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Budżet Obywatelski: 
Oddaj swój głos! 

Od 6 czerwca mieszkańcy oddają swoje 
głosy na zadania budżetu obywatelskiego. 
W niektórych osiedlach ilość oddanych 
głosów nie przekroczyła jeszcze progu 
frekwencyjnego. Głosowanie potrwa do 
4 lipca.

Już jest – przewodnik 
po Gliwicach 

18 czerwca odbędzie się premiera 
niezwykłego przewodnika. Stworzony na 
wzór najlepszych tego typu wydawnictw, 
łączy opowieść o najważniejszych zabytkach  
z aktualnymi danymi na temat Gliwic.

Odbierz kartę 
autostradową! 

Do rozdania wśród gliwiczan pozo-
stało jeszcze około 2 tys. elektronicznych 
urządzeń viaAUTO. Można je odbierać 
w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy 
magistratu.  

Lotnisko dla biznesu 
coraz bliżej

Rozstrzygnięto przetarg na „opraco-
wanie dokumentacji projektowej mo-
dernizacji lotniska użytku wyłącznego  
w Gliwicach”. Kto wygrał przetarg? Kiedy 
inwestycja będzie gotowa?

https://gliwice.eu
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DRuGa STRONa W OBIekTyWIe

CZeCHOWICe. Cóż tu komentować. Wystarczy popatrzeć. Pięknie! (fot. M. Ganszczyk) 

POLITeCHNIka. Studiowanie pod palmami? Takie rzeczy tylko w Gliwicach. 
(fot. Politechnika Śląska)

STaDION MIeJSkI. Małe Euro 2016 w Gliwicach zakończone. Na zdjęciu mecz o trze-
cie miejsce: Hiszpania – Czechy. Kto został mistrzem? Czytajcie na str. 7. (fot. M. Biel)

NOWe GLIWICe. Tegoroczna Industriada już za nami. Przenieśliśmy się w czasy daw-
nych przemysłowców. Z tłumu wyróżniały się stroje z minionej epoki. (fot. A. Ziaja)

NOWe GLIWICe. Dla każdego, coś miłego. Wspólne zabawy i gry zręcznościowe dla 
najmłodszych… (fot. A. Ziaja)

NOWe GLIWICe. Gazeta od prawdziwego gazeciarza? Goście Industriady do rąk 
własnych otrzymali specjalne (ubiegłotygodniowe) wydanie „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – GLIWICE” dedykowane tegorocznej edycji Święta Zabytków Tech-
niki Województwa Śląskiego w naszym mieście. (fot. A. Ziaja)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
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akTuaLNOśCI

Dzięki Drogowej Trasie średnicowej zdecydowanie łatwiej porusza się po Gliwi-
cach. Nowa droga odciążyła pozostałe miejskie ulice. każdego dnia tunelem DTś 
przejeżdża około 30 tys. samochodów. Zanim otwarto średnicówkę te auta prze-
jeżdżały przez centrum miasta. kierowcy i mieszkańcy jednogłośnie przyznają, że 
teraz nie ma korków i jeździ się dużo sprawniej.

Gliwicki odcinek Drogowej 
Trasy Średnicowej udostępniono 
kierowcom 21 marca. Inwestycja 
jest największą tego typu w hi-
storii miasta. Jest też kluczowa 
nie tylko dla Gliwic ale dla ca-
łego regionu - przebiega przez 
Chorzów, Świętochłowice, Rudę 
Śląską i Zabrze. Od chwili odda-
nia DTŚ do użytku zmniejszyło 
się natężenie ruchu w centrum 

miasta, głównie na ul. Chorzow-
skiej, Kujawskiej, Pszczyńskiej, Ja-
giellońskiej i Toszeckiej. Zdaniem 
gliwiczan oraz osób z sąsiednich 
miast, teraz również dojazd do 
Gliwic zajmuje znacznie mniej 
czasu. Pod ulicą Dworcową 
i Zwycięstwa wybudowano tunel, 
który wyposażony jest w najno-
wocześniejsze rozwiązania tech-
nologiczne. Zainstalowano szereg 

urządzeń, które mają zapewnić 
kierowcom bezpieczną jazdę. 
Tunel jest na bieżąco monitoro-
wany przez Centrum Sterowania 
Ruchem funkcjonujące w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich, dzięki cze-
mu skraca się czas reakcji służb 
ratunkowych czy porządkowych 
interweniujących w przypadku 
ewentualnych zdarzeń.  
 (Gliwice TV)

DTś już zmieniła Gliwice

Odbierz kartę
astostradową
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Na pewno lepiej się jeździ. Wcześniej 
miasto było zatłoczone, teraz nie 
ma transportu ciężarowego, auta 
zamiast przez centrum przejeżdżają 
przez DTŚ i ruch został usprawniony.

Zależy od godziny. Gdy są zmiany na 
strefie, ruch jest wzmożony. Ale dojazd 
do Katowic, Chorzowa czy Zabrza jest 
o wiele szybszy. Nie trzeba jeździć przez 
bramki, tylko bezpośrednio na DTŚ.

Na pewno łatwiej się jeździ przez Gli-
wice, ponieważ dzięki DTŚ zmniejszył 
się ruch w mieście. Nie ma korków, 
można spokojnie się poruszać i wi-
dać to na naszych drogach.

Wcześniej dojeżdżałem do DTŚ 
w Zabrzu i stamtąd do Katowic. 
Teraz w ciągu dwudziestu minut 
mogę dojechać do Katowic.

DTŚ usprawniła ruch między mia-
stami i można szybciej dostać się 
do Katowic.

Czas dojazdu do Katowic znacznie 
się skrócił. Pracuję w biurze projek-
towym i wyraźnie odczuwam, że do-
jazd jest łatwiejszy, gdy wyjeżdżam 
na budowę do sąsiednich miast.

Niebezpieczne skrzyżowanie ul. Toszeckiej z ul. Czołgową 
zostanie przebudowane. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił 
przetarg. Po przebudowie skrzyżowania kierowcy nie będą 
już mieli problemu ze skrętem z ul. Toszeckiej w Czołgową.

Tzw. zwykłe skrzyżowanie 
zostanie przebudowane na 
skrzyżowanie skanalizowane. 
W praktyce oznacza to, że po-
wstanie dodatkowy pas skrętu 
w lewo, w ulicę Czołgową. Pas 
będzie chroniony wyspami 
wykonanymi w krawężniku. 
Na wlocie ul. Czołgowej zapro-
jektowano dodatkowy pas do 
skrętu w prawo. Będzie to klin 
przechodzący w dodatkowy 
pas po prawej stronie wylo-
tu drogi z pierwszeństwem 
przejazdu ul. Toszecką (wylot 
od strony centrum miasta). 

Ponadto wykonawca będzie 
zobowiązany do zabezpieczenia 
kabli teletechnicznych, budowy 
oświetlenia ulicznego z budową 
przyłącza energetycznego zasi-
lania i przebudowy przepustu 
ul. Czołgowej. Na wlocie pod-
porządkowanym ul. Czołgowej 
powstaną dwie ograniczone 
krawężnikiem wyspy dzielące 
jezdnię: środkowa, typu mała 
kropla oraz trójkątna. W ramach 
przedsięwzięcia wyremontowa-
ny zostanie również istniejący 
zjazd na poligon. Oferty można 
składać do 22 czerwca.  (mf)

Bezpieczniej  
na Toszeckiej

Do rozdania wśród gliwiczan pozostało jeszcze około 2 tys. elektronicznych 
urządzeń viaauTO. Mieszkańcy mogą je odbierać w urzędzie Miejskim w godzi-
nach pracy magistratu.

