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Teatr, do którego  
chce się chodzić…

Teatr w Gliwicach ma nowego szefa 
do spraw artystycznych. Został nim Łu-
kasz Czuj. Jakie plany ma nowy dyrektor 
artystyczny? 

Industriada 2016:  
co w Gliwicach?

11 czerwca odbędzie się kolejna edy-
cja Industriady. Motywem przewodnim 
będą przemysłowe legendy. Większość 
atrakcji odbędzie się na terenie Nowych 
Gliwic. Co będzie się działo? 

Perły dla Gliwic  
i prezydenta 

Przyznano „Perły Samorządu 2016” 
– nagrody dla wyróżniających się samo-
rządów i włodarzy gmin w Polsce. Wśród 
najlepszych znalazły się Gliwice i prezydent 
Gliwic.

BUDŻET OBYWATELSKI: 
Na co głosujemy?

Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję 
zagłosować na przedsięwzięcia w ramach 
budżetu obywatelskiego. Na liście znajdu-
ją się 82 zadania. Głosowanie potrwa do  
4 lipca.
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

PALMIARNIA MIEJSKA. Ciągle głodne? Rośliny, które lubią… mięso do 5 czerwca 
można oglądać w gliwickiej Palmiarni. Warto! (fot. arch. MZUK)

USA. Nasi za Oceanem. Drużyna gliwickich gimnazjalistów zajęła piąte miejsce  
w finałach światowych Odysei Umysłów. Uczniowie Filomaty pozdrawiają ze Stanów 
Zjednoczonych! (fot. Filomata)

SALGóTARJáN. Znajomy widok? To oryginalny pomnik króla Stefana Batorego  
w węgierskim Salgótarján – mieście partnerskim Gliwic. Jego kopia stoi u nas – przy 
Zamku Piastowskim. (fot. A. Sosnowski) 

ŚRóDMIEŚCIE. Kiedyś straszył, dziś zachwyca. „Szkieletor” przy ul. Zwycięstwa już 
prawie gotowy. Robi wrażenie, prawda? (fot. M. Habrajski) 

ŚRóDMIEŚCIE. Zakręcony Rynek. Zdjęcie od naszej Czytelniczki. 
(fot. A. Sałatyńska) 

GTM. Na scenie Nowy Świat w Gliwicach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.  
(fot. I. Dorożański)
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Władze Gliwic chcą, żeby jak najwię-
cej mieszkańców korzystało z autostra-
dowej obwodnicy miasta. Niestety, jazdę 
w ruchu lokalnym utrudniają cztery 
place poboru opłat na autostradzie A4. 
Gliwiczanie, korzystając z tzw. biletów 
zerowych, muszą się dwa razy zatrzy-
mywać – aby pobrać bilet w automacie, 
a potem okazać go w okienku. Dlatego 
miasto zawarło porozumienie z firmą 
KAPSCH. W efekcie gliwiczanie mogą 
otrzymywać na specjalnych warunkach 
elektroniczne urządzenia viaAUTO. Dzia-
łają one jak pilot do bramek i pozwalają 
na szybki przejazd przez bramki oznaczo-
ne napisem viaTOLL.

Przepustowość na bramkach 
elektronicznych jest cztery razy 
większa niż na tych z ręcznym 
poborem opłat.

Gliwicka akcja ruszyła 18 maja 
i spotkała się z bardzo dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. W pierwszych 
dniach jej trwania w magistracie usta-
wiały się długie kolejki. Wydano mniej 
więcej połowę z 10 tysięcy urządzeń 
viaAUTO i wciąż spora pula czeka na 
kierowców. Warto wybrać się więc do 
Urzędu Miejskiego – zwłaszcza, że na 
początku tygodnia urządzenia można 

było odbierać już bez czekania. Mają 
one przede wszystkim ułatwić korzysta-
nie z autostradowej obwodnicy miasta 
i otwierać bramki na autostradzie A4. 
Dlatego – aby działały – trzeba je od 
razu przy odbiorze doładować minimal-
ną kwotą 20 zł u przedstawicieli firmy 
KAPSCH.

W Warszawie przyznano „Perły Samorządu 2016” – nagrody dla najlepszych samorządów i włodarzy gmin w Polsce. Prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz znalazł się na drugim miejscu wśród najlepszych włodarzy miast w Polsce. Drugie miejsce zajęły także Gliwice, plasując się w czo-
łówce miast i gmin najlepiej wykorzystujących swój potencjał. Organizatorami rankingu są Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte Consulting SA. 

„Perły Samorządu 2016” to ranking, 
w którym ocenie poddano polskie gminy 
i ich włodarzy – prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. Jury brało pod uwagę 
sprawność strategiczną i operacyjną, 
wsparcie potencjału społecznego oraz 
kompleksowe działania na rzecz popra-
wy jakości życia mieszkańców. Gliwice 
zostały uhonorowane podwójnie – Perły 
Samorządu zostały przyznane zarówno dla 
Miasta Gliwice, jak i prezydenta Gliwic. 
Nasze miasto znalazło się na drugiej po-
zycji w rankingu wśród miast powyżej 100 
tys. mieszkańców (za Gdańskiem). Gliwice 
zajęły ex aequo drugie miejsce z Olszty-
nem. Za Gliwicami uplasowały się m.in: 
Łódź, Kraków, Gdynia, Poznań i Rzeszów. 

W kategorii najlepszy włodarz 
miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, 
Zygmunta Frankiewicza wyprzedził tylko 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. 
Organizatorzy oceniali m.in. strategiczną 
wizję rozwoju gminy, sposób zarządzania 

urzędem, aktywną współpracę ze spo-
łecznością lokalną i największe sukcesy 
w minionym roku.

W wypowiedzi dla gazety „Dziennik 
Gazeta Prawna” Zygmunt Frankiewicz 
podkreślił, że mimo dużych nakładów na 

inwestycje i infrastrukturę, miasto nie 
zapomina także o sprawach społecznych.

– W ostatnim czasie najważniejszą 
i wyjątkowo  trudną  inwestycją  dla 
Gliwic  była  budowa  biegnącej  przez 
centrum miasta Drogowej Trasy Śred-
nicowej. Trzeba było radzić sobie z po-
ważnymi kłopotami z finansowaniem, 
zmianą przepisów i protestami. Druga 
ogromna inwestycja to hala widowisko-
wo-sportowa na 15 tys. osób, potrzebna 
nie tylko miastu, ale całemu regionowi. 
Zmiany w Gliwicach widać jednak nie 
tylko na polu inwestycji – wzrosła też 
aktywność  mieszkańców.  Sprawnie 
działa  powołane  przez  nas  Centrum 
Organizacji Pozarządowych, Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości i wolonta-
riat. To przekłada się na większe zainte-
resowanie mieszkańców tym, co dzieje 
się w mieście – podsumował Zygmunt 
Frankiewicz.

 (mf)

AKTUALNOŚCI

W imieniu prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza, wyróżnienia z rąk kapituły konkursu 
odebrał jego zastępca – Krystian Tomala

Perły dla Gliwic i prezydenta

Odbierz swoją kartę 
autostradową!
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Urządzenia są wydawane na specjalnych stanowiskach  
w holu na I piętrze (obok pokoju nr 146 i dawnej sali sesyj-
nej) w godzinach pracy magistratu – w poniedziałek, wto-
rek i środę od 8.00 do 16.00, czwartek od 8.00 do 17.00,  
w piątek od 8.00 do 15.00.
• Urządzenie może otrzymać wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowa-

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

• Jedna osoba może pobrać tylko jedno urządzenie.
• Urządzenie nie będzie przypisane do konkretnego auta.

Gdyby urządzenie posiadało niskie (poniżej 20 zł) saldo, szlaban 
się nie otworzy! Kierowca będzie musiał pobrać bilet tranzytowy,  
a następnie w sposób manualny zapłacić na pasie wyjazdowym.

Rozpoczął się remont wiaduktu 
nad DK 88, w ciągu ul. Toszec-
kiej. Uwaga kierowcy, w związ-
ku z pracami, zmieniła się orga-
nizacja ruchu.

Na czas remontu podpór wiaduk-
tu i montażu urządzeń podnoszących 
obiekt, DK 88 została zwężona do dwóch 
pasów ruchu – czynne są jedynie 2 środ-
kowe pasy DK 88. Kierowcy proszeni są 
o wyrozumiałość i zwracanie uwagi na 
wprowadzone oznakowanie tymczasowe.

Od połowy czerwca utrudnienia w ru-
chu obejmą także odcinek ul. Toszeckiej 
w okolicach i na samym wiadukcie. 
O utrudnieniach spowodowanych kolej-
nymi etapami prac, wykonawca informo-
wał będzie w miarę ich postępu.

Remont wiaduktu związany jest z jego 
bieżącym utrzymaniem. Obiekt zostanie 
podniesiony o kilkanaście centymetrów, 
poddany kompleksowym pracom na-
prawczym i zabezpieczającym, poprawie 
ulegnie także bezpieczeństwo, pojawią 
się nowe bariery zabezpieczające.

Uwaga, 
roboty 
drogowe!

Doładowane urządzenie 
viaAUTO umożliwia wygodną 
jazdę przez bramki – w ruchu 
lokalnym na placach poboru 
opłat w Gliwicach przejazd jest 
bezpłatny (system zarejestruje 
0 zł). 

Urządzenia mogą podnosić bramki 
także na płatnych odcinkach auto-
strad zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: 
A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wro-
cławskie – Gliwice – po zasileniu konta 
odpowiednimi kwotami! 

Mieszkańcy Gliwic mogą za darmo otrzymać w Urzędzie Miejskim elektroniczne urządzenia  
viaAUTO. Zastępują one bilety zerowe i umożliwiają szybki przejazd przez bramki na autostrado-
wej obwodnicy miasta.
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Minęły dwa miesiące od otwarcia gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Przyszedł czas na pierwsze podsumowania. Kierowcy chętnie 
korzystają z nowej drogi i omijają centrum, co znacząco zmniejszyło ruch na ulicach Gliwic. Każdego dnia tunelem DTŚ przejeżdża około 30 tys. 
samochodów. Zanim otwarto DTŚ, te auta przejeżdżały przez centrum miasta.

Gliwicki odcinek Drogowej Trasy 
Średnicowej udostępniono kierowcom 
21 marca. Inwestycja jest największą 
tego typu w historii miasta. Jest też 
kluczowa nie tylko dla Gliwic, ale dla 
całego regionu. Od chwili oddania DTŚ 
do użytku zmniejszyło się natężenie 
ruchu w centrum miasta, głównie na ul. 
Chorzowskiej, Kujawskiej, Pszczyńskiej, 
Jagiellońskiej i Toszeckiej. Centrum 
Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg 
Miejskich, które zajmuje się obsługą 
tunelu DTŚ zarejestrowało, że każdego 
dnia tunelem przejeżdża około 30 tys. 
pojazdów. Liczba ta sukcesywnie rośnie. 

– DTŚ spełnia nasze oczekiwania. 
Gliwiczanie  korzystają  z tej  drogi, 
wzrasta  natężenie  ruchu  w tunelu, 
a to  oznacza,  że  coraz  więcej  osób 
wybiera  DTŚ  zamiast  jechać  przez 
miasto. To skutecznie zmniejsza ruch 
w centrum.  Właśnie  o to  nam  cho-
dziło.  Najbardziej  na  nowej  drodze 
korzystają pacjenci Instytutu Onkolo-
gii w Gliwicach. To bardzo ważne, by 
instytucja  o tak  istotnym  znaczeniu 
miała dobry dojazd. Poprawił się też 
dojazd do Politechniki Śląskiej  i wie-
lu  innych miejsc w Gliwicach – mówi  
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. 

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwi-
cach ma 8 km. Łączy Gliwice z Katowicami 
i jest drogą o kluczowym znaczeniu komu-
nikacyjnym dla Górnego Śląska. Przebiega 
przez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Ślą-
ską i Zabrze. Trasa została podzielona na 
dwa odcinki: G1 – od granicy z Zabrzem do 
ul. Kujawskiej oraz G2 – od ul. Kujawskiej 
do węzła z DK88. Na tym odcinku, pod 
ul. Dworcową i Zwycięstwa, wybudowa-
no tunel o długości 493 m, wyposażony 
w najnowocześniejsze rozwiązania techno-
logiczne. Zainstalowano szereg urządzeń, 
które mają zapewnić kierowcom bezpiecz-
ną jazdę. Tunel jest na bieżąco monitoro-

wany przez Centrum Sterowania Ruchem 
funkcjonujące w Zarządzie Dróg Miejskich 
przy ul. Płowieckiej, dzięki czemu skraca 
się czas reakcji służb ratunkowych czy 
porządkowych interweniujących w przy-
padku ewentualnych zdarzeń. Wszystkie 
incydenty są rejestrowane przez kamery 
i zgłaszane odpowiednim służbom. Tunel 
jest czyszczony raz w tygodniu, podobnie 
jak nawierzchnia DTŚ poza tunelem. Na 
bieżąco usuwane są odpadki, m.in. zużyte 
opony. Przy gliwickim odcinku DTŚ posa-
dzono 25 ha trawników, 240 drzew, 4 tys. 
krzewów oraz 8 tys. pnączy, są też zbiorniki 
wodne. (mf)
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DTŚ odciąża centrum
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Nowe ronda, 
nowe ulice 

Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwały o nadaniu nazw 14 inwe-
stycjom na terenie Gliwic. Nowe nazwy zyskało 9 rond, 4 ulice i most. 

Radni zdecydowali o nadaniu nazwy 
największej inwestycji drogowej w historii 
Gliwic, oddanej do użytku w marcu. Ulica, 
biegnąca od granicy z Zabrzem w kierunku 
ul. Portowej, będzie nosiła nazwę Drogo-
wa Trasa Średnicowa. W uzasadnieniu do 
uchwały czytamy, że proponowana nazwa 
funkcjonuje od początku jej projektu i bu-
dowy oraz jednoznacznie określa lokaliza-
cję drogi w mieście. Wraz z DTŚ powstały 
nowe mosty, ronda i ulica. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
gliwiccy radni podjęli decyzję o nadaniu 
im nazw. Most, który powstał nad Kłodni-
cą, został nazwany mostem Feliksa Orlic-
kiego. Powstały też: Rondo dr. Stanisława 
Byliny (na skrzyżowaniu ulic: Henryka 
Sienkiewicza oraz Stanisława Dubois), 
Rondo Franciszkańskie (u zbiegu ul. Ja-
giellońskiej, Franciszkańskiej i Hutniczej), 
Rondo Królewskiej Tamy (w ciągu ul. Kró-

lewskiej Tamy, na skrzyżowaniu z ul. Bło-
gosławionego Czesława), Rondo Leona 
Wyczółkowskiego (w ciągu ul. Wyczół-
kowskiego na skrzyżowaniu z ul. Antonio 
Gaudiego), Rondo Macieja Płażyńskiego 
(na skrzyżowaniu ulic: Pocztowej, Ma-
cieja Płażyńskiego i Okrężnej), Rondo 
Knurowskie (w ciągu ul. Knurowskiej), 
Rondo Alberta Einsteina (na terenie gli-
wickiej podstrefy ekonomicznej, w ciągu 
ul. Alberta Einsteina), Rondo prof. Sta-
nisława Fryzego (w ciągu ul. Ignacego 
Daszyńskiego na skrzyżowaniu z ulicami: 
Józefa Sowińskiego, Adama Mickiewicza 
i Kozłowską) i Rondo Pliszki (na Sikorni-
ku). Nadano też nazwy nowo powstałym 
ulicom: dr. Stanisława Byliny (przy Cen-
trum Onkologii), Bogatki (na Sikorniku) 
oraz Słoneczne Wzgórze (w obrębie 
ewidencyjnym Wójtowa Wieś).

 (mf)

Mamy dobre wiadomości z dworca PKP - dostępne jest przejście tune-
lem do ul. Tarnogórskiej. Już niedługo podróżni mogą się spodziewać 
kolejnych udogodnień – pod koniec czerwca zostanie udostępniony 
hol główny dworca i dojście do wszystkich czterech peronów. 

Remont dworca PKP wszedł w kolej-
ną fazę, a postępy prac są coraz bardziej 
widoczne. Podróżni korzystają obecnie 
z trzech peronów, od 31 maja mogą też 
korzystać z przejścia prowadzącego do 
ul. Tarnogórskiej. 

– Budynek dworca jest niemal go-
towy. Trzeba jeszcze podłączyć systemy 
informatyczne  i  sieciowe. Pod kątem 
budowlanym gotowe są kasy, hol i trzy 
perony. Wszystkie cztery będą udostęp-

nione obsłudze ruchu pasażerskiego pod 
koniec czerwca – powiedział „Miejskie-
mu Serwisowi Informacyjnemu – GLI-
WICE” Roman Warzecha, kierownik 
budowy z firmy Aldesa. 

Przebudowa gliwickiego dworca to 
wspólne przedsięwzięcie Polskich Kolei 
Państwowych SA i PKP Polskie Linie Kole-
jowe SA. Koszt inwestycji wynosi ponad 
120 mln zł. Jest ona współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej.  (mf)

Na Tarnogórską przez tunel
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AKTUALNOŚCI

Nowa linia
produkcyjna

Trwają intensywne prace przy budowie Hali Gliwice. W obiekcie 
kontynuowane są roboty instalacyjne i montażowe, zagospodaro-
wywany jest też teren wokół hali. W związku z kolejnymi etapami 
prac, zmieniła się organizacja ruchu w rejonie ulic: Kujawskiej, Pa-
newnickiej i Akademickiej.

Na budowie przy ul. Akademickiej 
wiele się dzieje, a hala widowiskowo
-sportowa Gliwice wygląda coraz bar-
dziej imponująco.

