 
Czasami mnie odbiera z przedszkola. 
Ma czarne włosy, ładnie się uśmiecha. 
Ma też ładną twarz i ładne oczka. Z oka-
zji Dnia Mamy chciałbym jej życzyć dużo 
zdrowia, prezentów, żeby miała miłe 
koleżanki i kolegów, i dobrego mojego 
tatę. Moja mama jest fajna, naprawdę. 

Maja
Moja mama to Beata. Jest bardzo 

ładna. Zawsze gdy wracam domu, to 
mnie przytula, a gdy jestem smutna, 
to mnie pociesza. W wolnych chwilach 
układam z mamą puzzle, rysuję albo 
bawię się w chowanego. Moja mama 
gotuje najlepiej na świecie. Życzę jej, 
żeby zawsze była wesoła, nigdy się nie 
smuciła i żeby była miła. 

Natasza
Moja mama ma na imię Asia, jest 

ładna, często mnie przytula. Bardzo ją 
kocham. Czasem gotuje mi fajne rzeczy. 
Moja mama jest najlepsza na świecie, 
bo jest bardzo ładna. Chciałabym życzyć 
mojej mamie wszystkiego najlepszego 
i żeby nigdy nie chorowała, i była zawsze 
uśmiechnięta i ładna. 

Hania
Moja mama Kasia jest bardzo 

miła, kochająca, zawsze się ze mną 
bawi i czasem na wszystko pozwala. 
Bardzo dobrze gotuje. Moja mama 
jest piękna, ma brązowe włosy i jak 
dorosnę, chcę być taka jak mama. 
Chciałabym, żeby moja mama była 
zawsze zdrowa, miła i radosna, i taka 
ładna jak teraz. 

Antoś
Moja mama się nazywa Asia, ma 

fajne brązowe włosy. Lubię, gdy sobie 
robi warkoczyk. Jest miła, fajna, lubię 
spędzać z nią czas. Najczęściej gramy 
w karty. Moja mama jest najpiękniej-
sza na świecie. Bardzo chciałbym, 
żeby przez całe życie była uśmiech-
nięta, szczęśliwa i zdrowa. 

 (mf)

Jakie są gliwickie mamy? Z okazji ich świę-
ta (26 maja) o zdanie zapytaliśmy najwięk-
szych ekspertów – dzieci. o swoich ma-
mach opowiadają przedszkolaki z Gliwic.
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Zmiany w edukacji. Co na to samorządy?
EDUKACJA

Aktywność to cecha, która z pewnością wyróżnia gliwicką edukację. Młodzi gliwi-
czanie mają ogromne możliwości, począwszy od aktywności fizycznej, której sprzy-
ja dobrze rozwinięta infrastruktura, poprzez badania naukowe, na nauce przed-
siębiorczości i ekonomii skończywszy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry 
pedagogicznej, rodziców oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, w gli-
wickich szkołach i przedszkolach realizowanych jest mnóstwo projektów i przed-
sięwzięć. Mają one nie tylko zachęcić do aktywności naszą młodzież i dzieci, ale 
również pomóc im rozwijać pasje i zainteresowania. 

Najlepszym przykładem są 
wycieczki uczniów do ośrodków 
naukowych, wyższych uczelni 
lub interaktywnych muzeów na-
uki i techniki. Są już od wielu lat 
alternatywą dla 45-minutowych 
lekcji prowadzonych w gliwickich 
szkołach. Podobnie jak oparte 
na współpracy ze środowiskiem 
naukowym Politechniki Śląskiej 
projekty, które już od lat są sta-
łym punktem w kalendarzu, jak 
choćby Dni Gliwickich Młodych 
Naukowców czy przyciągająca co 
roku tłumy i organizowana przez 
Politechnikę Noc Naukowców. 

‒ Niekonwencjonalne spo-
soby na poznawanie świata 
cieszą się wśród uczniów taką 
popularnością, że nic nie stoi na 
przeszkodzie, by umożliwić im 
rozwijanie pasji również w mu-
rach szkoły. Jeśli dziedzinom 

nauki ‒ niekoniecznie wpisanym 
w podstawę programową – udaje 
się poświęcić w szkole również go-
dziny popołudniowe, to uczniowie 
stają się już nie tylko pasjonatami, 
ale i entuzjastami nauki – mówi 
Mariusz Kucharz, naczelnik Wy-
działu Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 

Z tego założenia wyszli mię-
dzy innymi nauczyciele w Szkole 
Podstawowej nr 9 im. króla Jana 
III Sobieskiego w Gliwicach. Po 
zeszłorocznym sukcesie pierw-
szej edycji Dnia Nauki, przy 
współudziale i nieocenionej po-
mocy rodziców, również w tym 
roku zorganizowali Dzień Nauki.

Najmłodsi uczniowie szkoły, 
z klas od 0 do 3, wraz z okoliczny-
mi przedszkolakami, mieli okazję 
poznać nowe dziedziny nauki 
i nabyć niecodzienne umiejęt-

ności. Młodym naukowcom na 
zabawę z nauką i rozwijanie pa-
sji, trudno jest poświęcić więcej 
czasu w natłoku codziennych 
obowiązków, zarówno w szkole, 
jak i w domu. Dlatego nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 
stworzyli okazję, by w ciekawej 
i niekonwencjonalnej formie 
uczestniczyć w prawdziwym na-
ukowym wydarzeniu. I tak poka-
zy doświadczeń z chemii czy fizyki 
zafundowali najmłodszym stu-
denci Politechniki Śląskiej. „Mło-
dy Einstein” i „Młody Chemik” to 
prezentacje, które każdorazowo 
wzbudzają ogromne zaintereso-
wanie dzieci. Dzięki warsztatom 
takim jak „Ence-pence sprawne 
ręce” czy też „Zdrowo jemy, 
zdrowo rośniemy” dzieci odkry-
ły niemal całkowicie zapomniany 
już „świat” szydełkowania na 

palcach czy też samodzielnego 
przygotowywania przepysznych 
kanapek, szaszłyków, jogurtów 
oraz naturalnych soków. Podob-
nie jak w roku ubiegłym na zaję-
ciach „Sam buduję, sam projek-
tuję” dzieciaki mogły przekonać 
się, jak wykorzystać do kreatyw-
nej zabawy materiały wtórne. 
A pokazy dronów i zabawa na 
symulatorze lotów przyciągnęły 
przyszłych inżynierów i konstruk-
torów, którzy z wypiekami na 
twarzy wcielali się w przyszłych 
lotników. Warsztaty i zajęcia pla-
styczne oraz prezentacje i ćwicze-
nia z zakresu pierwszej pomocy 
pokazały, ile wrażliwości drzemie 
w naszych dzieciach. 

‒ Impreza, którą zorganizo-
waliśmy w naszej szkole, wpi-
suje się w naukę poza schema-
tem, czyli tzw. szkołę bez ścian 
i książek – miejsce przyjazne, 
w którym uczniowie spotykają 
się z przyjaciółmi i wzajemnie 
poznają swoje zainteresowania. 
W Dzień Nauki angażują się 
także rodzice uczniów, którzy 
współtworzą z nami to wyda-
rzenie. Bardzo im za to dziękuję 
– mówi Anna Pomykała, dyrek-
tor SP nr 9. ‒ Taka współpraca 
zaowocuje z pewnością w przy-
szłości. Młodzież będzie bardziej 
aktywna i zaangażowana w ży-
cie miasta i bliskiej społeczności.
  (ED)

Nauka nie musi być nudna

Związek Miast Polskich* odniósł się do planowanych 
przez MEN zmian statusu nauczyciela i systemu fi-
nansowania oświaty. Samorządy podchodzą do nich 
z dużą rezerwą. Dlaczego?