Władze Gliwic chcą, żeby 
jak najwięcej mieszkańców 
korzystało z autostradowej 
obwodnicy miasta, ale jazdę 
w ruchu lokalnym utrudniają 
cztery place poboru opłat 
na autostradzie A4. Dlatego 
miasto zawarło porozumienie 
z firmą KAPSCH. W efekcie 
gliwiczanie mogą otrzymywać 
na specjalnych warunkach 
elektroniczne urządzenia via-
AUTO, które w ruchu lokalnym 

zastępują bilety zerowe. Roz-
dano już prawie 8 tysięcy z 10 
tysięcy urządzeń. Działają jak 
pilot do bramek i pozwalają na 
szybki przejazd przez bramki 
oznaczone napisem viaTOLL. 

Gliwiczanie za urządzenia 
nie płacą, ale – aby działały – 
trzeba je od razu przy odbiorze 
doładować minimalną kwotą 
20 zł u przedstawicieli firmy 
KAPSCH. Jeśli urządzenie będzie 
posiadało niskie (poniżej 20 zł) 

saldo, szlaban się nie otworzy! 
W ruchu lokalnym na placach 
poboru opłat w Gliwicach 
przejazd jest bezpłatny (system 
zarejestruje 0 zł). Urządzenia 
mogą podnosić bramki także na 
płatnych odcinkach autostrad 
zarządzanych przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad: A2 Konin – Stryków i A4 
Bielany Wrocławskie – Gliwice 
– po zasileniu konta odpowied-
nimi kwotami! (al)

urządzenia są wydawane na specjalnych stanowiskach w holu na  
I piętrze (obok pokoju nr 146 i dawnej sali sesyjnej) w godzinach pracy 
magistratu – w poniedziałek, wtorek i środę od 8.00 do 16.00, czwartek 
od 8.00 do 17.00, w piątek od 8.00 do 15.00.
• urządzenie może otrzymać wyłącznie osoba pełnoletnia, zameldowana w Gliwicach 

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

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

Nowa inwestycja w strefie, 
nowe miejsca pracy

Rozstrzygnięto przetarg na „opracowanie dokumentacji projektowej 
modernizacji lotniska użytku wyłącznego w Gliwicach”. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła warszawska firma INNeBO Group Sp. z o.o.

Zakres dokumentacji obejmuje 
opracowanie koncepcji programowo – 
przestrzennej, projektu budowlanego, 
projektu wykonawczego, przedmiaru 
robót, Specyfikacji Technicznej Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, 
kosztorysu inwestorskiego oraz uzyska-
nie wszystkich wymaganych zatwierdzeń 
i decyzji administracyjnych. Termin 
realizacji przedmiotu umowy został 
ustalony na styczeń 2017 roku. Według 
prognoz inwestycja będzie kosztować 
około 19 mln zł i będzie służyć jako 
baza dla lotów biznesowych, sporto-
wych oraz małego ruchu cargo. Lotnisko 
gliwickiego aeroklubu będzie przezna-

czone m.in. na potrzeby inwestorów 
i publicznego transportu lotniczego na 
małą skalę. W Gliwicach jest wiele firm, 
które chętnie skorzystają z takiej oferty. 
W przyszłości pojawi się tam niezbędna 
infrastruktura: zostanie wybudowany 
utwardzony pas i droga startowa, drogi 
kołowania, płyta postojowa, kontene-
rowa stacja paliw, hangary postojowe 
i postojowo – obsługowe, parkingi oraz 
drogi dojazdowe z niezbędną infrastruk-
turą. Według założeń lotnisko ma być 
gotowe do 2018 r. Inwestycja zostanie 
sfinansowana z budżetu miasta, a zre-
alizuje ją Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju.  (mf)

Zwycięstwa  
zabłyśnie 30 czerwca

Na terenie gliwickiej podstrefy ekonomicznej dobiega końca kolejna inwestycja – firma Johnson Matthey Battery Systems, której główna 
siedziba znajduje się przy ul. Portowej, rozbudowuje się. Zakład przy ul. einsteina ma być gotowy w sierpniu. Nowa inwestycja oznacza 
nowe miejsca pracy. Zatrudnienie w firmie wzrośnie do 750 osób. 

Firma Johnson Matthey Battery 
Systems zainwestowała w Gliwicach 
w 1999 r. (najpierw jako MAZ, od 2009 r. 
do 2012 r. jako AXEON). Swoją siedzibę 
ulokowała na terenie Śląskiego Centrum 
Logistyki przy ul. Portowej. Po latach in-
tensywnego rozwoju przyszedł czas na 
rozbudowę. Nowe zakłady firmy właśnie 
powstają przy ul. Einsteina, na terenie 
gliwickiej podstrefy ekonomicznej. Finał 
budowy przewidziano na sierpień 2016 r.  
Wówczas do użytku zostaną oddane 
nowoczesne hale produkcyjne, ma-
gazynowe, laboratoria oraz pomiesz-
czenia biurowe o łącznej powierzchni  
12,5 tys. m2. W dalszej perspektywie 
firma planuje rozbudowę o kolejne  
15 tys. m2. Nowa lokalizacja to również 
nowe miejsca pracy – Johnson Matthey 
Battery Systems planuje zatrudnić no-
wych pracowników. Docelowo w firmie 
będzie pracować 750 osób. 

Firma Johnson Matthey Battery Sys-
tems jest wiodącym dostawcą litowo-jo-
nowych systemów zasilania. Dostarcza 
indywidualne rozwiązania dla elektrycz-
nych skuterów, rowerów, elektronarzędzi, 

narzędzi medycznych, a także pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych. Przetwarza 
ponad 50 milionów baterii rocznie dostar-
czając produkty na globalny rynek. John-
son Matthey Battery Systems jest częścią 

Johnson Matthey Plc., międzynarodowej 
firmy specjalizującej się w produkcji za-
awansowanych materiałów chemicznych 
działającej na rynku międzynarodowym 
od ponad 200 lat.  (mf)
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Lotnisko dla biznesu 
coraz coraz bliżej

Dobiegają końca prace związane z montażem nowego oświetlenia 
wzdłuż ul. Zwycięstwa. Reprezentacyjną ulicę Gliwic w nowym blasku 
zobaczymy najprawdopodobniej ostatniego dnia czerwca.

Prace związane z wymianą oświe-
tlenia wzdłuż ul. Zwycięstwa są na 
finiszu. Stare, podwieszane lampy 
zostały wyparte przez nowoczesne – 
ledowe i sodowe, stojące na eleganc-
kich słupach. Za nami są już prace 
związane z ułożeniem okablowania. 
Wzdłuż ulicy, od Rynku do ul. Bohate-
rów Getta Warszawskiego wyrosło 57 
słupów. Lada dzień zostanie na nich 
zamontowane 106 opraw ledowych 
i 8 sodowych. Ten etap prac zostanie 
zrealizowany, gdy Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji zakończy 
przebudowę rurociągu na odcinku od 
ul. Dolnych Wałów do Wyszyńskiego. 
Wówczas pojawi się też 46 naświetla-
czy, które podkreślą urok okolicznych 
kamienic. Wszystko wskazuje na to, że 
nowe oświetlenie będziemy podziwiać 
już od 30 czerwca. 

Inwestycja na ul. Zwycięstwa jest 
jednym z zadań projektu „Eko-światło 
w Gliwicach – Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego”. Jest zgodna 
z koncepcją przyjętą w „Opracowaniu 
Masterplanu Oświetlenia Obszaru 
Miejskiego Miasta Gliwice”, zawie-
rającą wytyczne uporządkowania 
oświetlenia. Masterplan to innowa-
cyjne przedsięwzięcie polegające na 
wykorzystaniu światła w przestrzeni 
miejskiej. To pierwszy w Polsce projekt 

kompleksowego oświetlenia całego 
miasta. Podobne tego typu rozwiązania 
pojawią się również w osi Politechniki 
(ul. Akademicka, Strzody, Wyszyńskiego 
i plac Piłsudskiego), a następnie na ul. 
Rybnickiej, Tarnogórskiej i Dworcowej. 
Jedną z głównych zalet systemu będą 
mniejsze wydatki na energię i oszczęd-
ność w eksploatacji urządzeń oświetle-
niowych.