– W dalszym ciągu  trwają  roboty 
instalacyjno-montażowe  przy  stacji 
trafo oraz w kanałach wentylacyjnych. 
Prowadzone są również roboty w pom-
powni ppoż oraz w węźle cieplnym. Trwa 
montaż instalacji sanitarnych, instalacji 
elektrycznych oraz niskoprądowych – 
wylicza Tomasz Kaźmierczak, kierownik 
budowy z ramienia firmy Mirbud SA, 
generalnego wykonawcy inwestycji.

Rozpoczęto montowanie stalowych 
bram, drzwi oraz glazury ściennej i pod-
łogowej. Na wszystkich kondygnacjach 
zabudowywane są płyty gipsowo-karto-
nowe. W hali treningowej ułożono płytę 
żelbetową, natomiast na arenie hali 
głównej układana jest izolacja termicz-
na. W kolejnym etapie zostanie położona 
posadzka żelbetowa. Pod stropem areny 
alpiniści montują instalacje elektryczne 
i słaboprądowe. Wykonywane są też tyn-
ki, malowanie, trwa instalowanie dyfu-
zorów akustycznych i wind – dotychczas 
zamontowano ich już dwanaście. Prowa-

dzone są roboty drogowe na parkingach, 
chodnikach i drogach dojazdowych, 
trwa układanie betonowych płyt przed 
głównym wejściem do hali od strony 
zachodniej.

Zmiana organizacji ruchu 
w rejonie Hali Gliwice

W związku z budową hali rozpoczę-
ła się przebudowa układu drogowego 
w rejonie ulic: Kujawskiej, Panewnickiej 
i Akademickiej. Na czas prac, w rejo-
nie budowy Hali Gliwice zamknięto 
ulice: Kujawską (na odcinku od ronda  
z ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Dol-
nej), Panewnicką (od ul. Pszczyńskiej 
do ul. Baildona) oraz Akademicką (od  
ul. Skłodowskiej-Curie do Panewnickiej). 
W związku z przebudową autobusy linii 
702 jeżdżą ul. Pszczyńską. Zakończenie 
prac przewidziano na koniec październi-
ka. Kierowcy proszeni są o stosowanie 
się do wprowadzonego na czas robót 
oznakowania i kierowanie się na wy-
znaczoną trasę objazdów. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Ulic 
i Mostów SA. (mf)

Firma Kirchhoff Automotive obchodzi 10-lecie swojej działalno-
ści w Gliwicach. Jubileusz uświetniło uruchomienie nowoczesnej 
linii produkcyjnej, pracującej w technologii tłoczenia na gorąco 
(ang. hot forming).

‒ Gliwice to dobre otoczenie bizne-
sowe, mam na myśli ulgi strefowe, ale 
też  fakt,  że  współpraca  naszej  firmy 
z władzami miejskimi układa się dobrze 
od samego początku. O tym, że miasto 
jest przyjazne przedsiębiorcom, świad-
czy już sam rozmiar Podstrefy Gliwickiej, 
która jest największa w całej Katowic-
kiej  Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej 
– powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” Rafał Le-
chowski, dyrektor gliwickiego zakładu.

Kirchhoff Automotive jest częścią 
międzynarodowej grupy Kirchhoff, 
jednego z najaktywniejszych w Polsce 
zagranicznych inwestorów. Działal-
ność przedsiębiorstwa koncentruje się 
na branży motoryzacyjnej – Kirchhoff 
Automotive produkuje podzespoły dla 
samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych. Najwięksi klienci zakładu 
to General Motors i Ford.

Nowo powstała linia HF-1 ma 60 
metrów długości i jest bardzo nowo-
czesna. Prasa hydrauliczna ma siłę 
nacisku 12 000 kN, a piec rozgrzewa 
się do temperatury prawie 1000°C. 
Wytworzenie jednego elementu trwa 
około 30 sekund. Na nowej linii będą 
produkowane przede wszystkim te 
części, które wymagają dużej odpor-
ności na zderzenia – stal używana do 
ich produkcji nie posiada odpowiedniej 
plastyczności do tłoczenia jej na zimno, 
musi być poddawana działaniu wyso-
kich temperatur.

Nowa inwestycja wiąże się ze zwięk-
szeniem zatrudnienia. – Naszą strate-
gią, którą rozwijamy od początku dzia-
łalności w Gliwicach, jest zatrudnianie 
ludzi młodych i ambitnych, niekoniecz-
nie  z wykształceniem  kierunkowym 
– kształcimy ich u siebie – powiedział 
Rafał Lechowski. (mm)

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c

fo
t. 

M
. M

ic
ki

el
ew

ic
z

Raport z budowy: 

maj 2016

Gliwice w bardzo dobrej kondycji
Agencja Fitch Ratings opublikowała najnowsze wyniki badań. Dowodzą one, że Gliwice są w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej.

Zwiększyły się długoterminowe oceny 
miasta – dla ratingu międzynarodowego 
z „BBB+” do „A-” , a dla ratingu krajowe-
go z „A+(pol)” do „AA-(pol)”. Zdaniem 
ekspertów perspektywa obydwu ocen 
jest stabilna.

 – Podniesienie ratingów odzwierciedla 
dotychczasowe dobre wyniki operacyjne 
Gliwic i ostrożne zarządzanie finansowe, 
które w połączeniu z wysokim udziałem 
dotacji w dochodach majątkowych oraz 
dobrą płynnością, wspierają realizowane 
przez Miasto inwestycje. Ratingi biorą rów-
nież pod uwagę bezpieczne wskaźniki za-
dłużenia i relację zadłużenia do dochodów 
bieżących utrzymującą się znacznie poniżej 
50% – czytamy w oficjalnym komunikacie 
Fitch Ratings.

Fitch przewiduje, że w średnim okre-
sie wyniki operacyjne Gliwic pozostaną 
utrzymane, pomimo presji na wydatki 

operacyjne. Kondycja ekonomiczna Gliwic 
jest badana przez Fitch Ratings od 2008 r.  
Oceny agencji są weryfikowane co pół 

roku. Dobre wyniki to sygnał dla banków, 
że współpraca z lokalnym samorządem 
jest bezpieczna, natomiast dla przedsię-

biorców, że sytuacja finansowa miasta jest 
stabilna, a klimat biznesowy przyjazny. 

 – Ocena  ratingowa  Gliwic  została 
podwyższona  do  poziomu  „A-”.  To  fakt 
nie do przecenienia. W sytuacji, w jakiej 
znalazł się obecnie nasz kraj – jeśli chodzi 
o oceny – podwyższenie Gliwicom ratingu 
do poziomu najwyższego z możliwych do 
uzyskania w Polsce, ze stabilną perspek-
tywą, jest bardzo czytelnym sygnałem dla 
inwestorów – i nie tylko. Jesteśmy jednym 
z czterech polskich miast z taką oceną. Stan 
naszych finansów został potwierdzony, a to 
daje dobre perspektywy na dalszy rozwój. 
Nie musimy więc obawiać się o przyszłość 
miasta – mówi Zygmunt Frankiewicz, pre-
zydent Gliwic.

Fitch Ratings zaliczana jest do grona 
najbardziej znaczących i wpływowych 
agencji ratingowych o zasięgu global-
nym. (mf)
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MIASTO I MIESZKAńCY

KOLORY 
MIASTA

Jeszcze więcej 
miejsca do treningu!

Gliwice są już przygotowane na przyjście upalnego lata: na terenie 
miasta zostały zamontowane trzy kurtyny wodne. Urządzenia włą-
czają się, gdy temperatura przekracza 25°C. Szukajcie ochłody na 
Rynku, placu Krakowskim i skwerku nad tunelem DTŚ.

Kurtyny wodne zlokalizowane są 
na płycie Rynku (róg ul. Plebańskiej i ul. 
Krótkiej), placu Krakowskim (róg ul. Aka-
demickiej) i skrzyżowaniu ul. Dubois z ul. 
Zwycięstwa. – Kiedy temperatury pójdą 
w górę, zamontujemy jeszcze jedną kurtynę 
w Sośnicy, przy ul. Dzionkarzy. Urządzenie 
pojawi się tam, gdy nadejdzie fala upałów, 
prawdopodobnie  w połowie  miesiąca. 
Montaż kurtyny  jest bardzo szybki –  to 
kwestia jednego dnia – informuje Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach. Urządzenia pracują w obiegu 
otwartym, wykorzystując zmgławianie 
wodne. Dzięki temu system nie opryskuje 

wodą otoczenia. Godzinne zużycie wody 
pracującej kurtyny to 29 litrów.

Jak kurtyny wodne działają w prakty-
ce? Zaawansowane technologicznie dy-
sze tworzą bardzo drobną mgiełkę. Mgła 
odparowuje i następuje chłodzenie – 
energia cieplna jest absorbowana, gdy 
woda zamienia się w parę. Co ważne, 
woda jest pobierana z sieci wodociągo-
wej przez hydrant – oznacza to, że kur-
tyny są bezpieczne w użytkowaniu pod 
względem czystości mikrobiologicznej.

Kurtyny wodne zostały zamontowa-
ne przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. (mm)

Zakończyły się prace przy doposażeniu skweru i siłowni plenerowej 
na osiedlu Sikornik. To jednak nie koniec dobrych informacji – przy 
ul. Sadowej ruszyły prace przy budowie kolejnej w Gliwicach siłow-
ni na wolnym powietrzu.

– Siłownia plenerowa przy al. Sikor-
nik została doposażona dwoma podwój-
nymi urządzeniami: twisterem/steperem 
oraz drabinką/motylem. W sumie daje 
to aż siedem podwójnych urządzeń do 
ćwiczeń. Z myślą o dzieciach na skwerze 
zamontowano wieżyczkę ze zjeżdżalnią 
i  „kiwak” – tłumaczy Marzena So-
snowska, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach, który zrealizował inwestycję. Jak 
podkreśla MZUK, w najbliższym czasie 

urządzenia do ćwiczeń w plenerze po-
jawią się też przy ul. Sadowej. – Prace 
już ruszyły. Potrwają do końca czerwca. 
Przy ul. Sadowej zamontowane zostaną 
cztery podwójne urządzenia, m.in. or-
bitrek, biegacz, prasa nożna, rowerek 
stacjonarny. Ustawione zostaną ławki, 
stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Jest 
to projekt realizowany w ramach zeszło-
rocznego głosowania mieszkańców na 
zadania jednoroczne – dodaje Sosnow-
ska.  (as)

Kurtyny w dół

Zbiorniki retencyjne na potoku 
Ostropka – konsultacje

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy zbiorników retencyjnych na terenach zalewowych przy potoku Ostropka. Do 15 czerwca 
mieszkańcy Wójtowej Wsi mogą zgłaszać swoje uwagi do inwestycji.

Nieraz zdarzyło się, że po intensyw-
nych opadach deszczu doszło do lokal-
nych podtopień, zwłaszcza w rejonie 
Wójtowej Wsi i okolicznych, leżących ni-
żej terenach. Plany Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym opracowywane przez Kra-
jowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykaza-
ły, że Gliwice mają najwyższy (5, w skali 
1‒5) poziom zagrożenia powodziowego.

Jednym z zadań samorządu jest za-
pewnienie skutecznej ochrony przeciwpo-
wodziowej mieszkańcom, dlatego Miasto 
Gliwice przekształci tereny zalewowe przy 
potoku Ostropka w suche zbiorniki. W 2012 
roku została przeprowadzona hydroanaliza, 
w wyniku której wskazano szereg rozwiązań 
mających zapewnić bezpieczeństwo powo-
dziowe całemu regionowi. Tereny między  
ul. Słowackiego i ul. Dolnej Wsi są elemen-
tem tego kompleksowego planu. Powstaną 
tam trzy zbiorniki retencyjne. – Zbiorniki 
będą wypełniać się wodą tylko podczas bar-

dzo intensywnych opadów, stwarzających 
zagrożenie  powodziowe.  W pozostałym 
czasie będą rekreacyjnym terenem zielo-
nym. Zdajemy sobie sprawę, że te tereny 
są ważne dla mieszkańców, dlatego nie 
zamierzamy stawiać tam żadnego ogrodze-
nia – mówi Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych.

Do 15 czerwca mieszkańcy Wójtowej 
Wsi mogą zgłaszać swoje propozycje do 
planowanej inwestycji. Szczegóły projek-
tu są dostępne na stronie internetowej 
miasta (www.gliwice.eu) w zakładce 
INWESTYCJA NA POTOKU OSTROPKA – 
KONSULTACJE. Pisemne uwagi należy 
kierować na adres Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
(pu@um.gliwice.pl). Wyniki konsultacji 
zostaną podane do publicznej wiadomo-
ści do 30 czerwca. (mm)
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INWESTYCJE

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach czeka rozbudowa i modernizacja. Po zakończeniu prac polepszą się nie tylko warunki leczenia 
i opieki nad podopiecznymi gliwickiego hospicjum, ale też standard pracy personelu i wolontariuszy placówki.

W ramach modernizacji, na działce 
przy ul. Daszyńskiego 29, zostanie wybu-
dowany trzeci budynek. Połączy on dwa 
już istniejące. Na powierzchni łącznie oko-
ło 1800 m2 znajdą się m.in. sale chorych, 
gabinety zabiegowe i lekarskie, pokój 
pielęgniarek, kaplica, kuchnia, magazyny, 
zaplecza socjalne i serwerownia. Obiekt 
zostanie dostosowany do potrzeb chorych 
i będzie spełniał wymogi stawiane oddzia-
łom opieki paliatywnej. 

– Nowy budynek umożliwi nam pod-
niesienie standardu opieki nad chorymi. 
Po modernizacji będziemy dysponowali 
30  łóżkami,  nie  jak  dotychczas  –  24. 
Oddział medycyny paliatywnej zostanie 
przeniesiony na pierwsze piętro i w całości 
będzie usytuowany na jednym poziomie, 
a nie jak obecnie na trzech. To ułatwi co-
dzienne życie pacjentów i pracę personelu 
hospicjum. W ramach oddziału medycyny 
paliatywnej stworzymy sale rehabilitacji 

i terapii zajęciowej, aby nasi podopieczni 
jak najdłużej mogli zachować sprawność – 
powiedział „Miejskiemu Serwisowi Infor-
macyjnemu – GLIWICE” dr Artur Pakosz, 
dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
w Gliwicach. 

W nowym budynku powstanie też 
sala wykładowa dla studentów, z który-
mi gliwickie hospicjum ściśle współpra-
cuje oraz nowe pomieszczenia wolonta-
riatu – szatnie i pokoje socjalne. Nowy 
obiekt będzie klimatyzowany.

– Przy okazji modernizacji planujemy 
rozszerzyć działalność hospicjum. Chcemy 
stworzyć poradnię  lekarza rodzinnego, 
dostępną dla każdego mieszkańca i działa-
jącą w ramach kontraktu z NFZ. Podobnie 
jak w przypadku hospicjum, usługi porad-
ni będą bezpłatne – mówi Artur Pakosz. 

Według planu modernizacja ho-
spicjum ma się rozpocząć na początku 
2017 r., a zakończyć wraz z końcem 

2018 r. Przewidywany koszt inwestycji 
to około 4 mln zł. 

Projekt wykonała Pracownia Architekto-
niczna Jerzy Witeczek. (mf)

Niedawno przy ul. Rybnickiej 27 zakończyła się modernizacja zabytko-
wej willi Neumanna, nowej siedziby PWiK. Teraz przyszedł czas na ko-
lejną willę, znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie – w dawnym 
budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rybnickiej 29 rozpo-
czął się generalny remont. Obiekt z lat 20. XX wieku zostanie zmoder-
nizowany i zaadaptowany na potrzeby Podstrefy Gliwickiej Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Po zakończeniu modernizacji willa przy 
ul. Rybnickiej zachowa swój eklektyczny 
charakter, wzbogacony o nowoczesne, 
funkcjonalne rozwiązania. Pojawią się m.in. 
instalacje teletechniczne, klimatyzacja, me-
chaniczna wentylacja oraz reprezentacyjna 
klatka schodowa z windą. Zaadaptowane 
zostanie również poddasze. Zmieni się też 
przestrzeń wokół willi – pojawi się patio, 
które połączy willę z ogrodem, nowa ro-
ślinność i miejsca parkingowe. Zmieni się 
lokalizacja głównego wejścia do budynku.

– Zakończyły się prace konstrukcyj-
ne  wewnątrz  budynku  i pogłębianie 
piwnic,  na  finiszu  jest  wzmacnianie 
fundamentów.  Obecnie  wykonujemy 
roboty związane z wyburzeniami ścian 
i murowaniem nowych oraz ich izolacją, 
a także prace związane budową szybu 

windy. Równocześnie trwa budowa par-
kingu. Według umowy modernizacja po-
winna się zakończyć w kwietniu 2017 r.  
– powiedziała „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” Jadwiga 
Ozgowicz z biura gliwickiej podstrefy KSSE.

3 i 4 kondygnacja zostanie zaada-
ptowana na siedzibę biura gliwickiej 
podstrefy – przestrzeń zostanie dosto-
sowana do potrzeb biurowych, powsta-
nie m.in. duża sala konferencyjna. Na 
pierwszej kondygnacji prawdopodobnie 
powstanie „klub inwestora”. 180 m2 
powierzchni na kondygnacji 2 zostanie 
przeznaczone pod wynajem, na potrze-
by biur. Koncepcję rewaloryzacji i ada-
ptacji na cele biurowo-usługowe willi 
opracowała krakowska pracownia 9780 
Architekci. (mf)

Gliwickie hospicjum rozszerza działalność

Kolejna willa
odzyska blask

Miasto wspomaga
remont katedry
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100 tys. zł z miejskiego budżetu zostanie w tym roku przeznaczone na 
remont katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Taką 
decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice. 

Neogotycka katedra została wy-
budowana w latach 1896–1900. Do 
rejestru zabytków świątynia została 
wpisana w 1999 r. Ten wpis umożliwia 
miastu przekazanie dotacji z budżetu 
miejskiego, w którym na modernizację 
zabytków w 2016 r. zabezpieczone jest 
200 tys. zł. Radni uchwalili, że 100 tys. 
zł z tej sumy zostanie przeznaczone na 
remont gliwickiej katedry. Remont świą-
tyni trwa od połowy dekady i potrwa 
jeszcze kolejnych kilka lat. 