– Ministerstwo Edukacji 
Narodowej proponuje grun-
towną zmianę finansowania 
zadań oświatowych i to już od 
2018 roku, czyli niemal rów-
nolegle z wdrażaniem zmian 
systemowych wynikających 
m.in. z likwidacji gimnazjów. 
Zdaniem zarządu ZMP zarówno 
zakres proponowanych zmian, 
jak i termin ich wdrażania są 
nieodpowiednie – przekonuje 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic i przewodniczący Związku 
Miast Polskich. 

Zdaniem szefa ZMP wiele 
zmian w statusie nauczycie-
la jest jednak korzystnych, 
choć są też kontrowersyjne.

 – Pozytywne są zapisy doty-
czące np. tygodniowego pensum 
(dla nauczycieli specjalistów 
i zajmujących się bezpośrednią 
pracą z dzieckiem – 22 godziny, 
dla nauczyciela wspomagającego 
– 20 godzin – przyp. red.), urlopu 
dla poratowania zdrowia (cel 
– przeprowadzenie zaleconego 
leczenia, wydawany przez lekarza 
medycyny pracy – przyp. red.), 
odejścia od systemu określania 
wynagrodzenia średniego, rezy-

gnacji z dodatków (wiejskiego, 
mieszkaniowego, na zagospoda-
rowanie – przyp. red.) – podkre-
śla Zygmunt Frankiewicz. 

Kontrowersje dotyczą m.in. 
egzaminu zewnętrznego dla 
nauczyciela ubiegającego się 
o stopień nauczyciela kontrak-
towego, usunięcia stanowiska 
asystenta czy dodatku moty-
wacyjnego (określony procent), 
uzależnienia od oceny pracy 
dodatkowego wynagrodzenia 
nauczyciela (decyzja powinna le-
żeć w gestii dyrektora), likwidacji 
przywileju jednostek samorządu 
terytorialnego, umożliwiającego 
przeniesienie nauczyciela do in-
nej szkoły czy uzależnienia wy-
sokości wynagrodzeń nauczycieli 
od wskaźnika ekonomicznego 
(np. średniego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej).

Zbyt niskie nakłady  
na oświatę

Nie ma natomiast akcepta-
cji Związku Miast Polskich dla 
propozycji resortu dotyczących 
subwencji oświatowej. – Na-
kłady na edukację z budżetu 
państwa w Polsce są zbyt ni-
skie, a ich skala, w odniesieniu 
do produktu krajowego brutto, 

jest jedną z najniższych w Unii 
Europejskiej. Wydajemy na edu-
kację dwa razy mniej niż kraje 
skandynawskie! – stwierdza 
przewodniczący ZMP. Dodaje, że 
sytuację tę starają się ratować 
samorządy, które w 2016 roku 
sięgnęły głębiej do własnych 
budżetów i wydały na zadania 
oświatowe o 27% więcej niż 
otrzymały subwencji. 

Proponowany przez minister-
stwo nowy model podziału 
kwoty subwencji niweczy, 
zdaniem ZMP, wieloletnie 
starania samorządów doty-
czące racjonalizacji wydat-
ków na oświatę w połączeniu 
z zagwarantowaniem wyso-
kiej jakości nauczania.

 – Znacząco zmniejszy się 
subwencja dla samorządów, 
które wprowadziły optymalny 
model szkoły o średniej liczbie 
uczniów w oddziałach na po-
ziomie dwudziestu paru uczniów 
– wskazuje niebezpieczeństwo 
Zygmunt Frankiewicz. Uważa, że 
wprowadzona w projekcie pre-
ferencja dla małych oddziałów 
i szkół bez zmianowości (której 
resort nie zdefiniował precyzyj-
nie) nie powinna być wdrażana 
kosztem obniżenia nakładów na 
inne zadania oświatowe. 

Stanowisko Związku Miast 
Polskich w kwestii zmian 
w oświacie nie jest jeszcze 
ostateczne. Końcowa opinia 
dotycząca finansowania eduka-
cji może zostać przygotowana 
dopiero po wydaniu szczegóło-
wych przepisów i rozwiązaniu 

zasadniczego problemu, tzn. 
podaniu przez ministerstwo 
konkretnych rozwiązań odno-
śnie do sposobu ustalania łącz-
nej kwoty subwencji oraz okre-
ślenia w przepisach ustawy, co 
subwencja ma pokrywać.  (kik)

*Związek Miast 
Polskich to organizacja 
samorządu terytorial-
nego założona w 1917 
r. Po II wojnie światowej 
zawiesiła działalność. 
Została reaktywowana po 1989 r. ZMP 
reprezentuje dzisiaj interesy dużych 
i małych miast, wspiera samorządność 
lokalną i decentralizację, dąży do lepsze-
go rozwoju miast polskich. Reprezentuje 
samorządy w Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego i ma realny 
wpływ na decyzje podejmowane na 
szczeblu państwowym. Do ZMP należy 
obecnie blisko 300 miast, w których 
mieszka 73% miejskiej ludności kraju. 
Głównym zadaniem ZMP jest wymiana 
doświadczeń, pozytywny lobbing legi-
slacyjny, wsparcie eksperckie, promocja 
miast, współpraca zagraniczna oraz 
działalność informacyjna i wydawnicza.
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Koszykarze GTK Gliwice zakończyli najlepszy sezon w hi-
storii klubu. I choć nie awansowali do Ekstraklasy, to zdo-
byty w I lidze koszykówki mężczyzn tytuł wicemistrzowski 
nie może przejść bez echa. W końcu to jeden z najwięk-
szych sukcesów gliwickiej koszykówki od lat.

Sen o Ekstraklasie zakończyła 
trzecia porażka z Legią Warszawa 
(rywalizacja toczyła się do trzech 
wygranych spotkań). Mecz roze-
grano w Gliwicach (dwa pierwsze 
spotkania w Warszawie również 
wygrała Legia). Hala Łabędź wy-
pełniła się kibicami i… emocjami. 

W zespole Pawła Turkiewi-
cza słabiej spisali się zawodnicy 
podkoszowi i mimo lepszej gry 
na obwodzie gospodarze nie 
byli w stanie przeciwstawić 
się rywalom. – Nie weszli-

śmy dobrze w mecz. Było ner-
wowo. W trzeciej kwarcie Legia 
złapała rytm. Szkoda. Stało się 
tak, jak się stało. Jest niedosyt. 
Zagraliśmy słabe zawody… – 
mówił po meczu Paweł Zmarlak. 

GTK – Legia Warszawa 
65:74. Stan rywalizacji do trzech 
zwycięstw: 3:0 dla Legii. 

 Do Ekstraklasy awansowali 
Wojskowi, ale warto podkreślić, 
że dla koszykarzy z Gliwic był to 
najlepszy sezon w historii klubu. 

Dla kibiców GTK też.  (as)

Jeszcze nie chodzi do szkoły, a już jest brązową medalist-
ką Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół i Przedszkoli w sza-
chach. teraz nadia Wróblewska z Przedszkola Miejskiego 
nr 7 może dorzucić do kolekcji trofeów puchar zwycięż-
czyni Szachowej olimpiady Przedszkolaka w Gliwicach.

W imprezie zorganizowanej 
13 maja startowało 106 dzieci 
z przedszkoli – 35 w kategorii 
dziewcząt  i 71 w kategorii chłop-
ców. Mistrzynią roszad i bicia  
w przelocie okazała się Nadia, 
której trenerem w przedszkolu 
jest  Anna Kohut. – Nadia wygrała 

turniej z kompletem 5 punktów. 
Ten wynik świadczy o jej ogrom-
nej wiedzy szachowej w tak 
młodym wieku i rokuje nadzieje 
na kolejne sukcesy – cieszą się  
z sukcesu dziewczynki jej trenerka 
oraz dyrektor PM nr 7, Barbara 
Kozak.  (kik)

Niewiele już brakuje Piastowi Gliwice, by utrzymać się w piłkarskiej elicie. Pomogła bar-
dzo ważna wygrana u siebie z Górnikiem Łęczna. Podopieczni Dariusza Wdowczyka ro-
zegrają jeszcze dwa spotkania. Z Wisłą Płock zagrają u siebie, a sezon zakończą wyjazdo-
wym meczem z Cracovią.