 (mf)
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kolejne spotkanie w ramach cyklu Zdrowe Gliwice poświęcone 
będzie czerniakowi. Mieszkańcy, którzy 22 czerwca (godz. 18.00) 
wezmą udział w prelekcji w Centrum Handlowym Forum dowiedzą 
się, że nadużywanie słońca może być śmiertelnie niebezpieczne. 
Spotkanie poprowadzi dr n. med. Maria Turska-d’amico specjali-
sta chirurgii ogólnej i onkologicznej w klinice Chirurgii Onkologicz-
nej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu Marii Skło-
dowskiej – Curie w Gliwicach. 

Korzystając ze słońca nie powinniśmy 
zapominać o zdrowym rozsądku. Nadmiar 
promieni UV może być niebezpieczny dla 
naszego zdrowia. Mało kto wie, że każ-
dego roku w Polsce diagnozuje się ok. 3 
tys. przypadków zachorowań na czernia-
ka. – Zaledwie jedna czwarta Polaków 
przygląda się swoim znamionom na skó-
rze. Częściej robią to kobiety. Zagrożenie 
czerniakiem dla populacji o jasnej karnacji 
w grupie wysokiego ryzyka sięga aż 65 
proc. Do tej grupy należą osoby o włosach 
blond lub rudych, jasnych oczach i jasnej 
cerze, która jest podatna na oparzenia sło-
neczne. Ale wśród czynników ryzyka jest 
też rodzinne obciążenie zachorowaniami 
na czerniaka i – po prostu – nadmierna 
ekspozycja na promienie UV – podkreśla 
dr Maria Turska-d’Amico, która o czer-
niaku opowie znacznie więcej w trakcie 
środowego spotkania w CH Forum. 
Ok. 3 proc. wszystkich czerniaków jest 
uwarunkowana genetycznie, pozostałe 
zachorowania wynikają z „nadużywania” 
słońca. Profilaktyka jest dość prosta. – Po-
winniśmy chronić skórę przed promienio-
waniem ultrafioletowym, ponieważ pod 
jego wpływem skóra szybciej się starzeje. 
Dochodzi także do ciągłego uszkodzenia 
jej komórek. Jeśli uszkodzeniu ulegną ko-
mórki barwnikowe skóry tzw. melanocyty, 
może dojść do rozwoju czerniaka. Dlatego 

nie powinniśmy się opalać w godzinach 
południowych, czyli najsilniejszego słońca. 
Najlepiej, gdybyśmy w ogóle nie korzystali 
z solarium. Kiedy jesteśmy narażeni na 
bezpośrednie działanie promieni słonecz-
nych, zakrywajmy ciało przewiewnym 
ubraniem, a twarz chrońmy pod kapelu-
szem, dotyczy to w szczególności dzieci 
i młodzieży. Pamiętajmy o tym szczególnie 
przed zbliżającymi się wakacjami – doda-
je specjalistka. W jaki sposób skutecznie 
„oglądać“ własną skórę? Jak reagować 
gdy niepokoi nas jakiś „pieprzyk” na cie-
le? Odpowiedzi na te i inne pytania do-
tyczące czerniaka już w najbliższą środę, 
22 czerwca, od godz. 18.00 w Centrum 
Handlowym Forum w Gliwicach. Wstęp 
na prelekcję jest bezpłatny. (as)

akTuaLNOśCI

Zdrowe Gliwice: 
uwaga na 
nadmiar słońca!

Już jest – przewodnik po Gliwicach
18 czerwca będzie miał swoją premierę niezwykły przewodnik po naszym mieście. Stworzony na wzór 
najlepszych tego typu wydawnictw, łączy opowieść o najważniejszych zabytkach z aktualnymi danymi 
na temat Gliwic.

W przewodniku mieszkaniec i tury-
sta znajdzie garść informacji historycz-
nych, przepiękne archiwalne fotografie 
i współcześnie wykonane zdjęcia oraz 
bogatą ofertę spędzania wolnego czasu 
w Gliwicach. Przewodnik będzie przydat-
ny zarówno przy planowaniu wyjazdu, 
jak i na niedzielnym spacerze po mieście. 
Z myślą o przyjezdnych umieszczono 
w nim garść praktycznych informacji, 
m.in. listę restauracji, hoteli, kawiarni 
z adresami i numerami telefonów.

Tym, co rzuca się w oczy po otwar-
ciu przewodnika jest przemyślany 
układ treści i duża dbałość autorów 
o graficzną stronę przedsięwzięcia. 
„Przewodnik po Gliwicach” jest przej-
rzysty i bardzo estetycznie zaprojekto-

wany – zachęca do przyjazdu do mia-
sta i odkrywania go ciągle na nowo. 
‒ Zwiedzanie i samodzielne przygoto-
wanie sobie trasy i programu, ułatwia-
ją plan miasta i szczegółowe mapki 
na wewnętrznych stronach okładek 
oraz część prezentująca szlaki piesze 
i rowerowe. Treść przewodnika wzbo-
gacają liczne „kapsuły – ciekawostki” 
wplecione w tekst krótkie informacje 
zamieszczone w ramkach, między 
innymi „Król Jan III Sobieski chrzci 
muzułmanów”, „Krem Nivea i pasta 
do zębów z Gliwic” czy „Gliwickie 
lwy”. Osobne dwie ramki poświęcono 
ludziom kultury i osobom związanym 
z Gliwicami, które odegrały ważną 
rolę w historii naszego regionu – mówi 

Joanna Jenczewska-Pajka, współre-
daktorka przewodnika.

Muzeum w Gliwicach, wydawca 
przewodnika, zapowiada, że pozycja 
będzie aktualizowana i wzbogacana 
o kolejne informacje. ‒ Nasz Przewod-
nik jest szczególnym portretem miasta, 
oddającym jego „tu i teraz”, dlatego 
jego kolejne edycje będą aktualizo-
wane, zmieniając się wraz z Gliwicami 
– napisał Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach i pomysłodawca 
projektu.

„Przewodnik po Gliwicach” będzie 
do kupienia od 18 czerwca w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8) i Centrum Infor-
macji Kulturalnej i Turystycznej przy kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 8a).  (mm)

Stara Fabryka Drutu zamieni się w Fabrykę Przyszłości? Tak, ale 
tylko na jeden dzień: 25 czerwca odbędzie się kolejna edycja Me-
dia Tent. Na imprezie będą prezentowane nowinki technologiczne 
i – premierowo – aplikacja Chernobyl VR Project.

To już trzecia edycja popularnej 
imprezy, dzięki której na własne oczy 
będzie można zobaczyć najnowsze 
rozwiązania sprzętowe i projekty multi-
medialne, które wykorzystują rzeczywi-
stość wirtualną. W trakcie wydarzenia 
odbędą się pokazy oraz warsztaty dla 
dzieci i dorosłych. – Wszystkie zaplano-
wane atrakcje będą krążyć wokół pyta-
nia o to, jak wirtualność zmienia nasze 
życie – mówi Mariusz Kopeć, rzecznik 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Na specjalnie przygotowanych stano-
wiskach będzie można pod okiem eksper-
tów wypróbować innowacyjne urządzenia, 
a także porozmawiać z ich konstruktorami 
i programistami. Najmłodsi wezmą udział 
w projektowaniu fraktali i konstruowa-
niu ruchomej maszyny. Starsi miłośnicy 
wirtualnej rzeczywistości będą mogli 
uczestniczyć w ostatnim przed wakacjami 
spotkaniu TechKlubu Gliwice.

