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Zdrowe  
Gliwice

To nowy miejski projekt edu-
kacyjny mający na celu zwrócenie 
uwagi mieszkańców naszego miasta 
na różne zagadnienia związane ze 
zdrowiem. Tematem najbliższego 
spotkania będzie osteoporoza, 
nazywana "cichym złodziejem ko-
ści".

Liderzy społeczni 
z Gliwic nagrodzeni

Po raz kolejny gliwiccy lide-
rzy społeczni zostali docenieni. 
Konkurs Prezydenta Miasta Gliwi-
ce honoruje osoby i organizacje, 
które w minionym roku szcze-
gólnie angażowały się w sprawy 
lokalnej społeczności i podjęły 
ciekawe inicjatywy.

20 lat KSSE. 
Gliwice dają 
dobry przykład

Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna ma 20 lat. Ma czte-
ry podstrefy, w których zatrud-
nienie znalazło ponad 59 tys. 
osób. Największą podstrefą KSSE 
i największym pracodawcą jest 
Podstrefa Gliwicka. 

INDUSTRIADA 2016
Pełna moc 11 czerwca

Oddajemy w Państwa ręce 
wyjątkowe, specjalne  
wydanie "Miejskiego 
Serwisu Informacyj-
nego – GLIWICE” po-
święcone tegorocznej 
Industriadzie. Już  
11 czerwca (sobota) 
również w naszym mie-
ście obchodzić będziemy 
coroczne święto Szla-
ku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskie-
go. Motywem przewodnim  
Industriady w tym roku 
są przemysłowe legendy.  
Stąd pomysł na mocno  
odmienioną okładkę  
"MSI” nawiązującą do 
tematu. Na stronach 6 
i 7 przygotowaliśmy też 
dodatek specjalny ze 
szczegółowym programem 
tegorocznej Industriady  
w naszym mieście. Naj-
więcej dziać się bę-
dzie w Nowych Gliwi-
cach (ul. Bojkowska 
37). Przeniesiemy się  
w przeszłość, by poznać 
życiorysy i historie 
dawnych przemysłowców 
związanych z Gliwicami. 
Życzymy miłej lektury 
i udanego świętowania 
już w sobotę 

– redakcja "MSI – GLIWICE”

Nowe Gliwice

RadiostacjaStara Fabryka Drutu

Muzeum Techniki   Sanitarnej

Czytaj więcej 
na str. 6 i 7

9

Kto da(ł)
więcej? Kto 
da(ł) mniej?

Ponad 2 mln zł planuje wydać 
w tym roku gliwicki samorząd na 
otwarte konkursy z zakresu kul-
tury. Poziom wydatków Gliwic na 
ten cel jest znacznie wyższy niż 
w innych miastach naszego regio-
nu.

https://gliwice.eu
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dRuga stRona W obIektyWIe

PaLMIaRnIa MIeJska. Wystawa roślin mięsożernych już za nami. Momentami  
było naprawdę drapieżnie… (fot. A. Sosnowski) 

KANAŁ GLIWICKI. Czasem słońce, czasem deszcz. Zawsze – pięknie. Zdjęcie nadesłane przez naszą Czytelniczkę. Dziękujemy. (fot. M. Ganszczyk)

oRLIk, uL. Jasna. Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.  
We wspólnej zabawie wzięły udział gliwickie rodziny zastępcze. (fot. Z. Daniec) 

aRnHeM. Studenci Politechniki Śląskiej zdobyli puchar za najlepszy design 
na międzynarodowych regatach kajaków betonowych BETONKANORACE 
2016 w Holandii. Gratulujemy! (fot. Politechnika Śląska)

PARK CHOPINA. Dzień Dziecka obfitował w wiele atrakcji dla najmłodszych.  
Gwiazdą wieczornego koncertu była Natalia Szroeder. (fot. Z. Daniec)
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7 czerwca w Ruinach Teatru Victoria świętowali społecznicy, liderzy gliwickiego trzeciego sektora. Podczas uroczystej gali rozstrzygnięty został 
konkurs Prezydenta Miasta Gliwice, w którym w pięciu kategoriach przyznano cenne nagrody.

Niemal siedemdziesiąt zgłoszeń do 
konkursu, pula nagród wynosząca 12 000 
złotych oraz cały rok pracy i osiągnięć we 
wszystkich branżach, które reprezentują 
gliwickie organizacje pozarządowe – to 
najkrótsze podsumowanie konkursu Lide-
rzy Społeczni Gliwic. Spośród marcowych 
zgłoszeń, dziesięcioosobowa komisja 
konkursowa wybrała te, które zdaniem 
jej członków najbardziej zasłużyły na 
nagrodę. W jednej kategorii głos oddano 
gliwiczanom. 

Mieszkańcy zdecydowali przyznać tytuł 
Inicjatywy Roku 2015 wspólnemu przed-
sięwzięciu Stowarzyszeń „Cała Naprzód” 
oraz „Przed Siebie”, jakim był Skup Kultury 
2015. Dzięki ocenie komisji konkursowej 
i decyzją Prezydenta Miasta Gliwice, 
tytułem Debiut Roku 2015 nagrodzona 
została Fundacja „Maszkety”. Wyróżnie-
nie w tej kategorii otrzymała Fundacja 
„Zacisze Grażyny”. W kategorii Biznesowy  
Dobroczyńca Roku laureatem została 
firma FLUOR. W ośmioletniej historii kon-
kursu to już trzeci raz, kiedy doceniono 
działalność prospołeczną i charytatywną 
tej spółki na rzecz lokalnej społeczności. 

Kolejna z pięciu kategorii to Organizacja 
Roku 2015. Laureatem został doskonale 
znany gliwiczanom w każdym wieku Hu-
fiec ZHP Ziemi Gliwickiej. Wyróżnienie 
w tej kategorii trafiło do Stowarzyszenia 
„Cała Naprzód”. Lider Społeczny Roku 
2015 to ostatnia kategoria konkursowa 

oraz jedyna, w której nagroda przyznawa-
na jest imiennie. Spośród nominowanych: 
Agnieszki Bilskiej, Wojciecha Kijewskiego, 
Stanisława Kristmana, Anety Lipiec, Rena-
ty nowak oraz Patryka Rempały komisja 
konkursowa wytypowała na lidera Anetę 
Lipiec ze Stowarzyszenia Animatorów 

Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Wy-
różnienie otrzymał Patryk Rempała z ZHP. 
Oprócz cennych nagród finansowych, dla 
laureatów przygotowano także dyplomy 
oraz statuetki wykonane przez uczestni-
ków Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza. 
Biznesowy Dobroczyńca Roku otrzymał 
także obraz pt. „Sikornik”, autorstwa Mar-
ty Meinhardt-Gawrońskiej, przekazany 
przez ZPAP Oddział gliwicko-zabrzański. 

Podczas gali nie zabrakło ciekawego 
programu. Gościem specjalnym był Paweł 
Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama 
Mickiewicza. Paweł Potoroczyn zwrócił 
uwagę na charakterystyczne dla polskiej 
rzeczywistości deficyty, które stanowią 
wyzwania dla społeczników oraz trzeciego 
sektora, a ten, jak stwierdził gość gali, jest 
predestynowany do działania w awangar-
dzie pozytywnych przemian społecznych 
we wszystkich pozostałych sektorach.

Oprawę muzyczną wieczoru za-
pewnił Kamil Pawłowski, kompozytor, 
pianista i kontrabasista. Laureatom gra-
tulujemy i dziękujemy za owocną pracę 
społeczną w Gliwicach.

 Zespół GCOP

AKTuALNOśCI

Liderzy Społeczni Gliwic nagrodzeni! 

Gwiazdy Nocy świętojańskiej
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10 autobusów obsługiwanych przez 20 kierowców z gliwickiego Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej będzie przewoziło uczestników 
światowych Dni Młodzieży. Ze wszystkich miast śląska to właśnie Gli-
wice zadeklarowały największe wsparcie dla Krakowa. 

Z Gliwic na Światowe Dni Mło-
dzieży zostanie udostępnionych sześć 
autobusów 18-metrowych i cztery 
12-metrowe, obsługiwane przez 20 
kierowców PKM Sp z o.o. Przez siedem 
dni będą wspomagać organizatorów 
Światowych Dni Młodzieży w obsłudze 
ruchu i transporcie uczestników ŚDM 
na terenie Krakowa. 

– Na prośbę organizatorów spo-
tkania w Krakowie skierowaną do 
KZK GOP odpowiedzieliśmy pełną 

mobilizacją. Wysyłamy maksymalne 
wsparcie, na jakie możemy sobie po-
zwolić. Jednocześnie jest to największe 
wsparcie z całego Śląska – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjne-
mu – GLIWICE” Henryk Szary, prezes 
PKM Gliwice.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się 
w Krakowie w dniach od 27 do 31 lip-
ca. Będą to drugie ŚDM organizowane 
w Polsce. Pierwsze odbyły się w 1991 r. 
w Częstochowie.  (mf)

Z Gliwic na światowe 
Dni Młodzieży
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24 czerwca przywitamy lato nie tylko pod gwiazdami, ale także w ich 
towarzystwie – na plenerowym koncercie wystąpią Sound’n’Grace, 
Ania Dąbrowska i Artur Rojek. Impreza odbędzie się na placu Krakow-
skim – Miasto Gliwice zaprasza.

Miejskie obchody Nocy Świętojań-
skiej odbędą się w piątek, 24 czerwca. 
O godz. 18.30 zaśpiewa zespół So-
und’n’Grace. Chór wykonujący gospel 
i soul wydał w 2015 roku z Tabbem 
świetnie przyjęty album „Atom”. Chó-
rzyści Sound’n’Grace mają też na swoim 
koncie współpracę z innymi artystami. 
Ich energetyczny koncert wprawi pu-
bliczność w dobry, wakacyjny nastrój.

Jako druga wystąpi Ania Dąbrowska. 
Artystka promuje swoją najnowszą płytę 
„Muzyka dla naiwnych marzycieli”. Ania Dą-
browska jest popową wokalistką, autorką 
tekstów i kompozytorką. Nagrywa i koncer-
tuje od 2004 roku, w tym czasie zdobyła 
wiele nagród, m.in. osiem Fryderyków. Jej 

charakterystyczny, ciepły głos i talent do 
opowiadania historii są gwarancją widowi-
ska na najwyższym muzycznym poziomie.

Na zakończenie Nocy Świętojańskiej 
zagra gwiazda wieczoru – Artur Rojek. 
Muzyk, kompozytor, wokalista, autor 
tekstów. Występował w formacjach 
Myslovitz i Lenny Valentino, obecnie 
nagrywa solo. Jest pomysłodawcą i dy-
rektorem artystycznym Off Festivalu, 
niedawno wydał też książkę autobio-
graficzną „Inaczej”. Koncert Artura Rojka 
to pozycja obowiązkowa dla wszystkich 
fanów alternatywnego grania. 

Koncerty zakończą się około godz. 
23.00. Organizatorem Nocy Świętojań-
skiej jest Miasto Gliwice.  (mm)

Artur Rojek Ania Dąbrowska
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Bimodalne możliwości
Dobiegła końca kolejna inwestycja śląskiego Centrum Logistyki SA 
w Gliwicach. Przy ulicy Portowej 28 został oddany do użytku bimo-
dalny magazyn o powierzchni 10 tys. m². Magazyn już działa i ma za 
sobą pierwsze dostawy. W nowoczesnej hali zatrudnienie znajdzie 
kilkadziesiąt osób.

Magazyn jest przeznaczony do ob-
sługi wyrobów przemysłowych m.in. 
branży papierniczej, chemicznej, me-
blarskiej i sprzętu AGD. Hala została 
wyposażona w tor kolejowy z zadaszoną 
rampą oraz doki do rozładunku samo-
chodów – dostawy towarów mogą się 
odbywać zarówno transportem kolejo-
wym jak i samochodowym.

 – Największym atutem naszej firmy 
jest multimodalność, czyli dostęp do 
trzech rodzajów transportu: drogowego, 
kolejowego i wodnego śródlądowego. 
Dostęp do autostrad A1 i A4, Drogowej 
Trasy Średnicowej, głównych szlaków 
połączeń kolejowych oraz Odrzańskiej 
Drogi Wodnej w postaci portu śródlą-
dowego i kanału Gliwickiego jest nie 
do przecenienia dla sektora usług logi-

stycznych. Dzięki temu budujemy trwałą 
przewagę konkurencyjną nad innymi fir-
mami z branży logistycznej – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– Gliwice” Robert Goc, kierownik Dzia-
łu Marketingu w ŚCL SA – Staramy się 
promować i rozwijać alternatywne dla 
samochodowego gałęzie transportu, któ-
re są bardziej przyjazne środowisku na-
turalnemu. Transport drogowy powinien 
być jedynie uzupełnieniem całego łańcu-
cha logistycznego na ostatnim odcinku, 
z miejsca przeładunku – w tym przypadku 
z magazynu do finalnego odbiorcy.