– Po  przeprowadzonych  sześć  lat 
temu badaniach technicznych kościoła 
katedralnego okazało się, że konieczny 
jest remont całej elewacji. Mury zabyt-
ku wzniesionego ponad 116  lat  temu 
zostały wykończone cegłą klinkierową. 
Czas,  który  upłynął,  a z nim  warunki 
klimatyczne, natężenie ruchu i drgania 
spowodowały  osłabienie  materiału, 
w efekcie elewacja zaczęła się kruszyć, 
a cegły odpadać. Prowadzony od pięciu 
lat remont jest długofalowy i rozłożony 
w czasie,  ponieważ  wymaga  precy-
zji,  staranności  i uwagi,  a także  stałej 
konsultacji  z miejskim  i wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. Dotychczas 
udało  się wyremontować  front wieży 
nad głównym wejściem oraz dwie bocz-
ne  ściany, od głównej wieży do wejść 
bocznych. W tym roku chcemy rozpocząć 
remont ściany okalającej prezbiterium, 
a w kolejnych latach modernizację naw 
bocznych. Dotychczas prace renowacyjne 
kosztowały prawie 2 mln zł. Według kosz-
torysu przygotowanego w 2013 r., koszt 
całkowity remontu wynosi prawie 17 mln 
zł – powiedział „Miejskiemu Serwisowi 
Informacyjnemu – GLIWICE” ks. Bernard 

Plucik, proboszcz katedry Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

W tym roku zaplanowano prace opie-
wające na ok. 170 tys. zł. Decyzją radnych 
Rady Miasta tegoroczne wsparcie miasta 
na ten cel wyniesie 100 tys. zł. Zgodnie z za-
sadami przyznawania dotacji, parafia musi 
zapewnić również środki własne na remont 
kościoła. Od kilku lat Miasto wspiera pro-
wadzone prace remontu elewacji. Siedem 
lat temu Miasto Gliwice wsparło również 
dotacją remont zabytkowych organów 
znajdujących się w katedrze. Na gruntowną 
renowację instrumentu z budżetu miej-
skiego wydano niemal 233 tys. zł. Prace 
były bardzo zaawansowane i skompli-
kowane – restauracja organów trwała 
trzy lata i opiewała na ponad 500 tys. zł. 
Instrument pochodzi z 1899 r., w 1936 r.  
został rozbudowany, a w 2007 r. wpisa-
ny do rejestru zabytków jako zabytek  
ruchomy. (mf)
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MIASTO I MIESZKAńCY

KOLORY 
MIASTA

Mają swoje dzieci, a jednak w ich pełnych miłości sercach jest jeszcze miejsce. Dlatego podejmują się codziennego trudu wychowywania 
dzieci, które nie zaznały ciepła od biologicznych rodziców. Przyjmują je pod swój dach, dają poczucie bezpieczeństwa. 30 maja, w Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego, z gliwickimi zawodowymi rodzinami zastępczymi spotkał się Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic, by 
wysłuchać ich historii i wręczyć im listy gratulacyjne w imieniu prezydenta miasta.

W Gliwicach jest obecnie 8 zawodo-
wych rodzin zastępczych: Beata i Piotr, 
Agnieszka i Tomasz, Beata i Jarosław, 
Kornelia i Walerian, Agnieszka i Adam, 
Kornelia i Andrzej, Lucyna i Zdzisław 
oraz pani Kazimiera. Dwie z nich do-
datkowo pełnią funkcję pogotowia ro-
dzinnego. Wszystkie zasługują na wielki 
szacunek i podziw. Każda z tych rodzin 
ma inny staż i inną historię. Łączy je jed-
no – ogromna chęć niesienia pomocy 
pokrzywdzonym przez los dzieciom, któ-
re z różnych przyczyn zostały odebrane 
biologicznym rodzicom. Dzieci trafiają 
do nich z interwencji, często w środku 
nocy, przestraszone, zaniedbane, brud-
ne, często chore. Przyjmują je z otwar-
tymi ramionami i sercami, opiekują się 
jak własnymi dziećmi, uczą funkcjono-
wania w społeczeństwie, zaczynając od 
najbardziej oczywistych zadań, m.in. 
samodzielnego ubierania czy innych 
podstawowych czynności. Uczą też mi-
łości, cierpliwości, poczucia godności 
i wiary w siebie. Bo dzieci, które trafia-
ją do zawodowych rodzin zastępczych, 
najczęściej tego nie mają. 

30 maja w GCOP „Perełka” z gliwicki-
mi rodzinami zastępczymi spotkał się Kry-
stian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic 
oraz Paweł Staszel, naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego. Rodziny opowiadały o swoich 
doświadczeniach, codziennym wprowa-

dzaniu dzieci w normalny świat, wysiłku 
jaki podejmują, ale też o ogromnej radości 
niesienia pomocy i uśmiechach na twa-
rzach dzieci, które rekompensują wszelki 
trud i nieprzespane noce. Na prośbę 
prezydenta, rodziny zastępcze opowie-
działy też o barierach na które napotykają 
w codziennym życiu oraz o wsparciu, jakie 
miasto może jeszcze zaoferować zawodo-
wym rodzinom zastępczym. Na zakończe-
nie spotkania prezydent Tomala wręczył 
rodzinom zastępczym listy gratulacyjne od 
prezydenta Zygmunta Frankiewicza. 

– Chcemy, aby w Gliwicach było jak 
najwięcej  zawodowych  rodzin  zastęp-
czych, w których  znajduje  się  niewiele 
dzieci,  dzięki  czemu  otrzymują  odpo-
wiednią opiekę, miłość i zainteresowanie 
opiekunów. Jesteście państwo najlepszymi 
ambasadorami rodzicielstwa zastępczego 
i chcemy, aby takich rodzin w Gliwicach 
było  więcej.  Jestem  pod  ogromnym 
wrażeniem tego, co robicie. Życzę Wam, 
abyście nie tracili motywacji i nadal mieli 
siłę do podejmowania codziennego trudu 
opieki nad swoimi podopiecznymi – mówił 

Krystian Tomala podczas spotkania z za-
wodowymi rodzinami zastępczymi. 

4 czerwca, na boisku „Orlik” przy ul. 
Jasnej 31 odbędzie się piknik dla dzieci 
i rodzin zastępczych oraz wszystkich 
zainteresowanych stworzeniem takiej 
niezwykłej rodziny. Osoby zaintereso-
wane mogą znaleźć więcej informacji na 
temat rodzicielstwa zastępczego w Dziale 
Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie 
przy ul. Sikorskiego 134 oraz pod nr  
tel.: 32/335 41 26 oraz 32/335 41 27.

(mf)

Niezwykłe rodziny. Niezwykłe historie…

Rośnie liczba gliwickich harcerzy. Obecnie jest ich już 562 – o 123 
osoby więcej niż rok temu. Hufiec Ziemi Gliwickiej osiągnął w 2015 r. 
największy wzrost spośród wszystkich hufców średnich działających 
na terenie województwa śląskiego.

Historia harcerstwa w Gliwicach ma już 
96 lat. Młodzi ludzie od początku istnienia 
harcerstwa na ziemiach gliwickich chętnie 
wstępowali do ZHP, brali udział w zbiórkach 
i wyjazdach, teraz jednak gliwickie harcer-
stwo przeżywa renesans. Tylko w ciągu 
roku do Hufca Ziemi Gliwickiej zapisały 
się 123 osoby w wieku od 6 do 21 lat. To 
najlepszy wynik w całym województwie 
śląskim, w kategorii hufców średnich.

– Dzieci i młodzież chętnie zapisują się 
do naszego hufca, biorą udział w zbiórkach 
i organizowanych przez nas wyjazdach. 
Harcerstwo wciąż jest popularne. Nic dziw-
nego – jesteśmy organizacją wychowaw-
czą, naszą misją jest bowiem wychowanie 

młodego człowieka we wszechstronnym 
rozwoju oraz  kształtowanie  charakteru 
poprzez stawianie wyzwań. Wspieramy 
zatem rodziców w wychowaniu, uczymy 
młodych ludzi sprawności i wytrwałości, 
a także  radzenia  sobie w różnych  sytu-
acjach – powiedziała „Miejskiemu serwiso-
wi Informacyjnemu – GLIWICE” Katarzyna 
Moskała, zastępczyni Komendanta Hufca 
ZHP Ziemi Gliwickiej.

Osoby chcące wstąpić do Hufca ZHP 
Ziemi Gliwickiej więcej informacji znajdą na 
stronie internetowej www.gliwice.zhp.pl  
oraz na fanpage’u hufca w portalu społeczno-
ściowym Facebook https://www.facebook. 
com/HufiecZiemiGliwickiej/.  (mf)

Pięć gliwickich szkół znalazło się w Rankingu STEM Perspektywy – 
zestawieniu 100 techników oraz 200 liceów najlepiej kształcących 
w zakresie przedmiotów ścisłych w Polsce.

 – Celem Rankingu Liceów i Tech-
ników STEM jest budzenie w mło-
dych ludziach pasji do takich przed-
miotów jak matematyka, fizyka, 
chemia i informatyka – a następnie 
inspirowanie ich do podejmowania 
studiów na kierunkach inżynierskich 
i w naukach ścisłych – informują or-
ganizatorzy. 

W rankingu znalazło się 100 
techników i 200 liceów w Polsce, 
które najlepiej przygotowują kan-
dydatów na takie studia. Gliwickie 
szkoły znaleźć można w obu gru-
pach. Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół Techniczno-Informatycznych 
w Gliwicach znalazło się w pierwszej 
dziesiątce rankingu, a Technikum nr 3 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących uplasowało się na 73. 
miejscu. Spośród gliwickich liceów 
kapituła najwyżej oceniła Liceum 
Ogólnokształcące FILOMATA (92 

miejsce). W zestawieniu znalazły się 
również: I LO im. E. Dembowskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 10 (miejsce 133) oraz V Liceum 
Ogólnokształcące im. Andrzeja Stru-
ga (miejsce 149).

Więcej informacji o rankingu można 
znaleźć na stronie www.perspektywy.pl.

ZHP Gliwice rośnie w siłę Ponownie wśród 
najlepszych
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W SIECI

Całe miasto na ekranie. 
Ruszył nowy MSIP!

Działa już nowa wersja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. To obszerny, internetowy zbiór danych dotyczących Gliwic. Szata gra-
ficzna systemu została odświeżona, dzięki czemu dostęp do poszukiwanych informacji jest bardziej intuicyjny. 

Nowa wersja Miejskiego Systemu Infor-
macji Przestrzennej została uruchomiona 
w połowie maja. – MSIP działa już od 2007 
roku. W ciągu 9 lat Urząd Miejski w Gliwi-
cach zgromadził i opracował wiele danych 
dotyczących miasta, które zostały przeka-
zane mieszkańcom i inwestorom na po-
szczególnych geoportalach. Idąc z duchem 
czasu dostosowaliśmy system do nowych 
realiów internetowych. To, co od razu rzuca 
się w oczy, to czytelna i odświeżona szata 
graficzna – mówi Iwona Pylypenko-Wilk, 
kierownik Samodzielnego Referatu Miej-
skiego Systemu Informacji Przestrzennej. 
Użytkownicy mogą skorzystać z zamiesz-
czonych w serwisie źródeł informacji, map 
i analiz, które są stale aktualizowane przez 
poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz jednostki miejskie.

 Za pośrednictwem GEOPORTALU 
MIESZKAŃCA znajdziemy m.in. szcze-
gółowy plan Gliwic z zaznaczonymi in-
stytucjami i informacjami z zakresu kul-
tury, sportu, edukacji, zdrowia, pomocy 
społecznej, turystyki, komunikacji. Do 
dyspozycji użytkowników oddano też 
wyszukiwarkę działek i wszelkiego 

rodzaju interesujących nas adresów.  
– Korzystając  z tej  funkcjonalności, 
można na przykład wyszukać najbliższą 
aptekę albo wybrać najkrótszą drogę 
do szkoły – podpowiada Iwona Pyly-
penko-Wilk. 

 Na GEOPORTALU INWESTORA za-
mieszczony jest plan Gliwic z zaznaczo-
nymi budynkami, działkami i obrębami. 
Jednym ruchem myszy można sprawdzić 
strukturę własności, użytkowania wieczy-
stego, uzbrojenie terenu, granice obo-
wiązywania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Na potrzeby 
inwestorów opublikowane zostały także 
ortofotomapy. 

 Dodatkowym elementem całego 
systemu jest GEOPORTAL WYBORCZY, 
w którym przed wyborami (zarówno 
parlamentarnymi, jak i samorządowy-
mi) można sprawdzić właściwy obwód 
i Komisję Wyborczą. 

 Duże zmiany zaszły w profilu OFERTA 
NIERUCHOMOŚCI: oprócz planu miasta 
z wyświetlonymi miejskimi ofertami loka-
li i nieruchomości gruntowych, udostęp-
niono profesjonalną wyszukiwarkę ofert. 

 – Dzięki niej możemy ograniczyć zakres 
wyszukiwania tylko do lokali o określo-
nym metrażu albo lokalizacji. To z pew-
nością ułatwi poszukiwanie ofert, które 
najbardziej nas interesują – dodaje Iwo-
na Pylypenko-Wilk. 

 W MSIP-ie znalazły się również od-
nośniki do innych miejskich serwisów 
i przydatnych stron internetowych. – Do 
dyspozycji  internautów  oddany  zostały 
również plan miasta z podziałem na osiedla, 
mapa zjazdów z DTŚ i lokalizacja punktów 
publicznego dostępu do  Internetu wraz  

ze strefami dostępu – do pobrania w formie 
pliku PDF – mówi kierownik Samodzielnego 
Referatu Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej. Katalog danych jest na bie-
żąco poszerzany o materiały najbardziej 
przydatne z punktu widzenia mieszkańców 
i inwestorów. – Zapotrzebowanie na takie 
bazy danych jest spore. Liczba użytkowni-
ków MSIP-u stale rośnie. To właśnie z myślą 
o naszych  użytkownikach  wzbogacamy 
serwis o mapy i analizy do pobrania – pod-
kreśla Iwona Pylypenko-Wilk. 

 W ubiegłym roku odnotowano 70 tys.  
logowań użytkowników zewnętrznych. 
MSIP w nowej odsłonie z pewnością 
przyciągnie kolejne osoby, które będą ko-
rzystały z miejskich zasobów informacji 
przestrzennej. Jesienią do strony zostanie 
również włączony geoportal planistyczny, 
w którym udostępnione będą m.in. miej-
scowe plany zagospodarowania prze-
strzennego w wersji umożliwiającej na-
kładanie kolejnych informacji, np. granic 
działek ewidencyjnych. Miejski System 
Informacji Przestrzennej jest dostępny 
pod adresem: msip-mapa.um.gliwice.pl.

 (mm)
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Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Gliwic i radni złożyli 
w sumie 247 wniosków. wszystkim wnioskodawcom należą się podziękowania za aktywność. 6 spośród zgłoszonych wniosków zostało 
wycofanych, 7 połączono z innymi wnioskami. Po weryfikacji, do kolejnego etapu przeszły 82. listy zadań do głosowania zostały już 
ogłoszone. od 6 czerwca do 4 lipca gliwiczanie będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie zadania. 

Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście coraz 
większą popularnością. W tym roku napłynęła rekordowa 
liczba propozycji. W sumie z 21 osiedli radni i mieszkań-
cy zgłosili 247 wniosków. 51 z nich złożyli mieszkańcy, 
a 196 radni. Głównie dotyczyły one zadań związanych 
z zielenią, sportem i rekreacją (102) oraz infrastrukturą 
drogową (94). 

– Z 247 wniosków 152 zostały zweryfikowane nega- 
tywnie. Negatywnie weryfikowane były wnioski, których 
realizacja pozostaje poza kompetencjami Prezydenta 
Miasta, są zadaniami wieloletnimi, są w trakcie real-
izacji, ich realizacja przekracza kwotę przyznaną na 
osiedle lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, 
ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony 

wydziałów Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich 
– wylicza Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.
Pozytywną weryfikację przeszły 82 wnioski. To bardzo 
dużo, jednak nie oznacza, że wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane. 

 – Teraz jest czas, by mieszkańcy się zjednoczyli, wy-
brali najważniejsze dla osiedla zadania i razem na nie 
zagłosowali. To zwiększy szansę na realizację najistot-
niejszych przedsięwzięć i wykluczy rozproszenie głosów 
na mniej istotne realizacje.  Pamiętajmy o progu frek-
wencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które trze-
ba oddać, aby zadania zostały zrealizowane – mówi 
Katarzyna Śpiewok.

Listę zadań, na które można oddać swój głos pub-
likujemy poniżej oraz na stronie internetowej  
www.gliwice.eu.  (mf)

budżet obywatelski: Na co głosujemy?

lp. Nazwa 
zadania krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
bezpieczne  
skrzyżo- 
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. wybieg  
dla psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

suMa 312 000

1. utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

suMa 7 500

1. sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

suMa 20 000

1. Golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule  
w Parku Chrobrego.

80 000

suMa 80 000

1. sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku starej szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad Łąkami.

75 000

suMa 87 500

1.
Chodnik
i oświetle-
nie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. kopernika 25-39.

185 000

suMa 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy  
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness  
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

suMa 30 000

1. aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
kurs  
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
sygnalizac-
ja ostrze- 
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy  
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont  
komisa- 
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. strzelców bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości  
2 m na długości ok. 90 m, łączącego  
ul. wieniawskiego z ul. batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika przy ul. strzelców 
bytomskich – od ul. Radosnej do  
ul. Zakątek leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. Chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy  
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
utwar- 
dzenie
nawierzch- 
ni

Utwardzenie nawierzchni części  
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. strzelców bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. bekasa. 10 000

2. wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. Czapli. 10 000

3.
oświe- 
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. Czapli 
i Czajki.