– Mamy 25 punktów i łapie-
my trochę oddechu. To jeszcze 
nie koniec, ale nasza sytuacja 
jest lepsza niż tydzień temu – 
powiedział trener Piasta Dariusz 
Wdowczyk na pomeczowej 
konferencji prasowej po zwy-
cięstwie nad Górnikiem Łęczna. 
Niebiesko-Czerwoni wygrali 2:1. 
Gole dla Piasta strzelali: Denis 
Gojko i Aleksandar Sedlar. Mecz 
nie należał do najłatwiejszych. 
Goście z Łęcznej postawili go-

spodarzom trudne warunki. 
– Mieliśmy kilka sytuacji, które 
mogły zamknąć mecz. Nie zro-
biliśmy tego, a Górnik nie miał 
nic do stracenia i – kosztem 
obrony – postawił wszystko na 
atak. Solidnie nas przycisnęli 
i w pewnym momencie cierpie-
liśmy. W końcówce brakowało 
sił i pomysłu, ale tak to jest, gdy 
brakuje tlenu – oceniał szkole-
niowiec gliwiczan po końcowym 
gwizdku.

 W najbliższą sobotę (27 
maja) do Gliwic przyjedzie Wi-
sła Płock. Spotkanie przy Okrzei 
rozpocznie się o godz. 18.00. 
Meczem zamykającym sezon 
2016/2017 w piłkarskiej LOTTO 
Ekstraklasie będzie wyjazdowa 
potyczka z Cracovią.

 Nad przedostatnią w ta-
beli Arką Gdynia Piast ma pięć 
punktów przewagi. Utrzymanie 
się w Ekstraklasie powinno więc 
być już tylko formalnością.  (as)

Mali akrobaci

Wicemistrzowie!

Ekstraklasa (prawie) pewna

Nadia bije każdego Pierwszy TAKI brąz!

Gimnastyka, akrobacje z piłką, wstążką, maczugami 
czy obręczą. Jakie zdolności mają mali sportowcy? 
Przekonamy się 3 czerwca podczas I regionalnych 
zawodów z gimnastyki artystycznej. 

Zawody Kids Challenge 
rozpoczną się 3 czerwca o godz. 
10.00 (zakończenie o godz. 
17.00) w hali OSiR przy ul. Ka-
szubskiej 28. Wezmą w nich 
udział gimnastyczki z grup 
rekreacyjnych i wyczynowych 
klubów z Gliwic, Katowic, Imie-
lina i Żywca. 

– Gimnastyka artystyczna 
to jedna z najpiękniejszych i jed-
nocześnie jedna z trudniejszych 
olimpijskich dyscyplin sporto-

wych. Polega na wykonywaniu 
układów taneczno-gimnastyczno
-akrobatycznych z piłką, wstąż-
ką, obręczą, skakanką lub parą 
maczug. Sport uprawiany jest 
przede wszystkim przez dziew-
częta w wieku od około 4 lat do 
24 lat. Poprawia gibkość, grację, 
równowagę oraz koordynację 
ruchową i rytmiczną. Ma również 
bardzo dobry wpływ na psychikę 
dziecka, które nabiera pewności 
siebie. Ponadto ćwiczenia wspo-

magają samodyscyplinę, która 
z sali treningowej przenosi się 
także na inne dziedziny życia. 
Dziecko zaczyna stawiać sobie 
cele i dąży do ich zrealizowania 
– przekonuje Marzena Barto-
szewicz, prezes zarządu UKS 
GLIWICE. 

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej www.
uksgliwice.pl.  (mf)
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Dominika Kossakowska („SiKReT” Gliwice) wywalczyła 
brązowy medal na Głównych Mistrzostwach Polski Se-
niorów i Młodzieżowców w pływaniu. Zawody odbyły 
się w Lublinie. To pierwsze tak istotne wyróżnienie dla 
młodej gliwiczanki w seniorskim czempionacie. 

Poza brązowym krążkiem 
wywalczonym w finałowym 
wyścigu na 100 metrów stylem 
dowolnym Dominika Kossakow-
ska wywalczyła też dwie junior-
skie kwalifikacje na Mistrzostwa 
Europy. To były bardzo dobre 
zawody w wykonaniu młodej 

gliwiczanki. Ranga imprezy była 
duża. Rywalizowało w sumie 
750 pływaków z całej Polski. 
Nie zabrakło także największych 
gwiazd – m.in. Radosława Ka-
węckiego, Konrada Czerniaka 
czy Jana Świtkowskiego.
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nIE PRZEGaP!

Szaleństwa na dwóch kółkach

Maszyny w ruch!

Lubicie ostre zakręty i jazdę po muldach? Swój refleks i kondycję sprawdzicie  
1 czerwca na specjalnie przygotowanym torze rowerowym. Wsiadajcie na jedno-
ślady i przyjeżdżajcie do parku Chopina!

Na pikniku z okazji Dnia 
Dziecka będzie można nie tyl-
ko posłuchać muzyki, ale też 
przejechać się kolejką torową, 
wejść do kuli sferycznej (zor-
bing), laserowego labiryntu, 
a nawet wirtualnej rzeczywi-
stości! Miłośnicy sportu za-
kosztują trochę ekstremalnej 
rozrywki. W miasteczku rowe-
rowym pojawi się tor do jazdy 
(pumptrack), dostępny zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych 
rowerzystów.

W arkana poruszania się na 
rowerze po muldach wszystkich 
chętnych wprowadzi instruk-
tor rowerowy, obecny przez 
cały czas trwania imprezy. Na 
miejscu będzie można również 
skorzystać z darmowego serwi-
su rowerowego.

Wjazd do miasteczka rowero-
wego będzie bezpłatny. Mile wi-
dziany własny rower, ale w dniu 
imprezy będzie można również za 

darmo wypożyczyć rower i kask. 
Uwaga! Do jazdy po torze nie na-
dają się rowery szosowe, z uwagi 
na ich wąskie opony.

Miasteczko rowerowe 
w parku Chopina będzie czyn-
ne między godz. 12.00 a 19.00. 

Około godz. 14.30 zaplanowano 
zawody na torze dla najmłod-
szych. Nad bezpieczeństwem 
i organizacją pumptracku czuwa 
Fundacja Kult, na zlecenie Mia-
sta Gliwice. 

 (mm)

Tacy sami czy inni?

odpowiedzi na to pytanie poszukamy na... teatralnej 
scenie! 25 maja w ruinach teatru Victoria odbędzie się 
premiera spektaklu „Moja MOMO – opowieść o czasie”.

‒ Już od kilku lat raz 
w roku przygotowywane jest 
przedstawienie prezentujące  
społecznie ważne idee. W tym 
roku tematem przewodnim jest 
czas – mówi Małgorzata Błot-
nicka, autorka projektu „inni... 
podróże z teatrem...”. W sztuce 
opartej na książce „Momo” Mi-
chaela Endego wystąpią aktorzy 
amatorzy. Są wśród nich przed-
stawiciele różnych grup społecz-
nych i zawodowych, pracownicy 
gliwickich instytucji, aktywiści 
z organizacji pozarządowych, 
uczniowie oraz – jak co roku 
–  niepełnosprawna młodzież 
z Zespołu Szkół Specjalnych im. 
J. Korczaka. ‒ Zawsze poszuki-
wałam skutecznych sposobów 

integracji społecznej moich nie-
pełnosprawnych uczniów. Scena 
teatralna okazała się miejscem 
doskonałym – wyjaśnia Małgo-
rzata Błotnicka.