W magazynie pracę znajdzie kilka-
dziesiąt osób. Obecnie Śląskie Centrum 
Logistyki SA, którego większościowym 
udziałowcem (ponad 77%) jest samo-
rząd Gliwic, zatrudnia 160 pracowników.  

Łącznie na terenie firmy wraz z Oddzia-
łem Celnym, kontrahentami i podwyko-
nawcami zatrudnionych jest ponad 600 
osób. Dynamiczny rozwój firmy zapewniły 
inwestycje w infrastrukturę magazynową, 
terminal kontenerowy i tabor transpor-
towy. Od 2004 r. na rozbudowę spółka 
wydała w sumie ok. 69 mln zł. Dzięki tym 

wydatkom powstało 5 nowoczesnych 
magazynów klasy A o łącznej powierzch-
ni 25 tys. m² oraz terminal kontenerowy, 
którego operatorem jest firma PCC Inter-
modal. Terminal został powiększony do 
powierzchni 5 ha oraz wyposażony w 2 
suwnice bramowe. Ta inwestycja koszto-
wała 50 mln zł. (mf)

AKTuALNOśCI / INWeSTyCje

Niższe opłaty targowe

Dobre wieści dla osób zajmujących się handlem na targowiskach i gieł-
dzie samochodowej. Od 14 czerwca 2016 r. na terenie Gliwic będą 
obowiązywały nowe, niższe stawki opłaty targowej. 

Dotychczasowa opłata, w przypadku 
sprzedaży dokonywanej z ziemi, dla po-
wierzchni handlowej wynoszącej do 2 m2 

wynosiła 11 zł, przy 4 m2 - wzrastała do  
25 zł. Po zmianie, opłata naliczana za te 
same stanowiska sprzedaży w przypadku 
targowisk zorganizowanych wynosi odpo-
wiednio 10 zł i 15 zł, natomiast w przypad-
ku miejsc poza targowiskami - odpowied-
nio 13 zł i 18 zł. Jeżeli sprzedaż odbywa się 
np. na straganach o powierzchniach (przy-
kładowo): 2 m2, 4 m2, 8 m2, przed zmianą 
opłaty pobierane były w wysokościach 
odpowiednio: 13 zł, 21 zł, 37 zł, a obecnie - 
od straganów położonych na targowiskach 
- opłata wyniesie odpowiednio:13 zł, 18 zł 
i 26 zł, z kolei dla zlokalizowanych w innych 
miejscach - adekwatnie: 16 zł, 21 zł i 33 zł. 
Nowe stawki opłaty targowej będą obowią-
zywały również na terenie giełdy samocho-
dowej. Zmiany dotyczą zarówno stanowisk 
handlowych, jak i opłat pobieranych przy 
sprzedaży pojazdów (przewidziano większe 
zróżnicowanie opłat dla poszczególnych 
kategorii pojazdów).

– Do uiszczania opłaty targowej są zo-
bowiązane wszystkie podmioty dokonujące 

sprzedaży na targowiskach, przy czym na 
podstawie przepisów ustawy z 12.01.1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych, tar-
gowiskiem jest każde miejsce, w którym 
prowadzona jest sprzedaż, za wyjątkiem 
sprzedaży w budynku. Pojęcie to obejmuje 
w swym znaczeniu zarówno targowiska 
zorganizowane jak i niezorganizowane - 
tzw. sprzedaż uliczną, stałą lub okazjonalną, 
prowadzoną poza wyznaczonymi do tego 
miejscami. Nowa uchwała ujednolica i do-
precyzowuje tytuły pobieranych opłat, co 
do zasady obniża wysokości stawek, a także 
różnicuje opłaty według kryterium miejsca 
prowadzenia sprzedaży – dla targowisk zor-
ganizowanych, gdzie sprzedający ponoszą 
więcej dodatkowych kosztów za korzystanie 
z targowiska, wprowadzono niższe stawki 
– wyjaśnia Alicja Knyps, naczelnik Wydziału 
Podatków i Opłat.

Niższe opłaty zostały wprowadzone 
na podstawie uchwały Rady Miasta Gli-
wice z dnia 19.05.2016 r. nr XVI/380/2016 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia na terenie miasta Gliwice opłaty 
targowej oraz określenia wysokości sta-
wek dziennych opłaty targowej. (mf)
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Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy zbiorników re-
tencyjnych 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 
niżej terenach. Plany Zarządzania Ry-
zykiem Powodziowym opracowywane 
przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wod-
nej wykazały, że Gliwice mają najwyż-
szy (5, w skali 1‒5) poziom zagrożenia 
powodziowego.

Jednym z zadań samorządu jest 
zapewnienie skutecznej ochrony prze-
ciwpowodziowej mieszkańcom, dlatego 
Miasto Gliwice przekształci tereny za-
lewowe przy potoku Ostropka w suche 
zbiorniki. W 2012 roku została przepro-
wadzona hydroanaliza, w wyniku której 
wskazano szereg rozwiązań mających 
zapewnić bezpieczeństwo powodzio-
we całemu regionowi. Tereny między  
ul. Słowackiego i ul. Dolnej Wsi są ele-
mentem tego kompleksowego planu. 
Powstaną tam trzy zbiorniki retencyjne. 

– Zbiorniki będą wypełniać się wodą tylko 
podczas bardzo intensywnych opadów, 
stwarzających zagrożenie powodziowe. 
W pozostałym czasie będą rekreacyjnym 
terenem zielonym. Zdajemy sobie sprawę, 
że te tereny są ważne dla mieszkańców, 
dlatego nie zamierzamy stawiać tam 
żadnego ogrodzenia – mówi Mariola Pen-
działek, 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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Branża logistyczna w Gliwicach stale się rozwija. Pojawiają się nowe firmy i nowoczesne 
magazyny. Kolejny został właśnie otwarty przy ul. Portowej 28

Zbiorniki retencyjne 
na potoku Ostropka 
– konsultacje
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20 lat KSSe. Gliwice dają dobry przykład
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Katowicka Specjalna Strefa ekonomiczna ma 20 lat. Została powołana rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. utworzono ją, by wspie-
rała i przyspieszała procesy restrukturyzacyjne oraz tworzyła nowe miejsca pracy 
w regionie. Te założenia zostały zrealizowane. Obecnie KSSe ma cztery podstrefy, 
w których zatrudnienie znalazło ponad 59 tys. osób. Największą podstrefą KSSe 
i największym pracodawcą jest Podstrefa Gliwicka.

KSSE zajmuje powierzchnię 
2348 ha na terenie wojewódz-
twa śląskiego, opolskiego i ma-
łopolskiego. Tworzą ją podstrefy: 
gliwicka, jastrzębsko-żorska, 
tyska i sosnowiecko-dąbrowska. 
Od lat KSSE jest liderem wśród 
polskich specjalnych stref eko-
nomicznych. Na jej terenie działa 
ponad 260 firm, które zainwesto-
wały ponad 28 mld złotych oraz 
utworzyły ponad 59 tys. miejsc 
pracy. Są to głównie inwestorzy 
z kapitałem amerykańskim, wło-
skim, japońskim, polskim, nie-

mieckim i hiszpańskim. W 2015 r. 
KSSE została uznana za najlepszą 
strefę ekonomiczną w Europie, 
zajęła też 2. na świecie miejsce 
w rankingu stref ekonomicznych 
fDi Global Free Zones of the Year 
2015. Na terenie KSSE ulokowało 
się wiele znaczących firm, m.in.: 
Fiat, NGK Ceramics Polska, 
Brembo Poland, Isuzu Motors 
Polska, Guardian Częstochowa, 
TRW Poland, Electrolux, Roca, 
Capgemini, Steria i General 
Motors Manufacturing Poland 
– największa inwestycja KSSE 
i największy pracodawca strefy, 
który w Gliwicach ulokował 
kluczową dla koncernu fabrykę 
samochodów marki Opel. Ta 
inwestycja rozpoczęła okres 
intensywnego rozwoju, który 
wywindował Gliwice na pozycję 
jednego z najbogatszych miast 
w Polsce.

Gliwice w czołówce
Gliwicka Podstrefa Ekono-

miczna została utworzona w 1996 
r. Ma powierzchnię ponad 1036 
ha i stanowi największą część 
KSSE. Jest też największym pra-
codawcą spośród wszystkich pod-
stref KSSE. Działa tu 97 firm i 6 
deweloperów, którzy zatrudniają 
23,8 tys. osób. Tylko na terenie 
Gliwic swoją działalność prowadzi 
70 firm i 5 deweloperów, a pracę 
znalazło 20,1 tys. osób. Zatrud-
nienie w podstrefie sukcesywnie 

rośnie – tylko w okresie od 2012 r. 
do 2015 r. zwiększyło się o ponad 
6 tys. miejsc pracy. W gliwickiej 
podstrefie działają głównie firmy 
z branży motoryzacyjnej, logi-
stycznej, maszynowej, metalo-
wej, elektrycznej, elektronicznej, 
informatycznej, poligraficznej, 
budowlanej, chemicznej i papier-
niczej. Największym pracodawcą 
jest niewątpliwie fabryka Opla, 
ale Gliwice wybrały też inne fir-
my, ponieważ miasto stworzyło 
im odpowiednie warunki pod 
inwestycje. Wśród największych 
atutów Gliwic pod względem 
atrakcyjności terenów inwestorzy 
zgodnie wymieniają lokalizację 
oraz infrastrukturę. W mieście 
przecinają się dwie autostrady – 
A1 i A4, które umożliwiają szybki 
i łatwy dojazd do największych 
miast Europy, powstała DK 88 
i kluczowa dla komunikacji regio-

nu Drogowa Trasa Średnicowa. 
Gliwice dysponują też ogromnym 
potencjałem ludzkim – Politech-
nika Śląska kształci specjalistyczne 
kadry – absolwenci gliwickich 
uczelni są chętnie rekrutowani na 
wysokie stanowiska lub zakładają 
własne firmy. To solidne zaplecze, 
które przyciąga inwestorów i sty-
muluje tempo rozwoju gliwickiej 
podstrefy. Z 389,4 ha zostało 
udostępnionych inwestorom już 
356,9 ha. To oznacza, że strefa 
Gliwice jest niemal pełna, a pod 
inwestycje pozostały ok. 32 ha.

Strefa daje zyski
Nowe inwestycje i stały rozwój 

gliwickiej podstrefy ekonomicznej 
mają istotne znaczenie dla kondy-
cji finansowej miasta. W 2015 r. 
dochody budżetu Miasta Gliwice 
z podatku od nieruchomości pła-
conego przez podmioty działające 
na terenie gliwickiej podstrefy 
KSSE wyniosły ponad 24 mln zł. 
W 2016 r. będzie to już ponad 
28,4 mln zł, a w 2017 r. – według 
prognoz – ponad 36 mln zł. Wzrost 
związany jest z pojawieniem się 
nowych budynków i obiektów, 
które zostaną opodatkowane 
oraz wygaśnięciem ustawowego 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości dla fabryki Opla. W latach 
2010–2016, z podatku od nieru-
chomości płaconego przez firmy 
działające w podstrefie, do miej-
skiego budżetu wpłynęło ponad 
141 mln zł.  (mf)

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic:
– Strefa znacząco wpłynęła na rozwój miasta – daje 
tysiące miejsc pracy, gliwiczanie dobrze zarabiają, 
inwestorzy wnoszą podatki do miejskiego budżetu. 
Nie byłoby gliwickiej podstrefy, gdyby nie wygrana 
w wyścigu o ulokowanie zakładów Opla w naszym 
mieście. Po trudnej walce zdobyliśmy tę inwesty-

cję, koncern zdecydował się na Gliwice i dzięki temu zapadła decyzja 
o włączeniu Gliwic do tworzącej się strefy ekonomicznej. Przez 20 lat 
strefa bardzo się zmieniła. Obecnie z niemal 400 ha większość terenów 
jest już zagospodarowanych. Mamy dobrą reputację, dlatego inwe-
storzy bardzo chętnie wybierają naszą podstrefę na lokalizację swoich 
firm i zakładów. Możemy wybierać firmy, na których najbardziej nam 
zależy, które mają najbardziej zaawansowaną działalność biznesową, 
opartą na najwyższych technologiach, które zatrudniają wykształ-
conych pracowników oferując im dobre warunki. Podczas gdy inne 
gminy walczą o inwestorów, my mamy komfort dokonywania wyboru.