30 000

4. tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy  
al. sikornik.

30 000

5. oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. Czajki i Czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m  
i długości 150 m wzdłuż ul. biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. Chodnik  
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. biegusa od ul. wilgi do Pliszki. 175 000

suMa 595 000

1. Ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy  
ul. obrońców Pokoju przy szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty- 
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

suMa 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

suMa 131 800

1. Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców  
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla  
20 mieszkańców.

10 000

4.
utwardze- 
nie na- 
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. długosza i Zawiszy 
Czarnego wraz z budową odpro- 
wadzenia deszczówki.

136 250

suMa 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MbP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy  
i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. tarnogórską. 190 000

suMa 265 610

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni  
i montaż urządzeń siłowych przy  
ul. domeyki.

107 000

suMa 107 000

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie skweru Nacka przy  
ul. Toszeckiej.

100 000

2. wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. orląt 
Śląskich 50.

150 000

suMa 250 000

1.
stół do 
tenisa  
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie skweru bottrop.

20 000

2.
dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

suMa 40 700

1. kurs  
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MbP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do ośrodka Pomocy społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Jedności naprzeciwko 
przychodni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

suMa 497 000

1. wybieg  
dla psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów  
i szarych szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, asnyka, 
żwirki i wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

4. Chodnik  
i ulica

Budowa chodnika oraz remont naw-
ierzchni jezdni na długości ok 100 m  
drogi równoległej do ul. tokarskiej 
od skrzyżowania z ul. tulipanów do 
skweru w Wilczym Gardle.

80 000

suMa 165 000

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. Chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. bo-
jkowskiej na odcinku od ul. sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok.  
130 m w celu połączenia z ul. Św. 
brata alberta.

90 000

6. utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

suMa 375 000

osiedle baildoNa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

osiedle bRZeZiNka
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

osiedle ŁabĘdy
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

osiedle sikoRNik
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

osiedle obRoŃCÓw PokoJu
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

osiedle staRe GliwiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

osiedle sZobisZowiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

osiedle ŚRÓdMieŚCie
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

osiedle soŚNiCa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

osiedle tRyNek
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

osiedle wilCZe GaRdŁo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

osiedle ostRoPa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

osiedle woJska PolskieGo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

osiedle wÓJtowa wieŚ
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

osiedle ZatoRZe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

osiedle żeRNiki
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio- 
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

Łączny przewidywany koszt  
zadań zakwalifikowanych do głosowania 5 558 210 zł

osiedle PoliteCHNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 złosiedle CZeCHowiCe

kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

osiedle liGota ZabRska
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

osiedle koPeRNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

osiedle boJkÓw
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

PReZydeNt Miasta GliwiCe oGŁasZa
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 r.  
wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.

Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. każdy mieszkaniec 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 głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

1.
siłownia  
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. Łódzką, olsztyńską, 
Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

suMa 95 000

14. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m  
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

suMa 1 335 250

5. boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

suMa 611 000

budżet obywatelski budżet obywatelski
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Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Gliwic i radni złożyli 
w sumie 247 wniosków. wszystkim wnioskodawcom należą się podziękowania za aktywność. 6 spośród zgłoszonych wniosków zostało 
wycofanych, 7 połączono z innymi wnioskami. Po weryfikacji, do kolejnego etapu przeszły 82. listy zadań do głosowania zostały już 
ogłoszone. od 6 czerwca do 4 lipca gliwiczanie będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie zadania. 

Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście coraz 
większą popularnością. W tym roku napłynęła rekordowa 
liczba propozycji. W sumie z 21 osiedli radni i mieszkań-
cy zgłosili 247 wniosków. 51 z nich złożyli mieszkańcy, 
a 196 radni. Głównie dotyczyły one zadań związanych 
z zielenią, sportem i rekreacją (102) oraz infrastrukturą 
drogową (94). 

– Z 247 wniosków 152 zostały zweryfikowane nega- 
tywnie. Negatywnie weryfikowane były wnioski, których 
realizacja pozostaje poza kompetencjami Prezydenta 
Miasta, są zadaniami wieloletnimi, są w trakcie real-
izacji, ich realizacja przekracza kwotę przyznaną na 
osiedle lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, 
ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony 

wydziałów Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich 
– wylicza Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.
Pozytywną weryfikację przeszły 82 wnioski. To bardzo 
dużo, jednak nie oznacza, że wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane. 

 – Teraz jest czas, by mieszkańcy się zjednoczyli, wy-
brali najważniejsze dla osiedla zadania i razem na nie 
zagłosowali. To zwiększy szansę na realizację najistot-
niejszych przedsięwzięć i wykluczy rozproszenie głosów 
na mniej istotne realizacje.  Pamiętajmy o progu frek-
wencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które trze-
ba oddać, aby zadania zostały zrealizowane – mówi 
Katarzyna Śpiewok.

Listę zadań, na które można oddać swój głos pub-
likujemy poniżej oraz na stronie internetowej  
www.gliwice.eu.  (mf)

budżet obywatelski: Na co głosujemy?

lp. Nazwa 
zadania krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
bezpieczne  
skrzyżo- 
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. wybieg  
dla psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

suMa 312 000

1. utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

suMa 7 500

1. sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

suMa 20 000

1. Golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule  
w Parku Chrobrego.

80 000

suMa 80 000

1. sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku starej szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad Łąkami.

75 000

suMa 87 500

1.
Chodnik
i oświetle-
nie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. kopernika 25-39.

185 000

suMa 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy  
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness  
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

suMa 30 000

1. aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
kurs  
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
sygnalizac-
ja ostrze- 
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy  
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont  
komisa- 
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. strzelców bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości  
2 m na długości ok. 90 m, łączącego  
ul. wieniawskiego z ul. batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika przy ul. strzelców 
bytomskich – od ul. Radosnej do  
ul. Zakątek leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. Chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy  
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
utwar- 
dzenie
nawierzch- 
ni

Utwardzenie nawierzchni części  
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. strzelców bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. bekasa. 10 000

2. wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. Czapli. 10 000

3.
oświe- 
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. Czapli 
i Czajki.

30 000

4. tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy  
al. sikornik.

30 000

5. oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. Czajki i Czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m  
i długości 150 m wzdłuż ul. biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. Chodnik  
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. biegusa od ul. wilgi do Pliszki. 175 000

suMa 595 000

1. Ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy  
ul. obrońców Pokoju przy szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty- 
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

suMa 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

suMa 131 800

1. Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców  
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla  
20 mieszkańców.

10 000

4.
utwardze- 
nie na- 
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. długosza i Zawiszy 
Czarnego wraz z budową odpro- 
wadzenia deszczówki.

136 250

suMa 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MbP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy  
i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. tarnogórską. 190 000

suMa 265 610

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni  
i montaż urządzeń siłowych przy  
ul. domeyki.

107 000

suMa 107 000

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie skweru Nacka przy  
ul. Toszeckiej.

100 000

2. wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. orląt 
Śląskich 50.

150 000

suMa 250 000

1.
stół do 
tenisa  
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie skweru bottrop.

20 000

2.
dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

suMa 40 700

1. kurs  
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MbP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do ośrodka Pomocy społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Jedności naprzeciwko 
przychodni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

suMa 497 000

1. wybieg  
dla psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów  
i szarych szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, asnyka, 
żwirki i wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

4. Chodnik  
i ulica

Budowa chodnika oraz remont naw-
ierzchni jezdni na długości ok 100 m  
drogi równoległej do ul. tokarskiej 
od skrzyżowania z ul. tulipanów do 
skweru w Wilczym Gardle.

80 000

suMa 165 000

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. Chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. bo-
jkowskiej na odcinku od ul. sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok.  
130 m w celu połączenia z ul. Św. 
brata alberta.

90 000

6. utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

suMa 375 000

osiedle baildoNa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

osiedle bRZeZiNka
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

osiedle ŁabĘdy
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

osiedle sikoRNik
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

osiedle obRoŃCÓw PokoJu
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

osiedle staRe GliwiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

osiedle sZobisZowiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

osiedle ŚRÓdMieŚCie
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

osiedle soŚNiCa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

osiedle tRyNek
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

osiedle wilCZe GaRdŁo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

osiedle ostRoPa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

osiedle woJska PolskieGo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

osiedle wÓJtowa wieŚ
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

osiedle ZatoRZe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

osiedle żeRNiki
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio- 
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

Łączny przewidywany koszt  
zadań zakwalifikowanych do głosowania 5 558 210 zł

osiedle PoliteCHNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 złosiedle CZeCHowiCe

kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

osiedle liGota ZabRska
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

osiedle koPeRNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

osiedle boJkÓw
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

PReZydeNt Miasta GliwiCe oGŁasZa
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 r.  
wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.

Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. każdy mieszkaniec 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 głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

1.
siłownia  
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. Łódzką, olsztyńską, 
Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

suMa 95 000

14. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m  
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

suMa 1 335 250

5. boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

suMa 611 000
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Po raz kolejny gliwiczanie mają okazję głosować na przedsięwzięcia w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Gliwic i radni złożyli 
w sumie 247 wniosków. wszystkim wnioskodawcom należą się podziękowania za aktywność. 6 spośród zgłoszonych wniosków zostało 
wycofanych, 7 połączono z innymi wnioskami. Po weryfikacji, do kolejnego etapu przeszły 82. listy zadań do głosowania zostały już 
ogłoszone. od 6 czerwca do 4 lipca gliwiczanie będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie zadania. 

Budżet obywatelski cieszy się w naszym mieście coraz 
większą popularnością. W tym roku napłynęła rekordowa 
liczba propozycji. W sumie z 21 osiedli radni i mieszkań-
cy zgłosili 247 wniosków. 51 z nich złożyli mieszkańcy, 
a 196 radni. Głównie dotyczyły one zadań związanych 
z zielenią, sportem i rekreacją (102) oraz infrastrukturą 
drogową (94). 

– Z 247 wniosków 152 zostały zweryfikowane nega- 
tywnie. Negatywnie weryfikowane były wnioski, których 
realizacja pozostaje poza kompetencjami Prezydenta 
Miasta, są zadaniami wieloletnimi, są w trakcie real-
izacji, ich realizacja przekracza kwotę przyznaną na 
osiedle lub mieszczą się w kwocie przyznanej na osiedle, 
ale uzyskały negatywną opinię merytoryczną ze strony 

wydziałów Urzędu Miejskiego lub jednostek miejskich 
– wylicza Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach.
Pozytywną weryfikację przeszły 82 wnioski. To bardzo 
dużo, jednak nie oznacza, że wszystkie zadania zostaną 
zrealizowane. 

 – Teraz jest czas, by mieszkańcy się zjednoczyli, wy-
brali najważniejsze dla osiedla zadania i razem na nie 
zagłosowali. To zwiększy szansę na realizację najistot-
niejszych przedsięwzięć i wykluczy rozproszenie głosów 
na mniej istotne realizacje.  Pamiętajmy o progu frek-
wencyjnym, czyli minimalnej liczbie głosów, które trze-
ba oddać, aby zadania zostały zrealizowane – mówi 
Katarzyna Śpiewok.

Listę zadań, na które można oddać swój głos pub-
likujemy poniżej oraz na stronie internetowej  
www.gliwice.eu.  (mf)

budżet obywatelski: Na co głosujemy?

lp. Nazwa 
zadania krótki opis zadania

Przewidy-
wany koszt 

zadania 
w złotych

1. Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na 
siłowni – dla 5 osób przez 6 miesięcy 
1 raz w tygodniu.

3 000

2.
bezpieczne  
skrzyżo- 
wanie

Budowa aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściach dla 
pieszych po obu stronach wia-
duktu pomiędzy ul. Robotniczą 
i Franciszkańską.

70 000

3. wybieg  
dla psów

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ul. brzozowej, pomiędzy budynkami 
nr 10 i 16.

90 000

4. Monitoring

Budowa monitoringu wizyjnego 
wzdłuż ul. Franciszkańskiej – trzy 
punkty z 9 kamerami. Zakup niez-
będnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000

suMa 312 000

1. utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu 
ze stojakami dla rowerów przy ul. 
architektów 109, przy budynku, 
w którym znajduje się bibliote-
ka, siedziba Rady Osiedla i Klub 
Seniora.

7 500

suMa 7 500

1. sygnalizacja 
ostrzegawcza

Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych przy ul. kozielskiej 85. 
Zamontowanie dwóch słupków, 
paneli fotowoltanicznych, żółtych 
sygnalizatorów ostrzegawczych 
i czujników ruchu.

20 000

suMa 20 000

1. Golf i bule
Wykonanie projektu oraz budowa 
disc golfa i boiska do gry w bule  
w Parku Chrobrego.

80 000

suMa 80 000

1. sala dla 
dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie 
Rady Osiedla w stoliki i krzesełka, 
domek zabaw dla dzieci, stół do gry 
w piłkarzyki oraz w cymbergaja.

2 500

2. Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego na 
budynku starej szkoły – 4 kamery 
oraz urządzenie rejestrujące.

10 000

3. Plac zabaw
Wykonanie projektu obiektu spor-
towo-rekreacyjnego. Budowa placu 
zabaw przy ul. Nad Łąkami.

75 000

suMa 87 500

1.
Chodnik
i oświetle-
nie

Remont chodnika oraz budowa oświ-
etlenia pomiędzy budynkami przy 
ul. andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a 
budynkami przy ul. kopernika 25-39.

185 000

suMa 185 000

1. Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w różnych dyscyplinach sportowych 
– dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od 
kwietnia do września.

10 000

2. kurs sztuk 
walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk 
walki dla dzieci i młodzieży szkol-
nej – dla grupy 15–20 osób, 2 razy  
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

3. Fitness  
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness 
i aerobik – dla 15 – 20 kobiet, 2 razy 
w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000

suMa 30 000

1. aqua 
aerobik

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 
30 kobiet w wieku 65+, na terenie 
osiedla.

7 000

2.
kurs  
samoobro-
ny

Bezpłatny kurs samoobrony dla 
kobiet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

3.
sygnalizac-
ja ostrze- 
gawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji os-
trzegawczej na przejściu dla pieszych 
na ul. staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowol-
tanicznych, żółtych sygnalizatorów 
ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000

4.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Modernizacja siłowni na wolnym 
powietrzu na terenie skweru przy  
ul. Narutowicza. Doposażenie siłowni 
w 2 urządzenia siłowe.

30 000

5.
Remont  
komisa- 
riatu

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. strzelców bytomskich 22, 
w którym znajduje się siedziba Ko-
misariatu Policji. Wymiana instalacji 
elektrycznej, malowanie i wymiana 
stolarki drzwiowej.

35 000

6. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości  
2 m na długości ok. 90 m, łączącego  
ul. wieniawskiego z ul. batorego.

40 000

7. Monitoring

Budowa monitoringu na terenie placu 
zabaw przy ul. Zawadzkiego – dwa 
punkty, 6 kamer. Zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika przy ul. strzelców 
bytomskich – od ul. Radosnej do  
ul. Zakątek leśny – na długości ok. 
160 m.

65 000

9. Chodnik Remont ok. 230 m chodnika wzdłuż 
ul. Z. Nałkowskiej. 90 000

10. boisko Wymiana nawierzchni boiska do ko-
szykówki na terenie Piaskowej doliny. 100 000

11. Parking
Budowa miejsc postojowych przy  
ul. Pszennej w rejonie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego.

120 000

12.
utwar- 
dzenie
nawierzch- 
ni

Utwardzenie nawierzchni części  
ul. Miłej z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego.

140 000

13.
Remont 
drogi
i oświetle-
nie

Remont nawierzchni oraz montaż 
oświetlenia drogi wewnętrznej prow-
adzącej od ul. strzelców bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 
13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do 
zespołów garażowych.

169 250

1. Plac zabaw Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. bekasa. 10 000

2. wiata Ustawienie segmentowej wiaty przys-
tankowej przy ul. Czapli. 10 000

3.
oświe- 
tlenie 
przejścia

Projekt i budowa oświetlenia przejś-
cia dla pieszych w rejonie ul. Czapli 
i Czajki.

30 000

4. tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych 
opisujących ptaki na terenie przy  
al. sikornik.

30 000

5. oświetle-
nie

Projekt i wykonanie dodatkowych 
punktów świetlnych przy alejce 
w sąsiedztwie ul. derkacza.

50 000

6. Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy 
ul. Czajki i Czapli – 4 kamery. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

55 000

7. oświetle-
nie

Projekt i budowa 4 punktów oświe-
tleniowych wzdłuż parkingu między 
ul. Rybitwy a Zimorodka. 

60 000

8. Chodnik
Remont chodnika o szerokości 2,5 m  
i długości 150 m wzdłuż ul. biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne.

75 000

9. Chodnik  
i oświetlenie

Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. bekasa. 100 000

10. Parking Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. biegusa od ul. wilgi do Pliszki. 175 000

suMa 595 000

1. Ławki
pod lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika 
przy ul. Granicznej od strony lasu do 
pętli autobusu 702.

4 000

2. sprzęt 
sportowy

Zakup sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć, które 
odbywają się w hali sportowej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – zakup 
piłek, bramek, koszulek, bidonów, 
drabinek.

10 000

3. Parking
Rozbudowa parkingu przy  
ul. obrońców Pokoju przy szkole 
Podstawowej nr 39.

30 000

4. Naprawa 
dachu

Remont dachu auli w szkole Podst-
awowej nr 39 – naprawa nieszczel-
ności, wymiana folii dachowej, 
obróbki blacharskiej.

50 000

5.
Remont sali 
gimnasty- 
cznej

Remont sali gimnastycznej przy 
szkole Podstawowej nr 39 – ma-
lowanie, remont wentylacji me-
chanicznej.

