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Mogą nam 
pozazdrościć! 

Zakończyła się modernizacja głównej 
siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na 
inwestycję z miejskiego budżetu przezna-
czono 1,5 mln zł. W pobliżu stanęła rzeźba 
prof. Krzysztofa Nitscha. 

Półmetek głosowania 
W większości osiedli liczba oddanych 

głosów przekroczyła próg frekwencyjny. 
Jednak tylko nieliczne osiedla osiągnęły 
premiowany bonusem próg dla aktywnych. 
Jest jeszcze czas, by zagłosować w budżecie 
obywatelskim! 

Dobry przykład
Gliwice świetnie radzą sobie z wy-

dawaniem decyzji w sprawie programu 
„Rodzina 500+”. OPS rozpatrzył 8 269 
z 9 620 złożonych wniosków. Jesteśmy 
w czołówce polskich miast.

Rowery dla Gliwic
Za kilka miesięcy w naszym mieście 

pojawi się System Miejskich Wypożyczalni 
Gliwicki Rower Miejski. Prace nad wdroże-
niem systemu już się rozpoczęły. 
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Gliwickie kąpieliska
zaczynają sezon!

https://gliwice.eu
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DRuGa STRONa W ObIekTyWIe

bRZeZINka. Wiało, grzmiało, lało. OSP Gliwice – Brzezinka podczas usuwania 
drzew z drogi po przejściu nawałnicy. (fot. Ł. Bakalarczyk)

STRaSbuRG. Uczniowie klasy 2E z V LO odwiedzili Parlament Europejski.  
Z młodzieżą z 19 innych krajów brali udział w warsztatach „Euroscola”. (fot. V LO)

RZeCZyCe. Z Gliwic to niespełna godzina jazdy rowerem. Warto się wybrać. 
Chociażby dla takich widoków… (fot. M. Ganszczyk)

RyNek. Podczas Finału Skupu Kultury 2016 udało się zebrać rekordową sumę 
10 220,73 zł, która zostanie w całości przekazana na pomoc niepełnospraw-
nym. Gliwiczanie, jesteście wielcy! (fot. E. Mielnik)

PaRyŻ. Nasi we Francji! Alicja, Maksymilian, Marcin i Marcin po gliwicku 
wspierali Polaków w meczu z Niemcami w trakcie EURO 2016. Dziękujemy 
za zdjęcia. Polska! Polska! Polska! 

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu
mailto:sosnowski_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:redaktor%40um.gliwice.pl?subject=
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Dane z dnia 31.05.2016 r. Średnia dla woj. śląskiego: 57%

Odbierz kartę autostradową!
Do rozdania wśród gliwiczan pozostało jeszcze około 1300 elektro-
nicznych urządzeń viaauTO. Mieszkańcy mogą je odbierać w urzę-
dzie Miejskim w godzinach pracy magistratu. 

Władze Gliwic chcą, żeby jak naj-
więcej mieszkańców korzystało z auto-
stradowej obwodnicy miasta, ale jazdę 
w ruchu lokalnym utrudniają cztery 
place poboru opłat na autostradzie A4. 

Dlatego miasto zawarło porozumienie 
z firmą KAPSCH i w efekcie gliwiczanie 
mogą otrzymywać na specjalnych wa-
runkach elektroniczne urządzenia via-
AUTO. Zastępują one w ruchu lokalnym  

bilety zerowe. Działają jak pilot do bra-
mek i pozwalają na szybki przejazd przez 
bramki oznaczone napisem viaTOLL 
(działają także na pozostałych pasach). 
Rozdano już 87 proc. z 10 tysięcy urzą-
dzeń. 

Gliwiczanie za urządzenia nie 
płacą, ale – aby działały – trzeba je 
od razu przy odbiorze doładować 
minimalną kwotą 20 zł u przedstawi-
cieli firmy KAPSCH. Gdyby urządzenie 
posiadało niskie (poniżej 20 zł) saldo, 
szlaban by 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 Autostrad: A2 Konin – 
Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Gli-
wice – po zasileniu konta odpowiednimi 

kwotami! Mogą więc przydać się podczas 
nadchodzących wakacji. Warto wiedzieć, 
że przepustowość na bramkach elektro-
nicznych jest cztery razy większa niż na 
tych z ręcznym poborem opłat. (al)

urządzenia są wydawane na specjalnych stanowiskach 
w holu na I piętrze (obok pokoju nr 146 i dawnej sali sesyj-
nej) w godzinach pracy magistratu – w poniedziałek, 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.