Andrzej Korpak, dyrektor generalny zakładu Ge-
neral Motors Manufacturing Poland (od 1996 
r. w Gliwicach):
– 20 lat temu wybraliśmy Gliwice. Jak pokazały 
lata współpracy, to była bardzo dobra decyzja. Wy-
śmienita współpraca z władzami miasta, położenie 

geograficzne Gliwic, infrastruktura drogowa, bliskość autostrad A1 i A4, 
transport wodny, a także dostępność wyspecjalizowanej kadry bardzo 
dobrej uczelni technicznej to aspekty, które zaważyły na naszej decyzji 
o lokalizacji fabryki samochodów marki Opel właśnie w tym mieście. Je-
steśmy obecni w gliwickiej podstrefie od samego początku jej istnienia. 
Z zadowoleniem obserwujemy, jak prężnie działa, pozyskuje kolejnych 
znaczących inwestorów i zapewnia miejsca pracy tysiącom ludzi.

Rafał Lechowski, dyrektor gliwickiego zakładu 
Kirchhoff Automotive (w Gliwicach od 2006 r.):
‒ Gliwice to dobre otoczenie biznesowe, 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 świadczy już sam rozmiar gliwickiej strefy, która jest 
największa w całej Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Brunon Gabryś, prezes zarządu AIuT Sp. z o.o. 
(w gliwickiej podstrefie od 2007 r.):
‒ Działalność AIUT przenieśliśmy do KSSE podstrefy 
Gliwice w 2007 roku. Była to bardzo dobra decyzja. 
Pozyskanie dużej przestrzeni pozwoliło na dynamiczny 
rozwój naszej działalności. Obecnie kończymy budowę 

kolejnego budynku, który da nam łącznie 13,5 tys. m2 powierzchni i moż-
liwość dalszego rozwoju. Strefa to także ulgi, dobre sąsiedztwo i dogodny 
dojazd dla naszych partnerów biznesowych, to również imponujące zmiany 
jakie dokonały się w regionie i satysfakcja z ich współtworzenia.

jerzy Łoik, prezes Podstrefy Gliwickiej KSSe:
– Znaczenie strefy dla rozwoju Gliwic jest większe 
niż wynikałoby to z parametrów samej Podstrefy 
Gliwickiej, takich jak miejsca pracy na terenie 
strefy i poniesione przez inwestorów nakłady in-
westycyjne. Istotne jest oddziaływanie strefy na 

aktywność gospodarczą poza terenem strefy. Są to zlecenia dla firm 
zlokalizowanych poza strefą na prace projektowe, wykonawcze oraz 
różnego rodzaju usługi. Kreuje to dodatkowe miejsca pracy.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2016 (799), 9 czerwca 20166

NIe PRZeGAP!

już w sobotę, 11 czerwca, odbędzie się coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego. W tym roku 
gliwicka część Industriady odbędzie się w Nowych Gliwicach (w tej lokalizacji zaplanowano najwięcej atrakcji i finał 
miejskich obchodów), a także w Radiostacji, Starej Fabryce Drutu i Muzeum Techniki Sanitarnej. Hasłem tegorocznego 
festiwalu są przemysłowe legendy, zatem – pora ruszyć ich tropem!

11 czerwca na terenie Nowych Gli-
wic przy ul. Bojkowskiej 37 powstanie 
Miasteczko Przeszłości. Każdy, kto 
weźmie udział w gliwickiej Industria-
dzie, przeniesie się w czasie do epoki, 
w której o potędze i zamożności miasta 
decydowały kopalnie, huty, odlewnie 
i fabryki. Zarządzali nimi sprawni 
przedsiębiorcy, tacy jak: john Baildon 
i Friedrich von Reden, budowniczowie 
pierwszych pieców hutniczych w mie-
ście i Kanału Gliwickiego oraz johann 
Holzhausen, mistrz budowy maszyn 
parowych.

„Miasteczko nad rzeką, kopalnie 
węgla, szyby wiertnicze, których 
rytmiczny stukot roznosił wiatr, po-
tężne hałdy, czarne i piętrzące się aż 
do nieba, na których nocą tańczyły 
czarne i błękitne ogniki” – tak przed-
wojenne Gliwice opisywał Horst Bienek 
w „Pierwszej polce”. Klimat tamtych 
czasów zbudują aktorzy w kostiumach 
z epoki, którzy będą przechadzać się 
wśród uczestników Industriady i wcią-
gać ich do wspólnej zabawy. Uwaga! 
Mieszkańcy, którzy przyjdą w stroju 
inspirowanym Belle Epoque, wezmą 

udział w konkursie na najlepsze prze-
branie. Najoryginalniejsze pomysły 
zostaną nagrodzone.

Odbędzie się także inscenizacja 
komiksu „Człowiek z żeliwa” Mikoła-
ja Ratki – trzonem scenografii będzie 
specjalnie wykonany piec hutniczy. 
Będzie można zrobić sobie stylizowane 
zdjęcie, nie zabraknie też warsztatów, 
gier, zabaw dla najmłodszych i atrakcji 
dla miłośników techniki.

Między dworcem PKP, Radiostacją a Oddziałem Odlewnictwa Artystycznego będzie kursował specjalny INDubus. Przejazd INDUbusem jest darmowy.

15.00‒20.00: „Pionierzy śląskiego 
przemysłu – gliwickie tropy” – 
warsztaty artystyczne, historyczne 
gry i zabawy, wystawy, pokazy w sce-
nerii dawnej kopalni „Gliwice”
15.00‒20.00: wystawa planszowa 
„Człowiek z żeliwa” – Królewska 
Odlewnia Żelaza staje się na niej 
scenerią tragicznej historii miłosnej
15.30, 17.00, 18.30: „Żeliwna opo-
wieść” – oprowadzanie po wystawie 
„Słusznie słyną dziś Gliwice…”, inte-
raktywnej przestrzennej ekspozycji, 
dzięki której można poznać historię 
odlewnictwa artystycznego w Gliwi-
cach oraz dzieje tutejszego przemy-
słu, regionu i miasta
15.30, 17.00, 18.30: „Pionierzy ślą-
skiego przemysłu – Reden, Baildon 
i Holzhausen” – warsztaty przybli-
żające sylwetki gliwickich przemy-
słowców
15.30, 17.00, 18.30: „Zaułek 
jubilera” – warsztaty z wykorzy-
staniem replik żeliwnej biżuterii 
ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
15.30, 17.00, 18.30: „śląscy prze-
mysłowcy i ich baśniowe pałace” – 
zajęcia przypominające największych 
potentatów przemysłowych z rodów 

magnackich – Donnersmarcków, Bal-
lestremów i Schaffgotschów
15.00‒19.30: „Skarby Królewskiej 
Odlewni Żelaza” – warsztaty malo-
wania żeliwnych replik
15.00, 16.00, 17.00, 18.00: „odlew-
nictwo – żywa opowieść” – pokazy 
formowania ręcznego i odlewania
15.00‒19.30: „Tworzenie formy 
odlewniczej” – warsztaty
15.00‒19.00: „W tych murach nie 
spotkasz już górników” – oprowa-
dzanie po terenie dawnej kopalni 
„Gliwice”, przewodnikiem będzie 
Józef Gumienny, dyrektor 
Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju

15.00‒19.00: „Literackie spotkania 
ze śląską legendą” – czytanie legend 
śląskich związanych z górnictwem 
w bibliotece Gliwickiej Wyższej Szko-
ły Przedsiębiorczości

Finał Industriady 2016 
w Gliwicach

20.00‒22.00: koncert 
„Krzysztof Kobyliński 
i przyjaciele” w wy-

konaniu 

m.in. Hanny Banaszak, Krzysztofa 
Kobylińskiego, Orkiestry AUKSO 
Marka Mosia oraz Jakateriny i Sta-
nisława Drzewieckich, w programie 
fragmenty projektów „Sagrada Fa-
milia” i „Ethnojazz Orchestra”

Nowe Gliwice (ul. Bojkowska 37)
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pełna moc 11 czerwca!

Warto wiedzieć, że...
Nowe Gliwice wyrosły na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”. Dzisiaj w miejscu dawnej „Glewitzer Grube”, bo tak brzmiała 

niemiecka nazwa zakładu górniczego na Trynku, mieści się Górnośląska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Rozwoju z Centrum edu-
kacji i Biznesu – Nowe Gliwice, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości oraz wiele firm z branży nowych technologii, a także Oddział 
Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach z nowoczesną ekspozycją multimedialną. Wśród eksponatów są głównie dziewiętnasto- 
 i dwudziestowieczne wyroby gliwickiej Królewskiej Odlewni Żeliwa. Na zrewitalizowanym obszarze Nowych Gliwic nadal można natknąć 

się na ślady świetności gliwickiego przemysłu wydobywczego – budynki dawnej cechowni i maszynowni zostały zachowane i dominują nad 
otoczeniem, w którym ulokowały się siedziby innowacyjnych firm. Elewacje zabytkowych obiektów zostały oczyszczone, a nowa aluminiowa 
i drewniana stolarka odtwarza pierwotne podziały przeszkleń. Tam, gdzie było to możliwe, zachowano oryginalne posadzki, balustrady 
i klinkierowe okładziny ścian. Całość robi niesamowite wrażenie.

 Szlak Zabytków Techniki Województwa śląskiego łączy 36 różnych obiektów związanych z kulturą dziedzictwa przemysłowego naszego 
regionu. W skład szlaku wchodzą m.in. obiekty związane z tradycją górniczą, hutniczą i energetyką. Obok Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach, na 
terenie którego zaplanowanych jest najwięcej atrakcji w ramach miejskiej Industriady 2016, znajdują się na nim także dwie inne lokalizacje: Muzeum Techniki Sanitarnej 
i Radiostacja. Oba te miejsca będzie można odwiedzić w trakcie Industriady. Muzeum Techniki Sanitarnej mieści się w starej przepompowni ścieków, która przypomina 
mały dworek i została z pietyzmem odrestaurowana. Radiostacja to zbudowana z drewna modrzewiowego wieża antenowa – najwyższa wolno stojąca konstrukcja 
drewniana w Europie. Do jej budowy nie użyto ani jednego stalowego gwoździa. 

Organizatorami Industriady 2016 w Gliwicach jest Miasto Gliwice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Muzeum w Gliwicach, GAPR oraz GWSP z siedzibą w Gliwicach.

Muzeum Techniki Sanitarnej (ul. Edisona 16)

Stara Fabryka Drutu (ul. Dubois 22)

13.00‒15.30: zespół mażoretek „Werwa” 
– występ
13.00‒16.30: „Budowa tajemniczego  
mechanizmu” – zabawa
13.00‒16.30: „Kraina wesołych  
kropelek” – zajęcia dla dzieci
13.00‒16.30: zwiedzanie oczyszczalni, 
eksperymenty laboratoryjne
13.00‒16.30: warsztaty ceramiczne,  
warsztaty jazdy na skimboardzie,  
pięciobój wodny, przeciąganie liny
16.30‒17.00: pokaz wojskowy

12.00‒14.00: „Lufcik na Korbkę: Przygody małego Beboka Papioka” – 
przedstawienie i warsztaty dla dzieci
12.00‒22.00: „Sztuka drutu” – instalacja i wystawa
14.15‒16.15: „Autobus odjeżdża 6.20” – pokazy filmu z 1954 roku
17.00‒18.00: „August Wilhelm Hegenscheidt. Portret wielkiego ślą-
skiego przemysłowca” – przedstawienie
18.00‒20.00: „Warsztaty kreatywne” – tworzenie biżuterii oraz drzewka 
szczęścia

15.00‒18.00: „Radiostacja w 
szczegółach” – gra terenowa
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00: 
„uwaga! Tu Gliwice” – emisje filmu
15.00‒20.00: „Magiczne oko 
– pierwsze odbiorniki radiowe 
przeznaczone dla masowego od-
biorcy” – wystawa przedwojennych 
odbiorników radiowych
15.00‒20.00: „Radioreaktywacja” – 
warsztaty i pokazy SP9PDF Akade-
mickiego  Klubu Krótkofalowców
17.00‒18.00: „Budujemy wieżę” – 
warsztaty konstruktorskie dla dzieci
17.00‒18.00: „Historia radiofonii  
na Górnym śląsku  
w okresie  
międzywojennym” – 
prelekcja 
Henryka 
Grzonki

Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  23/2016 (799), 9 czerwca 2016 7

(mm)



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2016 (799), 9 czerwca 20168

eKOLOGIA / ZDROWIe

koLoRy 
MIasta

15 czerwca w Centrum Handlowym FORuM odbędzie się druga prelekcja w ramach nowego, miejskiego pro-
jektu pt. „Zdrowe Gliwice”. Tematem będzie osteoporoza. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. n. med. Wojciech 
Pluskiewicz – absolwent, a obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny śląskiego uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

Zdrowe Gliwice to nowy projekt przy-
gotowany i organizowany przez Miasto 
Gliwice przy współudziale Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Główny cel? Edukacja 
zdrowotna mieszkańców. W ramach pro-
jektu organizowane są spotkania tema-
tyczne poświęcone różnym zagadnieniom 
zdrowotnym. 11 maja odbyła się pierwsza 
prelekcja. Tematem była otyłość. Drugie 
spotkanie, które odbędzie się 15 czerw-
ca w Centrum Handlowym Forum przy 
ul. Lipowej 1 w Gliwicach (godz. 18.00),  
dedykowane będzie osteoporozie.