120 000

suMa 214 000

1. Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, 
z użyciem pierścieni wibrujących. 7 200

2. liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na 
boisku przy ul. sadowej dla 96 
dzieci i młodzieży w dwóch kate-
goriach wiekowych.

10 000

3.
stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż 
przy ul. sadowej stołów do tenisa 
oraz do gry w szachy obok siłowni 
na wolnym powietrzu.

30 000

4. aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług spor-
towo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na  
miejsce zajęć.

84 600

suMa 131 800

1. Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacy-
jno-sportowych dla mieszkańców  
w wieku powyżej 50 lat.

3 600

2. sportowe 
wakacje

Organizacja zajęć sportowych dla 
dzieci w miesiącach wakacyjnych – 
2 razy w tygodniu przez 30 dni dla 
grupy 20 dzieci.

4 000

3. Nordic 
walking

Organizacja 10 zajęć treningowych 
w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych 
sobót, począwszy od kwietnia, dla  
20 mieszkańców.

10 000

4.
utwardze- 
nie na- 
wierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży i podwórek 
pomiędzy ul. długosza i Zawiszy 
Czarnego wraz z budową odpro- 
wadzenia deszczówki.

136 250

suMa 153 850

1.
Ruchomy 
klub dziel-
nicowy

Roczny cykl spotkań – warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wy-
cieczki.

35 610

2. biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MbP w sprzęt 
komputerowy z oprogramowaniem, 
czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy  
i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla 
dzieci na DVD.

40 000

3. Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 
50 m ul. Hoblera z ul. tarnogórską. 190 000

suMa 265 610

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni  
i montaż urządzeń siłowych przy  
ul. domeyki.

107 000

suMa 107 000

1.
siłownia
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na 
terenie skweru Nacka przy  
ul. Toszeckiej.

100 000

2. wybieg
dla psów

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. orląt 
Śląskich 50.

150 000

suMa 250 000

1.
stół do 
tenisa  
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż 
stołu do tenisa oraz do piłkarzyków 
na terenie skweru bottrop.

20 000

2.
dla kobiet
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla 
kobiet w okresie przekwitania. 20 700

suMa 40 700

1. kurs  
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla ko-
biet, na terenie osiedla, w ramach 
programu „Bezpieczne Gliwice”.

10 000

2. wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi 
ludźmi, warsztaty, teatrzyki w Filii 
nr 16 MbP.

20 000

3. Monitoring

Budowa monitoringu placu zabaw 
przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 
3 kamery. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000

4. Jezdnia
Remont nawierzchni jezdni dojazdu 
do ośrodka Pomocy społecznej przy 
ul. Sikorskiego 134.

100 000

5. Parking
Budowa miejsc parkingowych 
przy ul. Jedności naprzeciwko 
przychodni „Sośnica-Med”.

150 000

6. Monitoring

Budowa trzech punktów monitorin-
gu, składających się z 11 kamer przy 
ul. Jesiennej, sikorskiego i Reymon-
ta oraz Jedności i dzionkarzy. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenia serwerowni monito-
ringu miejskiego.

172 000

suMa 497 000

1. wybieg  
dla psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów 
w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów. 70 000

2. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Młodych Patriotów  
i szarych szeregów, składających się 
z 12 kamer. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i  doposażenie 
serwerowni monitoringu miejskiego.

122 000

3. Monitoring

Budowa czterech punktów  mon-
itoringu przy ul. Związku walki 
Młodych i Zubrzyckiego -– 11 kam-
er. Zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000

4. Monitoring

Budowa czterech punktów  moni-
toringu przy ul. Fornalskiej, asnyka, 
żwirki i wigury – 14 kamer. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

137 000

1. Remont 
stolików

Remont istniejących stolików na 
stadionie w Wilczym Gardle. 5 000

2. kącik 
relaksu

Doposażenie terenu przy przychod-
ni. Montaż ławek, koszy na śmieci 
oraz stojaków na rowery.

10 000

3. Monitoring

Budowa dwóch punktów monito-
ringu składających się z 10 kamer 
– plac Jaśminu, ul. orchidei. Zakup 
niezbędnej infrastruktury sieciowej  
i doposażenie serwerowni monito-
ringu miejskiego.

70 000

4. Chodnik  
i ulica

Budowa chodnika oraz remont naw-
ierzchni jezdni na długości ok 100 m  
drogi równoległej do ul. tokarskiej 
od skrzyżowania z ul. tulipanów do 
skweru w Wilczym Gardle.

80 000

suMa 165 000

1. Monitoring Budowa systemu monitoringu na 
terenie szkoły Podstawowej nr 8. 30 000

2. Plac zabaw

Doposażenie o nowe urządzenia 
zabawowe, ławki i bezpieczną 
nawierzchnię placu zabaw dla dzieci 
z oddziałów przedszkolnych przy 
szkole Podstawowej nr 8.

40 000

3. szatnia
Modernizacja szatni dla uczniów w sz-
kole Podstawowej nr 8 – malowanie 
pomieszczeń, zakup szafek.

50 000

4. Chodnik

Budowa chodnika wzdłuż ul. bo-
jkowskiej na odcinku od ul. sno-
powej do ul. Jeziornej o długości 
130 m. Wycinka drzew w pasie 
drogowym.

65 000

5. Połączenie 
ulic

Utwardzenie kruszywem przedłuże-
nia ul. Miodowej o długości ok.  
130 m w celu połączenia z ul. Św. 
brata alberta.

90 000

6. utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie kruszywem nawierzchni 
ul. Jeziornej na długości ok. 200 m. 100 000

suMa 375 000

osiedle baildoNa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 184 909 zł

osiedle bRZeZiNka
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 95 234 zł

osiedle ŁabĘdy
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 249 921 zł

osiedle sikoRNik
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 224 589 zł

osiedle obRoŃCÓw PokoJu
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 127 505 zł

osiedle staRe GliwiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 143 307 zł

osiedle sZobisZowiCe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 218 447 zł

osiedle ŚRÓdMieŚCie
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 235 432 zł

osiedle soŚNiCa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 291 113 zł

osiedle tRyNek
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 277 445 zł

osiedle wilCZe GaRdŁo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 80 499 zł

osiedle ostRoPa
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 101 224 zł

osiedle woJska PolskieGo
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 211 718 zł

osiedle wÓJtowa wieŚ
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 136 930 zł

osiedle ZatoRZe
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 223 054 zł

osiedle żeRNiki
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 107 191 zł

kwota przeznaczona na realizację zadań wyłonio- 
nych w procedurze budżetu obywatelskiego 3 500 000 zł

Łączny przewidywany koszt  
zadań zakwalifikowanych do głosowania 5 558 210 zł

osiedle PoliteCHNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 złosiedle CZeCHowiCe

kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 75 388 zł

osiedle liGota ZabRska
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 90 991 zł

osiedle koPeRNika
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 191 849 zł

osiedle boJkÓw
kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 100 954 zł

PReZydeNt Miasta GliwiCe oGŁasZa
wykaz zadań zaakceptowanych do głosowania w ramach procedury budżetu obywatelskiego prowadzonej w 2016 r.  
wybrane przez mieszkańców zadania zostaną zrealizowane w 2017 r.

Głosowanie rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 4 lipca 2016 r. każdy mieszkaniec 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 głosowania oraz budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

1.
siłownia  
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarow-
ania skweru oraz budowa siłowni 
na wolnym powietrzu na terenie 
pomiędzy ul. Łódzką, olsztyńską, 
Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000

suMa 95 000

14. Chodnik
Budowa chodnika o szerokości 2 m  
na długości ok. 500 m wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
biedronka do ul. Pułaskiego.

200 000

15. Parking
Remont i rozbudowa miejsc posto-
jowych przy ul. wrzosowej w rejonie 
cmentarza komunalnego.

249 000

suMa 1 335 250

5. boisko Budowa boiska do koszykówki przy                       
ul. Pszczyńskiej 116 a-f. 150 000

suMa 611 000
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Dawid Podsiadło z zespołem da koncert w bardzo nietypowym miej-
scu. Za scenę posłuży muzykom... dach autobusu! Jak to możliwe?  
9 czerwca do naszego miasta przyjedzie Red Bull Tour Bus.

Red Bull Tour Bus wyrusza w ko-
lejną trasę po Polsce. Co roku inny 
muzyk podejmuje wyzwanie Red Bul-
la i prezentuje swoje utwory podczas 
plenerowego koncertu na dachu. Za-
grała już Brodka, Pezet, Vavamuffin, 
a w tym roku redbullowym artystą 
został Dawid Podsiadło, indierockowy 
wokalista i kompozytor.

Gliwice znalazły się na trasie Red Bull 
Tour Bus za sprawą głosowania interneto-
wego – koncerty odbywają się w tych mia-
stach, które otrzymały najwięcej głosów 
od internautów. Koncert na placu Krakow-
skim rozpocznie się o godz. 20.30, bramy 
zostaną otwarte o godz. 19.30. Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny, liczba miejsc jest 
ograniczona. (mm)

WYDARZENIA

KOLORY 
MIASTA

11 czerwca odbędzie się kolejna edycja Industriady. Motywem 
przewodnim Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślą-
skiego będą przemysłowe legendy. Większość tegorocznych atrak-
cji w naszym mieście odbędzie się na terenie Nowych Gliwic.

Miasteczko Przeszłości powstanie 
na terenie Centrum Edukacji i Biznesu 
„Nowe Gliwice” oraz przy Oddziale 
Odlewnictwa Artystycznego Muzeum 
w Gliwicach (ul. Bojkowska 37), który 
mieści się w dawnej kopalni węgla 
kamiennego „Gliwice” i posiada jedną 
z najnowocześniejszych ekspozycji 
muzealnych w Polsce. Uczestnicy 
imprezy poznają życie z epoki wiel-
kich przemysłowców, 
takich jak Reden, 
Baildon czy 
Holtzhausen. 
To m.in. za 
ich sprawą 
Gliwice na 
przełomie 
XIX i  XX 
wieku były 
w a ż n y m 
o ś r o d k i e m 
przemysłowym. 

Między godz. 
14.30 a 20.00 w No-
wych Gliwicach odbędą 
się warsztaty artystyczne 
(m.in. malowanie żeliwnych replik, 
tworzenie form odlewniczych), histo-
ryczne gry i zabawy, inscenizacja ko-
miksu „Człowiek z żeliwa”, wycieczki 
po terenie dawnej kopalni „Gliwice” 
i wiele innych atrakcji.

O godz. 20.00 niezwykły koncert 
da Krzysztof Kobyliński i przyjaciele, 
a wśród nich Hanna Banaszak i Orkie-
stra AUKSO Marka Mosia oraz Jakate-
rina i Stanisław Drzewieccy. Widzowie 
usłyszą fragmenty programów „Sagrada 
Familia” i „Ethnojazz Orchestra”.

Na terenie Radiostacji (ul. Tarno-
górska 129) między godz. 15.00 a 20.00 

będzie gra terenowa, film „Uwaga! 
Tu Gliwice” oraz wystawa „Magiczne 
oko”. Akademicki Klub Krótkofalowców 
zorganizuje także warsztaty „Radiore-
aktywacja”.

W Muzeum Techniki Sanitarnej (ul. 
Edisona 16) między godz. 13.00 a 17.00 
będzie można zwiedzać oczyszczalnię 

ścieków, wziąć udział w warszta-
tach ceramicznych 

i zobaczyć pokaz 
wojskowy. Spe-
cjalną atrakcją 
Muzeum Tech-
niki Sanitar-

nej będzie 
oryginalny 
saturator 
z lat sie-
demdzie-

siątych – każ-
dy uczestnik 
Industriady 
będzie mógł 
poczęstować 

się kultowym 
n a p o j e m PRL-u:  wodą 

z sokiem z saturatora.

W Starej Fabryce Drutu (ul. Dubois 
22) zaplanowany jest bogaty program 
artystyczny: będzie przedstawienie dla 
dzieci, instalacja i wystawa „Sztuka 
drutu”, pokazy filmowe oraz spektakl 
„August Wilhelm Hegenscheidt. Por-
tret wielkiego śląskiego przemysłow-
ca”. Stara Fabryka Drutu będzie działać 
miedzy godz. 12.00 a 22.00.

Szczegółowe informacje na temat 
programu w poszczególnych miejscach 
biorących udział w Industriadzie 2016 
dostępne są na stronie internetowej: 
www.industriada.pl. (mm)

Nietypowy koncert
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Co w Gliwicach?

Moc atrakcji  
w Technoparku

20 maja odbył się Dzień Nauki i Przemysłu. Można było zobaczyć m.in. 
pokazy robotów i bolidów, quady, drony i drukarki 3D. Uczestnicy 
mieli okazję wziąć udział w warsztatach z programowania. To wszyst-
ko działo się w ramach Dnia Nauki i Przemysłu, który 20 maja odbył się 
w Technoparku. 

Była to już siódma edycja popular-
nej imprezy prezentującej innowacyjne 
rozwiązania firm i uczelni z regionu. 
Dzień Nauki i Przemysłu został zorga-
nizowany przez Technopark i Miasto 
Gliwice. Podczas uroczystego otwarcia 
targów, odwiedzających przywitali prof. 
Jan Kosmol, prezes Technoparku, Adam 
Neumann, zastępca prezydenta Gliwic 
i prof. Stanisław Kochowski, prorektor 
Politechniki Śląskiej. W swoich prze-
mówieniach podkreślili, jak ważne jest 
kreowanie dobrej współpracy między 
ośrodkami badawczymi i otoczeniem 
biznesowym. Wdrażanie technologii 
przyszłości do przemysłu i zwiększanie 
konkurencyjności gospodarki to istot-
ne elementy strategii rozwoju nasze-
go miasta. – Dzień Nauki i Przemysłu 
to  sztandarowa  impreza  dla  Gliwic. 
Jesteśmy miastem nauki i przemysłu – 
nowoczesnej nauki, nowoczesnej tech-
nologii i innowacyjności – powiedział 
Adam Neumann.

Podczas targów można było podpa-
trzyć mnóstwo nowoczesnych rozwiązań, 
które już wkrótce wejdą do codziennego 
użytku. W Technoparku był eksponowany 
m.in. robot rehabilitacyjny LUNA EMG, 
który wykorzystując innowacyjną techno-
logię reaktywnej elektromiografii (EMG) 
pomaga pacjentom neurologicznym i or-
topedycznym. Prezentowane były także 
ręczne laserowe skanery nowej generacji 
i drukarki 3D.

Dla najmłodszych zorganizowano 
warsztaty z programowania robotów 
i pokazy eksperymentów biologiczno
-chemicznych prowadzone przez człon-
ków kół naukowych Politechniki Śląskiej. 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
mogli także porozmawiać ze studentami 
i dowiedzieć się, jak wyglądają studia 
techniczne w Gliwicach i jakie oferują 
możliwości rozwoju. – Bardzo cieszymy 
się, że jest tu tak wiele młodych osób, bo 
to znaczy, że po prostu „przyszłość jest 
tu” – dodał Adam Neumann. (mm)
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Muzeum w Gliwicach nagrodzone!

Teatr, do którego chce się chodzić…

Muzeum w Gliwicach zebrało laury w dwóch kategoriach konkursu na Muzealne Wydarzenie Roku 2015 – za najlepszą publikację książkową 
i inicjatywę edukacyjną. 25 maja w Muzeum Śląskim odbyła się gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego.

Główną nagrodę w ka-
tegorii publikacja otrzymała 
książka „Przemysł Górnego 
Śląska na dawnej fotografii (do 
1945 r.) ze zbiorów Muzeum 
w Gliwicach. T. 1. Górnictwo” 
autorstwa Damiana Recława. 
Katalog z ponad 200 foto-
grafiami przedstawiającymi 
rozkwit przemysłu ciężkiego, 
w większości wykonanych 
przez znanego górnośląskiego 
fotografa Maxa Stecka w latach 
1910‒1920, uzupełniają eseje 
opisujące rozwój różnych gałęzi 
przemysłu na Górnym Śląsku 
w latach 1871‒1945. Muzeum 
w Gliwicach planuje także wy-
danie drugiego tomu dotyczą-
cego hutnictwa. To już trzecia 
publikacja nagrodzona w kon-
kursie Marszałka Województwa 
Śląskiego. Wcześniej wyróż-
nione zostały książki „Historia 
miasta Gliwice” Benno Niet-
schego i „Projekt Wydawniczy 
Blandowski”, obejmujący dwa 
albumy i katalog poświęcone 

postaci gliwickiego naturalisty, 
eksploratora i fotografa.

Kapituła konkursu doceniła 
także edukacyjny projekt „Jak 

dziecko do obrazu”, przyznając 
mu wyróżnienie za dokonania 
w zakresie działań edukacyj-
nych. Autorki projektu, Ewa 

Chudyba i Barbara Wójtowicz-
Flądro, zaprosiły uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
do spotkania z obrazami ze 

zbiorów Muzeum w Gliwicach. 
Dzieci poznawały ich historię, 
podstawy rysunku i technik 
malarskich. Celem projektu 
było uwrażliwienie młodych 
odbiorców na sztukę i rozwi-
nięcie kreatywności. Muzeum 
w Gliwicach kładzie duży nacisk 
na edukację muzealną i wska-
zywanie różnych kierunków 
rozwoju. – Warto  się  starać, 
warto  być  konsekwentnym, 
warto  stawiać  wysoko  po-
przeczkę – powiedział Grzegorz 
Krawczyk, dyrektor Muzeum 
w Gliwicach.

Nagrody Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego za 
Wydarzenie Muzealne Roku 
przyznawane są od 2006 roku 
za najwybitniejsze osiągnięcia 
z zakresu działalności muze-
alnej w czterech kategoriach: 
wystawy, publikacje książkowe, 
dokonania z zakresu inicjatyw 
edukacyjnych i dokonania z za-
kresu konserwacji.

 (mm)

Na konferencji prasowej w Ruinach Teatru Victoria dyrektor Grzegorz Krawczyk przed-
stawił swojego zastępcę do spraw artystycznych teatru w Gliwicach – Łukasza Czuja. 