Wyjątkową atrakcją przygotowaną 
przez gliwicką firmę The Farm 51 będzie 
pokaz specjalny nowej aplikacji – Cher-
nobyl VR Project. Wirtualna wycieczka 
po Czarnobylu i Prypeci łączy świat gier 
wirtualnych i projektów edukacyjnych – 
użytkownicy będą mieli wrażenie przenie-

sienia się z przestrzeni fabryki do miejsca 
katastrofy. – Uzyskaliśmy status grupy 
badawczej i mogliśmy dotrzeć do miejsc, 
które nie są normalnie dostępne dla tu-
rystów. Dzięki temu, pokażemy lokacje, 
których nie zobaczą nawet osoby realnie 
zwiedzające skażoną strefę – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Łukasz Mach, dyrektor ds. PR 
i marketingu The Farm 51. 

Media Tent odbędzie się między 
godz. 14.00 a 20.00 w Starej Fabryce 
Drutu (ul. Dubois 22). Udział w impre-
zie jest bezpłatny. Organizatorem wy-
darzenia są Śląska Sieć Metropolitalna 
i Miasto Gliwice.  (mm)

Chcesz zobaczyć
Czarnobyl? 
Przyjdź na 
Media Tent
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To straszne! Okropne! Jak można coś takiego zrobić? O tem-
pora, o mores! To były jedne z łagodniejszych okrzyków, 
które można było usłyszeć. Co tak zbulwersowało grupę 
historyków sztuki? Trudno uwierzyć, ale wystawa instalacji 
Jeffa koonsa w Wersalu. Milczałam, ale mnie osobiście bar-
dzo pasowało zderzenie zabytkowych, barokowych i klasy-
cystycznych wnętrz ze współczesną sztuką kampu.

Co to jest kicz, kamp? Oczy-
wiście ile osób, tyle definicji. Czy 
spotykamy się z tym zjawiskiem 
w szeroko pojętym temacie ochro-
ny zabytków? To pytanie, na które 
trudno znaleźć jedną odpowiedź.

Pojęcie kiczu przypuszczal-
nie powstało w drugiej połowie  
XIX wieku w Monachium i okre-
ślało szybkie, szkicowe rysuneczki 
tworzone dla amerykańskich tury-
stów. Być może źródła znaczenia 
należy szukać w słowie verkitschen 
(sprzedać po najniższej cenie).

Pierwszy przykład „kiczu”, 
który od razu się nasuwa,  
to kierunek w sztuce z przełomu 
XIX i XX wieku – secesja. Jeszcze 
do niedawna była uważana za 
esencję kiczu. Wyszydzana 
i krytykowana za nadmiar i bo-
gactwo ornamentów (cytując za 
Gabriele Fahr-Becker „secesja 
to piekło ornamentu”). Równo-
cześnie ciesząca się ogromną 
popularnością wśród zwykłych 
odbiorców, z czasem zjednując 
sobie coraz większą ich liczbę. 
Czas zweryfikował nieprzychyl-
ne opinie na korzyść secesji.

Odczuwanie piękna, czy to 
w malarstwie, muzyce czy 
poezji, przez zwykłego zja-
dacza chleba jest inne niż 
przez krytyka, eksperta. 

Prawdziwa sztuka jest zro-
zumiała dla bardzo wąskiego 
grona odbiorców – to słowa mo-
jego mentora, malarza Adama 
Styrylskiego. Ale czy to znaczy, 
że gust przeciętnego człowieka 
jest zły? Moim zdaniem do-
puszczalne są eksperymenty 
balansujące na granicy kiczu 
w małych formach: obrazach, 
wierszach, rzeźbie. W architek-
turze, a zwłaszcza w moderni-
zacjach obiektów zabytkowych, 
mogą okazać się katastrofą.

Skrajnym przykładem jest 
kopiowanie europejskich zabyt-
ków w USA. Te same obiekty, na 
które patrzymy z zachwytem, 
skopiowane w Las Vegas mogą 
jedynie bawić. Ten sam budynek, 
ale w innym otoczeniu, kontek-
ście, pozbawiony swej funkcji, 
idei, sprowadzony do roli jedynie 
jednego z eksponatów, jest wła-
śnie kiczem. Malowanie moder-
nistycznych elewacji w kolorowe 

pasy to też brak zrozumienia 
stylu i przejaw złego gustu.

Wracając do Jeffa Koonsa, 
w skrócie można w ten sposób 
scharakteryzować jego dzieła – to 
powiększone przedmioty codzien-
nego użytku, zabawki czy postacie 
celebrytów, balansujące na gra-
niczy kiczu rzeźby. Czasami przy-
pominające ogromne balony, jak 
różowy pies stojący przed Palazzo 
Grassi w Wenecji (muzeum sztuki 
nowoczesnej), czasami zabawkę 
plażową jak czerwony, dmuchany 
homar, który w Wersalu ozdobił 
jedną z komnat królewskich. 
A w Bilbao artysta zaprojektował 
rzeźbę z wielokolorowych kwia-
tów, zwaną pieszczotliwie Puppy. 
Była wystawiana m.in. w Nowym 
Jorku, Sydney, ostatecznie stanęła 
w Bilbao przed muzeum projektu 
Franka O. Gehry'ego. Krytykują-
cym podobne instalacje kwiatowe 
radzę zobaczyć Puppy'iego. Miej-
sce, gdzie obowiązkowo każdy 
odwiedzający musi zrobić sobie 
zdjęcie. Selfie niestety nie wyjdzie, 
kwiatowy pies ma 13 metrów. 
I ta forma kampu w sąsiedztwie 
super nowoczesnego budynku 
muzeum nie przeszkadza, nie jest 
krytykowana. Monstrualny klomb 
kwiatowy przypominający teriera 
jest nawet jednym z eksponatów 
zakupionych przez Fundację  
Guggenheima!

Według mnie kwiatowe insta-
lacje wprowadzają żart, zabawę 
w otaczającą nas przestrzeń pu-
bliczną, nawiązują do sztuki ludo-
wej. Nie wszystko przecież musi 
być sztuką elitarną (wysoką).

Ewa Pokorska
Miejski Konserwator 

Zabytków

Różowy 
pies

w Wenecji

„Żółty 

kwiat”przed  

pałacem  

wersalskim

Michael Jackson  i Bubbles

13 
metrowy  

Puppy 
z Bilbao
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SPORT

koniec dylematu!

Małe euro  
już za nami!

Dwie gliwickie drużyny grające w Futsal ekstraklasie – Nbit Gliwice 
i GaF Omega Gliwice – łączą siły. Od przyszłego sezonu grać będą 
pod wspólną marką, reprezentując jeden klub – Piast Gliwice. 

Zmiana powinna spodobać się 
kibicom. Odpadnie bowiem pro-
blem – komu kibicować? Decyzję 
o fuzji podjęły władze obydwu klu-
bów. Efektem jest podpisanie umo-
wy ze stowarzyszeniem GKS Piast.  
– Dobrze byłoby, aby w Gliwicach dzia-
łał jeden klub ekstraklasowy futsalu. 
Żeby to był silny klub, stworzony na ba-
zie dwóch drużyn, które występowały 
w Futsal Ekstraklasie – mówił na spe-
cjalnie zwołanej konferencji prasowej 
Grzegorz Jaworski, prezes stowarzysze-
nia GKS Piast. – Od tego sezonu będzie 

jedna drużyna. Będziemy łączyć siły 
– mówił Jarosław Jenczmionka, prezes 
Nbit-u. – Jestem przekonany, że to się 
uda. Nasz zapał, ambicje i pracowitość 
gwarantują sukces, w który wierzymy 
– podkreślał natomiast Roman Sowiń-
ski, prezes GAF-u. Ostateczne decyzje 
personalne dotyczące wspólnego, jed-
nego składu nowego klubu nie są jesz-
cze znane. Sztab szkoleniowy dokona 
selekcji i wybierze najsilniejszą kadrę, 
która powinna powalczyć o najwyższe 
cele w Futsal Ekstraklasie. Trzymamy 
kciuki!  (as)

Doskonała okazja do aktywnego spędzenia weekendu nadarzy się 
już w niedzielę, 19 czerwca. Miasto Gliwice zaprasza na rajd rowe-
rowy „Zielone Gliwice – ekologiczne Miasto”. 