Cichy złodziej kości. 
Co ty o nim wiesz?

Osteoporoza to choroba cywilizacyjna, 
która dotyczy społeczeństw wysokoroz-
winiętych – głównie kobiet po sześćdzie-
siątym roku życia, ale nie tylko. – Liczbę 
chorych szacuje się na 5-10 proc. ogółu 
społeczeństwa – mówi prof. Pluskiewicz, 
który w najbliższą środę podzieli się wie-
loma informacjami dotyczącymi oste-
oporozy. – Podstawowym problemem są 
złamania powstające w wyniku upadku 
z wysokości własnego ciała, mogące pro-

wadzić do inwalidztwa, a nawet zgonu 
w wyniku powikłań – dodaje specjalista. 
Osteoporoza nazywana jest „cichym zło-
dziejem kości”. Bardzo trudno zdiagnozo-
wać ją na wczesnym etapie. Proces zaniku 
kostnego uwypukla się zazwyczaj dopiero 
po wystąpieniu złamania. 

 Gliwiczanie, którzy przyjdą do CH Fo-
rum na prelekcję dowiedzą się, że wbrew 
powszechnej opinii, osteoporozę można 
leczyć. – Medycyna dysponuje szeregiem 
leków, które w znacznym stopniu mogą 
zmniejszać występowanie różnego rodza-
ju złamań, nawet o połowę. To już dużo. 
Aby jednak skutecznie walczyć z osteopo-
rozą przyjmowanie samych leków nie wy-
starczy. Trzeba zmienić przyzwyczajenia 
żywieniowe, zrezygnować z używek oraz 
regularnie ćwiczyć. Być aktywnym – do-
daje prof. Pluskiewicz. Niestety, jak każda 
choroba przewlekła, osteoporoza wymaga 
systematyczności i cierpliwości ze strony 
pacjenta. Efekty nie są natychmiastowe, 
leki trzeba brać latami. Co zrobić? Jak 
poradzić sobie z tym schorzeniem? Czy 
profilaktyka jest możliwa? Na te i inne 
pytania odpowiedzi padną w trakcie śro-
dowego spotkania.

Czy ta waga może kłamać?
Pierwsze spotkanie w ramach projektu 

Zdrowe Gliwice odbyło się 11 maja i było 
poświęcone otyłości. Prelekcję prowadziła 
mgr Agnieszka Bratek – specjalista z zakresu 
dietetyki i planowania żywienia. Mieszkań-
cy Gliwic mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań – pomiaru i analizy ciała. Omawiano 
też największe problemy żywieniowe. – Aby 
organizm mógł prawidłowo funkcjonować 
potrzebuje kilkudziesięciu składników po-
karmowych. Niedobór wielu z nich może 
pogarszać kondycję, nasilać nadwagę lub 
stać się przyczyną poważnych schorzeń. 
Dieta musi był właściwie zaplanowana. 
Nie tylko pod kątem kalorycznym, ale także 
odżywczym – mówiła w trakcie spotkania 
Agnieszka Bratek. – Podstawą powinny 
być nisko przetworzone produkty zbożowe, 
ziemniaki oraz surowe warzywa i owoce. 
Ważne jest wyrobienie nawyku częstego 
spożywania warzyw, które dostarczają zni-
kome ilości energii, za to obfitują w cenne 
składniki mineralne i witaminy – tłumaczyła 
specjalistka. Ważna jest nie tylko jakość, ale 
również ilość. – Przerwy między posiłkami 
nie powinny być dłuższe niż 4 godziny. Co-

dziennie powinniśmy spożywać od 4 do 5 
posiłków. Bezwzględnie nie należy jeść rza-
dziej niż 3 razy dziennie. Zbyt długie przerwy 
między posiłkami potęgują nadwagę oraz 
sprzyjają zaburzeniom w gospodarce wę-
glowodanowej i lipidowej prowadząc do 
rozwoju otyłości, cukrzycy i chorób układu 
krążenia – podkreślała mgr Bratek. Obecni 
na spotkaniu gliwiczanie dowiedzieli się 
też w jaki sposób komponować posiłki, by 
były nie tylko zdrowe, ale i smaczne. Ważne 
jest odpowiednie zestawienie produktów 
pod względem smaku, zapachu, barwy 
i konsystencji. Jak podkreślała ekspertka, 
poprawia to wydzielanie soków trawiennych 
i wpływa na lepsze wykorzystanie składni-
ków pokarmowych.  (as)

Zdrowe Gliwice: Osteoporoza. Nie lekceważ jej!

Zabrania się wyrzucania śmieci  
w miejscach niedozwolonych,  

zwłaszcza w lasach oraz na brzegach jezior i rzek
Wszystkie odpady komunalne muszą być bezwzględnie składowane w miejscach do 
tego przeznaczonych i przekazane przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Śmieci należy 
segregować w celu ponownego wykorzystywania w procesie odzysku lub recyklingu.

Odpady z gospodarstw domowych można także samodzielnie dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Rybnickiej. W punkcie bezpłat-
nie przyjmowane są odpady wielkogabarytowe (rowery, meble, dywany), odpady 
zielone (trawa, liście, gałęzie), odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, 
folia), zużyte opony, chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki), zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Elektrośmieci są także zbierane 
podczas miejskich zbiórek w terenowych punktach odbioru.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, 
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 

podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 145 Kodeksu Wykroczeń

STOP DZIKIM  
WySyPISKOM śMIeCI!

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i usług Komunalnych urzędu Miejskiego  
w Gliwicach informuje, że na stronie www.segreguj.gliwice.eu w zakładce  

HARMONOGRAMy dostępne są nowe harmonogramy:
• wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 2016‒2017,
• wywozu odpadów segregowanych w workach koloru: żółtego, zielonego, niebieskiego i brązowego 

w zabudowie jednorodzinnej 2016‒2017.
Harmonogramy te będą dostarczane mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej do skrzynek pocztowych 
przez firmę Remondis.

Masz piękny balkon albo 
ogródek? Pochwal się!

Trwa miejski konkurs na najładniejszą aranżację balkonu i ogrodu. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca.

Ocenie podlegają: aranżacja balko-
nów i ogródków, dobór roślin i pomy-
słowość wykonania. Dla zwycięzców 
przewidziane są nagrody. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest wypełnie-
nie karty zgłoszeniowej (regulamin i karta 
dostępne są na stronie www.gliwice.
eu w zakładce EKOLOGIA) i złożenie jej 

w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskie-
go. Szczegółowe informacje są dostępne 
pod numerem telefonu 32 238 54 82.

Konkurs na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy jest organizo-
wany co roku. Celem jest zachęcenie 
mieszkańców do dbałości o estetykę 
najbliższego otoczenia.  (mm)

Balkon przy ul. Daszyńskiego
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Nigdy nie jest za późno na realizację marzeń, a aktorstwem można się zająć w każdym wieku. Wystarczą dobre 
chęci, ciężka praca i inspirujący nauczyciele. Z tego założenia wyszli członkowie grupy dorosłych ze Studia Ak-
torskiego Teatru Wit-Wit i przygotowali spektakl „Roxy”. Premiera zaplanowana jest na 13 czerwca.

„Roxy” to przedstawienie 
oparte na motywach znanego 
musicalu „Chicago”. Spektakl za-
bierze widzów do wielkiego ame-
rykańskiego miasta. Czas akcji to 
lata dwudzieste XX wieku, a więc 
gangsterskie porachunki, prohi-
bicja i... kabarety. Główne bo-
haterki, Velma Kelly i Roxy Hart, 
odsiadują w więzieniu wyroki 
za zabójstwa. Jedna z nich była 
gwiazdą kabaretu, druga dopie-
ro marzyła o karierze scenicznej. 
Która odniesie sukces w nowych, 
nietypowych warunkach? Trzeba 
się przekonać na premierze spek-
taklu grupy aktorskiej ze studia 
Wit-Wit, 13 czerwca w Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85). Przedstawie-
nie rozpocznie się o godz. 19.00. 
Bilety dostępne są w Studiu Ak-
torskim Teatru Wit-Wit (ul. Jana 
Pawła II 15).

Aktorzy występujący 
w „Roxy” to pasjonaci, którzy 
– podobnie jak Roxy Hart –  

marzyli o występie na prawdzi-
wej teatralnej scenie. Pomysł 
powołania grupy dorosłych 
narodził się w gronie rodziców, 
których dzieci uczęszczają na 
zajęcia do Studia Aktorskiego 

Teatru Wit-Wit. Instruktorzy 
– Ewa i Stanisław Witomscy, 
zawodowi aktorzy prowadzący 
studio – przyklasnęli tej inicjaty-
wie i wzięli pod swoje skrzydła 
dorosłych adeptów aktorstwa.

– Próby zaczęliśmy w mar-
cu. Czasu było mało, ale dzię-
ki zaangażowaniu naszych 
wspaniałych instruktorów, 
udało się przygotować spek-
takl „Roxy”. Dla większości 
aktorów premiera będzie 
debiutem na scenie. Grupa 
składa się z ludzi z bardzo 
różnych środowisk, są wśród 
nas tłumacze, stomatolodzy, 
przedsiębiorcy – mówi Syl-
wia Konik, aktorka z grupy 
dorosłych Studia Aktorskiego 
Teatru Wit-Wit.

Nowo powstała grupa 
dorosłych połknęła już aktor-
skiego bakcyla i, po premierze 
„Roxy”, planuje następne wy-
stępy jesienią, a także udział 
w festiwalu teatrów amator-
skich. Studio Aktorskie Teatru 
Wit-Wit sprzyja tym planom – 
Ewa i Stanisław Witomscy już 
zapowiadają zorganizowanie 
następnych warsztatów z pro-
fesjonalnymi aktorami. (mm)

kuLtuRa

Aktorki Studia Aktorskiego Teatru Wit-Wit przed próbą generalną 
spektaklu „Roxy”

Prezydent Miasta Gliwi-
ce zaprasza do zgłaszania 
kandydatów do nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochro-
ny kultury za rok 2015. 
Wnioski są przyjmowane 
do 16 czerwca.

Nagrody przyznawane są na 
podstawie osiągnięć lub działal-
ności w 2015 roku w trzech kate-
goriach: twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kul-
tury. Do nagród mogą być nomi-
nowani zarówno uznani artyści, 
jak i młodzi twórcy. Kandydatów 
zgłaszają instytucje kultury, pla-
cówki oświatowe, szkoły wyższe, 
związki twórcze, stowarzyszenia 
i radni miejscy. Szczegółowe in-
formacje na temat konkursu znaj-
dują się w dziale OGŁOSZENIA  
na stronie 16.  (mm)

Grubo ponad dwa miliony złotych planuje wydać w tym 
roku gliwicki samorząd na otwarte konkursy z zakresu 
kultury. jeśli pula zostanie wyczerpana, będziemy mieli 
do czynienia z nowym rekordem. A pobić go wcale nie 
jest łatwo, bo w ubiegłych latach wydatki Gliwic na ten 
cel również stały na wysokim poziomie. Znacznie wyż-
szym niż w innych, większych miastach naszego regionu.

Każdego roku z miejskiego 
budżetu przeznaczana jest okre-
ślona pula pieniędzy skierowana 
do organizacji pozarządowych, 
które mają ciekawe propozycje 
dla mieszkańców Gliwic w zakresie 
szeroko rozumianej kultury. Dzięki 
temu bogata oferta kulturalna 
miasta jeszcze bardziej zyskuje na 
atrakcyjności i różnorodności. A jest 
z czego czerpać, bo plan na ten rok 
zakłada, że na otwarte konkursy 
z zakresu kultury gliwicki samorząd 
wyda aż 2,1 mln zł. Jeśli pula zosta-
nie wyczerpana, będziemy mieli 
do czynienia z nowym rekordem. 
Choć – jak pokazują dane – pobić 
wydatki z poprzednich lat w tym 

obszarze wcale nie jest łatwo. 
W ubiegłym roku na otwarte kon-
kursy w zakresie kultury Gliwice 
przeznaczyły prawie 1,7 mln zł. To 
dużo. Znacznie więcej niż w innych 
śląskich miastach, nawet tak du-
żych, jak: Katowice – ok. 970 tys. zł,  
Częstochowa – 450 tys. zł czy  
Bielsko-Biała – 400 tys. zł.