Elektroniczne urządzenie viaAUTO jest 
niewielkie, a jego instalacja jest prosta 
– należy  przykleić je w górnej części 
przedniej szyby – za lusterkiem wstecz-
nym. Przesyła zakodowane informacje 
do anten i przekaźników zainstalowa-
nych na bramkach, które otwierają się 
automatycznie

„Rodzina 500+”. Gliwice  
dają dobry przykład

RealIZaCJa PROGRaMu 

Dotychczas w całym kraju wnioski 
o wypłatę pieniędzy w ramach progra-
mu „Rodzina 500 +” złożyło 2,5 mln z 2,7 
mln uprawnionych osób. W Gliwicach 
złożono 9 620 wniosków, w tym 4385 
tzw. wniosków dochodowych, czyli na 
pierwsze dziecko. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej wypłacili już 10 795 
899 zł. To bardzo dobry wynik, który pla-
suje Gliwice w czołówce. Dane według 
których można porównać efektywność 
wypłacania środków w Gliwicach oraz 
innych miastach pochodzą z 31 maja 
2016 r. Na ten dzień do OPS w Gliwicach 
wpłynęło 9 009 wniosków o wypłatę 
świadczenia, a efektywność realizacji za-
dania wynosiła wówczas 73%. To znacz-
nie więcej niż średnia dla woj. śląskiego, 
która według danych z 31 maja wynosiła 

57%. W Katowicach było to 69,15%. Rów-
nież na tle innych miast Polski wypadamy 
bardzo dobrze. Przykładowo w Krakowie 
efektywność realizacji zadania wyniosła 
33,09%, w Łodzi 37,77%, we Wrocławiu 
38,34%, w Warszawie 40,56%. Najlepiej 
wśród miast wojewódzkich wypadł Toruń 
– tu efektywność sięgnęła 78,84%. 

– Realizacja tego programu to był 
prawdziwy test sprawności samorządu 
i Gliwice poradziły sobie z nim bardzo 
dobrze. Pierwsze wypłaty miały pojawić 
się dopiero w lipcu, jednak dzięki nad-
zwyczajnej mobilizacji udało się to prze-
prowadzić wcześniej. Efektywność widać 
też w rankingach – Gliwice znajdują się 
bardzo wysoko w porównaniu z miastami 
wojewódzkimi – mówi Zygmunt Frankie-
wicz, prezydent Gliwic. 

W Gliwicach realizacja programu 
przebiega sprawnie, chociaż urzędnicy 
napotykają na liczne utrudnienia: wnio-
ski składane drogą elektroniczną często 
nie są kompletne lub zostały błędnie 
wypełnione, procedura rozpatrywania 
wniosków często wydłuża się, ponieważ 
urzędnicy w niektórych przypadkach mu-
szą występować do ZUS o uzupełnienie 
informacji.

Z programu „Rodzina 500+” w Gli-
wicach skorzysta około 11 tys. rodzin, 
w których świadczeniem objętych zo-
stanie około 15 tys. dzieci. Roczna kwo-
ta wypłacanych świadczeń w Gliwicach 
przekroczy 60 mln zł, w całym kraju – 18 
mld zł. Według prognoz, w przyszłym 
roku ma to być już 23 mld zł.

Przypominamy, że aby świadczenie 
było wypłacone od kwietnia, należy zło-
żyć wniosek do 1 lipca. Więcej informacji 
na temat programu można znaleźć na 
stronie internetowej www.opsgliwice.pl 
w zakładce „świadczenie wychowawcze 
500+”. Można też skorzystać z infoli-
nii pod numerami tel.: 32/335 96 84 
i 32/335 96 85.

(mf)

Gliwice bardzo dobrze radzą sobie z wydawaniem decyzji w sprawie programu „Rodzina 500+”. Ośrodek 
Pomocy Społecznej rozpatrzył 8 269 z 9 620 złożonych wniosków (86%) wypłacając 10,7 mln zł. Ten wy-
nik sytuuje Gliwice w czołówce polskich miast.
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INWeSTyCJe

Rower to zdrowy, ekologiczny i ekonomiczny sposób poruszania się. 
To również doskonała alternatywa dla samochodów – unikamy kor-
ków, opłat za parkowanie i nie zanieczyszczamy powietrza spalina-
mi. Dlatego w naszym mieście powstanie system stacji rowerowych.

System Miejskich Wypożyczalni Gli-
wicki Rower Miejski będzie funkcjonował 
w sezonie rowerowym, od 1 marca do 
30 listopada. Stacje będą czynne przez 
całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. 
Na każdej z 10 stacji, wyposażonych w 
terminal z panelem informacyjnym i ste-
rującym, będzie 15 stojaków i 10 miejskich 
rowerów w barwach miasta. Oznacza to, 
że w mieście pojawi się w sumie 150 stoja-
ków rowerowych i 100 rowerów. Lokaliza-
cję stacji ma zaproponować wykonawca. 
Funkcjonowanie systemu będzie uzupeł-
niała strona internetowa na której będzie 
można się zarejestrować, sprawdzić do-
stępność rowerów i miejsc postojowych 
na poszczególnych stacjach. Pojawią się 
też informacje dotyczące systemu, m.in. 
mapa z zaznaczonymi stacjami. 