Aktorzy przygotowywali się 
do premiery przez kilka miesięcy. 
Brali udział w warsztatach teatral-
nych, zajęciach z choreografem, 
muzykami i zawodowymi akto-
rami. Nad efektem końcowym 
czuwał Leszek Styś, reżyser 
i autor scenariusza, a na co dzień 
dyrektor gliwickiego Teatru A. 
Efekty prób artyści zaprezentują 
25 maja o godz. 18.00 w ruinach 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18).

Projekt jest finansowany 
z budżetu Miasta Gliwice i ko-
ordynowany przez GOM. (mm)
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Wzorowana na XIX-wiecznych pociągach kolejka będzie jeździć po terenie 
całego pikniku. Do wagoników mogą wsiadać podróżni w każdym wieku

Warsztaty spawania i lutowania, laboratorium robotów, nauka wykonywania od-
lewów – zawsze chcieliście spróbować, ale nie mieliście okazji? Czas to zmienić!  
10 czerwca podczas INDUSTRIADY zgłębimy działanie wielu ciekawych urządzeń.

INDUSTRIADA to śląskie świę-
to zabytków techniki: obiektów, 
które odegrały znaczącą rolę 
w przemysłowych przemianach 
Górnego Śląska. W Gliwicach na 
unikatowym w skali kraju Szlaku 
Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego znajdują się trzy miej-
sca: Radiostacja (od 2017 roku 
także Pomnik Historii), Muzeum 
Techniki Sanitarnej oraz Oddział 
Odlewnictwa Artystycznego Mu-
zeum w Gliwicach, zlokalizowany 
na terenie po dawnej kopalni Gli-
wice. 10 czerwca na całym Śląsku 
zaplanowano industrialne atrak-
cje, których wielki finał odbędzie 
się w naszym mieście.

O godz. 16.00 w Nowych 
Gliwicach (ul. Bojkowska 37) 
wystartuje rodzinny przemysło-
wy piknik. Z myślą o pasjonatach 
techniki Muzeum w Gliwicach 
przygotowało ciekawe warsztaty. 
Zwiedzimy wnętrze hutniczego 
pieca (czyli interaktywną wy-
stawę prezentującą Królewską 
Odlewnię Żeliwa), pomalujemy 
żeliwne repliki makiet, zoba-
czymy pokaz formowania i od-
lewania, a nawet stworzymy 
własną formę odlewniczą! We 
wszystkich zajęciach muzeal-
nych będzie można uczestniczyć 
podczas pikniku, nie trzeba się 
wcześniej zapisywać. W trakcie 

imprezy wybierzemy się na 
spacer po nieczynnej kopalni 
i zwiedzimy budynki dawnej ce-
chowni i maszynowni. Zapisy na 
oprowadzanie z przewodnikiem 
(Józefem Gumiennym, zarządcą 
obiektu i dyrektorem Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju) będą prowadzone 
w dniu imprezy, na stoisku in-
formacyjnym Urzędu Miejskiego.

Oprócz atrakcji przygotowa-
nych przez Muzeum, na terenie 
Nowych Gliwic będą również pre-
zentowane stanowiska warsztato-
we ukazujące świat maszyn. Siłę 
grawitacji sprawdzimy za pomocą 
specjalnego lejka, w którym pusz-
czone wolno monety będą poru-
szać się tak, jak planety wokół 
Słońca. Prawo odbicia zobrazuje 
specjalny, laserowy peryskop. Po 
terenie imprezy kursować będzie 
beztorowa kolejka, a największą 
atrakcją będzie olbrzymi robot 
Sigma. Wielka maszyna będzie 
zadawać zagadki i strzelać krąż-
kami sprężonego powietrza! 
Młodzi konstruktorzy samo-
dzielnie zbudują i zaprogramują 
roboty, które później stoczą walkę 
na ringu. Dorośli założą fartuchy 
i spróbują swoich sił z ciężkim 
sprzętem: spawalnicą, lutownicą 
i nitownicą. 

Hasło tegorocznej INDU-
STRIADY to „W rytmie maszyny”. 
Instrumentem gliwickiego pikniku 
będzie perkusja, na której zagra 
kilkuosobowy zespół „żywych 
rzeźb”. O godz. 19.00 rozpoczną 
się koncerty na scenie. Wystą-
pią Velveteve, Yoachim i Max 
Bravura. Gdy zapadnie ciem-
ność, o godz. 22.00, na elewacji 
jednego z budynków zostanie 
wyświetlona projekcja multime-
dialna inspirowana przemysłową 
historią Górnego Śląska. Zaraz 
potem, o godz. 22.15, odbędzie 
się wielki, wojewódzki finał INDU-
STRIADY 2017. Kilkadziesiąt me-
trów nad ziemią belgijski Teatr Tol 
wyruszy w „Podniebną podróż” 
– widowisko pełne śpiewu, tańca 
i pięknych obrazów.

Poza Nowymi Gliwicami, 
w INDUSTRIADĘ 10 czerwca 
włączy się także Radiostacja przy  
ul. Tarnogórskiej. Dzieje niezwy-
kłego masztu będzie można zo-
baczyć w dokumentalnym filmie 
„Uwaga! Tu Gliwice”. Przy pomocy 
krótkofalówek i SP9PDF Akade-
mickiego Klubu Krótkofalowców 
nawiążemy łączność z całym świa-
tem. Dzieci będą mogły zbudować 
wieżę i wziąć udział w pokazach 
robotów, podczas których pozna-
ją ich zastosowanie w medycynie, 
przemyśle i wojskowości. Początek 
warsztatów o godz. 15.00.

Organizatorem pikniku w ra-
mach INDUSTRIADY w Nowych 
Gliwicach jest Miasto Gliwice. 
Atrakcję przy Radiostacji zapew-
ni Muzeum w Gliwicach. (mm)

Zwiedzający wystawę „Słusznie słyną dziś Gliwice...” w Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego odnajdą ślady lśniądej w ścianach pieców 
surówki i poznają bogactwo wyrobów Królewskiej Odlewni Żeliwa
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bieg z psami 
i... niespodzianka!

Zwyczajowy spokój panujący na gliwickiej Giełdzie Samochodowej po raz kolejny zosta-
nie zakłócony przez ryk silników i kurzawę unoszącą się spod kół rozpędzonych samo-
chodów. Przed nami IV Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice! 

Ekstremalna impreza rajdo-
wa, organizowana przez Stowa-
rzyszenie Moto Sport Gliwice, 
odbędzie się w sobotę 27 maja 
na terenie Giełdy Samochodo-
wej. Zawodnicy będą mieli do 
pokonania 4,5-kilometrową 
trasę po szutrowej nawierzchni. 
Impreza rozpocznie się o godz. 

10.50 i zakończy o godz. 15.30 
wręczeniem nagród. Otrzymają 
je załogi (kierowca i pilot), które 
najszybciej pokonają wyzna-
czoną trasę. Najlepsi otrzymają 
m.in. możliwość dodatkowego 
przejazdu po płycie poślizgowej. 
Można przyjść i kibicować, będzie 
widowisko! Współorganizatorem 

imprezy jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, Ze-
spół Szkół Samochodowych im. 
Stefana Roweckiego „Grota” 
w Gliwicach i Klub Motocyklowy 
WRM MC Poland Gliwice.

Szczegóły można znaleźć na 
www.sprint.msg-rally.pl. (mf)

Przed nami kolejny Piknik Lotniczy. W sobotę 3 czerwca 
na gliwickim lotnisku będzie się działo! Kto był na zeszło-
rocznej edycji, wie, że takiej imprezy nie wolno przegapić. 