W najbliższym otoczeniu Gliwi-
ce również są bezkonkurencyjne. 
W Rybniku na otwarte konkursy 
z zakresu kultury przeznaczono 
w zeszłym roku kwotę niemal 
czterokrotnie mniejszą niż u nas – 
ok. 440 tys. zł, w Bytomiu wydano 
blisko 300 tys. zł, a w sąsiednim 
Zabrzu jedynie 100 tys. zł. (as)

nagrody  
w dziedzinie 
kultury 
– zgłoś 
kandydata!

Kto da(ł) więcej? Kto da(ł) mniej? 

Aktorski debiut w Chicago
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Zestawienie przygotowane w oparciu o dane zamieszczone w ogłoszeniach konkursowych poszczególnych samorządów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7) ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DzU z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
powinno zawierać informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach pu-
blicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Wysokość dotacji na zadania publiczne z zakresu kultury przyznawanych 
przez samorządy w latach 2013–2015 w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Koncert zespołu Roots Rockets II w ramach Alternative Nights. To jedna 
z wielu imprez w Gliwicach zorganizowana dzięki otwartym konkursom 
z zakresu kultury
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BuDŻeT OByWATeLSKI

Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Gliwiczanie mogą oddać swój głos na przedsięwzięcie z listy 81 zadań, 
na którym najbardziej im zależy. Głosowanie potrwa do 4 lipca. Jak oddać swój głos? 
Na zadania jednoroczne z budżetu miejskiego została 
w tym roku wygospodarowana kwota 3,5 mln zł. Jeśli 
mieszkańcy 21 gliwickich osiedli się zmobilizują i aktywnie 
wezmą udział w głosowaniu, zadania które uzyskają naj-
większe poparcie społeczne, będą miały szanse na reali-
zację w przyszłym roku. Wyniki głosowania na zadania 
z danego osiedla będą wiążące, jeżeli liczba oddanych 
głosów przekroczy ustalony próg frekwencyjny. Chcesz 
współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze? Weź 
udział w głosowaniu! 

6 czerwca – 4 lipca 
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować 
każdy mieszkaniec Gliwic. Niezależnie od 

formy oddania głosu, mieszkańcy zobowiązani są do po-
dania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty 
urodzenia, a w przypadku głosowania elektronicznego 
– dodatkowo adresu e-mail. Głos można oddać tylko we 
własnym imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem 
faktycznym.

1 GLIWICZANIN = 1 GŁOS!

JAK? Każdy może oddać tylko jeden głos 
wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jed-

nym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby oddać głos, na-
leży wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności unie-
możliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, 
mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu pot-
wierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsult-
anta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do środy w godz. 
od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, 
a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00). Podczas trwania 
głosowania, na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod 
hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” są publikowane 
dane dotyczące łącznej liczby głosów, które zostały oddane 
na zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by głoso-
wanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest 
to bardzo przydatne rozwiązanie – w każdej chwili można 
zareagować – zintegrować się i zmobilizować do oddawa-
nia głosów najbliższych, znajomych czy sąsiadów. 

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głoso-
wania może oddać głos w formie 

elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elek-
tronicznego lub w formie tradycyjnej – poprzez 
wypełnienie formularza papierowego. Formularze 
w wersji papierowej są dostępne na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w zakładce „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” (do wydruku) oraz w 21 punktach konsultacyjnych 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta – w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i lii UM 

przy ul. Jasnej 31 oraz liach Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. W tych miejscach także można zostawić wypełnio-
ne formularze. Głos można również oddać, wysyłając 
wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Elek-
troniczny formularz głosowania jest dostępny na stronie 
www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” do 4 lipca (do godz. 24.00). Listy zadań, wraz 
z opisem i szacunkową wartością, są dostępne na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI”, w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych 
(lista na str. 11). 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos, 
na tylko jedno zadanie. 

W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić 
formularz, podać wszystkie wymagane dane osobowe, 
wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy 
zagłosować, zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. 
Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany 
link aktywacyjny. Należy kliknąć na link – w przeciwnym 
razie głos będzie nieważny. 

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI: 
Jak głosować?

Harmonogram realizacji procedury 
budżetu obywatelskiego miasta Gliwice 

w 2016 r.:
• 6 czerwca – 4 lipca: głosowanie na zadania z osiedlowych list 

zadań;
• 5 – 28 lipca: ustalanie wyników głosowania;
• 29 lipca: ogłoszenie wyników głosowania;
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) 

z mieszkańcami:
– 4 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe 
Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), początek 
o godz. 17.00
– 11 października (wtorek), Szkoła Podstawowa nr 21 
(Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18 A), początek o godz. 17.00
– 18 października (wtorek), Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), początek o godz. 17.00;

• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywa-
telskiego na 2017 rok;

• 14 – 28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu 
procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
 

ILE GŁOSÓW NALEŻY ZEBRAĆ?

Więcej informacji można znaleźć  
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
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W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 
4 lipca 2016 r. oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dop-
iskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień 
oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia ko-
respondencji przez operatora pocztowego do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

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

29 lipca OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 29 lipca. Wyniki 
zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) 

oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”. 
Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę 
głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyzna-
nym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe zadania 
z puli dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców 
przedsięwzięcia na terenie danego osiedla zostaną 
zrealizowane w 2017 r.

Październik. EWALUACJA PROCEDURY 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W październiku odbędą się spotkania ewaluacyjne 

z mieszkańcami. Podczas tych spotkań zostanie pod-
sumowana cała procedura budżetu obywatelskiego. 

(mf)

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

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

3. Filia Urzędu Miejskiego, 
ul. Jasna 31A

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

14. Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15. Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16. Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17. Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18. Filia nr 24, ul. Architektów 109
19. Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20. Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21. BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 
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Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Gliwiczanie mogą oddać swój głos na przedsięwzięcie z listy 81 zadań, 
na którym najbardziej im zależy. Głosowanie potrwa do 4 lipca. Jak oddać swój głos? 
Na zadania jednoroczne z budżetu miejskiego została 
w tym roku wygospodarowana kwota 3,5 mln zł. Jeśli 
mieszkańcy 21 gliwickich osiedli się zmobilizują i aktywnie 
wezmą udział w głosowaniu, zadania które uzyskają naj-
większe poparcie społeczne, będą miały szanse na reali-
zację w przyszłym roku. Wyniki głosowania na zadania 
z danego osiedla będą wiążące, jeżeli liczba oddanych 
głosów przekroczy ustalony próg frekwencyjny. Chcesz 
współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze? Weź 
udział w głosowaniu! 

6 czerwca – 4 lipca 
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować 
każdy mieszkaniec Gliwic. Niezależnie od 

formy oddania głosu, mieszkańcy zobowiązani są do po-
dania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty 
urodzenia, a w przypadku głosowania elektronicznego 
– dodatkowo adresu e-mail. Głos można oddać tylko we 
własnym imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem 
faktycznym.

1 GLIWICZANIN = 1 GŁOS!

JAK? Każdy może oddać tylko jeden głos 
wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jed-

nym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby oddać głos, na-
leży wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności unie-
możliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, 
mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu pot-
wierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsult-
anta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do środy w godz. 
od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, 
a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00). Podczas trwania 
głosowania, na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod 
hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” są publikowane 
dane dotyczące łącznej liczby głosów, które zostały oddane 
na zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by głoso-
wanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest 
to bardzo przydatne rozwiązanie – w każdej chwili można 
zareagować – zintegrować się i zmobilizować do oddawa-
nia głosów najbliższych, znajomych czy sąsiadów. 

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głoso-
wania może oddać głos w formie 

elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elek-
tronicznego lub w formie tradycyjnej – poprzez 
wypełnienie formularza papierowego. Formularze 
w wersji papierowej są dostępne na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w zakładce „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” (do wydruku) oraz w 21 punktach konsultacyjnych 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta – w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i lii UM 

przy ul. Jasnej 31 oraz liach Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. W tych miejscach także można zostawić wypełnio-
ne formularze. Głos można również oddać, wysyłając 
wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Elek-
troniczny formularz głosowania jest dostępny na stronie 
www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” do 4 lipca (do godz. 24.00). Listy zadań, wraz 
z opisem i szacunkową wartością, są dostępne na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI”, w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych 
(lista na str. 11). 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos, 
na tylko jedno zadanie. 

W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić 
formularz, podać wszystkie wymagane dane osobowe, 
wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy 
zagłosować, zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. 
Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany 
link aktywacyjny. Należy kliknąć na link – w przeciwnym 
razie głos będzie nieważny. 

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI: 
Jak głosować?

Harmonogram realizacji procedury 
budżetu obywatelskiego miasta Gliwice 

w 2016 r.:
• 6 czerwca – 4 lipca: głosowanie na zadania z osiedlowych list 

zadań;
• 5 – 28 lipca: ustalanie wyników głosowania;
• 29 lipca: ogłoszenie wyników głosowania;
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) 

z mieszkańcami:
– 4 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe 
Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), początek 
o godz. 17.00
– 11 października (wtorek), Szkoła Podstawowa nr 21 
(Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18 A), początek o godz. 17.00
– 18 października (wtorek), Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), początek o godz. 17.00;

• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywa-
telskiego na 2017 rok;

• 14 – 28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu 
procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
 

ILE GŁOSÓW NALEŻY ZEBRAĆ?

Więcej informacji można znaleźć  
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
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W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 
4 lipca 2016 r. oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dop-
iskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień 
oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia ko-
respondencji przez operatora pocztowego do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

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

29 lipca OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 29 lipca. Wyniki 
zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) 

oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”. 
Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę 
głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyzna-
nym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe zadania 
z puli dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców 
przedsięwzięcia na terenie danego osiedla zostaną 
zrealizowane w 2017 r.

Październik. EWALUACJA PROCEDURY 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W październiku odbędą się spotkania ewaluacyjne 

z mieszkańcami. Podczas tych spotkań zostanie pod-
sumowana cała procedura budżetu obywatelskiego. 

(mf)

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

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

3. Filia Urzędu Miejskiego, 
ul. Jasna 31A

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

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

(CH Forum)
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BuDŻeT OByWATeLSKI

Rozpoczęło się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Gliwiczanie mogą oddać swój głos na przedsięwzięcie z listy 81 zadań, 
na którym najbardziej im zależy. Głosowanie potrwa do 4 lipca. Jak oddać swój głos? 
Na zadania jednoroczne z budżetu miejskiego została 
w tym roku wygospodarowana kwota 3,5 mln zł. Jeśli 
mieszkańcy 21 gliwickich osiedli się zmobilizują i aktywnie 
wezmą udział w głosowaniu, zadania które uzyskają naj-
większe poparcie społeczne, będą miały szanse na reali-
zację w przyszłym roku. Wyniki głosowania na zadania 
z danego osiedla będą wiążące, jeżeli liczba oddanych 
głosów przekroczy ustalony próg frekwencyjny. Chcesz 
współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze? Weź 
udział w głosowaniu! 

6 czerwca – 4 lipca 
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować 
każdy mieszkaniec Gliwic. Niezależnie od 

formy oddania głosu, mieszkańcy zobowiązani są do po-
dania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty 
urodzenia, a w przypadku głosowania elektronicznego 
– dodatkowo adresu e-mail. Głos można oddać tylko we 
własnym imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem 
faktycznym.

1 GLIWICZANIN = 1 GŁOS!

JAK? Każdy może oddać tylko jeden głos 
wyłącznie na jedno wybrane zadanie w jed-

nym, wybranym przez siebie osiedlu. Aby oddać głos, na-
leży wypełnić ankietę w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności unie-
możliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, 
mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu pot-
wierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsult-
anta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego, od poniedziałku do środy w godz. 
od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, 
a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00). Podczas trwania 
głosowania, na stronie internetowej www.gliwice.eu, pod 
hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI” są publikowane 
dane dotyczące łącznej liczby głosów, które zostały oddane 
na zadania w każdym z osiedli i ile głosów brakuje, by głoso-
wanie na zadania w osiedlu zostało uznane za wiążące. Jest 
to bardzo przydatne rozwiązanie – w każdej chwili można 
zareagować – zintegrować się i zmobilizować do oddawa-
nia głosów najbliższych, znajomych czy sąsiadów. 