Rajd rozpocznie się o godz. 10.00 
przy Urzędzie Miejskim (od strony ul. 
Wyszyńskiego). Trasa wiedzie do Ksią-
żego Lasu, po drodze zostanie przepro-
wadzony quiz ekologiczny. Celem rajdu 
jest promocja ekologii i aktywnego 
spędzania wolnego czasu, zwiedzanie 
zabytków oraz kontakt z przyrodą. 
Uwaga! Będzie to pierwszy z zaplano-

wanych czterech rajdów rowerowych. 
Informacje o następnych imprezach 
pojawią się wkrótce.

Organizatorem rajdów rowerowych 
„Zielone Gliwice – Ekologiczne Miasto” 
jest Miasto Gliwice. Regulamin do-
stępny jest na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce EKOLOGIA. 

 (mm)

Najlepszą drużyną turnieju, którego finał rozegrano na Stadionie 
Miejskim w Gliwicach, okazała się albania reprezentowana przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Gliwicach. Drugie miejsce zaję-
ły Niemcy reprezentowane również przez uczniów „piątki”. Trzecie 
miejsce wywalczyła Hiszpania, której barw bronili uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 13. emocji nie brakowało!

Małe Euro 2016 w Gliwicach to 
turniej, który był wierną kopią prawdzi-
wych rozgrywek – Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej, które rozgrywane są 
we Francji. W zawodach udział wzięli 
uczniowie (klas: 4–6) gliwickich szkół 
podstawowych. Podział na grupy został 
idealnie odwzorowany. W rozgrywkach 
wzięły udział 24 drużyny. Wszystkie 
wyposażone zostały w odpowiednie 

stroje. Najpierw rozgrywano mecze 
w grupach, potem systemem pucha-
rowym. Finał odbył się na Stadionie 
Miejskim w Gliwicach przy Okrzei. Naj-
lepszym wręczono nagrody i puchary. 
Wszyscy, którzy wzięli udział w zma-
ganiach dostali dyplomy oraz stroje, 
w których grali. Organizatorem imprezy 
był Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach.  (as)
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W nocy swoje drzwi otworzyły już przed mieszkańcami muzea i biblioteki –  teraz czas na ga-
lerie oraz pracownie artystyczne. 18 czerwca odbędzie się 9 artNoc. Wypatrujcie różowego 
kota – w zaułkach, podwórkach i na placach królować będzie sztuka. 

CO?
GDZIe? 
kIeDy?

CZWaRTek 16 CZeRWCa
 ■ godz. 18.00: „Holokaust – Szoa” – wykład dr. hab. Jac-

ka Surzyna z cyklu „Historia Żydów – trzy tysiące lat 
samotności. Pytanie o żydowską tożsamość”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: Sacheva Group – koncert jazzowo-funko-
wy, Śląski Jazz Club (pl. Inwalidów Wojennych 1)

PIąTek 17 CZeRWCa
 ■ godz. 18.00: „Poeci bez granic” – wieczór literacki 

w ramach Czeskiego Czerwca, Filia nr 5 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 18.15: „Jak powstali Skaldowie”, „Mocne ude-
rzenie” – projekcje w ramach przeglądu „Od big beatu 
do rocka”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

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

SOBOTa 18 CZeRWCa
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Nie tylko rajskie ptaszki – zabaw-

ki stryszawskie” – warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałow 8a)

 ■ godz. 14.00‒23.00: 9 ArtNoc – gliwicka noc otwartych 
galerii

 ■ godz. 14.00‒23.00: Gliwicki Port Rocka – występy ze-
społów rockowych, Marina Gliwice (ul. Portowa 28)

 ■ godz. 16.00: „O powstaniach śląskich – cz. II” – spo-
tkanie z cyklu „Dziwny jest ten Śląsk… czyli Józef Krzyk 
o Śląsku”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałow 8a)

 ■ godz. 17.00: „Zew morza” – pokaz filmu niemego, 
kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Film o pankach”, „Zad wielkiego wielory-
ba” – projekcje w ramach przeglądu „Od big beatu do 
rocka”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: spotkanie autorskie z Wojciechem 
Chmielarzem w ramach Finału Skupu Kultury 2016, 
Śląski Bar Wegetariański Ajntopf (ul. Kłodnicka 2)

NIeDZIeLa 19 CZeRWCa
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Etnobotaniczny spacer po Gliwi-

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

 ■ godz. 12.00‒20.00: Finał Skupu Kultury 2016 – kier-
masz kulturalny, Rynek

 ■ godz. 17.00‒22.00: 12 Wieczór z Romami – kawalkada 
jeźdźców, koncerty muzyków romskich, park Chopina

 ■ godz. 18.15: „Fan”, „Wielka majówka” – projekcje 
w ramach przeglądu „Od big beatu do rocka”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIeDZIałek 20 CZeRWCa
 ■ godz. 19.00: Wielkie Żarcie Poezji – zakończenie cyklu 

konkursowego „Wierszowanie”, teatr Stara Kotłownia 
(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3)

WTORek 21 CZeRWCa
 ■ godz. 18.00: „Czeszczyzna” – wykład Ludka Vlasty 

w ramach Czeskiego Czerwca, Biblioteka Centralna 
(ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 19.00‒20.30: warsztaty aktorskie, Stacja Arty-
styczna RYNEK (Rynek 4‒5), zapisy: sar@gtwgliwice.pl

śRODa 22 CZeRWCa
 ■ godz. 12.30: „Dziewczyna, która została królem” – 

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

 ■ godz. 15.30‒18.30: spotkanie miłośników rękodzieła 
artystycznego, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 18.00: prelekcja dr n. med. Marii Turskiej-d’Ami-
co na temat zapobiegania chorobom nowotworowym 
z cyklu „Zdrowe Gliwice”, Biblioforum (CH Forum, ul. 
Lipowa 1)

Różowy kot na tropie sztuki

19 czerwca nie lada gratka dla miłośników literatury, filmu i muzyki – na Rynku odbędzie się 
kiermasz kulturalny, na którym będzie można nabyć książki, filmy na DVD i płyty. Wszystkie 
dzieła kultury będzie można kupić w zaproponowanej przez siebie cenie. Bądźcie hojni – 
cały dochód ze Skupu kultury trafi do podopiecznych Stowarzyszenia Cała Naprzód.

W tym roku Finał Skupu Kultury potrwa dwa dni. 
W sobotę, 18 czerwca, odbędzie się impreza zapowia-
dająca kiermasz – w Śląskim Barze Wegetariańskim Ajn-
topf (ul. Kłodnicka 2) z czytelnikami spotka się Wojciech 
Chmielarz. Sobota z kryminałem to m.in. warsztaty pisa-
nia kryminałów – początek o godz. 15.30. W niedzielę, 
19 czerwca, między godz. 12.00 a 20.00 odbędzie się 
kiermasz kulturalny na gliwickim Rynku, na którym 
będą sprzedawane te rzeczy, które mieszkańcy przynosili 
w poprzednich miesiącach do bibliotek, miejsc pracy czy 
restauracji i przekazywali na Skup Kultury. Będzie z cze-
go wybierać, bo gliwiczanie stanęli na wysokości zada-
nia – zebrano bardzo dużo dzieł kultury. Oprócz stoisk 
z książkami, płytami, winylami, filmami, grami i innymi 
rzeczami, będą też warsztaty z wicia wianków i projek-
towania ekslibrisu. Dla tych, którzy wolą pogawędzić ze 
znajomymi i posłuchać muzyki, też nie zabraknie atrakcji 
– koncerty dadzą KSW 4 Blues i The Tree, będzie blueso-
wo i rockowo. Szczegółowy program finału jest dostępny 
na stronie internetowej: www.skupkultury.com.