– Coraz więcej osób przesiada się na 
rowery i traktuje je jako idealny środek 
transportu. Coraz bardziej popularne stają 
się dojazdy na rowerach do pracy. Uznali-
śmy, że wypożyczalnia uzupełni sieć komu-
nikacyjną Gliwic i jednocześnie zwiększy 
ofertę turystyczną miasta – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Gliwice stają się coraz bardziej przy-
jazne dla rowerzystów, a miasto stara 
się sukcesywnie zwiększać ilość tras ro-
werowych. W ostatnim czasie powstał 
500-metrowy odcinek drogi rowerowej 
biegnący wzdłuż ul. Bojkowskiej, a 
przy alei Wybrzeże Wojska Polskiego 
powstaje 700-metrowy odcinek dla 
rowerów.  (mf)

śląskie – dobra 
marka

kultowy lokal do wynajęcia

Rowery dla Gliwic

lokal po kultowej restauracji bagatela przy ul. Matejki 3 jest do wyna-
jęcia. W jednej z najbardziej atrakcyjnych miejscówek w Gliwicach może 
powstać lokal gastronomiczny. Miasto Gliwice, które jest właścicielem 
nieruchomości, ogłosiło drugi ograniczony przetarg na wysokość czynszu.

Matejki 3 to w Gliwicach jedna 
z najlepszych lokalizacji na prowadze-
nie gastronomicznego biznesu. Lokal 
znajduje się w ścisłym centrum miasta, 
tuż przy Rynku i głównej miejskiej ulicy 
Zwycięstwa, na której pojawia się coraz 
więcej restauracji, knajpek i kawiarni. 
Kolejne lokale przyciągają gliwiczan 
i turystów, podnoszą atrakcyjność 
Śródmieścia i kształtują tę część Gliwic 
na gastronomiczne centrum. Budynek 
przy ul. Matejki 3 znajduje się w obrębie 
staromiejskiego układu urbanistycznego 
Gliwic wpisanego do rejestru zabytków. 
Lokal ma 622,40 m2. Składa się z parteru 
(321,50 m2), piętra (66,49 m2) i piwnicy 
(234,41 m2), wymaga remontu, ale jest 
wyposażony w niezbędne instalacje. 

Przetarg odbędzie się 8 lipca 2016 r. 
o godz. 10.45 w siedzibie ZBM I TBS przy 
ul. Dolnych Wałów 11. 

– Aby jednak do niego przystąpić, 
należy wcześniej złożyć niezbędne 
dokumenty, które będą przyjmowane 
w godzinach od 10.00 do 10.30 – zapo-
wiada Ewa Rucińska, kierownik Działu 
Gospodarki Nieruchomościami i Lokali 
Użytkowych w ZBM I TBS.

Termin oględzin lokalu wyznaczono 
na 30 czerwca 2016 r. (godz. 10.00–
10.30). Szczegółowe informacje na 
temat przetargu można znaleźć na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz  
w dziale ogłoszeń tego wydania „Miej-
skiego Serwisu Informacyjnego – GLIWI-
CE” (str. 14). (mf)

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz urząd 
Marszałkowski Województwa śląskiego zapraszają do udziału w 
VII edycji konkursu „Marka-śląskie”. Nagroda trafi do człowieka, 
firmy lub instytucji, która tworzy pozytywny wizerunek regionu i 
przyczynia się do jego rozwoju.

Marka-Śląskie jest przyznawana w 
13 kategoriach: gospodarka, nauka, kul-
tura, dziedzictwo kulturowe regionu, 
sport, turystyka i rekreacja, produkt, 
usługa, zdrowie, organizacje samorzą-
dowe, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, media oraz osobowość roku. 
Konkurs promuje osoby fizyczne, insty-
tucje i przedsiębiorstwa, które budują 
tożsamość regionalną Śląska w kraju i 
za granicą.

W tym roku oprócz wyróżnień 
w kategoriach konkursowych, jury 
przyzna także jednemu z nagrodzo-

nych tytuł Ambasadora Marki-Śląskie. 
Kandydaci do wszystkich kategorii na-
grody Marka-Śląskie mogą zgłaszać 
m.in. zainteresowane podmioty, sa-
morządy, instytucje, wyższe uczelnie, 
stowarzyszenia. Zgłoszenia są przyj-
mowane do 30 czerwca. Szczegóły 
konkursu dostępne są na stronach 
internetowych www.riph.com.pl oraz 
www.slaskie.pl.

Organizatorami konkursu są Regio-
nalna Izba Przemysłowo-Handlowa oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego. (mm)

100 tys. zł  
dla bartłomieja!
Na ostatniej sesji gliwiccy radni podjęli decyzję o udzieleniu finanso-
wego wsparcia na odbudowę fragmentu murowanego ogrodzenia ko-
ścioła pw. św. bartłomieja przy ul. Toszeckiej. Miasto Gliwice kolejny 
raz pomoże w odnawianiu tej świątyni.