Sobotnie popołudnie trzeba 
spędzić na Gliwickim Pikniku Lot-
niczym. Atrakcji nie zabraknie. 
Organizatorzy przygoto-
wali wiele niespodzia-
nek, m.in. pokazy 
pilotażu spado-
chronów, paralotni, 
motolotni, szybowców 
Bocian i Junior, samolotów 
Skylark, Finist, AN 2, Cessna, 
PZL 101, Husky, 3 Xtrim, Zlin, BU 
131, Extra 330, Eurocub, Sonata 
i Dromader. Pojawi się też wia-
trakowiec Avalon i śmigłowiec 

CH7. Będą się odbywać loty 
zapoznawcze szybowcem i sa-

molotem, pokazy działania 
służb mundurowych, wys- 

tawy sprzętu lotnicze-
go, konkursy, gry 

i zabawy. Impre-
za rozpocznie się 

o godz. 13.00, zakoń-
czenie przewidziano na 

godz. 19.00. Organizatorami 
imprezy są Aeroklub Gliwicki  

i Stowarzyszenie Seniorów Lotnic-
twa Wojskowego, a partnerem 
Miasto Gliwice.  (mf)

Przed nami wyjątkowy bieg z psami z gliwickiego schro-
niska. Warto się zapisać na to wydarzenie, ponieważ 
z okazji Dnia Dziecka przygotowano miłą niespodziankę. 

Trzeci w tym roku Bieg na 
6 łap odbędzie się 27 maja. 
Start, tradycyjnie, o godz. 
11.00. Zapisy już ruszyły. 
Dlaczego warto wziąć udział 
w wydarzeniu? Bo to przede 
wszystkim ogromna frajda 
zarówno dla ludzi, jak i dla 
psów, które mogą się wybie-
gać i cieszyć dobrym towarzy-

stwem. To również szansa na 
miłość na całe życie – bywa, 
że tego typu akcje kończą się 
adopcjami. Ale jest jeszcze 
jeden powód – z okazji Dnia 
Dziecka do udziału w akcji 
zaproszono fotografkę, która 
będzie robić zdjęcia dzieciom 
w towarzystwie zwierzaków. 
Nie przegapcie!  (mf)

Po raz drugi z rzędu Gliwice będą pełnić rolę gospoda-
rza zawodów z cyklu Bike Atelier MTB Maraton. Miło-
śnicy terenowej jazdy na rowerach górskich przystą-
pią do rywalizacji w najbliższą niedzielę, 28 maja. 

Przed rokiem w Gliwicach 
odbył się finał całego cyklu 
i tam wyłoniono triumfato-
rów klasyfikacji generalnej 
Bike Atelier MTB Maratonu. 
Ponownie start oraz meta zos- 
taną usytuowane w ośrodku 
wypoczynkowym Czechowice. 
Organizatorzy zapraszają do 
udziału zarówno wytrenowa-
nych kolarzy, jak i tych, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę ze ściganiem.

 Uczestnicy będą mieli do 
wyboru dwa dystanse – dłuższy 
PRO (76 kilometrów) i krótszy 
HOBBY (32,5km). W ramach 
tego drugiego przewidziano 
odrębną kategorię FAMILY, dla 
zawodników do 16 lat w towa-
rzystwie opiekuna. Z uwagi na 
w większości płaskie ukształ-
towanie terenu zapowiada się 
szybkie i emocjonujące ściganie. 
– Gliwicka trasa zaczyna się od 
ciekawych, technicznych ścieżek 

na wysokości Łabęd, którymi 
dojedziemy w rejon osiedla Ko-
pernika. Na 19. kilometrze jest 
rozjazd i tam należy podjąć 
decyzję, czy wybieramy krótszy 
dystans HOBBY, czy dłuższy PRO. 
Dodatkowa pętla dla lubiących 
dłuższe wyzwania uwzględ-
nia m.in. fragment po starym 
szlaku kolejowym z grząskimi 
kamieniami. Prowadzi ona przez 
Kamieniec, Księży Las, Miedary, 
czy też piękny park w Reptach 
– wyjaśnia Dariusz Leśniewski, 
organizator Bike Atelier MTB 
Maratonu.

 Zaplanowano też wyścigi 
dla najmłodszych adeptów 
rowerowej jazdy. Będą mogli 
oni spróbować swoich sił na 
krótkich odcinkach, dopasowa-
nych do ich wieku (od 200 m 
do 5 km). Wyścig po gliwickich 
lasach będzie trzecim w całym 
cyklu. Więcej informacji na 
www.mtbmaraton.pl.  (as)

Piknik wysokich lotów

3 czerwca
lotnisko Gliwice

Gaz do dechy! 
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nie przegap! nie przegap!
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W Gliwicach 
będzie się działo – 

muzyczne uderzenie rozpocz-
nie się 1 czerwca imprezą z oka-

zji Dnia Dziecka. Później w mieście 
zaparkuje najprawdziwszy imprezo-
wy autobus, a najkrótsza noc w roku 
upłynie w rytmie popu i rocka. Lato  

pożegnamy 1 września pod gwiaz-
dami (i z gwiazdami). Wszyscy  

na pokład!

1  CZERWCA, godz. 17.30

PARK CHOPINA

6  CZERWCA, godz. 19.30
Plac krakowski

30  CZERWCA, godz. 18.00Plac krakowski

koncertowy rozkłlad jazdy

Weronika
juszczak

Jeremi &  Artur
Sikorscy

ANNA
WYSZKONI

LADY PAnk

z okazji Dnia Dziecka 
na scenie w pobliżu 
Palmiarni wystąpią 
ulubieńcy młodzieży – 
Jeremi i Artur Sikorscy 
oraz Weronika 
Juszczak. 
Organizator: Miasto gliwice

Noc Świętojańska 
w rytmie najlepszej 
muzyki? Wystąpią 
Grzegorz Hyży,  
anna Wyszkoni  
i Lady Pank.  
To będzie najkrótsza  
i zarazem najbardziej 
intensywna noc  
w roku. Nie może 
was zabraknąć!
Organizator: Miasto gliwice

Na dachu 
Red Bull Tour Busa zaśpiewa 

wschodząca gwiazda electropopu,  
Natalia Nykiel. Impreza odbędzie się dzięki  

1 230 waszym internetowym głosom. Brawo wy!
Organizator: Voc Events. Partner: Miasto Gliwice

Grzegorz

Hyzy

natalia
nykiel

Krzysztof

zalewski

1  wrzesnia, godz. 18.00

Plac krakowski

Lemon
Podobno każdy powód do świętowania jest dobry, 
nawet... koniec wakacji! Lato pożegnamy z Krzysztof 
Zalewskim, LemONem i Kombii. 
Organizator: Miasto gliwice

kombii
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GLIWICKI BUDżET OBYWATELSKI

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 rozpoczęło 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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA

Od 15 maja gliwiczanie oddają swoje głosy na zadania w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. W niektó-
rych osiedlach już przekroczono próg frekwencyjny! W dodatku jako pierwsze na bonus mają szansę żerniki, Stare Gliwice  
i os. Obrońców Pokoju – tu został osiągnięty premiowany próg dla aktywnych.

W trakcie głosowania, na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu pod hasłem 
GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI, aktualizo-
wane są dane dotyczące liczby głosów, które 
zostały oddane na poszczególne zadania 
w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by 
głosowanie na zadania w osiedlu zostało 
uznane za wiążące. To bardzo przydatne 
rozwiązanie, bo w każdej chwili można za-
reagować i zmobilizować do oddawania gło-
sów najbliższych, znajomych czy sąsiadów.