Idea Skupu Kultury jest bardzo prosta: w naszych do-
mach często zalegają przeczytane książki, obejrzane filmy 
czy płyty, których słuchaliśmy już tyle razy, że znamy je na 
pamięć. Po co mają się kurzyć na półkach – można je puścić 

dalej i zrobić miejsce dla nowych zdobyczy. Stowarzyszenie 
Cała Naprzód w 2014 roku postanowiło zebrać książki, fil-
my, płyty, gry planszowe, posegregować je, a potem zrobić 
imprezę na Rynku i dać gliwiczanom możliwość kupienia 
ciekawych dzieł. Okazało się, że ten pomysł był strzałem 
w dziesiątkę – odbiór Skupu Kultury był bardzo pozytywny. 
W 2015 roku do Całej Naprzód dołączyło Stowarzyszenie 
Przed Siebie i... kolejny sukces. Na tyle duży, że mieszkań-
cy przyznali Skupowi Kultury tytuł Inicjatywy Roku 2015, 
a Cała Naprzód została wyróżniona w konkursie Prezyden-
ta Miasta Gliwice na Organizację Roku 2015.

Nie byłoby jednak Skupu Kultury bez celu, na któ-
ry są przeznaczane zebrane pieniądze. – Od dwóch 
lat uczestnicy Skupu pokazują nam, że rozumieją ideę 
przedsięwzięcia, że za „kupieniem” kilku dzieł kultury 
idzie coś więcej ‒ kwota, którą w całości wspieramy nie-
pełnosprawnych podopiecznych Całej Naprzód – mówi 
Justyna Koch, koordynator Skupu Kultury. Specjalistyczne 
leczenie i nowoczesne terapie są drogie, niepełnosprawni 
i ich rodziny często sami nie są w stanie pokryć wszystkich 
kosztów. Ich jutro może być lepsze także dzięki nam.

Organizatorami Skupu Kultury 2016 są Stowarzysze-
nie Cała Naprzód i Stowarzyszenie Przed Siebie. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

Pomaganie przez 
kupowanie. kultury!

Myli się ten, kto uważa, że miejsce sztuki jest 
wyłącznie w muzeum albo galerii sztuki, do których 
wstęp mają tylko nieliczni. Sztuka to zarówno wystawy 
współczesnego malarstwa, jak i warsztaty rękodzieła, 
podczas których własnoręcznie tworzymy cera-
mikę. Gliwicka noc otwartych galerii skierowana 
jest do wszystkich zainteresowanych – swoje 
podwoje otworzą 42 placówki, które przygotowały 
ponad 100 wydarzeń kulturalnych. Między godz. 14.00 
a 23.00 warto mieć oczy szeroko otwarte!

Na trasie różowego, artnocowego kota znajdują się 
m.in. galerie, muzea,  pracownie artystyczne, a nawet 
kafejki. Szczegóły dostępne są na stronie interneto-
wej: www.gliwickaartnoc.pl. 18 czerwca, między godz. 
14.00 a 22.00, na Rynku będzie także działał punkt 
informacyjny, w którym będzie można zorientować 

się we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez 
organizatorów poszczególnych wydarzeń.

9 ArtNoc jest organizowana przez Stowarzyszenie 
Melina. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)
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BuDŻeT OByWaTeLSkI

kOLORy 
MIaSTa

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

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

Oddaj 
swój głos!
Od 6 czerwca mieszkańcy oddają swoje głosy na zadania budżetu obywatelskiego. W niektórych osiedlach ilość oddanych głosów już prze-
kroczyła próg frekwencyjny. Na bonus mają szansę np. Czechowice – tu został osiągnięty premiowany próg dla aktywnych.

Dotychczas najwięcej głosów zebrały 
osiedla: Zatorze, Politechnika i Obrońców 
Pokoju. Minimalny próg frekwencyjny 
uzyskała też m.in. Brzezinka, Wilcze Gar-
dło, Żerniki i Czechowice. Czechowice 
jako pierwsze osiągnęły próg dla aktyw-
nych premiowany bonusem. To oznacza, 

że osiedle ma szansę na pozyskanie do-
datkowych środków na realizację zadań. 
Niektórym osiedlom wciąż daleko do 
osiągnięcia progu dla aktywnych. Warto 
się więc postarać i zmobilizować rodzinę, 
znajomych i sąsiadów do głosowania, bo 
jest o co walczyć!

Budżet obywatelski to inicjatywa, któ-
ra daje mieszkańcom możliwość wskaza-
nia zadania, które zostanie zrealizowane 
na danym osiedlu. To mieszkańcy decy-
dują na co zostaną przeznaczone środki. 

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się 
w mieście – oddaj swój głos (do 4 lipca).

Głosowanie na zadania jednoroczne 
jest bardzo proste. Wszystkie szczegóły 
dotyczące procedury oraz przebieg 
głosowania można znaleźć na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI.

 (mf)
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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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 24/2016 (800), 16 czerwca 201612

OGłOSZeNIa

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

że 27 lipca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony z obniżoną ceną wywoławczą na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1120/3, obręb Stare Gliwice, KW GL1G/00109170/3 przy ul. Chemicznej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 264 000,00 zł
Wadium: 26 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 2640,00 zł
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VaT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dzu z 2016 r., poz. 710).
Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 1120/3, 
obręb Stare Gliwice, została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Nr PM-1490/2015 z dnia 03 września 2015 r. 
I przetarg nieograniczony odbył się 27 stycznia 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym. 
II przetarg nieograniczony odbył się 21 kwietnia 2016 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym. 
Opis nieruchomości:
Działka nr 1120/3, obręb Stare Gliwice o powierzchni 0,2476 ha,  
użytek „B”, stanowi teren niezabudowany, częściowo ogro-
dzony, przy czym ogrodzenie nie przebiega wzdłuż granic 
geodezyjnych. Działka o nieregularnym kształcie, częściowo 
zagospodarowana jako ogród przydomowy, porośnięta zielenią 
niską i wysoką. Na działce występują różnice wysokości terenu.
Usunięcie drzew i krzewów może wymagać wcześniejszego 
uzyskania pozwolenia na wycinkę. Więcej informacji można 
uzyskać w Wydziale Środowiska.
Ogrodzony fragment działki jest obecnie użytkowany przez 
właściciela nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość zostanie 
wydana w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uzbrojenie
Przez działkę przechodzi sieć ciepłownicza wraz z komorą 
podziemną, sieć kanalizacji deszczowej kD400 oraz nieczynna 
sieć gazowa. Usunięcie nieczynnej sieci gazowej może nastąpić 
kosztem i staraniem przyszłego właściciela działki na podstawie 
wytycznych firmy PGNiG SA.
Dla sieci ciepłowniczej ustanowiona została nieograniczona 
w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania 
z części obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym 
długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posa-
dowionych, wchodząc w skład Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej z siedzibą w Gliwicach w rozumieniu art. 49 par.  
1 Kodeksu Cywilnego i stanowiących jej własność, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
W pobliżu znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
sieć energetyczna, sieć gazowa i sieć wodociągowa.
Możliwość i warunki podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
należy uzgodnić bezpośrednio z ich dysponentami.
Skomunikowanie
Dojazd do nieruchomości od ul. Złotej. Warunki skomuniko-
wania i lokalizacji zjazdu należy uzgodnić z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Przeznaczenie nieruchomości  
oraz sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/1036/2010 Ra-
dy Miejskiej w Gliwicach z 29 kwietnia 2010 r. Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość 
niezabudowana obejmująca działkę nr 1120/3, położona jest 
na obszarze oznaczonym symbolem 18MNn, co oznacza tereny 
nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (tylko budynki 
bliźniacze lub szeregowe; brak możliwości zabudowy działki 
budynkiem wolnostojącym).
Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi,
b) drobna wytwórczość.

Z uwagi na zapisy planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz lokalizację sieci uzbrojenia terenu na działce 

występują istotne ograniczenia w możliwości zabudowy 
i zagospodarowania terenu.