Dofinansowanie w wysokości 100 
tys. zł pomoże zrealizować prace 
związane z odbudową murowanego 
ogrodzenia kościoła pw. św. Bartło-
mieja od strony ul. Toszeckiej. Warto 
przypomnieć, że to jedna z najstar-
szych świątyń w naszym mieście. 
Obiekt, wraz z otaczającym go murem 
z kamienia, wpisany jest do rejestru 
zabytków woj. śląskiego.

Odbudowa muru od strony ul. To-
szeckiej to kolejny etap kompleksowej 
renowacji zabytkowego kościoła, która 
rozpoczęła się w 2009 roku. Do tej pory 

wykonano m.in. kapitalny remont da-
chu (naprawa więźby dachowej). Osu-
szono też zawilgocone mury kościoła. 
Naprawiono spękane ściany i sklepie-
nia, oczyszczono elewację frontową 
wieży oraz odbudowano inne fragmen-
ty murowanego ogrodzenia. Dotychcza-
sowe remonty sfinansowane zostały ze 
środków parafialnych oraz dzięki wspar-
ciu Miasta Gliwice w wysokości ok.  
430 tys. zł. Udział w finansowaniu prac 
miał też Urząd Marszałkowski i Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach. (as)
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Szkoły przygotowują się do remontów

Wyprzedaż garażowa

Zbliżają się wakacje. Dla uczniów oznacza to swobodę, dla placówek edukacyjnych – przygotowania do remontów. Dwie kolejne pla-
cówki przygotowują się do modernizacji – zmiany nastąpią w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Dolnej Wsi oraz w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym przy ul. Stefana Okrzei.

W ZSSp. przy ul. Dolnej Wsi szy-
kują się spore zmiany. Zostanie wy-
konane m.in.: docieplenie i izolacja 
przeciwwilgociowa ścian, przebudo-
wa kominów, dachu nad budynkiem 
głównym i ścian attyki, zostanie wy-
konana stolarka drzwiowa i okienna, 
docieplenie stropu i skosów poddasza 
oraz stropodachu nad salami lekcyj-
nymi, zostaną zamontowane nawie-
trzaki okienne, wymienione parapety,  
rynny i rury spustowe, wymienione 
zostanie też oświetlenie, instalacja 
c.o. zostanie wyregulowana. 

Na niektórych odcinkach, w miej-
scu dużego zawilgocenia ścian, 
zostanie przebudowana kanalizacja 
deszczowa. Powstanie też instalacja 
drenarska, zostaną wykonane drobne 
prace budowlane i wykończeniowe. 

Rozebrany zostanie budynek składu 
opału. 

W ZSP nr 8 przy ul. Okrzei zostanie 
przeprowadzona modernizacja pomiesz-
czeń dla oddziałów przedszkolnych miesz-
czących się w budynku szkoły. Zadaniem 
wykonawcy będzie modernizacja sal 
zabaw w taki sposób, aby w każdym po-
mieszczeniu znalazła się łazienka i szatnia. 
W części szkolnej zaplanowano z kolei 
modernizację pokoju nauczycielskiego 
i przeniesienie świetlicy z trzeciego piętra 
na najniższą kondygnację  – wykonawca 
będzie zobligowany do adaptacji tej prze-
strzeni na potrzeby świetlicy. 

W placówkach ogłoszono już prze-
targi. W przypadku ZSSp. oferty można 
składać do 23 czerwca w Urzędzie Mia-
sta, natomiast w przypadku ZSP 8 – do  
1 lipca w siedzibie szkoły.  (mf)
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Dlaczego jeden trawnik jest skoszony, a inny, leżący w bezpośrednim 
sąsiedztwie, zarasta? To pytanie często zadają sobie mieszkańcy Gli-
wic, którzy są świadkami tak absurdalnych sytuacji. Odpowiedź jest 
prosta: zaniedbane działki nie są własnością miasta. 

Oto przykład. W centrum Łabęd znaj-
dują się działki, które z uwagi na ograni-
czone środki finansowe przekazane przez 
Wojewodę Śląskiego miastu na zarządza-
nie nieruchomościami Skarbu Państwa, 
nie mogą być poddawane pielęgnacji. 

– Jeśli nieruchomość należąca do Skar-
bu Państwa zostanie przekazana miastu, 
wówczas zostanie od razu uporządkowa-
na przez pracowników MZUK. Prezydent 
Gliwic jest organem uprawnionym do go-
spodarowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa na terenie miasta, ale nie może 
wydawać miejskich pieniędzy na opiekę 
nad takimi gruntami. Środki na ten cel 
pochodzą z dotacji Wojewody Śląskiego. 
Otrzymywane środki są znacznie mniejsze 
od zgłaszanego zapotrzebowania, co skut-
kuje koniecznością dokonywania trudnych 
wyborów w zakresie ich podziału, gdyż 
w pierwszej kolejności należy z tej puli 
opłacić ubezpieczenie, ochronę i podatek 

od nieruchomości oraz wyeliminować to, 
co zagraża bezpieczeństwu, np. dokonać 
awaryjnej wycinki drzew. To najważniej-
sze kwestie i zazwyczaj na koszenie nie 
starcza już środków. Miejskie działki są 
natomiast koszone na bieżąco, ponieważ 
za ich utrzymanie odpowiedzialny jest 
MZUK, finansowany z budżetu miejskiego 
– wyjaśnia Aleksandra Wysocka, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Od lat 
ubiegamy się o przekazanie miastu tych 
zaniedbanych działek należących do Skar-
bu Państwa, jednak decyzja wojewody 
była odmowna. Obecnie znów podjęliśmy 
taką próbę. Decyzja wojewody ma zapaść 
w najbliższym czasie – dodaje Aleksandra 
Wysocka.