Dotychczas najwięcej głosów zebrały 
osiedla: Sośnica, Łabędy, Szobiszowice, 

Obrońców Pokoju i Stare Gliwice. Mini-
malny próg frekwencyjny (pozwalający 
skierować wybrane zadania do realizacji) 
uzyskały też os. Baildona, Żerniki, Ostropa, 
Wilcze Gardło, Brzezinka i Czechowice. 
Żerniki, Stare Gliwice i os. Obrońców 
Pokoju jako pierwsze osiągnęły próg dla 
aktywnych, premiowany bonusem. To 
oznacza, że osiedla te mają szansę na 
pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację zadań. Niektórym osiedlom 
wciąż jednak daleko do osiągnięcia progu 
dla aktywnych. Warto więc się postarać 

i zachęcać najbliższych i znajomych do 
głosowania. Jest o co walczyć!

Budżet obywatelski to inicjatywa da-
jąca mieszkańcom możliwość wskazania 
przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowa-
ne w przyszłym roku na danym osiedlu. To 
mieszkańcy decydują, na co zostaną prze-
znaczone środki i jak bardzo zmieni się ich 
otoczenie. Każdy może oddać tylko jeden 
głos wyłącznie na jedno wybrane zadanie – 
elektronicznie lub osobiście m.in. w budyn-
kach UM i filiach MBP. Mieszkańcy Sośnicy 
głosują w „Strefie 23a” (ul. Przyszłości 23a; 

w godz. pracy placówki) oraz w SP nr 21 
przy ul. Reymonta 18a (8.00–19.00). Filia 
MBP nr 16 przy ul. Skarbnika jest zamknię-
ta z powodu nagłej awarii. 

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się 
na twoim osiedlu? Nie zwlekaj i głosuj! 
Masz czas do 12 czerwca.

Głosowanie na zadania jednoroczne 
jest bardzo proste! Wszelkie szczegóły 
dotyczące zasad i form głosowania można 
znaleźć na stronie www.gliwice.eu w za-
kładce 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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GLIWICKI BUDżET OBYWATELSKI

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
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OGŁOSZENIA

IV ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice

5 lipca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się IV ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w Gliwicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako: działka  
nr 512/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0436 ha, KW GL1G/00036901/4 oraz działka nr 1655/2, obręb Bojków, 
o powierzchni 0,0063 ha, KW GL1G/00038160/1. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich – tj. działek nr 510 i 513 oraz działek nr 511/3  
i 511/5 (powstałych w wyniku podziału działki nr 511), obręb Bojków.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 45 900,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Minimalne postąpienie: 460,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
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.).
24 sierpnia 2016 r. odbył się I przetarg ograniczony, który został 
zakończony wynikiem negatywnym.
24 listopada 2016 r. odbył się II przetarg ograniczony, który został 
zakończony wynikiem negatywnym.
21 lutego 2017 r. odbył się III przetarg ograniczony, który został 
zakończony wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
Działka nr 512/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0436 ha, uży-
tek RIIIb (grunty orne), KW nr GL1G/00036901/4, oraz działka 
nr 1655/2, obręb Bojków, o powierzchni 0,0063 ha, użytek dr 
(drogi), KW nr GL1G/00038160/1.
2. Opis nieruchomości:
Działki nr 512/2 i 1655/2, obręb Bojków, mają kształt zbliżony 
w ogólnym zarysie do mocno wydłużonych, wąskich prosto-
kątów. Przedmiotowy teren ze względu na gabaryty działek 
jest niedogodny do zagospodarowania. Łączna powierzchnia 
działek: 0,0499 ha.
Działki położone są w Gliwicach przy ul. Rolników. Sąsiedztwo 
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, w od-
ległości około 1 km przebiega autostrada A4.
Dostępność mediów: przez działki przebiega sieć telekomunika-
cyjna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałe uzbrojenie 
w zasięgu. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami. Podłączenie do sieci 
odbywać się będzie na wniosek i koszt przyszłego właściciela 
nieruchomości w porozumieniu z właścicielem sieci.
Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowych działek do 
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Rolników.
W granicach przedmiotowych działek przechodzi kanał kanalizacji 
deszczowej KD300, w momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na niego szczególną uwagę. W przypadku 
jego uszkodzenia, właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przy sprzedaży przedmiotowych działek na rzecz każdocze-
snego właściciela działki nr 1658, obręb Bojków (KW  
nr GL1G/00124645/5, własność Miasta Gliwice), zostanie ustano-
wiona nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa 
w pasie o długości 5,6 m (działka nr 512/2) oraz 1,6 m (działka  
nr 1655/2) i szerokości 2 m od południowej granicy, polegająca na:
 – prawie przebiegu i korzystania z kanalizacji deszczowej;
 – prawie swobodnego dostępu do instalacji i urządzeń ka-
nalizacji deszczowej, w celu usunięcia awarii, dokonywania 
przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, mo-
dernizacji i wymiany.
Zgodnie z zapisami działu III i IV ksiąg wieczystych nr 
GL1G/00036901/4 oraz GL1G/00038160/1 działki nr 512/2 
i 1655/2, obręb Bojków nie są przedmiotem żadnych obciążeń. 
Wpisy w dziale III KW nr GL1G/00038160/1 nie dotyczą działki 
1655/2.
3. Dojazd:
Możliwość skomunikowania przedmiotowych działek z ulicą 
Rolników po ich ewentualnym zbyciu zjazdami istniejącymi, 
obsługującymi nieruchomości sąsiednie, na poprawę których 
zostaną zbyte przedmiotowe działki.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 10 marca 2006 r. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, stano-
wiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach, działki nr 512/2 i 1655/2, 
obręb Bojków, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
 – C3.1/MN3 – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej jednorodzinnej,
o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopusz-
czeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami 
działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita 
nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Przedmiotowe działki w obowiązującym planie znajdują się na 
obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz objęte są zasięgiem stref:
– SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– SH-2 – obserwacji archeologicznej,
– SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
4 lutego 2016 r. została podjęta uchwała nr XIII/332/2016 Rady 
Miasta Gliwice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną 
pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w granicach którego położona jest przedmio-
towa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
5. Wadium:
Wadium w wysokości 4600,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem 
przelewu „Przetarg, dz. nr 512/2 i 1655/2, obręb Bojków, imię 
i nazwisko, PESEL osoby/osób lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 29 czerwca 2017 r.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana na podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg 

wieczystych wg stanu na 30 czerwca 2017 r. W przypadku 
gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają stanu fak-
tycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, 
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 29 czerwca 2017 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg;

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do doko-
nania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
6. tryb przetargu:
Ze względu na przeznaczenie, kształt i powierzchnię, przedmio-
towe działki nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości 
do odrębnego zagospodarowania. W związku z powyższym, 
działki 512/2 i 1655/2, obręb Bojków, zostały przeznaczone do 
zbycia w drodze przetargu ograniczonego (sprzedaż łączna), na 
poprawę zagospodarowania działek sąsiednich.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości są-
siednich – tj. działek nr 510 i 513 oraz działek nr 511/3 i 511/5 
(powstałych w wyniku podziału działki nr 511), obręb Bojków.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby praw-
nej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8.  Dodatkowe informacje:
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-

zydenta Miasta Gliwice nr PM-2613/16 z 6 kwietnia 2016 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności działek 
nr 512/2 i 1655/2, obręb Bojków, stanowiących własność Miasta 
Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 
2147 z późn. zm.).

• Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 4 sierpnia 2017 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.

• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 
z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

• Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2613/16 z 6 kwietnia 2016 r.

• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11, 32/338-64-10 lub 32/338-64-12.

• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w ustawie o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. 
zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

OGŁASZA
I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości
1. lokalizacja: ul. Karolinki/gen. Andersa w Gliwi-
cach
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 34, obręb Nowe Miasto, użytek B – 

tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 0,0300 ha 
z KW nr GL1G/00034274/5

3. opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w centralnej części miasta w otoczeniu zabudo-
wy mieszkaniowej – jednorodzinnej. W bliskim 
zasięgu znajdują się zespoły budynków wielo-
rodzinnych wielokondygnacyjnych oraz obiekty 
usługowe. Działka niezabudowana o kształcie 
nieregularnym, częściowo niekorzystnym do za-
budowy. Teren nierówny, częściowo ogrodzony, 
porośnięty roślinnością. Nieruchomość ze względu 
na szerokość (ok. 7,5 m) zalicza się do tzw. „działek 
wąskich” w rozumieniu przepisów o warunkach 
technicznych.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej, ul. Ka-
rolinki poprzez działkę nr 37, obręb Nowe Miasto 
(poprzez przedłużenie funkcjonującego dojazdu).
Sieci uzbrojenia w zasięgu. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponen-
ci sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. 
Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia 
nabywca wykona własnym staraniem w porozu-
mieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
 – zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach 
sąsiednich w oparciu o art. 29 rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1422),
 – zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy 
Prawo wodne (t.j. DzU z 2015 r., poz. 469 z późn. zm).
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania:
Działka nr 34, obręb Nowe Miasto, położona jest 
na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmie-
ście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r.,  
która opublikowana została w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 
2006 r., poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 34, obręb 
Nowe Miasto, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
7 MN – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o ni-
skiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od
1 Mn do 67 MN ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsztatów powo-
dujących znaczące zwiększenie ruchu samo-
chodowego,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze z wyjątkiem inwentarskich),

c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Zabudowa przedmiotowej działki ze względu na 
konfiguracje terenu (skarpę), występujące za-
drzewienie oraz kształt jest mocno ograniczona, 
aczkolwiek możliwa. Z uwagi na szerokość dział-
ki (ok. 7,5 m), budowa możliwa jest wyłącznie 
w granicy z nieruchomością przy ul. Andersa 16 
(działka nr 35, obręb Nowe Miasto). Teren w pasie 
o szerokości ok. 2,5 m przylegający do działek 
nr 35 i 36, obręb Nowe Miasto, praktycznie do 
wykorzystania wyłącznie jako dojście od strony 
ul. Karolinki.
Na sąsiedniej działce nr 1720, obręb Nowe Miasto, 
zlokalizowana jest sieć ciepłownicza (wysokiego 
ciśnienia), co może wprowadzać ograniczenia w przy-
szłym zagospodarowaniu ww. terenu.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
59 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 590,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.).

7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. 
Jasnej 31a, sala nr 34. Podpisanie aktu notarialnego 
nastąpi do 26 lipca 2017 r.
8. Wadium:
Wadium w wysokości 5900,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr 34, obręb Nowe Miasto, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
21 czerwca 2017 r.
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na 

poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na 
wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez mał-
żonków, do dokonania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub 
jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
10. Dodatkowe informacje:
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4234/17 z 15 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 34, obręb Nowe Miasto, o powierzchni 
0,0300 ha, położonej w Gliwicach, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00034274/5, oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, 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 nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną 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 doręcze-
nia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1061 z późn. 
zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyzna-
czonym terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
10.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4234/17 z 15 marca 2017 r.
10.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16, lub telefonicznie: 32/338-
64-41, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
10.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

NIERuChOMOśCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAjąC NA PODSTAWIE ART. 38 uST. 1 I 2 uSTAWY 

Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE 
NIERuChOMOśCIAMI (T.j. DZ.u. Z 2016 R. POZ. 2147 Z PóźN. ZM)
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OGŁOSZENIA

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 zabudowana 

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 oferenta, 

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

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
10. 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).

11. 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.

12. 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 fizyczną 

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 ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczenia każdego ze wspólników i oświadczenia wszyst-
kich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie 
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 notarialne 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 nie-

ruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
13. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-

dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
w zaklejonych kopertach do 9 czerwca 2017 r. do godz. 13.00. 

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

I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący opis:
,,OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDO-
WANEJ PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 70 – NIE OTWIERAĆ PRZED 
DNIEM 14.06.2017”.
15. 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.
16. 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.

NIERuChOMOśCI

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w Gliwicach z siedzibą przy  
ul. Dolnych Wałów 11, ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony  
przy ul. Mikołowskiej 19/U1:

Lokal użytkowy ul. Mikołowska 19/U1 parter, o pow. 
użytkowej 39,58 m2, składający się z trzech pomiesz-
czeń (sala sprzedaży, zaplecze, WC). Wyposażony jest 
w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal w stanie 
bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni: 20,00 zł
Wadium: 2 375,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
Oględziny lokalu 25 maja 2017 r. od godz. 14.30 do 
15.00
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przetargu odbędzie się 29 maja 2017 r. 
od godz. 9.30 do 10.00 w pokoju 101–103, 
I piętro, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11.  
Przetarg rozpocznie się 29 maja 2017 r.  
o godz. 10.30 w pokoju 101–103, ul. Dolnych Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. wpłacenie wadium na konto ZbM I tbS Sp. z o.o. 

przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski SA 
IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546. Przedłożenie dowodu wpłaty;

2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2); złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem 
nr 3 oraz 4;

3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo 
złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu;

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

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, 
a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentującej.
Ww. dokumenty niebędące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu 
można zapoznać się na stronie internetowej www.zbmgli-
wice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro, pokój 101–103. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

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

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 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 jego rozstrzygnięcia.

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

ZNAJDZIESZ NAS TEż NA:

OGŁOSZENIE

kOMuNIkATY

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 podsu-
mowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego 
dokumentu, można zapoznać się w Biurze Rozwoju Miasta (BRM) Urzędu 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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 
organizowanego wg procedur określonych regulaminem

PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:
dostawę ciepłomierzy i wodomierzy

Termin składania ofert wstępnych: 31 maja 2017 r. do godz. 15.00

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 Miejskie-

go w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiado-
mości 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

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 Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-

mości nw. wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 89/2017 do 6 czerwca 2017 r.
•	 nr 88/2017 do 6 czerwca 2017 r.

•	 nr 87/2017 do 6 czerwca 2017 r.
•	 nr 86/2017 do 6 czerwca 2017 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 217 do 1 czerwca 2017 r. •	 nr 220 do 5 czerwca 2017 r.

wynajęcia:
•	 nr 206 do 1 czerwca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMujE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMujE,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

woj. śląskie, pow. m. Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:
Dostawa polielektrolitu stałego do odwadniania osadów ściekowych 

powstałych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach oraz 
Oczyszczalni Ścieków w Smolnicy
Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 czerwca 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 otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na studni głębinowej nr 7  

w Kleszczowie
Termin składania ofert: 1 czerwca 2017 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 czerwca 2017 r. o godz. 10.10
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OGŁOSZENIA

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.

NIERuChOMOśCI

OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

magazynier (obywatel Ukrainy)
miejsce pracy: Gliwice;   nr ref.: MU/MSI/2017

oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która 

istnieje na rynku od 28 lat,
• legalne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, 

Karta MultiSport, ubezpieczenie na życie),
• szkolenie wprowadzające.

Wymagania:
• znajomość j. polskiego w stopniu umożliwiającym 

swobodną komunikację, 
• uprawnienia operatora wózków widłowych (uzyskane 

w Polsce) – warunek konieczny,
• doświadczenie w pracy z obsługą wózka widłowego 

(mile widziane z obsługą wózka widłowego wysokiego 
składowania),

• znajomość tematyki gospodarki magazynowej,
• podstawowa znajomość obsługi komputera i kompu-

terowych urządzeń magazynowych,
• sumienność, umiejętność pracy w zespole, 

• gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zakres obowiązków:
• obsługa dostaw i wysyłek magazynowych,
• rozładunek dostarczonych towarów do magazynu  

i odpowiednie rozmieszczenie,
• wydawanie i przyjmowanie towarów,
• kontrola zapasów magazynowych i zapewnienie zgod-

ności stanów magazynowych,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• uczestnictwo w programach usprawnień.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Kadr i Płac 
(nr tel. 32/301-86-10, 32/301-84-76) lub przesłanie swojego CV 
na adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub  na adres pocztowy: 
Śląskie Centrum Logistyki SA, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobo-
wych; t.j. 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 e-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 interne-
towej 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)”.