Działania programowe nowy 
dyrektor artystyczny zamierza 
budować wokół symboliki na-
zwy ulicy, przy której znajduje 
się teatr – Nowy Świat – Nowy 
Teatr. Każda z jego scen będzie 
mieć jedną wyraźną dominantę 
programową – temat, z którym 
będzie kojarzona. 

4 sceny, 4 wizje
Scena kameralna tworzona 

obecnie na I piętrze siedziby 
przy Nowym Świecie, prze-
znaczona będzie na twórczość 
dla dzieci, działalność eduka-
cyjną oraz projekty studyjne. 
Na scenie głównej Nowy 
Świat będą realizowane duże 
spektakle repertuarowe, wy-
znaczające główny kierunek 
artystyczny teatru. Na Scenie 
Bajka będą dominować pro-
jekty muzyczne, teatr piosen-
ki oraz małe formy estradowe, 
natomiast scena Ruiny będzie 
poświęcona działaniom zwią-
zanym z przeszłością i teraź-
niejszością miasta, projektom 
o charakterze lokalnym i in-
terdyscyplinarnym. Punktem 
wyjścia będą jednak intere-
sujące historie narracyjne 
budowane zarówno w oparciu 
o klasyczną dramaturgię, jak 

i utwory prozatorskie z ka-
nonu światowej i polskiej 
literatury. W repertuarze, 
obok klasyki i współczesnych 
utworów znajdą się też teksty 
prapremierowe polskich au-
torów, również powstające na 
zamówienie teatru.

– Prawdziwym wyzwaniem 
jest takie zbudowanie repertu-
aru, aby mówiąc rzeczy cieka-
we,  ważne,  inspirujące  –  nie 
stracić widza. Szukać balansu 
pomiędzy  poruszanymi  tema-
tami  a formą  spektakli  –  aby 
przyciągać  widza,  traktować 
go jak partnera, nie zaś jedynie 
schlebiać jego próżności, kokie-
tować go, a w gruncie rzeczy nie 
szanować go, a jedynie liczyć na 

pieniądze płacone za bilet – po-
wiedział Łukasz Czuj.

Zadania na trzy sezony
Jako swoje najważniejsze 

zadnia na najbliższe trzy sezony 
teatralne szef artystyczny gliwic-
kiej sceny wymienia: zatrudnienie 
nowego zespołu artystycznego, 
składającego się z około dwudzie-
stu etatowych aktorów, absol-
wentów Państwowych Wyższych 
Szkół Teatralnych, realizację 6 
spektakli premierowych w se-
zonie i zbudowanie od podstaw 
repertuaru miejskiego teatru 
w Gliwicach, pozyskanie nowych 
widzów i zapewnienie możliwie 
wysokiej frekwencji na widowni. 

– Jestem pewien, że wspól-
nie  z dyrektorem Grzegorzem 

Damian Recław – autor nagrodzonej publikacji, Grzegorz Krawczyk – dyrektor Muzeum w Gliwicach i autorki 
wyróżnionego projektu – Ewa Chudyba i Barbara Wójtowicz-Flądro

Krawczykiem  i naszym  zespo-
łem uda się stworzyć teatr, do 
którego  chce  się  chodzić  i do 
którego warto  chodzić,  gdzie 
bywanie będzie w dobrym to-
nie. Teatr, do którego się wraca. 
Potrafiący mądrze  bawić,  ale 
też rozmawiać o naszej współ-
czesności, teatr w którym widz 
znajdzie ciekawą dla siebie pro-
pozycję artystyczną. Właściwie 
rozumiany teatr środka, który 
za punkt wyjścia przyjmuje do-

brą literaturę, który poszukuje 
niebanalnych  tematów,  mo-
gących  zainteresować  szerszy 
krąg odbiorców. Teatr robiony 
na wysokim poziomie, nie tyle 
bojący się rozrywki, co nudziar-
stwa, otwarty na eksperyment, 
w żadnym jednak wypadku nie 
podlizujący się widzom. Mam 
pełną  świadomość  trudności, 
które nas czekają, ale one dzia-
łają  mobilizująco – zapewnił 
Łukasz Czuj. (mf)

Łukasz Czuj
jest reżyserem teatral-
nym, scenarzystą, twórcą 
wydarzeń muzycznych 
i projektantem wystaw 
multimedialnych. Ukończył 
filologię polską ze specjal-
nością teatrologiczną na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim i reżyserię dramatu 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej w Kra-
kowie. W swoim portfolio 
ma ponad 40 spektakli 
dramatycznych i muzycz-
nych wystawianych w naj-
ważniejszych teatrach 
zawodowych w Polsce. 
W latach 1996–2000 był współzałożycielem i dyrektorem Cen-
trum Dramaturgii Polskiej, zajmował się organizacją sesji warsz-
tatowych, był redaktorem naczelnym periodyków kulturalnych. 
Działa też jako projektant wystaw narracyjnych. Więcej informacji  
na www.teatr.gliwice.pl. 
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KOLORY 
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Był taki czas, kiedy polską sceną muzyczną władały zespoły nowofalowe, a cold wave był do-
minującym gatunkiem muzycznym na festiwalu w Jarocinie. Na czerwcowym koncercie z cy-
klu „Alternative Nights” zabrzmi postpunkowa nuta – wystąpią zespoły Variété i BWS Sofos. 

Variété to kapela, która debiutowała przed szerszą 
publicznością na festiwalu w Jarocinie, od razu zdobywa-
jąc wyróżnienie. Lider grupy, Grzegorz Kaźmierczak, jest 
wokalistą i autorem tekstów piosenek. Charakterystyczne 
nowofalowo-jazzowe brzmienie nadal cieszy się zainte-
resowaniem słuchaczy – Variété intensywnie koncertuje 
i nagrywa płyty. Gliwicki koncert będzie przekrojem przez 
wieloletnią twórczość zespołu.

BWS Sofos to bielska kapela, która pojawiła się na scenie 
w latach osiemdziesiątych, następnie zawiesiła działalność 
i w 2008 roku powróciła w dobrym stylu. Płyty wydała wła-
snym sumptem i można je nabyć jedynie na koncertach. 
Muzycy pozostają wierni stylistyce zimnej fali i są żywym 
dowodem na to, że ten nurt nadal ma się bardzo dobrze.

Koncert Variété i BWS Sofos z cyklu „Alternative 
Nights” odbędzie się w piątek, 3 czerwca, o godz. 20.30 
w Rock’a Music Clubie (Rynek 18). Wydarzenie jest 

organizowane przez Stowarzyszenie GTW i Zima Rec. 
Cykl „Alternative Nights” jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

CO?
GDZIE? 
KIEDY?

CZWARTEK 2 CZERWCA
 ■ godz. 10.00: „Mały Książę” – spektakl dla dzieci, Gli-

wicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55‒57)
 ■ godz. 16.00‒17.30: warsztaty artystyczne dla dzie-

ci, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5), zapisy:  
sar@gtwgliwice.pl

 ■ godz. 16.30: „Zigzag Kid” – seans w ramach Dnia 
Dziecka z Kinem Dzieci, kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 20.00: Tradycyjny Czwartek Jazzowy – jam ses-
sion w stylistyce swingu, Śląski Jazz Club (pl. Inwali-
dów Wojennych 1)

PIąTEK 3 CZERWCA
 ■ godz. 10.00: „Mały Książę” – spektakl dla dzieci, Gli-

wicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy Świat 55‒57)
 ■ godz. 19.00: Discovery & Movie – koncert z cyklu „Fil-

harmonia”, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10, wej-
ście od ul. Średniej)

 ■ godz. 19.00: „Muzyka w Europie” – koncert zespo-
łów akademickich, Gliwicki Teatr Muzyczny (ul. Nowy 
Świat 55‒57)

 ■ godz. 19.30‒21.00: „Teatr tańca dla dorosłych” – 
warsztaty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 20.00: Variété, BWS Sofos – koncert z cyklu  
„Alternative Nights”, Rock’a Music Club (Rynek 18)

SOBOTA 4 CZERWCA
 ■ godz. 18.30: Velveteve – koncert w ramach Nocy Bi-

bliotek, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 

koncert dla dzieci i niemowląt, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55‒57)

NIEDZIELA 5 CZERWCA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Etnobotaniczny spacer po Gliwi-

cach czyli praktyczna wiedza o dzikich roślinach z oko-
licy” – warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), 
zapisy: 783 560 006

 ■ godz. 14.00: warsztaty z lepienia gliny i szkliwienia 
w ramach Biesiady Rodzinnej, plac przy kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (ul. Franciszkańska 1)

 ■ godz. 14.00 i 15.15: „Maluchy w krainie dźwięku” – 
koncert dla dzieci i niemowląt, Gliwicki Teatr Muzyczny  
(ul. Nowy Świat 55‒57)

 ■ godz. 15.00: „Wiosna i Operetka” – koncert piosenek 
operetkowych i musicalowych, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

WTOREK 7 CZERWCA
 ■ godz. 17.00: „Kolory wyobraźni” – otwarcie wysta-

wy pracowni Słoik z pomysłami, Gliwickie Centrum 
Organizacji Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21)

 ■ godz. 17.30‒19.00: „Głosowe wygibasy” – warsztaty 
wokalne, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5), zapisy:  
sar@gtwgliwice.pl

 ■ godz. 18.00: Marek Dyjak – koncert poezji śpiewanej, 
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 19.00: „Klucze” – spektakl Teatru Magazyn, 
teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom Kultury,  
ul. Barlickiego 3)

ŚRODA 8 CZERWCA
 ■ godz. 12.30: „Nice Guys. Równi goście” – projekcja 

w ramach Seansu Seniora, kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: A propos – występ w ramach Wieczoru 
komedii improwizowanej, Śląski Jazz Club (pl. Inwali-
dów Wojennych 1)

Koncert przy balustradzie

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek już za nami. Podczas uroczystej gali, która od-
była się w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, wręczono nagrody wyróżniającym 
się bibliotekarzom – w tym roku niekwestionowanym zwycięzcą pod względem zdoby-
tych nagród była MBP w Gliwicach. Nasi czytelnicy są w dobrych rękach!

Współczesne biblioteki to nie tylko regały z drukowa-
nymi tomami, lecz także filmy na DVD, gry, audiobooki. 
W filiach MBP odbywają się spotkania autorskie, pokazy 
slajdów podróżniczych, warsztaty dla dzieci i prelekcje 
dla seniorów. Bibliotekarze dwoją się i troją, żeby pro-
mować literaturę i czytelnictwo w sposób, który zachęci 
jak najwięcej osób do odwiedzania bibliotek i korzystania 
z ich zbiorów.

Na uroczystość z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
do Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” przybyli 
goście z całego regionu. Życzenia bibliotekarzom złożyli: 
Krystian Tomala – zastępca prezydenta Gliwic, Prze-
mysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach oraz Maria Gutowska 
i Magdalena Skóra z Biblioteki Śląskiej. – To bardzo miłe, 
że nasza biblioteka jest nagradzana w tak wielu kate-
goriach. Jesteśmy po okresie bardzo dobrych zmian, 
zwłaszcza w zarządzaniu naszą  instytucją kultury. Te 
wyróżnienia są potwierdzeniem tego, że warto było zre-
alizować ambitne plany związane z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gliwicach – powiedział w trakcie uroczystej 
gali Krystian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic. 

Tradycyjnym elementem gali, która w tym roku po 
raz pierwszy odbyła się w naszym mieście, było wręcze-

nie nagród bibliotekarzom z woj. śląskiego. W tym roku 
wszystkie wyróżnienia trafiły w ręce pracowników gliwickiej 
MBP. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” zostały uho-
norowane: Jadwiga Podkowa, kierownik Filii nr 15 i Teresa 
Postuła, kierownik Filii nr 21. Tytuł Śląskiego Bibliotekarza 
Roku przypadł Marcie Kryś, kierownikowi Działu Instrukcyj-
no-Metodycznego MBP. Warto przypomnieć, że Marta Kryś 
wygrała także w tegorocznym ogólnopolskim plebiscycie 
i została Bibliotekarzem Roku 2015. Anna Latta-Pisarek 
z Biblioforum otrzymała Nagrodę Śląskiego Środowiska Bi-
bliotekarskiego im. J. Lompy. Listy gratulacyjne od Śląskiego 
Środowiska Bibliotekarskiego odebrały: Grażyna Marszałek, 
kierownik Filii nr 5 i Anna Stanienda, kierownik Filii nr 30.

Spotkanie w Mrowisku uświetniły także wystę-
py artystyczne. Dla publiczności zagrał zespół The 
Jazz Miglanc, a formacja taneczna Salake dała pokaz 
artystyczny. Później goście udali się do Biblioforum, 
pierwszej w naszym regionie placówki bibliotecznej 
zlokalizowanej w centrum handlowym. Prezentowane 
były tam trzy wystawy: fotografie Bożeny Nitki, obrazy 
grupy twórców niepełnosprawnych AMUN i ekspozycja 
pokazująca działalność MBP w Gliwicach. Niespodzian-
ką był także występ przedszkolaków z PM nr 18. (mm)

A w tych książkach  
(i nie tylko) cały świat...

Variété 
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t. 
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu Inwalidów Wojennych 12, zostały podane do pu-
blicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do:

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

wydzierżawienia:
•	 nr 345–351, do 7 czerwca 2016 r.

sprzedaży:
•	 nr 329–344, do 8 czerwca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,
że 25 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących niżej wymienione działki gruntu w obrębie Żerniki Las, położone w Gliwicach pomiędzy ulicami Tarnogórską i Józefa Elsnera:

dz. nr 619/1, GL1G/00103971/6; 
dz. nr 619/2, GL1G/00103971/6; 
dz. nr 619/3, GL1G/00103972/3; 
dz. nr 619/4, GL1G/00103973/0; 
dz. nr 619/5, GL1G/00103974/7; 
dz. nr 619/8, GL1G/103977/8;
dz. nr 619/9, GL1G/00103978/5; 
dz. nr 619/10, GL1G/00103979/2; 
dz. nr 619/11, GL1G/00103980/2;
dz. nr 619/12, GL1G/00103981/9; 
dz. nr 619/13, GL1G/00103982/6; 
dz. nr 619/14, GL1G/00103983/3;
dz. nr 619/15, GL1G/00103984/0; 
dz. nr 619/16, GL1G/00103985/7; 
dz. nr 619/17, GL1G/00103986/4;
dz. nr 916/18, GL1G/00103987/1; 
dz. nr 916/19, GL1G/00103988/8; 
dz. nr 619/20, GL1G/00103989/5;
dz. nr 619/21, GL1G/00103990/5; 
dz. nr 619/22, GL1G/00103991/2; 
dz. nr 10, GL1G/00032894/3.

Cena wywoławcza nieruchomości:  
4 647 382,52 zł
Wadium: 464 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 46 480,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i za-
wiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054).
Nieruchomości zostały przeznaczone do zby-
cia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
nr PM-1772/2015 z 22 października 2015 r. 
Opis nieruchomości:
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 
położone są we wschodniej części miasta 
Gliwice w otoczeniu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenów zielonych. 
W odległości ok. 2 km przebiega autostrada 
A1. Nieruchomości porośnięte dużą ilością 
drzew i krzewów. W pobliżu przebiega potok 
Mikulczycki. Istnieje dostęp do sieci: ener-
getycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. 
W granicach działek przebiega prawdopo-
dobnie sieć drenarska, mająca znaczenie 
przy pracach ziemnych. 
Działka nr 619/1 jest obciążona służebno-
ścią przesyłu w zakresie przewodu wodo-
ciągowego i kanalizacji sanitarnej na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gliwicach, a jej treść została wpi-
sana do księgi wieczystej GL1G/00103971/6.
Przez dz. nr 619/7 i 619/23 oraz fragment 
dz. nr 619/8 przebiega rów odwadniają-
cy, stanowiący odbiornik wód z terenu 
zlewni zlokalizowanej m.in. po przeciw-
nej stronie ulicy Tarnogórskiej. Z tego 
względu nabywający będzie zobowią-
zany do ustanowienia w dniu zawarcia 
umowy sprzedaży, nieodpłatnej słu-
żebności na rzecz miasta Gliwice na dz. 
nr 619/8, na obszarze o pow. ok. 78 m²  
umożliwiającej wykonywanie służbom 
miejskim remontów i modernizacji rowu 
oraz urządzeń z tym związanych.
Pozwolenie na budowę będzie uzależnione 
od wykonania przez przyszłego inwestora 
przepustu na rowie, co umożliwi przejazd 
po tym terenie.
Ponadto, na dz. nr 619/1, 619/2, 619/3 
i 619/4 znajdują się punkty oświetleniowe 
wraz z kablem elektroenergetycznym zasi-
lającym oświetlenie. Nabywający będzie 
w związku z tym zobowiązany do ustano-
wienia na tych nieruchomościach, w dniu 
zawarcia umowy sprzedaży nieodpłatnej 
służebności, na rzecz miasta Gliwice, po-
legającej na dostępie do infrastruktury 
oświetleniowej celem umożliwienia służ-
bom miejskim konserwację oświetlenia 
oraz naprawę urządzeń infrastruktury. 
Służebność obejmuje teren posadowie-
nia słupa/kabla w odległości 1m² od jego 
osi. Powierzchnia całkowita służebności 
wynosi 130 m² (do wglądu załącznik ma-
powy z oznaczonym obszarem obciążonym 
służebnością).
Przez dz. nr 10 oraz wzdłuż dz. nr: 619/1-4, 
619/6 i 619/17-23 przebiega gazociąg niskie-
go ciśnienia Ø150, gdzie strefa ochronna 
wynosi od 30-180 m².
Ze względu na położenie nieruchomości 
w pobliżu drogi publicznej tj. ul. Tarnogór-
skiej oznaczonej symb. 03/TKD/G, na terenie 
położenia przedmiotowych nieruchomości 
obowiązują określone normy dotyczące linii 
zabudowy, a mianowicie: zakaz zabudowy 
bliżej niż 20 m licząc od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni oraz bliżej niż 6,0 m od linii 
rozgraniczających ulicy (w tym poszerzenia).