GDZIE? Każda osoba uprawniona do głoso-
wania może oddać głos w formie 

elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elek-
tronicznego lub w formie tradycyjnej – poprzez 
wypełnienie formularza papierowego. Formularze 
w wersji papierowej są dostępne na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w zakładce „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” (do wydruku) oraz w 21 punktach konsultacyjnych 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta – w budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i lii UM 

przy ul. Jasnej 31 oraz liach Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej. W tych miejscach także można zostawić wypełnio-
ne formularze. Głos można również oddać, wysyłając 
wypełniony formularz listem do Urzędu Miejskiego. Elek-
troniczny formularz głosowania jest dostępny na stronie 
www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI BUDŻET OBYWA-
TELSKI” do 4 lipca (do godz. 24.00). Listy zadań, wraz 
z opisem i szacunkową wartością, są dostępne na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu pod hasłem „GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI”, w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – GLIWICE” oraz w punktach konsultacyjnych 
(lista na str. 11). 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos, 
na tylko jedno zadanie. 

W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić 
formularz, podać wszystkie wymagane dane osobowe, 
wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy 
zagłosować, zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. 
Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany 
link aktywacyjny. Należy kliknąć na link – w przeciwnym 
razie głos będzie nieważny. 

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

BUDŻET OBYWATELSKI: 
Jak głosować?

Harmonogram realizacji procedury 
budżetu obywatelskiego miasta Gliwice 

w 2016 r.:
• 6 czerwca – 4 lipca: głosowanie na zadania z osiedlowych list 

zadań;
• 5 – 28 lipca: ustalanie wyników głosowania;
• 29 lipca: ogłoszenie wyników głosowania;
• Październik: spotkania ewaluacyjne (podsumowujące) 

z mieszkańcami:
– 4 października (wtorek), Centrum Kulturalno-Sportowe 
Łabędź (Gliwice-Łabędy, ul. Partyzantów 25), początek 
o godz. 17.00
– 11 października (wtorek), Szkoła Podstawowa nr 21 
(Gliwice-Sośnica, ul. Reymonta 18 A), początek o godz. 17.00
– 18 października (wtorek), Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych (ul. Jagiellońska 21), początek o godz. 17.00;

• 14 listopada: ogłoszenie projektu procedury budżetu obywa-
telskiego na 2017 rok;

• 14 – 28 listopada: konsultacje społeczne dotyczące projektu 
procedury budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

• 19 grudnia: ogłoszenie wyników konsultacji.

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
 

ILE GŁOSÓW NALEŻY ZEBRAĆ?

Więcej informacji można znaleźć  
na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
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W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 
4 lipca 2016 r. oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dop-
iskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień 
oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia ko-
respondencji przez operatora pocztowego do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

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

29 lipca OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 29 lipca. Wyniki 
zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI) 

oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE”. 
Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę 
głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyzna-
nym dla osiedla (oraz ewentualnie dodatkowe zadania 
z puli dla aktywnych). Wybrane przez mieszkańców 
przedsięwzięcia na terenie danego osiedla zostaną 
zrealizowane w 2017 r.

Październik. EWALUACJA PROCEDURY 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W październiku odbędą się spotkania ewaluacyjne 

z mieszkańcami. Podczas tych spotkań zostanie pod-
sumowana cała procedura budżetu obywatelskiego. 

(mf)

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

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

3. Filia Urzędu Miejskiego, 
ul. Jasna 31A

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24
10. Filia nr 13, ul. Paderewskiego 70
11. Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12. Filia nr 16, ul. Skarbnika 3
13. Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

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

(CH Forum)
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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. 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. 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 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 rozpoczęło 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
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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. 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

suMa 85 000

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 5 478 210 zł

OSIeDLe POLITeCHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 132 300 zł

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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MIASTO I MIeSZKAŃCy

koLoRy 
MIasta

7 czerwca  w gliwickim Ratuszu odbyła się kolejna uroczystość Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nada-
nymi przez prezydenta RP. W gronie świętujących Złote Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Maria Wojtowicz-Klus i Norbert Klus, Krystyna i Adolf 
Kolakowscy, Danuta i Alfred Kuc, Marianna i jan Pająk, Teresa i Andrzej Pietkiewicz, Bogusława i Kazimierz Wileńscy. 

Odznaczenia przyznano również nieobecnym (w kolejności alfabetycznej): ewie i janowi Bodnar, elżbiecie i Stanisławowi Malinowskim, jadwidze i joachimowi 
Metreszen, Henryce i Zbigniewowi Skórce, Teresie i jarosławowi śliwińskim, Stanisławie i Bogdanowi Włostowskim, Henryce i Stanisławowi Zienkiewiczom.
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Osoby potrzebujące pomocy prawnej z Gliwic i powiatu mogą liczyć na bezpłatne wsparcie. Fachowe porady są udzielane w wielu punk-
tach na terenie miasta i powiatu, od poniedziałku do piątku. Kto i kiedy możne skorzystać z darmowej pomocy? 

Wielu seniorów nie wie, jak interpre-
tować dokumenty, które podpisują, bywa 
że zawierają umowy, których nie są pewni, 
a w konsekwencji zostają oszukani i nie 
wiedzą, gdzie szukać pomocy. Dla takich 
osób, jak również dla tych, które potrze-
bują pomocy specjalistów w dziedzinie 
prawa, zorganizowano bezpłatne porady, 
których fachowcy udzielają od poniedział-
ku do piątku, w dogodnych godzinach w 
wielu punktach miasta i powiatu. Porady 
przeznaczone są przede wszystkim dla 
seniorów (osoby powyżej 65 roku życia), 
ale mogą z nich skorzystać również osoby, 
którym przez  ostatnie 12 miesięcy przy-
znano świadczenie z pomocy społecznej, 
posiadacze Karty Dużej Rodziny, weterani 
oraz ofiary klęsk żywiołowych, katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej, oraz mło-
dzi, którzy nie mają jeszcze  26 lat. Prawnicy 
czekają na zainteresowanych! 

Na spotkania zaprasza również Rada 
Seniorów. Osoby starsze, jak również wszy-
scy zainteresowani ich sprawami mogą 
przyjść na dyżur członków Rady Seniorów i 
podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zaob-
serwowanymi problemami lub pomysłami, 
które można zrealizować w naszym mieście. 
Stałe dyżury członków Rady odbywają się 

w środy w godzinach od 14.00 do 15.00 w 
Centrum Organizacji Kulturalnych, przy ul. 
Studziennej 6 (dawna „Perełka”). Dyżury nie 
będą się odbywały podczas wakacji.  

§ Punkty bezpłatnych  
porad prawnych  
w Gliwicach:

1. Filia Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 
Reymonta 18 (poniedziałek–piątek 
11.00–15.00),

2. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Górnych Wałów 9 (poniedziałek– 
piątek 14.00–18.00),

3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepeł-
nosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 
(poniedziałek–wtorek 8.00–12.00, 
środa–piątek 12.30–16.30),

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 
7 (poniedziałek–piątek 15.00–19.00),

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. 
Kopernika 63 (poniedziałek–piątek 
15.00–19.00),

6. Centrum Sportowo-Kulturalne 
„Łabędź”, ul. Partyzantów 25 
(poniedziałek–piątek 9.00–13.00  
i 13.15 –17.15).

§Punkty porad praw-
nych w powiecie 
gliwickim:

1. Knurów, ul. Szpitalna 8 (poniedzia-
łek–czwartek 9.00–13.00, piątek 
9.30–13.30),

2. Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 
3 (poniedziałek–środa 11.30–15.30, 
czwartek 9.30–17.30),

3. Wilcza, ul. Karola Miarki 123  
(poniedziałek, czwartek, piątek 
8.00–13.00, wtorek, środa 11.00–
16.00),

4. Toszek, ul. Wilkowicka 2 (poniedzia-
łek–czwartek 14.00–18.00, piątek 
8.00–12.00),

5. Wielowieś, ul. Główna 1 (poniedzia-
łek, wtorek 8.00–18.00).

(mf)

Bezpłatne porady  
i spotkania dla seniorów
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Słuchacze gliwickiego uniwersytetu Trzeciego Wieku przyzwyczaili 
nas już do tego, że z każdych zawodów przywożą medale. Na VIII 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej uniwersytetów Trzeciego 
Wieku i Organizacji Senioralnych zdobyli ich aż 30!

Gliwiccy seniorzy na zawodach w 
Łazach pokazali klasę: wywalczyli 11 
złotych, 14 srebrnych i 5 brązowych 
medali. Triumfowali w pływaniu kla-
sycznym i dowolnym, biegu na 60 m  

i 200 m, kajakarstwie, strzelaniu, teni-
sie stołowym, przełajach rowerowych 
i szachach. Wszystkim wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy! 

 (mm)

„To była świetna zabawa” – mówią organizatorzy o rozegranym 3 
czerwca meczu bokserskim. W Gliwicach starli się polscy i australij-
scy bokserzy. Nieznacznie lepsi byli goście.

Zawodnicy GUKS „Carbo” Desant 
Gliwice ulegli Stan Queensland – Austra-
lijczycy wygrali mecz 10:8. – Jesteśmy 
zadowoleni z meczu, chociaż nieznacznie 
przegraliśmy. Wszyscy goście podkreślali 
jednak sprawną organizację zawodów 
i to nas bardzo cieszy – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyj-
nemu – GLIWICE” Henryk Wilk, trener 
i wiceprezes GUKS „Carbo” Gliwice.

Mecz bokserski przyciągnął do Gli-
wic wiele sympatyków pięściarstwa, 

gościem wydarzenia był m.in. Krzysz-
tof „Diablo” Włodarczyk, bokser i były 
mistrz świata. Podczas imprezy odbył 
się także pokaz kick-boxingu w wyko-
naniu Szymona Wąsa, mistrza Polski 
i Cezarego Podrazy, wielokrotnego 
mistrza świata.

Mecz bokserski odbył się pod hono-
rowym patronatem Prezydenta Miasta 
Gliwice. Wydarzenie zostało dofinanso-
wane z budżetu Miasta Gliwice.  

 (mm)

Czerwiec to wymarzony miesiąc na wycieczki rowerowe: na 
dworze jest ciepło, a zmrok zapada późno. W sobotę, 12 czerw-
ca, odbędzie się rajd rowerowy po okolicy. Zawodnicy wystartu-
ją o godz. 9.00 z gliwickiego Rynku.

Meta rajdu kolarskiego „Święto Ro-
weru” będzie zlokalizowana w ośrodku 
Energetyk nad jeziorem Dzierżno. Trasa 
będzie liczyć około 20 kilometrów. W raj-
dzie można wziąć udział pod opieką do-
świadczonych przewodników kolarskich 
albo dotrzeć na metę indywidualnie. 
Po zakończonym rajdzie nad Dzierżnem 
odbędzie się ognisko turystyczne, kon-
kursy i inne atrakcje. Po imprezie kolarze 
wrócą do Gliwic samodzielnie albo w 
towarzystwie przodowników kolarskich.

Organizatorem „Święta Roweru” jest 
TKK PTT im. W. Huzy. Impreza jest dofi-
nansowana z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

Bokserski mecz Polska 
– Australia za nami

Gliwickie święto Roweru
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Piłkarze Piasta Gliwice rozpoczęli już przygotowania do nowego 
sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski mają w pla-
nach krótkie zgrupowanie w Czechach, obóz szkoleniowy na Wę-
grzech i kilka gier kontrolnych. Trenować dużo i efektywnie – takie 
są plany. Tym bardziej, że gliwiczanie mają też przed sobą rozgryw-
ki w eliminacjach do Ligi europy. 

Urlopy zakończone. Drużyna Rado-
slava Látala wznowiła treningi 6 czerw-
ca. Dzień później rozpoczęło się krótkie 
zgrupowanie w czeskim Ołomuńcu. 
Potem treningi na własnych obiektach 
i wyjazd na obóz szkoleniowy na Wę-
gry. W miejscowości Telki niedaleko 
Budapesztu piłkarze rozegrają kilka 
gier kontrolnych – m.in. ze Spartakiem 
Myjava (Słowacja) i klubem Videoton 
FC (Węgry). Po powrocie do Gliwic 
znów treningi i dwa ostatnie sparingi 
zaplanowane na początek lipca: z Rako-
wem Częstochowa i Sigmą Ołomuniec 
(Czechy). – Wszyscy jesteśmy świado-
mi i doskonale zdajemy sobie sprawę 
z tego, że mocne przygotowania za-
procentują w trakcie sezonu. Chcemy 
być w pełni przygotowani zarówno do 
meczów ligi krajowej, jak i europejskiej 
– mówił w wywiadzie na oficjalnej 

stronie internetowej gliwickiego klubu 
Marcin Pietrowski, obrońca Piasta.  
– Grunt to utrzymać jakość – pod-
kreślał Pietrowski odnosząc się do 
poprzedniego, najlepszego w historii 
klubu z Gliwic, sezonu. Pierwszy mecz 
w Ekstraklasie wicemistrzowie Pol-
ski zagrają na wyjeździe z Cracovią. 
W drugiej kolejce o ligowe punku po-
walczą z Wisłą Płock. W klubie przy 
Okrzei dużo się dzieje. Władze Piasta 
Gliwice podpisały niedawno umowę 
sponsorską z firmą Joma na dostawę 
sprzętu piłkarskiego i odzieży spor-
towej. Nowe stroje oficjalnie zostaną 
zaprezentowane na początku lipca, 
podczas prezentacji pierwszego zespo-
łu Niebiesko-Czerwonych. W sprzęcie 
firmy Joma występują obecnie zespoły 
Bate Borysów, Granady CF, UC Sam-
pdorii czy Espanyolu Barcelona.  (as)

30 medali dla seniorów

Nowy sezon za pasem!