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

Oferty z 17 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.

•  sprzedawca w branży mięsnej   
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane do-
świadczenie zawodowe, książeczka sanitarno-epide-
miologiczna lub gotowość do jej wyrobienia, zakres 
obowiązków: obsługa klienta na stoisku mięsnym, 
obsługa urządzeń typu krajalnica, dbanie o wygląd 
i ekspozycję towarów, weryfikacja terminów ważności, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów, oferta również 
dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

•  lakiernik 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe 
na ww. stanowisku, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice;

•  ślusarz-mechanik  
wykształcenie zawodowe, min. roczne doświadczenie 
na ww. stanowisku,  uprawnienia spawalnicze i na 
wózek widłowy – mile widziane, zakres obowiązków: 
utrzymanie ruchu na zakładzie, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

•  kucharz  
wykształcenie zawodowe mile widziane, min. roczne 
doświadczenie zawodowe, książeczka sanitarno-epi-

demiologiczna, zakres obowiązków: produkcja obiadów 
w restauracji pracowniczej, umowa o pracę lub ew. 
umowa zlecenie, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

•  operator wózka widłowego  
    wysokiego składowania 

wykształcenie: brak wymagań, min. 3 miesiące 
doświadczenia zawodowego na ww. stanowi-
sku, uprawnienia do obsługi wózków widłowych 
wysokiego składowania (II WJO), książeczka sane-
pidu lub gotowość do jej wyrobienia, zakres obo-
wiązków: załadunek towaru na regały wysokiego 
składowania, przewożenie palet za pomocą wózka 
bocznego typu Reach Truck, uzupełnianie towa-
ru na magazynie, obsługa skanera, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

•  ślusarz  
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane doświad-
czenie zawodowe, mile widziane prawo jazdy kat. B 
oraz uprawnienia do obsługi podestów ruchomych 
wolnobieżnych, prace ślusarsko-montażowe,  miejsce 
pracy: Gliwice, Bytom.

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice,
      ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 26 maja 2017 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organizacyjno-Finansowy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

 „Kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie  
do 26 maja 2017 r. do godziny 12.00. Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, 
rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

nabór nr KD.210.16.2017.PU-2

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

w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

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

• planowanych terminów poszczególnych  
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym  
stopniem niepełnosprawności

Dokumenty należy składać do 1 czerwca 2017 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń  
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości 
• działka nr 519/2, obręb Kłodnica, poło-

żona 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 Rejonowym 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% podat-
kiem 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.
__________________________________________________
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 805/5, obręb Stare Gliwice, 

KW GL1G/00032522/5, usytuowaną 
przy ul. Kozielskiej.

termin przetargu: 19 czerwca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 161 640,00 zł
* Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wadium: 16 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości – oznaczonej jako 
• działka nr 662, obręb żerniki, o po-

wierzchni 0,1468 ha, użytek: RIVa/
grunty orne – 0,0608 ha; ŁIV/łąki 
trwałe – 0,0824 ha; W-ŁIV/grunty pod 
rowami – 0,0036 ha, z księgi wieczystej  
nr GL1G/000010300/3.

termin przetargu: 19 czerwca 2017 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*: 410 000,00 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: 41 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej części nieruchomości – 
oznaczonej jako 
• działka nr 89/2, obręb Wójtowe Pola, 

o powierzchni 0,3347 ha, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. Biegusa, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
zapisanej w KW nr GL1G/00039417/5.

termin przetargu: 4 lipca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 637 800,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710 
z późn. zm.).
Wadium: 63 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2017 r.
__________________________________________________
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako 
• działka nr 479, obręb Sikornik, zapi-

sanej w KW nr GL1G/00134015/3 
oraz niezabudowanej działki nr 1185, 
obręb Sikornik, zapisanej w KW  
nr GL1G/00047084/0, o łącznej po-
wierzchni 0,0208 ha, położonych 
w Gliwicach przy ul. Skowrończej 11, 
stanowiących własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 2 sierpnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości *: 133 100,00 zł
* Cena wywoławcza nieruchomości zawiera kwotę 109 
350,00 zł zwolnioną 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.) oraz kwotę 
23 750,00 zł zawierającą 23% podatek VAT.
Wadium: 13 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 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 nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

http://www.pup.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 21/2017 (849), 25 maja 2017 19

OGŁOSZENIA

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

lP. naZWa PunKtu aDRES oSIEDlE

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia  
Uzależnień „FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna biblioteka Wojewódzka – Filia  
w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep abC ul. Rolników 194 Bojków

10. Mini Market – sklep abC ul. Rolników 358 Bojków

11. KIRCHHoFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. nZoZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Sklep oDIDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

16. nZoZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

17. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika

18. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

19. Supermarket StoKRotKa ul. Kopernika 16 Kopernika

20. Centrum Handlowe Europa Centralna ul. Pszczyńska 315 Ligota Zabrska

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia Bracka Sośnica ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta Łabędy SA ul. Zawadzkiego 45 Łabędy

27. MbP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy ADEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep BOGNA (ODIDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

37. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. nZoZ Przychodnia alMa-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców  
Pokoju

39. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park naukowo-technologiczny tECHnoPaRK 
GlIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. Cafe & Kids bistro o rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

48. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik

49. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. nZoZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica

55. MbP – Filia nr 16 ul. Skarbnika 3 Sośnica

56. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

57. Punkt lotto ul. Jedności 4b Sośnica

58. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

59. tESCo Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

60. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

lP. naZWa PunKtu aDRES oSIEDlE

61. Przychodnia toszecka Sp. z o.o. nZoZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

62. Punkt prasowy RuCH ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

63. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

64. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 85 Szobiszowice

65. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

66. Centrum Informacji Kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

67. Centrum onkologii Instytut  
im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

68. Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP pl. Piastów 2 Śródmieście

69. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

70. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

71. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

72. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

73. MbP – biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

74. MbP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

75. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

76. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

77. nZoZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

78. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

79. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

80. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

81. nZoZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac Marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

82. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

83. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

84. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

85. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

86. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

87. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ul. Bojkowska 37 Trynek

88. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

89. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

90. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

91. Poradnia Podstawowej opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

92. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

93. allergo – Med Sp. z o.o ul. Kilińskiego 15 Trynek

94. Przychodnia bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

95. Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycz-
nego Medicor Sp. z o.o.

ul. Zubrzyckiego 14 Trynek

96. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

97. Park Handlowy aREna al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska  
Polskiego

98. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska  
Polskiego

99. MbP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska  
Polskiego

100. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska  
Polskiego

101. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska  
Polskiego

102. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

103. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

104. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

105. nZoZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

106. Sklep DElIKatESy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

107. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

108. animed Sp. z o.o. nZoZ ul. Lipowa 36 Zatorze

109. Drogeria alSto ul. Lipowa 57 Zatorze

110. Sklep MÓJ OGRÓD ul. Spółdzielcza 33D Zatorze

111. FoRuM ul. Lipowa 1 Zatorze

112. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

113. Internat przy Zespole Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

114. obwód lecznictwa Kolejowego SPZoZ ul. Opolska 18 Zatorze

115. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

116. Sklep nEtto ul. Kurpiowska 2c Żerniki

117. Sklep FRESH MaRKEt ul. Tarnogórska 233 Żerniki

118. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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