Żadna ze zbywanych nieruchomości nie 
posiada bezpośredniego dostępu do dro-
gi publicznej. Dz. nr 619/6 oznaczona jest 
w planie jako droga publiczna AK/02. 
Dojazd przez dz. nr 619/6-8 i 619/23, pod 
warunkiem urządzenia na dz. nr 619/6 
i 619/8 drogi o wymaganych parametrach 
i wybudowania obiektu mostowego nad 
istniejącym ciekiem wodnym.
Realizacja inwestycji na zbywanych działkach 
gruntu powinna zostać poprzedzona złoże-
niem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu 
drogowego z działek do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie i uzależ-
nione są od natężenia ruchu, który będzie 
generować inwestycja oraz innych niezna-
nych obecnie okoliczności.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym 
w terenie.
Przeznaczenie nieruchomości  
oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą  
nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z 8 lipca 2004 r. Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego dla ob-
szaru położonego po wschodniej stronie  
ul. Tarnogórskiej stanowiącego część dziel-
nicy Żerniki w Gliwicach, który obejmuje 
ww. nieruchomości przeznaczone do zbycia, 
oznaczony jest symbolem:
Dz. nr: 619/1-5
A1.2(1.2)/TMJ – co oznacza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej, szeregowej, itp.
Dz. nr: 619/9-13 i 619/18-22 oraz fragmenty 
dz. nr 619/8; 619/14 i 619/17
A1.4(1.2)/TMJ co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoją-
cej, szeregowej, itp. 
Dz. nr 619/15-16 oraz pozostałe fragmenty 
dz. nr619/8, 619/14 i 619/17
A1.4(1.3)/TMJ – co oznacza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej, szeregowej, itp.
Dz. nr 10
A1.7(1.3)/TMJ – co oznacza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej, szeregowej, itp.
Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem stref:
Dz. nr: 619/1-4, Dz. nr 619/22 i 619/23 
oraz fragmenty działek: 619/5-6, 619/9, 
619/20-21 i Dz. nr 10
• SK-2 – strefa koordynacji z ustaleniami 

planu Żerniki Wschód
• KK-3 – strefa oddziaływania drogi krajowej 

nr 908 (ul. Tarnogórskiej)
Dz. nr: 10 oraz 619/9-17 i  Dz. nr: 619/19-22 
• SH-3.2 – strefa ochrony archeologicznej
Dz. nr: 619/1-3, Dz. nr: 619/9 i Dz. nr: 
619/22 oraz fragmenty Dz. nr 619/10 i Dz. 
nr 619/21
• SP-30 – strefa objęta ustaleniami par 39  

i 40 (naliczania jednorazowych opłat  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
jednak z uwagi na upływ 5-letniego termi-
nu od wejścia w życie planu – stawki nie 
mają już zastosowania.

W jednostkach A1.2(1.2)/TMJ oraz 
A1.4(1.2)/TMJ obowiązują następujące, 
wybrane ustalenia:
Przeznaczenie podstawowe:
Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca 
(pojedyncza i bliźniacza) oraz szeregowa.
Maksymalna powierzchnia zabudowy do 
35%, minimalna powierzchnia zieleni 55%, 
wskaźnik intensywności zabudowy do 0,8, 
maksymalna wysokość zabudowy do trzech 
kondygnacji z poddaszem użytkowym w jed-
nostce A1.2 i do dwóch kondygnacji z pod-
daszem w jednostce A1.4.
Przeznaczenie uzupełniające:
Handel i usługi niesamodzielne, zintegrowa-
ne z funkcjami mieszkaniowymi, przy czym 
w przypadku integracji funkcji z zabudową 
mieszkaniową, usługi docelowo do 25% po-
wierzchni użytkowej wszystkich budynków 
na działce.
Nieruchomości objęte strefą oddziaływania 
drogi krajowej ulicy Tarnogórskiej, oznaczo-
nej jako KK-3, zasięg oddziaływania wynosi 
50 m od krawędzi jezdni. W obrębie strefy 
dla budynków mieszkalnych w pierwszej 
linii zabudowy zaleca się stosowanie okien 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Ponadto, preferuje się zabudowę usługową 
i komercyjną, zlokalizowaną od strony ulicy 
Tarnogórskiej co nie oznacza, że dopusz-
cza się całkowicie zamienne rozwiązania 

funkcjonalne, np.: usługi, chociaż z punktu 
widzenia położenia przedmiotowych działek 
bezpośrednio przy ulicy, wydawałoby się 
rozwiązaniem najbardziej funkcjonalnym.
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wyso-
kości 464 800,00 zł w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograni-
czony, nieruchomości w obrębie Żerniki Las, 
położone w Gliwicach pomiędzy ulicami 
Tarnogórską i Józefa Elsnera”, imię i nazwisko 
oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na 
czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
miasta Gliwice najpóźniej 20 lipca 2016 r. 
Wpłata wadium stanowi jednocześnie de-
klarację oferenta do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg, 

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

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

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w 
formie aktu notarialnego lub sporządzo-
nego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej;

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze 
stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości. Organizator przetar-
gu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Umowa 
notarialna przenosząca prawo własności 
nieruchomości powinna zostać zawarta do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
24 sierpnia 2016 roku.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złoże-
nia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podat-
kowej lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy Urzędu w go-
dzinach przyjęć: poniedziałek, wtorek, śro-
da od 8.00–16.00, czwartek od 8.00–17.00  
i piątek 8.00–15.00 tel. 32/338-64-09.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. 
zm.) Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA,

NIERUChOMOśCI

kOMUNIkATY

Szkoła Podstawowa nr 20 
ul. Jana Śliwki 8,  
44-102 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu – wyko-
nanie instalacji hydrantowej  

w budynku szkoły.
Termin składania ofert:  

7 czerwca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

7 czerwca 2016 r. o godz. 9.15

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

Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Szkoła Podstawowa nr 23 
ul. Sikornik 1,  

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego  prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonego na roboty 

budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu –  
wymiana instalacji elektrycznej 

(II etap).
Termin składania ofert:  

9 czerwca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

9 czerwca 2016 r. o godz. 9.15

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

Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Szkoła Podstawowa nr 20 
ul. Jana Śliwki 8,  
44-102 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu  
– zabezpieczenie biegów 

schodowych.
Termin składania ofert:  

7 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

7 czerwca 2016 r. o godz. 10.15

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

Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2, ul. Kopernika 63,  

44-117 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
przetargowego  prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane pod nazwą:

Modernizacja  
budynku  

– zagospodarowanie.

Termin składania ofert:  
8 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
8 czerwca 2016 r. o godz. 9.15

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

Zamówienia publiczne jednostek miejskich.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca C+E  
Polska – Węgry (kółka) ADR

Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: ADR/MSI/2016

Oferujemy:
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świad-

czeń należnych,
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 27 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę 

zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych opieki medycz-

nej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• uprawnienia do przewozu ADR,
• Elektroniczna Karta Kierowcy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, tel. 
602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.  
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca w ruchu międzynarodowym (kat. C+E)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: Kierowca/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu o płacę za-

sadniczą, diety, ryczałty za nocleg, MILOG, premie, itp.,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

medycznej lub programu sportowo-rekreacyjnego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 

należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,

• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR będzie 

dodatkowym atutem.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek D, 
tel. 602-290-402 lub e-mail: transport@scl.com.pl. 
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Ustawiacz
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: Ustawiacz/MSI/2016

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 27 lat,
• dobre warunki pracy i stabilność zatrudnienia  

w pełnym wymiarze czasu pracy,
• praca zmianowa,
• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci opieki 

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

Wymagania:
• posiadanie aktualnych uprawnień na stanowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na 

stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne 

spełniające aktualnie obowiązujące przepisy,
• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia na rewidenta.

Zakres obowiązków:
• organizowanie i kierowanie pracami manewrowymi  

i ruchami taboru kolejowego w sposób zabezpieczają-
cy prawidłowe i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
• ocena stanu technicznego taboru i infrastruktury 

według posiadanych uprawnień,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywany-

mi obowiązkami,
• współpraca z dyspozytorami kolejowymi, maszynistą, 

dyżurnym ruchu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Cen-
trum Logistyki SA Gliwice, ul. Portowa 28, budynek E  
tel. 608-525-440 lub e-mail: malgorzata.skubera@scl.
com.pl. Szczegółowe informacje dostępne są także na 
stronie internetowej www.scl.com.pl w zakładce Kariera. 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DzU  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

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

• ślusarz – wykształcenie podsta-
wowe, doświadczenie w zawo-
dzie, wykonywanie elementów 
ogrodzeń, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Smolnica;

• kierowca kat. C+E – mile wi-
dziane doświadczenie w pracy 
na chłodniach, prawo jazdy  
kat. C+E, świadectwo kwalifika-
cji, kurs na przewóz rzeczy, karta 
kierowcy, książeczka sanepidu, 
niekaralność, praca na terenie 
śląska, praca od poniedziałku do 
piątku z możliwością dorobienia 
także w weekendy;

• stolarz – wykształcenie min. 
zawodowe, mile widziane do-

świadczenie, dodatkowym atu-
tem będą uprawnienia do obsłu-
gi wózków widłowych, obsługa 
klientów stolarni, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice, oferta 
także dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności;

• grafik – wykształcenie wyższe 
kierunkowe, spec. grafika, min. 
roczny staż pracy, prawo jazdy 
kat. B, znajomość systemu Mac 
OS X, zaawansowana znajo-
mość pakietu Adobe CS, zakres 
obowiązków: przygotowywanie 
projektów graficznych na pojazdy  
oraz projektów innego rodzaju, 
przygotowywanie projektów do 
druku, współpraca z działem han-

dlowym i działem marketingu, jed-
na zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz – wykształcenie: brak 
wymagań, wymagane doświad-
czenie zawodowe oraz upraw-
nienia spawacza, umowa zlece-
nie z późniejszym podpisaniem 
umowy o pracę, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• mechanik samochodowy – wy-
kształcenie zawodowe, doświad-
czenie zawodowe mile widziane, 
umiejętności w zakresie elektro-
niki i spawania, zakres obowiąz-
ków: naprawa autobusów, praca 
na stan. obsługi, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 25 maja 2015 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny  
w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku  
psychologa dziecięcego w wymiarze 1/2 etatu,  

w systemie pracy zmianowej.
Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134.

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. udzielanie osobom, zwłaszcza dzie-

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

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

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

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

Wymagania niezbędne na oferowa-
nym stanowisku:
1. wykształcenie wyższe psychologicz-

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

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

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

nych oraz prawo do korzystania 
w pełni z praw publicznych.

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

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

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

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

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

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

8. oświadczenie o stanie zdrowia 
pozwalającym na wykonywanie 

pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandyda-
ta klauzulą „za zgodność z oryginałem". 
CV i list motywacyjny należy opatrzyć 
klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r.  
poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 
17 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr i Organi-
zacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 
207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko psychologa dzie-
cięcego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy  Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-01-11 
lub 32/335-41-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 

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

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

powych form wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania 

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

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

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

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

Wymagania niezbędne na oferowa-
nym stanowisku:
1. posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 

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

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

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

nych oraz prawo do korzystania  
w pełni z praw publicznych,

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

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

cyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze 

stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punk-

tualność,
5. wyrozumiałość, cierpliwość, kre-

atywność, odpowiedzialność.

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

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

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

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

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

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

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

Dokumenty przedkładane w formie 
kopii winny być potwierdzone przez 
kandydata klauzulą „za zgodność  
z oryginałem". CV i list motywacyjny 
należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015r. poz. 
2135 z późn. zm.)".

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie 
do 17 czerwca 2016 r. w Dziale Kadr  
i Organizacji Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, II piętro, pokój nr 207,  
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór na stanowisko pracownika 
socjalnego.
W przypadku wysłania ofert pocztą 
decyduje data wpływu dokumentów 
do sekretariatu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-01-
11, 32/335-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.

nabór nr KD.210.15.2016.BRM-1

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

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 nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 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.

nabór nr KD.210.17.2016.GE-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii 

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 nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 20 czerwca 2016 r. do godz. 16.00 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.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

kOMUNIkATY

kOMUNIkATY

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice  

Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z 

publikacją ogłoszenia organizowanego wg 
procedur określonych regulaminem PEC – 

Gliwice Sp. z o.o. na:

remont pomieszczeń socjalnych 
przy warsztacie pomp Działu TA 

PEC Gliwice Sp. z o.o.
Termin składania ofert:  

6 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

6 czerwca 2016 r. o godz. 10.30
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  

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

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice  

Sp. z o.o.  
w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z 

publikacją ogłoszenia organizowanego wg 
procedur określonych regulaminem PEC – 

Gliwice Sp. z o.o. na:

budowę kompaktowych stacji wy-
mienników ciepła zlokalizowanych 
na terenie miasta Gliwice - 38 szt.

Termin składania ofert:  
2 czerwca 2016 r. do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert:  
2 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

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

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

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

nieograniczonego na

wykonanie remontu pomieszczeń 
II i III piętra budynku przy placu 

Inwalidów Wojennych 1-3 w Gliwi-
cach na potrzeby biurowe Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej.

Termin składania ofert:  
3 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
3 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

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

nieograniczonego na

wykonanie dobudowy przewodów ko-
minowych oraz przebudowy kanalizacji 

deszczowej w budynku mieszkalnym 
przy ul. Lotników 25-31 w Gliwicach 

oraz wykonanie przebudowy kanaliza-
cji deszczowej w budynku mieszkalnym 

przy ul. Lotników 33-37 w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

3 czerwca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

3 czerwca 2016 r. o godz. 11.00
Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

wykonanie remontu mieszkań  
przy ul. Mewy 32/15  

w Gliwicach 
oraz przy ul. Rydygiera 11/6  

w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
3 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
3 czerwca 2016 r. o godz. 10.30

Szczegóły na stronie www.zbmgliwice.pl.

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

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

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

Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych wraz  

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

hali widowiskowo-sportowej 
PODIUM w Gliwicach”.

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

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

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego orga-
nizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PWiK Gliwice, pn.

Sprzedaż fabrycznie nowych 
materiałów budowlanych.

Termin składania ofert:  
7 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
7 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego orga-
nizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PWiK Gliwice, pn.

Dostawa polielektrolitu stałego do 
odwadniania osadów ściekowych.

Termin składania ofert:  
2 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
2 czerwca 2016 r. o godz. 10.10

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego orga-
nizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PWiK Gliwice, pn.

Dostawa polielektrolitu ciekłego 
do zagęszczania osadów nadmier-

nych powstałych na Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
2 czerwca 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
2 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego 
w trybie artykułu 39 i nast. ustawy 

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

Dostawa i montaż elementów 
wyposażenia sanitarnego Hali 

widowiskowo-sportowej PODIUM 
w Gliwicach.

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

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

o ogłoszeniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.

Dowóz dzieci i uczniów do szkół 
i placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2016/2017.
Termin składania ofert:  

17 czerwca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

17 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

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

publiczne Urzędu Miejskiego

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1

rozważa możliwość zakupu 
nw. jednostek sprzętowych:

• ubijak pionowy (skoczek) – masa własna 
ok. 70 kg, silnik benzynowy typu GX 120,

• zagęszczarka (płyta wibracyjna) – masa 
własna ok. 500 kg, silnik wysokoprężny.

Oferty proszę składać na adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl,  

kont. tel.: 32/270-40-03, wew. 140

Przedsiębiorstwo Remontów  
Ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1

rozważa możliwość zakupu  
nowej naczepy wywrotki 

typu „rynna”.

W treści ogłoszenia zawarte są informa-
cje dotyczące:
Nadwozie:
• skrzynia typu RYNNA – stalowa,
• kubatura 30-33 m3,
• zsyp,
• plandeka – odporna na wysoką tempera-

turę – przewóz mas bitumicznych.
Zawieszenie:
• pneumatyczne 3-osie (obciążenie tech-

niczne 9000 kg),
• układ hamulcowy – tarczowy z systema-

mi bezpieczeństwa min. ABS/EBS,
• stopy podporowe (możliwy postój nacze-

py z ładunkiem),
• zderzak tylny składany, przystosowany do 

pracy z rozściełaczem.

Oferty proszę składać na adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl,  

kont. tel.: 32/270-40-03, wew. 140

nabór nr KD.210.16.2016.GN-1

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

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 nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 15 czerwca 2016 r. do godz. 16.00 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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 124a w zw. z art. 115 ust. 3 
ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (DzU z 2015 r. nr 1774 z późń. zm.)

w związku z art. 10 i 49 kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r. nr 23)

ZAWIADAMIA 

o wszczęciu z dniem 15 maja 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia 
w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 616 w obrębie Szobiszowice 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II uchwalonym uchwałą nr XXXVII/1091/2010 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r. przez udzielenie zezwolenia na ułożenie na ww. dział-
ce gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pniów-Szobiszowice DN 400 MOP 6,3 MPa w trybie 
art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (DzU z 2015 r. nr 1774  
z późń. zm.) na wniosek Pana Adama Ptak (pracownia projektowa PROJGAZ) – pełnomocnika 
Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA – będącego Inwestorem.