W mieście są również działki będące 
własnością wspólnot mieszkaniowych i 
prywatnych właścicieli. Za ich stan pre-
zydent miasta nie odpowiada. (mf)

Trawa nieskoszona. 
Czyja to wina?

26 czerwca na placu krakowskim odbędzie się wyprzedaż garażowa. 
Już wkrótce zmianie ulegną stawki dla tego typu wyprzedaży ‒ radni 
podjęli decyzję o obniżeniu opłat. Decyzja wejdzie w życie 8 lipca.

Uchwała podjęta przez Radę Mia-
sta Gliwice 16 czerwca wejdzie w życie  
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego, czyli  
8 lipca. Wyprzedaż garażowa 26 czerwca 
będzie odbywać się wedle obowiązują-
cych stawek, ale podczas następnych ‒ 

21 sierpnia i 18 września ‒ obwiązywać 
już będzie obniżona stawka: 1 zł. Opłata 
będzie mieć wymiar symboliczny z uwa-
gi na niekomercyjny charakter tego typu 
imprez, jak i samej sprzedaży. Zmiana 
została wprowadzona na wniosek rad 
osiedli. (mf)

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecz-
nego ogłosił przetarg na budowę parkingu wielopoziomowego przy 
ul. Mikołowskiej i Dunikowskiego. W nowym obiekcie powstaną 84 
stanowiska postojowe oraz lokale usługowe. 

Nowy parking stanie u zbiegu ulic 
Mikołowskiej i Dunikowskiego. Będzie 
miał trzy poziomy, windę i miejsca po-
stojowe na 84 samochody. Na parterze 
obiektu znajdzie się przestrzeń dla lo-
kali usługowych. Z zewnątrz budynek 
będzie nawiązywał do sąsiedniej zabu-
dowy. Oferty w przetargu na budowę 

parkingu wielopoziomowego wraz ze 
wzmocnieniem podłoża gruntowego 
oraz infrastrukturą towarzyszącą w re-
jonie ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego 
można składać do 14 lipca w ZBM II TBS 
przy ul. Warszawskiej 35b. Wyłoniony 
wykonawca będzie miał 20 miesięcy na 
realizację inwestycji.   (mf)
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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

Półmetek 
głosowania 
Za nami półmetek głosowania na zadania budżetu obywatelskiego. W większości osiedli liczba oddanych głosów przekroczyła próg fre-
kwencyjny. Jednak tylko nieliczne osiedla osiągnęły premiowany bonusem próg dla aktywnych i zyskały szanse na uzyskanie dodatkowych 
środków. Nadal jest to jednak możliwe – głosowanie potrwa do 4 lipca.

Do końca głosowania na zadania 
jednoroczne pozostało 12 dni. To nie-
wiele, biorąc pod uwagę, że w niektórych 
osiedlach liczba oddanych głosów nie 
przekroczyła jeszcze wymaganego mini-
malnego progu aktywności. Oznacza to, 
że jeżeli mieszkańcy się nie zaktywizują 
i nie oddadzą swoich głosów, zadania na 

tych osiedlach nie zostaną zrealizowane, 
a pula środków zostanie przekazana na 
realizację zadań w osiedlach, w których 
został przekroczony próg dla aktywnych 
premiowany bonusem. Na liście budżetu 
obywatelskiego znajduje się 81 zadań 
w 21 osiedlach. Na ich realizacje prze-
znaczono 3,5 mln zł. 

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. Swój głos można od-
dać zarówno w formie elektronicznej, 
jak i tradycyjnej, papierowej. Wszystkie 
szczegóły dotyczące procedury oraz 
przebieg głosowania można znaleźć na 
stronie www.gliwice.eu w zakładce GLI-
WICKI 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
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Od 23 czerwca do 2 października w Willi Caro prezentowana będzie wystawa „bo to jest operetka…” dokumentująca historię Operetki 
śląskiej oraz teatrów muzycznych w Gliwicach. kuratorami wystawy są: dr Jacek Mikołajczyk i Joanna Puchalik. Do podziwiania zbiorów 
zaprasza Muzeum w Gliwicach. 