Piast Gliwice podpisał umowę sponsorską z firmą Joma produkującą sprzęt piłkarski i odzież spor-
tową. Nowe stroje wicemistrzów Polski zostaną oficjalnie zaprezentowane na początku lipca 

fo
t. 

I. 
Do

ro
ża

ńs
ki

/w
w

w
.p

ia
st

-g
liw

ic
e.

eu

fo
t. 

W
. B

ar
an



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2016 (799), 9 czerwca 201616

OGŁOSZeNIA

do zgłaszania kandydatów do nagrody  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  

upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015
Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/13 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 r. 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:
• twórczości artystycznej, 
• upowszechniania kultury, 
• ochrony kultury 
przyznawane są za całokształt działalności 
lub osiągnięcia roku poprzedniego o istotnym 
znaczeniu. 

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycz-
nym stale zamieszkałym na terenie miasta Gli-
wice lub osobom prawnym i innym podmiotom 
mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno 
artyści uznani, jak i młodzi twórcy. Kan-
dydatów do nagród mogą zgłaszać:
• instytucje kultury, 
• placówki oświatowe, 
• szkoły wyższe, 
• związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne 

i społeczne,
• radni Rady Miasta.

Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) do 

nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
• informacje dotyczące całokształtu dotych-

czasowej działalności (dotyczy nagród za 
całokształt) lub informacje dotyczące szcze-
gólnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy 
nagród za rok poprzedni),

• uzasadnienie wniosku, zawierające wskaza-
nie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajo-

wego bądź międzynarodowego charakteru 
działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia 
dla kultury.

Formularz wniosku o przyznanie nagrody 
dostępny jest na stronie internetowej 
Miasta Gliwice oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.
W razie stwierdzenia braków formalnych wnio-
skodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania 
w przypadku:
• złożenia po terminie, 
• cofnięcia przez wnioskodawcę,
• rezygnacji kandydata,
• braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich 

w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem po-
zostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są 
w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku 
wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publiko-
wane będą w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz „Miejskim Serwisie Internetowym – Gli-
wice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez 
Wydział Kultury i Promocji Miasta. 

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

ZAPRASZA

NIERUCHOMOŚCI

OGŁASZA

I USTNY PRZETARG OGRANICZONY 
NA SPRZEDAż UDZIAŁU MIASTA GLIWICE W PRAWIE UżYTkOWANIA WIECZYSTEGO  

NIERUCHOMOŚCI STANOWIąCEj WŁASNOŚć SkARbU PAńSTWA

1. Lokalizacja: przy ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya 
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
Udział 39/100 miasta Gliwice w prawie użytkowania wie-
czystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 
nr 1052 o powierzchni 1735 m2, obręb Przyszówka, KW nr 
GL1G/00076678/3, użytek dr – drogi.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Tadeusza 
Żeleńskiego-Boya, w północnej części miasta Gliwice, w oto-
czeniu głównie zabudowy przemysłowo-usługowej, baz, skła-
dów, magazynów. W bliskiej odleglości linii kolejowej, Kanału 
Gliwickiego oraz Portu Gliwice. W niewielkiej odległości za-
budowa mieszkaniowa. Nieruchomość gruntowa o kształcie 
nieregularnym, mocno wydłużonym użytkowana jako droga 
dojazdowa do przyległych nieruchomości. Działka posiada 
dostęp do drogi publicznej ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya. 
Teren dobrze skomunikowany. Przez nieruchomość przebiega 
kanał kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej i wodnej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego 
dzielnicę Łabędy (uchwała nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.,  
Dz. Urzęd. Woj. Śl. nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709) teren 
położony w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya, obejmujący 
działkę nr 1052, obręb Przyszówka, oznaczony jest w przewa-
żającej części symbolem:
• 18 u – co oznacza:
Tereny zabudowy usługowej
oraz w niewielkim fragmencie na terenie oznaczonym sym-
bolem:
• 54 KD – co oznacza:
Tereny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej 
oraz projektowanej – drogi dojazdowe.
Dla terenu o symbolu 18 u w ww. planie zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców dziel-
nicy, które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie 
ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji i łączności, 
oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu 
i gastronomii;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej, 
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, 
g) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże, w tym podziemne,
h) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
Dla terenu o symbolu 54 KD, w ww. planie zapisano:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja dróg i ulic, z wyposażeniem dostosowanym do 
klasy i funkcji ulicy,
b) niezbędna infrastruktura techniczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 

b) zieleń ochronna i ozdobna,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, prowadzone 
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne, uzgod-
nione z zarządcami dróg,
d) urządzenia służące odpoczynkowi - na ciągach pieszo-rowe-
rowych o charakterze turystycznym, obiekty małej architektury,
e) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki 
autobusowe).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 61 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 620,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem od 
towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 5 września 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w sali nr 34. 
7. Wadium:
Wadium w wysokości 6200,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując 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 1052, obręb Przyszówka oraz wpisać kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
31 sierpnia 2016 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do dnia 5 października 2016 r. 
8. Tryb przetargu:
Ze względu na sposób korzystania z nieruchomości jako drogi 
dojazdowej do przyległych nieruchomości oraz jej kształt, wiel-
kość i lokalizację została ona przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego, na poprawę zagospodarowania 
działek sąsiednich.
Przetarg ogranicza się do współużytkowników wieczystych 
działki nr 1052, właścicieli przyległej działki oznaczonej nr 459 
i wieczystych użytkowników działek nr 458/1, 458/2, 457, 444, 
445, 447, położonych w obrębie Przyszówka.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz  siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem 
przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela 
Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko ds. zamówień publicz-
nych i przetargów, tel. 32/239-12-56.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
 o gospodarce nieruchomościami (t.j. 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.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAjąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY Z 21 SIERPNIA 
1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI(T.j. DZU Z 2016 R., 

POZ. 1774 Z PóźN. ZM.)

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 zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych w wykazach.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 353–355 , 367–368 do 20 czerwca 2016 r.

sprzedaży:
•	 nr 356–366, 369–375 do 20 czerwca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUjE,

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:

•	 nr 95/2016 do 21 czerwca 2016 r.

zbycia (udział), stanowiące własność Miasta 
Gliwice:

•	 nr 96/2016 do 22 czerwca 2016 r.

PLANOWANy PORZĄDeK 
sesJI Rady MIasta

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej  
na dzień 16 czerwca 2016 r., planuje się wprowadzić niżej 

przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały w sprawie podjęcia dzia-
łań zmierzających do wyłonienia biegłego 
rewidenta mającego dokonać badania 
sprawozdania finansowego miasta Gliwice 
za rok 2016 .

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia z tytułu inkasa.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice opłaty targowej oraz określenia wy-
sokości stawek dziennych opłaty targowej.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu miasta za 
2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Mia-
sta Gliwice z wykonania budżetu za 2015 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia do-
tacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2016 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia progra-
mu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na 
lata 2016–2019.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie na czas nieoznaczony umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
nieruchomości położonej w Gliwicach przy 
alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą 
umowy dzierżawy na okres do 3 lat, nierucho-
mości stanowiących własność miasta Gliwice, 
położonych przy w Gliwicach ul. Toszeckiej.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy z wniosko-
dawcą i wydzierżawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Liliowej 3 na okres 30 lat.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
o pilne podjęcie działań niezbędnych do 
kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagro-
żeń, jakie stwarzają odpady niebezpieczne 
po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady 
Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnow-
skich Górach.

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
drodze zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XII/304/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i roz-
liczania dotacji z budżetu miasta dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół pu-
blicznych, dla niepublicznych przedszkoli, 
placówek niepublicznych oraz dla szkół, 
przedszkoli placówek publicznych niebędą-
cych jednostkami budżetowymi, prowadzo-
nych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz 
zasad kontroli prawidłowości wykorzystania 
udzielonej dotacji.

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr XXI/431/2012 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania statutu Gliwickiemu Teatrowi 
Muzycznemu.

15. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu.

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwa-
ły nr XXXV/730/2013 Rady Miejskiej w Gliwi-
cach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Sta-
tutu placówki opiekuńczo – wychowawczej 
Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach ul. Zygmunta 
Starego 19.

17. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji zo-
stanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w dn. 9 czerwca br. oraz Miejskim 
Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się 16 czerwca br.
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

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 –  
wewnętrzna 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.

OGŁASZA
I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

NA SPRZEDAż PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Myśliwskiej/przy ul. My-
śliwskiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow. 4,1471 ha 

z KW nr GL1G/00039750/1, użytek: RV/grunty orne – 
0,3516 ha, Bi/inne tereny zabudowane – 3,7955 ha,

• działka nr 540 obr. Szobiszowice o pow. 0,7934 ha 
z KW nr GL1G/00039749/1, RV/grunty orne – 0,7934 
ha, poł. na płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach,

• działka nr 541 obr. Szobiszowice o pow. 0,4234 ha 
z KW nr GL1G/00046422/5, użytek RV/grunty orne 
– 0,4234 ha, poł. przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona  
nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow. 4,1471 ha z KW  
nr GL1G/00039750/1; działka oznaczona nr 540 obr. Szo-
biszowice o pow. 0,7934 ha z KW nr GL1G/00039749/1 
oraz działka oznaczona nr 541 obr. Szobiszowice o pow. 
0,4234 ha z KW nr GL1G/00046422/5. 
Przedmiotowy teren położony pomiędzy ul. św. Wojcie-
cha, a ul. Myśliwską w odległości ok. 3 km od centrum 
miasta, przy wjeździe na drogę krajową nr 88. W są-
siedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i cmentarz. 
W dalszej odległości położone są tereny usługowe. 
Teren w większości niezagospodarowany, porośnięty 
wysoką trawą, krzewami i drzewami. 
Wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki nr 539/3 
obr. Szobiszowice przebiega ciepłociąg naziemny. W części 
południowej teren w niewielkiej części ogrodzony, zabu-
dowany blaszanymi kontenerami, pełni funkcje parkingu. 
Kształt działek nieregularny, zbliżony do prostokąta. 
Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: 
gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz na-
ziemna sieć ciepłownicza. 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pozytywnie zaopinio-
wał  możliwość włączenia ruchu drogowego z działek nr 
539/3, 540, 541 obr. Szobiszowice zjazdem istniejącymi 
do drogi publicznej tj. ul. św. Wojciecha oraz ewentualnie 
istniejącym zajazdem do ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłe-
go właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego 
uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
faktycznym nieruchomości, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Zbywający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości. 
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usu-
nięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1651). Usunięcie 
drzew i krzewów może wiązać się z naliczeniem opłat/ko-
niecznością uzyskania zezwolenia Prezydenta Miasta Gliwice.
4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości:
Część dz. nr 539/3 o pow. 1200 m² objęta jest umową 
dzierżawy obowiązującą do 30 czerwca 2016 r. z przezna-
czeniem terenu na bazę sprzętu oraz plac magazynowo 
– składowy. 
Część dz. nr 539/3 o pow. 2000 m2 objęta jest umową 
dzierżawy obowiązującą do 31 października 2016 r. z prze-
znaczeniem terenu na pastwisko.
Zgodnie z zapisami w księgach wieczystych na dzień  
19 maja 2016 działki nr:
• 540 obr. Szobiszowice obciążona jest prawem służeb-

ności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
– KW GL1G/00039749/1,

• 541 obr. Szobiszowice obciążona jest prawem słu-
żebności przesyłu na rzecz TP Ivest Sp. z o.o. – KW 
GL1G/00046422/5,

• 541 obr. Szobiszowice obciążona jest prawem służeb-
ności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa 
– KW GL1G/00046422/5.