W związku z powyższym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z materiałem 
dowodowym i wypowiedzenia w sprawie oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie  
14 dni (czternastu dni) od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Po ww. terminie zostanie  
podjęta decyzja w przedmiotowej sprawie.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice – wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wyna-
jęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu do 31 grudnia 2005 r., a które nadal wyrażają chęć wyremontowania 
lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, powinny – w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r.  
oraz w latach kolejnych – złożyć podanie na prezentowane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lokale do remontu.
Niezłożenie wniosku spowoduje automatyczne wykreślenie z rejestru osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
do remontu, bez odrębnego powiadamiania.
Ponadto informujemy, że lista osób, które dokonały aktualizacji w miesiącu lutym i w związku z tym są uprawnione 
do ubiegania się o lokal do remontu, będzie podana do publicznej wiadomości w terminie od 1 czerwca do 31 lipca, 
poprzez jej umieszczenie w gablocie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy pl. Inwalidów Wojennych 12 
oraz na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

DZIAŁKI POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Położone przy ul. Poziomkowej  
w Gliwicach, obr. Czechowice Północ

 działka nr 77/27 o pow. 1017 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 27 czerwca 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
153 100,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 15 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r. 

 działka nr 77/28 o pow. 1005 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 27 czerwca 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
151 500,00 zł  
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 15 200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/32 o pow. 818 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 27 czerwca 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
126 800,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 12 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/34 o pow. 1196 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 27 czerwca 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
176 700,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/35 o pow. 1218 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrz-
na droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 27 czerwca 2016 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
179 600,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 18 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/36 o pow. 1205 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – we-
wnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
177 900,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 800,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/37 o pow. 1190 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
175 900,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/38 o pow. 1175 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 12.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
173 900,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/39 o pow. 1170 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 12.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
173 300,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17.400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/40 o pow. 1164 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 –  

wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 29 czerwca 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
172 500,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17.300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/41 o pow. 1166 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 29 czerwca 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
172 800.00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 300,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/42 o pow. 1114 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – we-
wnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 29 czerwca 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
165 900,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 16 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/43 o pow. 1178 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – we-
wnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 29 czerwca 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
174 300,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/44 o pow. 1180 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 10.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
174 600,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/46 o pow. 1184 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 10.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
175 100,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/47 o pow. 1194 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 11.00 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
176 400,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 działka nr 77/48 o pow. 1197 m2 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa) 
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 11.30 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
176 800,00 zł 
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34 
Wadium: 17 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

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

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach

PRZYPOMINA

OGŁASZA
że 13 czerwca 2016 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 o godz. 10.00 odbędzie się 
I ustny przetarg nieograniczony na wysokość miesięcznej 
stawki czynszu dzierżawnego części nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze 
wieczystej nr GL1G/00066323/7, oznaczonej jako działka 
nr 9 obr. Przyszówka, położonej w Gliwicach przy ul. 
Wolności, z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany 
nr 41 oraz teren do obsługi. 
Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze 
wieczystej nr KW GL1G/00066323/7, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr 9, o powierzchni 15 450 m2,  
obręb Przyszówka, użytek B, położonej w Gliwicach przy 
ul. Wolności (powierzchnia do dzierżawy 13,50 m²).  
W postępowaniu przetargowym licytacji będzie podlegać 
stawka czynszu za dzierżawę terenu pod garaż.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego za nie-
ruchomość wynosi: 5,00 zł netto miesięcznie/ 1 m2 
terenu pod garaż.
Minimalne postąpienie: 0,10 zł 
Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 
150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100). 
Wadium należy wnieść w formie pieniężnej dokonu-
jąc przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 9, garażu nr 41, obręb Przyszówka oraz wpisać 
nazwę dzierżawcy”. Kwota wadium winna być uznana 
na rachunku do 9 czerwca 2016 r.
Wadium w dniu podpisania umowy dzierżawy staje się 
kaucją gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków 
umowy i pozostaje na koncie depozytowym Urzędu do 
dnia zakończenia umowy dzierżawy. Kaucja gwarancyj-

na stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania 
warunków dzierżawy. 
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu w ter-
minie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i złoże-
nia pisemnej dyspozycji wskazującej numer rachunku 
bankowego do dokonania zwrotu,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako zwycięzca 
przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawar-
cia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.
Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie prze-
targowe.
Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi nie później niż w ter-
minie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
UWAGA! Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 
Szczegółowe warunki przetargu zawierające specyfikację 
przetargową stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 
PM-2801/16 Prezydenta miasta Gliwice wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządowej z 17 maja 
2016 r. można znaleźć na stronie: https://bip.gliwice.
eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta.
Wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w for-
mie pisemnej, uprawniającego do udziału w przetargu 
w przypadku nieobecności osoby, z którą będzie zawie-
rana umowa dzierżawy.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
7 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 do godz. 14.20.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można 
uzyskać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 
31A, w pokoju nr 4, tel.32/338-64-25.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYkONUJĄCY ZADANIA Z ZAkRESU ADMINISTRACJI  

RZĄDOWEJ JAkO ORGAN WŁAśCIWY DO GOSPODAROWANIA  
NIERUChOMOśCIAMI SkARBU PAŃSTWA

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

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

 XDworskiej 11,  
pow. 83,81 m2 

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

Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 1500,00 zł.

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

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

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

Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium w wysokości 1000,00 zł.

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

 XUszczyka 31/I, pow.  
43,91 m2

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

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. 
Zwycięstwa 21 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do:

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 90/2016 do 13 czerwca 2016 r.
•	 nr 91/2016 do 13 czerwca 2016 r.

•	 nr 92/2016 do 13 czerwca 2016 r.
•	 nr 93/2016 do 14 czerwca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 89/2016 do 13 czerwca 2016 r.
•	 nr 94/2016 do 14 czerwca 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 13/SP/16 do 7 czerwca 2016 r.
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OGŁOSZENIA
NIERUChOMOśCI

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

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

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

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

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

 □ UL. LOTNIKóW 18, lokal nr 1, parter, pow. 49,85 m2  
+ piwnica: 2,88 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój 
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 700,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 9 czerwca 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. WOLNOŚCI 54, lokal nr 2, parter, pow. 47,60 m2  
+ piwnica: 7,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 800,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 10 czerwca 2016 r. od godz. 13.30. 
do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy 
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. TOSZECKA 24, lokal nr 9, II piętro,  
pow. 51,50 m2 + piwnica: 14,10 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 100,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2016 r. od godz. 15.00 
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. 
od godz. 9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 4 w Gliwicach,  
tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. DąBROWSKIEGO 23, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 37,04 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, spi-
żarka, przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 
do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. 
Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. WITKIEWICZA 36, lokal nr 7, I piętro,  
pow. 34,00 m2 + piwnica: 11,12 m2, pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, spiżarka
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 200,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2016 r. od godz. 14.30 
do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. 
od godz. 9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,  
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. KAROLA MIARKI 10a, lokal nr 2, parter,  
pow. 28,38 m2 + piwnica: 2,30 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 416,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 8 czerwca 2016 r. od godz. 14.10 
do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 14 czerwca 2016 r. od godz. 
9.40 do 9.50 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. PERKOZA 7, lokal nr 23, IV piętro, pow. 45,82 m2,  
2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazien-
ka, przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 9 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. PLACU JAŚMINU 10, lokal nr 6, poddasze, 
pow. 47,95 m2 + piwnica: 8,79 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, pomiesz-
czenie gospodarcze
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 600,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 8 czerwca 2016 r. od godz. 14.50 
do 15.05
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
14.30 do 14.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
Oddz. 2 przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

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

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

 □ UL. MIKOŁOWSKA 3, lokal nr III, parter oraz  
I piętro, pow. 299,80 m2, parter: 4 pomiesz-
czenia i WC, I piętro: 5 pomieszczeń, WC  
i 2 korytarze oraz wewnętrzna klatka schodowa
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 515 600,00 zł
Wadium: 25 800,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. WYSZYńSKIEGO 14a, lokal nr u-1, parter 
oraz I piętro, pow. 462,01 m2, parter: 9 pomiesz-
czeń, 2 korytarze i WC, I piętro: 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 249 500,00 zł
Wadium: 62 500,00 zł
Termin oględzin: 7 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.15

Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. SAWICKIEJ 11, lokal nr I, parter,  
pow. 137,91 m2 + 4 piwnice: 80,94 m2,  
10 pomieszczeń, 2 WC, komunikacja
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 218 200,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin oględzin: 9 czerwca 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.45
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. GORZOŁKI 17-17a, lokal nr II, piwnica, 
parter, I piętro, poddasze, pow. 113,73 m2,  
2 pomieszczenia na parterze, 1 pomieszczenie 
położone na 1 piętrze, 1 pomieszczenie poło-
żone na poddaszu, 2 pomieszczenia położone 
w piwnicy, klatka schodowa
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 6 czerwca 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 17 czerwca 2016 r.

 □ UL. DWORCOWA 43, lokal nr III, I piętro, pow. 
247,25 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze, 2 WC
Termin przetargu: 11 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 498 700,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł
Termin oględzin: 
22 czerwca 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
22 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.15 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 sierpnia 2016 r.

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

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki  
czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZETARG
1. ul. Matejki 3/U-8 front, parter, lokal użytkowy 
o powierzchni 170,13 m2 składający się z 13 pomiesz-
czeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – insta-
lacja elektryczna do wymiany, wodno-kanalizacyjną, 
WC , ogrzewanie – c.o. sieciowe.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się 
w obrębie staromiejskiego układu urbanistycznego 
Gliwic, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
A/270/50. W związku z powyższym wszelkie prace 
remontowe i/ lub modernizacyjne wymagają zgody 
konserwatora zabytków.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 
20,00 zł.
Wadium: 10 208,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 2,00 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Uwaga:
Do lokalu przynależna jest piwnica i śmietnik, stawka 
nie podlega licytacji i wynosi:
• powierzchnia piwnicy 15,91 m2 x 4,00 zł/m2 = 
63,64 zł. miesięcznie + podatek VAT wg aktualnej na 
dzień zapłaty stawki czynszu,
• powierzchnia śmietnika 3,60 m2 x 6,79 zł/m2 = 
24,44 zł. miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej 
na dzień zapłaty stawki czynszu.

II PRZETARG
1. ul. Liliowa 21 parter, lokal użytkowy o powierzchni 
283,97 m2 składający się z 12 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną – instalacja elektryczna 
do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie 
– brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 
9,00 zł.
Wadium: 7667,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystą-
pienia do przetargu odbędzie się 17 czerwca 2016 r.  
(piątek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (piątek) 
o godz. 10.15 według kolejności adresów lokali po-
danych w ogłoszeniu w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – 
kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, 
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po 
rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało 
wpłacone odpowiednio wcześnie , tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogła-

szającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji;
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunka-
mi technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, 
dzierżawy (załącznik nr 3);
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego reje-
stru oraz umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto 
albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego 
do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu przetargu.
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogło-
szeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. I O/ 
Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu techniczne-
go, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można 
zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Lokali Użytkowych, pok. 109, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. 
Dolnych Wałów 11, I piętro w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać do-
kument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty 
wadium a osoba przystępująca do przetargu w imie-
niu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium musi okazać dowód tożsamości oraz 
pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświad-
czone upoważniającej ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w prze-
targu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez 
prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy prze-
targu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub 
wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który 
przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w ter-
minie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora 
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 
6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przy-
gotowaniem lokalu do użytkowania najemca wyko-
nuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania 
lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 
9 czerwca 2016 r. (czwartek)
1. ul. Matejki 3 front, parter: godz. 9.00–9.30
2. ul. Liliowa 21 parter: godz. 10.00–10.15

I ustny przetarg ograniczony na zbycie prawa własności nieru-
chomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej 
• działkę nr 265 o pow. 0,0261 ha, obr. Łabędy, 

położoną w Gliwicach na południe od ul. Zofii 
Nałkowskiej, KW nr GL1G/00044691/7.

Termin przetargu: 22 czerwca 2016 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 41 943,00 zł
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną brutto i zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z art. 43 ustawy z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054  
z późn. zm.) i została skalkulowana na poziomie wartości 
gruntu, powiększonej o koszty sporządzenia operatu szacun-
kowego i inwentaryzacji.
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2016r. do godz. 16.00.

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 463 o powierzchni 95 m2, zlokalizo-

waną przy ul. Pułaskiego, obręb Przyszówka, 
KW GL1G/00120060/2.

Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 900,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.

NIERUChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

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

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

http://www.zgm-gliwice.pl
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Weźmiesz udział w biegu? Wielki powrót  
do I ligi!

Piłka nożna na… piasku!

5 czerwca odbędzie się VII Gliwicki Bieg Uliczny pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice. Trasa biegu głównego (10 km) popro-
wadzi z osiedla Kopernika do gliwickiej Radiostacji i z powrotem. 

To będzie prawdziwe święto bie-
gania – zapewniają organizatorzy, czyli 
Uczniowski Klub Sportowy KOMETA, 
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomi- 
cznych, Night Runners Gliwice oraz Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego oddział 
Gliwice. Imprezę wspiera Miasto Gliwice 
oraz Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W głównym biegu startować będą 
pełnoletni biegacze. Do pokonania będzie 
dystans 10 km. Start o godz. 10.00 z ul. 
Perseusza. Czas pokonania tego dystansu 
będzie mierzony elektronicznie w czterech 
kategoriach: kobiety, mężczyźni, pracownicy 
oświaty i członkowie Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. – Do głównego biegu zgło-
siło się już prawie 300 osób. Warto jednak 
wiedzieć, że zapisać się można również bez-
pośrednio przed biegiem, czyli w niedzielę, 

w Biurze Zawodów. Trzeba przyjść jednak 
odpowiednio wcześniej – podkreśla Adam 
Śniegórski, kierownik biegu. W dodatkowej 
kategorii VIP, na dystansie 2222 m, dobrą 
kondycją będą mogli wykazać się zaprosze-
ni goście. Udział w zawodach mogą wziąć 
również młodzi amatorzy sportu. Uczniowie 
szkół średnich i gimnazjaliści będą ścigać 
się na dystansie 1600 i 1100 metrów. Dla 
uczniów szkół podstawowych przygotowa-
no trasy o długości 900 i 400 metrów, a dla 
przedszkolaków przewidziano bieg na 200 
m. Jak co roku najlepsza i najliczniej repre-
zentowana szkoła otrzyma Puchar Prze-
chodni Prezydenta Miasta. Więcej informacji 
oraz regulaminy biegu na 10 km i biegów 
młodzieżowych znaleźć można na stronach: 
www.zsoe.gliwice.pl oraz gliwickibieg.pl. 
 (as)

Zawodniczki SPR Sośnica Gliwice wywalczyły awans do I ligi kobiet 
w piłce ręcznej. Podopieczne Macieja Haupy mają za sobą niesa-
mowity sezon. Wygrały wszystkie mecze w swojej grupie. Zwycię-
stwem zakończyły też walkę w barażach. 

Sośniczanki pokazały klasę w me-
czach barażowych i w przyszłym sezonie 
będą grać w I lidze. O wygranej zadecy-
dowały rzuty karne. W pierwszym meczu 
z Jutrzenką Płock gliwiczanki minimalnie 
uległy rywalkom – 23:24, ale w rewanżu 
wygrały – 24:23. 

O ostatecznym triumfie decydowa-
ły więc rzuty karne. Gliwiczanki egze-
kwowały je lepiej, dzięki czemu mogły 
świętować upragniony awans. Radość 
jest tym większa, że gliwicki klub wraca 
po siedmiu latach do I ligi piłki ręcznej 
kobiet. Od dwóch sezonów trenerem 
drużyny jest Maciej Haupa. Dla wie-
lu ludzi związanych ze środowiskiem 
szczypiorniaka w Gliwicach był to okres 
wytężonej pracy. – Udało nam się od-
budować system szkolenia klubu, który 
zawsze był dumą naszego miasta. Nie 
byłoby to możliwe bez zaangażowania 
wielu osób propagujących piłkę ręczną 
kobiet w Gliwicach – począwszy od za-

wodniczek, które zostawiły całe swoje 
serca na parkiecie. Gratulacje należą 
się  też  sztabowi  szkoleniowemu:  tre-
nerom, kierownikom i fizjoterapeutom. 
Całej społeczności lokalnej – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjne-
mu – GLIWICE” Krzysztof Zieliński, 
prezes Stowarzyszenia Piłki Ręcznej So-
śnica Gliwice. – Nie bez znaczenia była 
bardzo dobra współpraca z Wydziałem 
Kultury  i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w pozyskiwaniu środków 
na wsparcie naszej dyscypliny – dodał 
prezes Zieliński. Szef SPR Sośnica Gliwice 
podziękował też członkom wspierają-
cym i honorowym gliwickiego klubu, 
partnerom biznesowym i sponsorom, 
a przede wszystkim… kibicom, którzy go-
rąco dopingowali mistrzowską drużynę, 
zwłaszcza w trakcie spotkań w Gliwicach 
szczelnie wypełniając halę sportową 
w Sośnicy.

 (as)

11‒12 czerwca odbędzie się  
VIII Milenium Beach Soccer Cup.  
W Gliwicach pojawią się najlep-
si zawodnicy i trenerzy. 

Zawody zostaną rozegrane w Mile-
nium Arenie (ul. Płocka 16). 11 czerwca, 
o godz. 10.00, odbędą się rozgrywki 
grupowe, a 12 czerwca, o godz. 10.30, 
zaplanowane są finały. 

W turnieju weźmie udział m.in. KP 
Łódź, mistrz Polski w 2014 roku oraz 
Hemako Sztutowo, wielokrotny mistrz 
i wicemistrz Polski.

Poza rozgrywkami sportowymi 
organizatorzy zaplanowali atrakcje dla 
publiczności, m.in. konkursy i występ 
profesjonalnego DJ-a.

  (mm)
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Niedziela na rowerze!

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 
zaprasza na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem szlakiem 
kwitnących rododendronów. Start jak zwykle z gliwickiego Rynku, 
o godz. 9.00 w niedzielę, 5 czerwca. 

Trasa rajdu prowadzi m.in. przez Park 
Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Meta zlo-
kalizowana jest na terenie Zabytkowej 
Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach. 
– Długość trasy to około 30 km, trasa 

jest łatwa, a tempo turystyczne. W tro-
sce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni 
posiadać kaski rowerowe – informują or-
ganizatorzy. Szczegółowe informacje oraz 
regulamin rajdu są dostępne na stronie 
internetowej: gliwice.pttk.pl.  (as)
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