Wadium:
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wniosą wadium w wysokości 26 400,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, 
działka 1120/3, obr. Stare Gliwice, imię i nazwisko oraz PESEL 
lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta 
Gliwice najpóźniej 21 lipca 2016 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wy-

grają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości 

oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem prze-
targu dowodu wniesienia wadium;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby 
obecnej na przetargu;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu nota-
rialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzę-
du Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
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. Akt notarialny prze-
noszący prawo własności nieruchomości powinien być 
zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do dnia 
26 sierpnia 2016 roku.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż 
za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Dodatkowych informacji na temat warunków rokowań udzielają 
pracownicy w godzinach: pn–śr 8.00–16.00, czw 8.00–17.00, 
pt 8.00–15.00, pokój nr 16 w budynku przy ul. Jasnej 31A,  
tel. 32/338 64 12 lub 32/338 64 10, 32/338 64 11.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

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

SeSJa RaDy MIaSTa
16 czerwca 2016 r. w sali obrad w Ratuszu 

Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się  
sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym 

porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 19 maja 2016 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

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

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

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

10. 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 
Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 
2015 rok:
a) Przedstawienie sprawozdania z wykona-

nia budżetu.
b) Przedstawienie sprawozdania finanso-

wego.
c) Przedstawienie opinii z badania sprawoz-

dania finansowego.
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach dotyczą-
cej wykonania budżetu.

e) Przedstawienie informacji o stanie mie-
nia miasta.

f) Przedstawienie opinii stałych Komisji 
Rady Miasta w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu.

g) Przedstawienie projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

h) Przedstawienie stanowiska Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miasta w sprawie sprawoz-
dania z wykonania budżetu.

i) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie stanowiska 
Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawoz-
dania z wykonania budżetu.

j) Przedstawienie stanowiska Prezydenta 
Miasta.

k) Wystąpienia klubów radnych i radnych.
l) Dyskusja nad sprawozdaniem finanso-

wym oraz nad sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu miasta zgodnie z § 9 ust. 
2, 3, 4, 5, 6 i 7 Regulaminu Rady Miasta.

m) Przedstawienie, na wniosek Komisji Re-
wizyjnej, projektu uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 
2015 rok.

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

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dota-
cji z budżetu miasta Gliwice na rok 2016 na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. 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.

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcia z dotychczasowym 
dzierżawcą umowy dzierżawy na okres do 
3 lat, nieruchomości stanowiących własność 
miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Toszeckiej.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia umowy dzierżawy z wnio-
skodawcą i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, poło-
żonej przy ul. Liliowej 3 na okres 30 lat.

16. 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.

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

18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XII/304/2015 z 17 grudnia 2015 r. w spra-
wie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 
niepublicznych przedszkoli, placówek niepu-
blicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placó-
wek publicznych niebędących jednostkami 
budżetowymi, prowadzonych przez osoby 
prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli 
prawidłowości wykorzystania udzielonej 
dotacji.

19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXI/431/2012 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
nadania statutu Gliwickiemu Teatrowi Mu-
zycznemu.

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

21. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXXV/730/2013 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 13 czerwca 2013 r. w sprawie 
Statutu placówki opiekuńczo - wychowaw-
czej Dom Dziecka Nr 2 w Gliwicach ul. Zyg-
munta Starego 19.

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

23. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłaszane 
przez radnych.

24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości obej-
mującej zabudowaną 
• działkę nr 607/3, obręb kłodnica, o powierzchni 

1,0432 ha, położona przy ul. Dworskiej 10D, 
zapisanej w kW nr GL1G/00032306/5, na której 
posadowiony jest zabytkowy budynek byłego 
dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpi-
sanej do rejestru zabytków pod nr a/1205/74.

Termin rokowań: 26 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 975 000,00 zł
* Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 
1054), nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT.
Zaliczka: 97 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przy-
padku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst 
jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty zaliczki: 
20 lipca 2016 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości niezabudowanej obejmującej 
• działkę nr 463 o powierzchni 95 m2, zlokalizo-

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

Termin przetargu: 28 czerwca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12 900,00 zł 
Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. DzU nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium: 1300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2016 r.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, położonej na płd. od ul. Myśliwskiej/przy 
ul. Myśliwskiej w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow. 

4,1471 ha, kW nr GL1G/00039750/1, działka 
nr 540 obr. Szobiszowice o pow. 0,7934 ha,  
kW nr GL1G/00039749/1, działka nr 541 obr.  
Szobiszowice o pow. 0,4234 ha, kW  
nr GL1G/00046422/5.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 10 100 000,00 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.).
Wadium: 1 010 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2016 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b

                                             
zawiadamia o pisemnym składaniu ofert  

na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ulicy:
• Lipowej 14/31 – III piętro, pow. 14,83 m2

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2016 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108

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

OBRaDy Na ŻyWO
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OGłOSZeNIa
NIERUCHOMOŚCI

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

 □ 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)

 □ 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
(Dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy  
ul. Zawadzkiego 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)

 □ 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
(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)

 □ 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

(Dodatkowy termin oględzin: 21 czerwca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)

 □ 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
(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)

 □ 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

 □ 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)

 □ 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)

 □ 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.

 □ uL. STaSZICa 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro 
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica - 4,52 m2 
+ pomieszczenie na poddaszu 6,49 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 700,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca 2016 r. od godz. 14.10 do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 2 
przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)

Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ uL. BRZOZOWa 34a, lokal nr 2, parter, pow.  
33,00 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój 
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 800,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy 
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ uL. łOkIeTka 1, lokal nr 7a, III piętro, pow. 36,64 
m2 + piwnica - 1,65 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do WC (w częściach wspólnych) 
usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 12.07.2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ uL. OkRZeI 11, lokal nr 8, II piętro, pow. 121,24 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, 2 przed-
pokoje
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 171 600,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 1 lipca 2016 r. od godz. 13.00 do 13.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy 
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 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)

 □ 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)

 □ 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.

 □ 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. ZaBRSka 9, lokal nr I, parter, pow. 66,36 m2, 
4 pomieszczenia, korytarz, WC
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 380,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-
82)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

 □ uL. BłOGOSłaWIONeGO CZeSłaWa 66, lokal 
nr I, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, WC
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 74 800,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 29 czerwca 2016 r. od godz. 14.40 do 
14.50
(dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-
82)
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r

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 Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do:

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

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

że w budynku Zakładu 
Gospodarki Mieszka-
niowej w Gliwicach 
przy placu Inwalidów 
Wojennych 12, zosta-
ły podane do publicz-
nej wiadomości nw. 
wykazy zawierające 
nieruchomości prze-
znaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu 
umożliwienia  

zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych  
w wykazach.

wydzierżawienia:
•	 nr 379–389  

do 20 czerwca 2016 r

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

wydzierżawienia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:

•	 nr 100/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 101/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 102/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 103/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 104/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 105/2016 do 28 czerwca 2016 r.
•	 nr 106/2016 do 28 czerwca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 97/2016 do 23 czerwca 2016 r.
•	 nr 98/2016 do 23 czerwca 2016 r.
•	 nr 99/2016 do 23 czerwca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 14/SP/2016 do 28 czerwca 2016 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla kopernika

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 
199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Gliwice Uchwały Nr XVI/393/2016 
z 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika, 
uchwalonego uchwałą nr XLIII/907/2014 Rady 
Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r., w zakresie 
zapisów § 39 dotyczącego ustaleń dla terenów 
oznaczonych w planie symbolami: 1C, 2C, 3C, 
4C, 5C, 6C.

Szczegółowe granice obszaru objętego planem 
określa załącznik graficzny dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 
www.bip.gliwice.eu (Prawo Lokalne/ Uchwały 
Rady Miasta).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnio-
ski należy składać na piśmie w terminie 21 dni 
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 
do dnia 7 lipca br., pocztą lub osobiście w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 21 – w godzinach pracy urzędu. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku 
można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej 
lub zasadniczej. 