Pomysł na wystawę zrodził się dwa 
lata temu. – Zaproponował go Grzegorz 
Krawczyk, dyrektor gliwickiego Muzeum, 
który wcześniej zamówił u mnie książkę na 
temat Operetki Śląskiej i historii teatrów 
muzycznych w Gliwicach. Powstanie 
książki wymagało sporego nakładu pracy, 
wertowania dokumentów, przeszukiwania 
archiwów. Książka cały czas powstaje – 
mówi dr Jacek Mikołajczyk, kurator wysta-
wy. Podczas licznych kwerend muzealnicy 
dotarli do m.in. archiwalnych nagrań te-
lewizyjnych i radiowych. – Najciekawszym 
momentem w historii gliwickiej teatralnej 
sceny muzycznej było samo powstanie 
Operetki Śląskiej. Ponieważ interesuję się 
historią powojennego teatru muzycznego 
w Polsce, wiedziałem że teatry operet-
kowe rodziły się w okresie stalinizmu. 
To paradoks, ponieważ trudno sobie 
wyobrazić sztukę bardziej odległą od es-
tetyki socrealizmu niż operetka. Pierwszą 
operetką, która powstała w Polsce, była 
właśnie operetka gliwicka, zorganizowa-
na jako filia Opery Śląskiej w Bytomiu. 

Na początku poszukiwań właśnie takie 
paradoksy interesowały mnie najbardziej. 
Jednym z bardziej interesujących efektów 
naszych poszukiwań jest montaż w po-
staci stylizowanej kroniki filmowej, który 
stworzyliśmy z autentycznych wypowiedzi 
prasowych, by pokazać widzom, jak funk-
cjonowała wówczas operetka i że o dziwo, 

w latach 50. był to teatr dla robotników. 
To paradoksalne i pasjonujące – tłumaczy 
Jacek Mikołajczyk. 

Zwiedzający wystawę będą mogli 
przeniknąć w świat teatru i zobaczyć to, co 
nieznane i zazwyczaj przed publicznością 
ukryte. – Będzie można wejść za kulisy,  
zajrzeć do garderoby teatralnej, warsztatu 

scenografa czy teatralnych pracowni i zoba-
czyć, jak powstaje spektakl. Zaprezentujemy 
rekwizyty, kostiumy i barwne scenografie 
– podkreśla Jacek Mikołajczyk. Muzealnicy 
chcieli sprostać założeniu, by wystawa była 
gratką nie tylko dla znawców operetki i mi-
łośników teatru. Czy im się to udało? Warto 
przekonać się samemu.  (mf/as)

kulTuRa
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lato pełne  
dobrych dźwięków

bo to jest operetka…

Po świetnych majowych i czerwcowych występach artystycznych czas na drugą odsłonę cyklu „Filharmonia – muzyka w Jazovii”. 2 lipca 
rozpocznie się wakacyjna część koncertów ‒ w naszym mieście zagrają kolejni muzycy, w tym główna gwiazda: Jack DeJohnette.

Cykl koncertowy w Centrum Kultury 
Jazovia odbywa się w tym roku po raz 
trzeci i gromadzi coraz większą publicz-
ność. Cechą wyróżniającą „Filharmonię” 
od innych tego typu wydarzeń jest bar-
dzo duża różnorodność prezentowanej 
muzyki – w pierwszej odsłonie na scenie 
Jazovii gościliśmy zarówno gwiazdę wo-
kalistyki jazzowej Krystynę Prońko, jak 
i eksperymentalny projekt Discovery & 
Movie – oraz kameralny charakter kon-
certów. „Filharmonia” jest skierowana do 
odbiorców, którzy w trakcie występów 
lubią wchodzić w interakcje z artystami 
i nawiązywać z nimi kontakt.

W sobotę, 2 lipca, drugą odsłonę 
cyklu zainauguruje Cluster Ensemble. 
Słowaccy instrumentaliści zaprezentu-
ją publiczności muzykę Philipa Glassa, 
guru muzycznego minimalizmu. Osoby 
zainteresowane odbiorem bezpłatnego 
zaproszenia na koncert, proszone są 
o wysłanie zgłoszenia za pośrednic-
twem poczty elektronicznej na adres 
cluster@jazovia.pl do północy 26 
czerwca. W mailu należy podać imię, 
nazwisko, numer telefonu, adres i in-
formację, czy chodzi o wejściówkę dla 
jednej czy dwóch osób. Wyniki zostaną 
przesłane do 24 godzin po zakończeniu 
konkursu.

W sobotę, 9 lipca, na scenie Jazovii 
wystąpi Marcin Wyrostek Duo. Piekielnie 

zdolny akordeonista wykonuje muzykę 
klasyczną, jazzową i folkową. Marcin 
Wyrostek słynie z upodobania do impro-
wizacji podczas koncertów – w Gliwicach 
na pewno będziemy mieli okazję się prze-
konać, z jaką swobodą porusza się wśród 
dźwięków.