Pełna treść prawa zapisana w księgach wieczystych 
– elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych  
https://ekw.ms.gov.pl. 
Działka nr 541 obr. Szobiszowice w północnej części 
została zajęta przez wiatę przystankową oraz elementy 
pasa drogowego ul. Myśliwskiej w Gliwicach tj. część 
chodnika i oznakowanie pionowe.
Przed sprzedażą działka nr 541 obr. Szobiszowice zosta-
nie obciążona nieodpłatną i nieograniczoną w czasie 
służebnością gruntową z uwagi na wiatę przystankową, 
posadowioną częściowo na działce nr 541 obr. Szobiszo-
wice na rzecz każdoczesnych właścicieli/użytkowników 
wieczystych działki nr 1863 obr. Szobiszowice. 
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 paź-
dziernika 2010 r. miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu 
obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II (uchwała 
nr XXXVII/1091/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach  

z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r. pod pozycją 2910) – teren położony w Gliwicach: 
• przy ul. Św. Wojciecha, obejmujący działkę nr 539/3 

obr. Szobiszowice oznaczony jest symbolami: 1 un 
oraz 10 Zu,

• na południe od ul. Myśliwskiej, obejmujący działkę 
nr 540 obr. Szobiszowice oznaczony jest symbolami: 
2 Zu/u oraz 10 Zu,

• przy ul. Myśliwskiej obejmujący działkę nr 541 obr. 
Szobiszowice oznaczony jest symbolem: 2 Zu/u.

Dla wskazanych wyżej terenów plan ustala odpowiednio:
1 un – Tereny usług różnych-nowe
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wieloro-
dzinna,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
c) dojazdy i parkingi,  
d) sieci infrastruktury technicznej,   
e) zieleń urządzona.
Dla przedmiotowego terenu (na rysunku planu), jako 
jego ustalenie określona została nieprzekraczalna linia 
zabudowy od strony ul. św. Wojciecha.
10 Zu – Tereny zieleni urządzonej
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń urządzona.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty małej architektury,
c) zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach funkcjo-
nujących jako ogrody działkowe,
d) dojścia i dojazdy.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu 
ustalenia planu dla terenów 10Zu:
• przewidują w obrębie stref bezpieczeństwa głów-

nych sieci infrastruktury technicznej – utrzymanie 
zieleni niskiej,

• dopuszczają utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno 
– pomiarowej gazu.

2 Zu/u – Tereny zieleni urządzonej z możliwością lo-
kalizacji parkingów
1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) zieleń urządzona,
b) parkingi.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) dojścia i dojazdy,
c) obiekty małej architektury.
Ponadto na rysunku planu jako elementy informacyjne, 
uwidocznione zostały:
• gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ci-

śnienia – istniejące wraz ze strefami bezpieczeństwa;
• gazociągi średniego ciśnienia – istniejące wraz ze 

strefami bezpieczeństwa;
• strefa sanitarna cmentarza.
Przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu, należy 
uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu ww. sieci, 
strefy cmentarza i ustalonej linii zabudowy.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
6. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne po-
stąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10 100 000,00 zł 
Minimalne postąpienie: 101 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). 
7. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, sala nr 34. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
dnia 8 września 2016 r. 
8. Wadium:
Wadium w wysokości 1 010 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr  539/3, 540, 541 obr. Szobiszowice oraz wpisać 
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 3 sierpnia 2016 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Referat Zbywania w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami tel. 32/338-64-10 lub 32/338-64-11.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
DZIAŁAjąC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 1 I 2 USTAWY  

Z 21 SIERPNIA 1997 R. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI  
(T.j. DZU Z 2015 R., POZ. 1774 ZE ZM.)
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

kOMUNIkATY

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr 
tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69

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
(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
(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
(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. Za-
wadzkiego 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, kuch-
nia, 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, spiżarka, 
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. Cho-
rzowskiej 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
(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, łazienka, 
przedpokój
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
(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.

 □ PLAC jAśMINu 10, lokal nr 6, poddasze, pow. 47,95 
m2 + piwnica: 8,79 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 600,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
(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. KSIĘCIA ZIeMOWITA 8, lokal nr 5, III piętro, 
pow. 81,08 m2 + piwnica: 7,43 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 140 200,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 czerwca 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 12, lokal nr 10, I piętro (oficy-
na), pow. 80,00 m2 + piwnica: 9,86 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 204 800,00 zł
Wadium: 10 300,00 zł
Termin oględzin: 22 czerwca 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 28 czerwca 2016 r. od godz. 
14.35 do 14.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 □ 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
(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.

 □ 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
(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. SAWICKIej 11, lokal nr I, parter,  
pow. 137,91 m2 + 4 piwnice: 80,94 m2, 10 po-
mieszczeń, 2 WC, komunikacja
Termin przetargu: 23 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 218 200,00 zł

Wadium: 11 000,00 zł
(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
(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.

 □ uL. DWORCOWA 40C, lokal nr I, parter,  
pow. 9,21 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4900,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 9.30 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 28 czerwca 2016 r. od godz. 
15.00 do 15.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 □ uL. NORBeRTA BARLICKIeGO 12, lokal nr I,  
piwnica, pow. 42,79 m2, 4 pomieszczenia
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 37 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 22 czerwca 2016 r. od godz. 15.10 do 15.20

(dodatkowy termin oględzin: 28 czerwca 2016 r. od godz. 
13.55 do 14.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWA 31, lokal nr IIIB, I piętro (oficyna), 
pow. 74,04 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 3 WC
Termin przetargu: 30 czerwca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 200,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 22 czerwca 2016 r. od godz. 14.30 do 14.40
(dodatkowy termin oględzin: 28 czerwca 2016 r. od godz. 
14.15 do 14.25 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 czerwca 2016 r.

 □ uL. WIeCZORKA 25, lokal nr I, parter,  
pow. 54,15 m2, 4 pomieszczenia, 2 korytarze, WC
Termin przetargu: 7 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 800,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin oględzin: 27 czerwca 2016 r. od godz. 12.00 do 12.20
(dodatkowy termin oględzin: 5 lipca 2016 r. od godz. 10.00 
do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 lipca 2016 r.

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 informacje dotyczące:
Nadwozie:
• skrzynia typu RYNNA – stalowa,
• kubatura 30-33 m3,
• zsyp,
• plandeka – odporna na wysoką temperaturę – przewóz 

mas bitumicznych.
Zawieszenie:
• pneumatyczne 3-osie (obciążenie techniczne 9000 kg),
• układ hamulcowy – tarczowy z systemami bezpieczeństwa 

min. ABS/EBS,
• stopy podporowe (możliwy postój naczepy 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

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 Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w 

PKM, Sp. o.o. w Gliwicach”
w sprawie:

Sukcesywne dostawy fabrycz-
nie nowych opon do autobu-

sów komunikacji miejskiej 
dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwi-
cach ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert: 16 czerwca 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczo-
nego – zamówienie sektorowe 

w sprawie:

Dostawa fabrycznie nowych 
niskopodłogowych autobusów 
komunikacji miejskiej w 2016 r. 

dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 13 czerwca 2016 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 13 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Norberta Barlickiego 3,  

44-100 Gliwice 
zawiadamia o ogłoszeniu  

postępowania przetargowego  prowadzone-
go w trybie przetargu  nieograniczonego na 

roboty budowlane, pn.

Modernizacja budynku MDK  
przy ulicy Parkowej 5.

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

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

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczo-
nego w trybie artykułu 39 i nast. ustawy 

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

Dostawa i montaż elementów 
wyposażenia sportowego Hali 

widowiskowo-sportowej PODIuM 
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 5 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2016 r. o godz. 12.00

    I N F O R M A C j A

ZARZĄD BuDyNKÓW MIejSKICH I TOWARZySTWO BuDOWNICTWA  
SPOŁeCZNeGO SP. Z O.O. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11 informuje,  
że z dniem 4 lipca 2016 roku nastąpi połączenie Oddziału 1 i Oddziału 2  

w jeden Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 5.
Klienci Oddziału 2 mieszczącego się aktualnie przy ul. Andersa 13, z dniem 4 lipca 2016 roku 

proszeni są o załatwianie swoich spraw za pośrednictwem:

• Biura Obsługi Klienta przy ul. Kłodnickiej 5,  
nr tel. 32/339-29-97, 32/339-29-98 lub

• Biura Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11,  
nr tel. 32/339-29-13, 32/339-29-64, 32/339-29-65.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
http://bip.gliwice.eu/strona=10389
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OGŁOSZeNIA

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów SA,  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

zatrudni:                                             
• operatora z uprawnieniami do obsługi  

koparki jednonaczyniowej min. kl. III oraz kopako-ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,

• kierowcę z uprawnieniami:  C+E wraz T.
kontakt: jskiba@pruim.gliwice.pl, tel.: 32/270-40-03, wew. 140.

OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

śląskie Centrum Logistyki SA poszukuje kandydatów na stanowisko:

Staż w dziale Kadr i Płac
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: Staż/HR/2016

Oferujemy:
• staż realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Gliwicach
• staż w dynamicznie rozwijającej się firmie istnieją-

cej na rynku od 27 lat,
• szkolenie wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy.

Wymagania:
• posiadanie statusu osoby bezrobotnej w PUP  

w Gliwicach – warunek konieczny,
• zainteresowanie tematyką HR,
• wykształcenie minimum średnie,
• obsługa komputera w stopniu dobrym,
• znajomość obsługi pakietu MS Office: Word, Excel,
• zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:
• sporządzanie dokumentacji kadrowej,
• administrowanie dokumentacją pracowniczą zgodnie 

z ISO 9001,
• rejestracja danych w systemie kadrowo-płacowym,
• prowadzenie procesów rekrutacyjnych, praktyk, staży,
• sporządzanie zestawień i sprawozdań na potrzeby działu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV z 
zaznaczonym numerem referencyjnym: Staż/HR/2016 na 
adres e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub na adres Śląskie 
Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice. Szcze-
gółowe 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 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 C+e (kółka PL-De)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: PL-DE/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 27 lat,
• nowoczesny tabor:  DAF XF 460 FT, SSC (2016),
• pracę w systemie 3/1,
• 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 świad-

czeń 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 
niezbędnych 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 zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  
z ustawą 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:

• kierowca kat. B – wykształcenie, do-
świadczenie: brak wymagań, prawo 
jazdy kat. B, rozwożenie towarów, 
przygotowywanie stoisk, godziny 
pracy będą indywidualnie uzgadnia-
ne z pracodawcą, umowa zlecenie, 
miejsce pracy: Gliwice i okolice;

• operator zwyżek/podestów przegu-
bowych – wykształcenie min. zawo-
dowe, mile widziane doświadczenie 
w obsłudze zwyżek/ podestów prze-
gubowych, uprawnienia UDT IWJO, 
dyspozycyjność, zaangażowanie, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• sprzedawca – dział mięsny – wy-
kształcenie: brak wymagań, mile 
widziane doświadczenie zawodowe 
w obsłudze klienta, książeczka sane-

pidowska, obsługa klienta na stoisku 
mięsnym, obsługa urządzeń typu kra-
jalnica, stekownica, dbanie o wygląd 
lady mięso – wędliny, weryfikacja 
terminów ważności, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice; 

• fryzjer – wykształcenie zawodowe 
kierunkowe, doświadczenie zawo-
dowe na ww. stanowisku, zakres 
obowiązków: fryzjerstwo damsko 
męskie, dwie zmiany w godz. 8.00-
20.00, umowa na okres próbny na 
1 miesiąc, potem umowa na czas 
nieokreślony, miejsce pracy: Gliwice;

• monter instalacji technologicznych – 
wykształcenie, doświadczenie zawo-
dowe: brak wymagań, umiejętności 
instalacyjne, praca przy remontach 

instalacji technologicznych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• księgowa KPiR – wykształcenie 
średnie kierunkowe lub doświad-
czenie zawodowe w księgowości, 
znajomość podstaw księgowości, 
zakres obowiązków: prowadzenie 
KPiR, prowadzenie rejestrów VAT, 
rozliczanie podatku dochodowego 
i VAT, układanie i archiwizowanie do-
kumentów, umowa na okres próbny, 
miejsce pracy Gliwice;

• brukarz – wykształcenie: brak wy-
magań, doświadczenie zawodowe: 
2 lata, zakres obowiązków: układanie 
kostki brukowej, jedna zmiana, miej-
sce pracy: Gliwice.

Oferty z 2 czerwca 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 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 
pozwalającym 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 realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą 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 Organiza-
cji  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, II piętro, pokój nr 207, w za-
klejonych kopertach z dopiskiem: 
„Nabór na stanowisko psychologa 
dziecięcego”.
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 samodzielnie 
pokonywać problemy będące przyczy-
ną 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 komunikacyjne,
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.

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 sza-
cunkowego i inwentaryzacji.
Wadium: 4200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2016r. do godz. 16.00.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAż

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

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

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

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