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania 
Przestrzennego codziennie z wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod nr tel. 32/239-12-14.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

granica 
obszaru  
objętego 
zmianą  
planu

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZeNIa

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:

„Dostawy płynu i koncentratu  
płynu do chłodnic samochodów  
dla PkM, Sp. z o.o. w Gliwicach  

ul. Chorzowska 150”.
Termin składania ofert: 23 czerwca 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2016 r. o godz. 10.00

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 
ul. Obrońców Pokoju 4, 44-105 Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na roboty budowlane pn..

Modernizacja obiektu – hydroizolacja budynku szkoły.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2016 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2016 r. o godz. 13.15

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 – we-
wnętrzna 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.

 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.

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji 

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

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

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

Dostawa i montaż elementów wypo-
sażenia sanitarnego Hali widowiskowo

-sportowej PODIuM w Gliwicach.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2016 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia organizowanego wg procedur 

określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

utrzymanie ruchu oraz naprawy w ter-
minie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r. ciągu nawęglania kWk Sośnica 

- PeC Gliwice Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 23 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2016 r. o godz. 10.45

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia organizowanego wg procedur określonych 

regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

utrzymanie ruchu oraz naprawy w ter-
minie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r. zbiornika retencyjnego popiołu 

wraz z oprzyrządowaniem 
oraz pyłoprzewody.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2016 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia organizowanego wg procedur 

określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

utrzymanie ruchu oraz naprawy w ter-
minie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 
2017 r. eLekTROFILTRÓW: kotłów WP 
-70 NR 1, 2, 3; kotłów WR -25 NR 1, 3, 4.
Termin składania ofert: 23 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2016 r. o godz. 10.15

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publika-
cją ogłoszenia organizowanego wg procedur 

określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na:

wykonanie czyszczenia  
absorberów IOS kotłów  

WR-25 i WP-70.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2016 r. do godz. 9.45
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.15

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

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego pn.:

Zagospodarowanie terenu między  
ul. kujawską a ul. akademicką przy hali OSiR.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2016 r. do godz. 11.00

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZAWIADAMIA
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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 jedno-

naczyniowej 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.

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1

zatrudni:                                             
PRaCOWNIkÓW Na STaNOWISkO  

ROBOTNIka DROGOWeGO
Oferty kierować do Działu Kadr:  

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1,  
tel. kont. 32/270 40 10.

OFERTY PRACY

OGŁOSZENIE

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:

• mechanik naczep – wykształce-
nie: techniczne, doświadczenie 
w pracy w serwisie naczep i/lub 
samochodów ciężarowych, wiedza 
techniczna dotycząca naczep, ew. 
pojazdów ciężarowych; efektyw-
ność, odpowiedzialność, sumien-
ność; mile widziane prawo jazdy 
kat. B, C, mile widziana umiejęt-
ność spawania, dwie zmiany, praca 
w co drugą sobotę, miejsce pracy: 
Gliwice;

• handlowiec i serwisant sprzętu 
komputerowego z umiejętno-
ścią robienia profesjonalnych 
zdjęć – wykształcenie średnie, 
wyższe, bardzo dobra zna-
jomość j. angielskiego oraz 
rosyjskiego, umiejętność wy-
konywania profesjonalnych 
zdjęć do internetowych ofert 
handlowych, znajomość tech-
nicznych zagadnień związanych 
ze sprzętem komputerowym, za-

kres obowiązków: serwis kom-
puterowy, przygotowywanie 
ofert handlowych, wykonywa-
nie zdjęć, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Knurów;

• fryzjer/-ka – wykształcenie zawo-
dowe kierunkowe, doświadczenie 
zawodowe, książeczka sanepidow-
ska, fryzjerstwo damsko-męskie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gli-
wice;

• doradca klienta – wykształcenie 
średnie/ w trakcie studiów, bie-
gła obsługa komputera, zakres 
obowiązków: obsługa klientów, 
sprzedaż usług finansowych, ob-
sługa urządzeń biurowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice, 
pracodawca zapewnia szkolenie 
na podstawie umowy zlecenie, 
później umowa o pracę, oferta 
także dla osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności;

• kierowca kat. C+e – wykształ-
cenie: brak wymagań, doświad-
czenie zawodowe mile widziane, 
prawo jazdy kat. C+E, praca na 
terenie kraju, baza w Gliwicach, 
gwarancja stałego zatrudnienia;

• operator wózka widłowego – 
wykształcenie: brak wymagań, 
2 lata doświadczenia w pro-
wadzeniu wózka widłowego, 
czołowego lub bocznego, kurs 
wózków widłowych wraz z wy-
mianą butli gazowej, załadunki 
i rozładunki (boczne i z rampy), 
transport wózkiem widłowym 
pojemników z towarem, palet, 
opakowań, odpadów, składo-
wanie towarów na regałach 
wysokiego składu, praca ze 
skanerem i zainstalowanym 
WMS, etykietowanie towaru 
przed wysyłką, kontrola przy-
gotowanej wysyłki, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Kleszczów.

Oferty z 9 czerwca 2016 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.

Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego
poszukuje pracowników na stanowiska:

• SPeCJaLISTa ds. PR I MaRkeTINGu,
• kIeROWNIk PRaCOWNI DekORaCJI,
• eDukaTOR TeaTRaLNy,
• ReaLIZaTOR OśWIeTLeNIa SCeNICZNeGO/ eLekTRyk,
• ReaLIZaTOR DŹWIĘku/ akuSTyk.

Termin składania aplikacji: do 24 czerwca 2016 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gliwickiego Teatru Muzycz-
nego w dziale: Oferty pracy – www.teatr.gliwice.pl/bip. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/232-11-83.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest osoba  
nadużywająca alkoholu

Nie czekaj – przyjdź 
do GMINNeJ kOMISJI ROZWIąZyWaNIa 

PROBLeMÓW aLkOHOLOWyCH!
urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44–100 Gliwice
pok. 235, II piętro,  
tel. 32/239-12-95

Postępowanie zobowiązujące do 
podjęcia leczenia odwykowego 
dotyczy osób, które zgodnie z art. 
24 ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi powodują:
• rozkład życia rodzinnego,
• demoralizację małoletnich,
• uchylanie się od pracy,
• systematyczne zakłócanie spo-

koju i porządku publicznego.

Procedura kierowania osoby uza-
leżnionej od alkoholu na leczenie 
odwykowe przez Gminną komi-
sję Rozwiązywania Problemów 
alkoholowych :
• wypełniony wniosek lub poda-

nie złożyć w Biurze Obsługi Inte-
resantów w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach lub przesłać pocztą,

• Komisja rozpatruje zasadność 
wniosków i przeprowadza 
z osobami skierowanymi roz-
mowy motywujące do podjęcia 
leczenia w zakładzie lecznictwa 
odwykowego,

• w przypadku odmowy podjęcia 
dobrowolnego leczenia przez 
osobę mającą problem alko-
holowy, kieruje ją na badanie 

przeprowadzane przez biegłego 
w celu uzyskania stosownej opi-
nii w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu,

• po uzyskaniu opinii biegłego 
Komisja kieruje sprawę do sądu 
rejonowego, w przypadku braku 
podstaw do leczenia odwyko-
wego zamyka sprawę,

• w przypadku, gdy osoba zgłoszo-
na nie stawia się na wezwania 
Komisji, wówczas sprawa kiero-
wana jest do sądu rejonowego 
o zastosowanie obowiązku pod-
dania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego.

Wzór wniosku o skierowanie na 
leczenie odwykowe znajduje się 
na stronie: www.um.gliwice.pl/
formularze.

Chcesz wiedzieć 
więcej? Przyjdź 

lub zadzwoń
Gminna komisja Rozwiązywa-
nia Problemów alkoholowych
urząd Miejski w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21
44–100 Gliwice
pok. 235, II piętro,  
tel. 32/239-12-95

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