W środę, 13 lipca, odbędzie się bar-
dzo interesujący recital Szymona Neh-
ringa. Miłośnicy pianistyki z pewnością 
pamiętają go ze znakomitych występów 
podczas XVII Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. F. Chopina 
– Nehring był jedynym Polakiem, który 
zagrał w finale. Od tego czasu koncertuje 
na całym świecie, za każdym razem bu-
dząc aplauz publiczności.

Piątek 15 lipca to ważny dzień 
w kalendarzu „Filharmonii”: koncert da 
wtedy Jack DeJohnette, legenda jazzowej 
perkusji. W swojej karierze muzycznej 
grał z największymi: Milesem Davisem, 
Johnem Coltranem, Stanem Getzem, 
Herbiem Hancockiem. W Jazovii wystąpi 
w towarzystwie Raviego Coltrane’a (sak-
sofon) i Matta Garrisona (gitara basowa). 
Po tym koncercie można się spodziewać 
wszystkiego – energia i talent muzyków 
są gwarancją widowiska na najwyższym 
poziomie.

W środę, 20 lipca, czeka nas świet-
ny funkowo-jazzowy występ. Zagra Edi 
Sanchez & Alex Morales, znakomity gita-

rzysta i utalentowany perkusista. Na ten 
koncert również można zdobyć bezpłatne 
zaproszenie – postępować należy tak 
samo, jak w przypadku Cluster Ensamble, 
z tą różnicą, że zgłoszenie należy przesłać 
na adres sanchezmorales@jazovia.pl 
do północy 12 lipca. Uwaga! Wszystkie 
zgłoszenia po bezpłatne wejściówki są 
równoznaczne z przystąpieniem do fan-
klubu Jazovii.

Na zakończenie tegorocznej „Filharmo-
nii” prawdziwa perełka dla fanów zespołu 
The Beatles: w piątek, 22 lipca, historię 
najważniejszej grupy w historii przybliży 

Piotr Metz. Znany dziennikarz przygotował 
prawdziwą bombę: odsłuch pierwszej kopii 
taśmy legendarnego albumu „Sgt. Pepper’s 
Lonely Heart Club Band”. Dodatkowo wy-
świetlony zostanie film dokumentalny „Let 
it be” (reż. M. L. Hogg).

Wszystkie koncerty i wydarzenia 
w ramach drugiej odsłony cyklu „Filhar-
monia – muzyka w Jazovii” są zaplano-
wane na godz. 19.00 w Centrum Kultury 
Jazovia (wejście od ul. Średniej 12). 
Organizatorem cyklu jest Fundacja Inte-
gracji Kultury. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

Plakat ze zbiorów Gliwickiego Teatru Muzycznego L. Fall „Rozwódka” – grudzień 1964 r., L. Koprzywa, M. Artykiewicz
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Dobra passa biblioteki trwa!
Zakończyła się modernizacja głównej siedziby Miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. kościuszki 17 w Gliwicach. koszt remontu to ponad 1,5 mln zł 
z budżetu miasta. uroczyste zakończenie prac uświetniło odsłonięcie rzeźby prof. krzysztofa Nitscha, która stanęła nieopodal wejścia do budynku. 

Zakres przeprowadzonych prac robi 
wrażenie: wykonano termoizolację bu-
dynku, nowe pokrycie dachu, naprawiono 
taras i schody, dodano podjazd dla osób 
niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. 
W ścianie bocznej została zamontowana 
wrzutnia – teraz wypożyczone książki 
można oddawać przez całą dobę, również 
wtedy, gdy biblioteka jest nieczynna. Prze-
budowano szatnię, zamontowano bramki 
z systemem antykradzieżowym. Na skwer-
ku przed biblioteką zamontowano techno-
logiczną nowość – „punkt informacyjny” 
w kształcie słupka, z którego można usły-
szeć fragmenty powieści, wierszy albo pio-
senek. W ten sposób bibliotekarze chcą 
zarazić mieszkańców pasją do czytania i 
zachęcić do systematycznego korzystania 
z bogatych zbiorów gliwickiej biblioteki.

‒ Ta uroczystość symbolicznie wieńczy 
zmiany, które zaszły w naszej bibliotece. 
Chodzi zarówno o wykonany remont, jak i 
o zmiany organizacyjne, które skierowały 
MBP na nowe tory. O tym, że podjęliśmy 
dobre kroki, świadczą liczne nagrody i 
wyróżnienia, które niedawno trafiły do 

pracowników biblioteki – powiedział 
Krystian Tomala, zastępca prezydenta 
Gliwic, który wziął udział w uroczystości. 
W jej trakcie odsłonięto też rzeźbę prof. 
Krzysztofa Nitscha, znanego gliwickiego 

artysty i honorowego obywatela naszego 
miasta. Rzeźba z cyklu „Nasza Ojczyzna 
– Przejście” stanęła niedaleko wejścia 
głównego do MBP. Artysta przedstawił 
ją w formie dużego liścia wykonanego 

z brązu, pokrytego patyną. Całość usta-
wiono na wysokim cokole.

Jedno z pomieszczeń wyremontowa-
nego budynku biblioteki przeznaczono 
na galerię. MBP poszerzyła zatem 
zakres działalności o promocję sztu-
ki. Jako pierwsze w galerii zostały 
wystawione prace graficzne i formy 

rzeźbiarskie prof. Krzysztofa Nitscha, 
które artysta pokazał i krótko omówił. 

W MBP ostatnio dużo się dzieje. 
Właśnie mija rok działalności BIBLIOFO-
RUM – jedynej na Śląsku filii biblioteki 
w Centrum Handlowym FORUM w Gli-
wicach. Placówka otwarta jest przez 7 
dni w tygodniu. Sukcesy nie ominęły też 
pracowników MBP. Marta Kryś, kierow-
nik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, 
została Bibliotekarzem Roku 2015, wielu 
pracowników zdobyło wyróżnienia. Du-
żym sukcesem okazał się XI Międzyna-
rodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris 
i wystawy towarzyszące. W gliwickiej 
bibliotece (oraz jej wielu filiach) organi-
zowane są spotkania autorskie, wykłady 
i warsztaty dla dzieci.   (mm)

letnie kino Plenerowe, ulicznicy, druga odsłona Filharmonii, Jazz w Ru-
inach, Parkowe lato – to tylko niektóre kulturalne propozycje miasta na 
tegoroczne wakacje. będzie ich znacznie więcej, ale o zadyszce nie ma 
mowy, bo gliwiczanie są przyzwyczajeni do tego, że w mieście dzieje się 
naprawdę sporo. 

O konkretnych wydarzeniach zapla-
nowanych na dwa wakacyjne miesiące 
– lipiec i sierpień – informować bę-
dziemy na bieżąco. Jedno jest pewne: 
wyraźny znak, że mamy już lato, dadzą 
artyści, którzy wystąpią na wielkim 
koncercie plenerowym na placu Kra-
kowskim z okazji Nocy świętojańskiej. 
To już 24 czerwca! Na scenie zobaczy-
my i usłyszymy znanych i lubianych: 
SOuND’N’GRaCe, anię Dąbrowską 
i artura Rojka. Będzie trochę muzyki 
gospel, ambitny pop i alternatywna 
nuta. Koncerty rozpoczną się o godz. 
18.30. Warto przypomnieć, że trwa 
przegląd filmowy w Amoku – „Od big 
beatu do rocka”. Na ekranie dużo do-
brego, muzycznego kina. 26 czerwca 
w auli Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Ko-
zielskiej odbędzie się koncert Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej z cyklu „estrada 
Młodych”. To dopiero początek let-
nich atrakcji. O dobrą kondycję i sys-
tematyczny udział w wielu imprezach 
i wydarzeniach, które zaproponuje 
miasto w lipcu i sierpniu (a będzie ich 
naprawdę sporo), gliwiczanie mogą 
być spokojni. Są „zaprawieni” w boju, 
bo za nami dwa bogate pod względem 
kulturalnym miesiące. 

baRDZO kulTuRalNy  
CZeRWIeC 

Kilka dni temu, 19 czerwca, na Ryn-
ku odbył się Finał Skupu Kultury 2016. 
Na popularnym kiermaszu wystawiono 
na sprzedaż 7 767 książek, płyt, gier 
planszowych i innych dzieł kultury.  
Cały rekordowy dochód ze sprzedaży 
– 10 220,73 zł – trafi do niepełno-
sprawnych podopiecznych Stowarzy-
szenia Cała Naprzód. Tego samego 
dnia wieczorem odbył się także Wie-
czór z Romami w Parku Chopina – były 
kawalkady konne i występy romskich 
muzyków. W maju i czerwcu odbyło 
się też nocne zwiedzanie różnego ro-
dzaju placówek kulturalnych w naszym 
mieście – Noc Muzeów, Noc bibliotek 
(a wcześniej cały Tydzień Bibliotek: 
8‒15 maja) i artNoc – gliwicka noc 
otwartych galerii. 

11 czerwca kolorem najbardziej rzu-
cającym się w oczy był pomarańczowy – 
w Nowych Gliwicach, na terenie dawnej 
kopalni węgla kamiennego „Gliwice”, 
odbyła się Industriada. Święto Zabyt-
ków Techniki Województwa Śląskiego 
jak zwykle przyciągnęło wielu gliwiczan. 
Finałem imprezy był niezwykły koncert 
Krzysztofa Kobylińskiego z udziałem za-
przyjaźnionych muzyków: Hanny Bana-

szak, Orkiestry AUKSO Marka Mosia oraz 
Jakateriny i Stanisława Drzewieckich.

3 czerwca w Rock’a Music Clubie 
odbył się koncert z cyklu alternative Ni-
ghts: występ dały zespoły Variété i BWS 
Sofos. 9 czerwca na placu Krakowskim 
wystąpił Dawid Podsiadło z zespołem. Za 
scenę posłużył muzykom dach autobusu 
– Gliwice znalazły się na trasie Red Bull 
Tour Bus. Artysta zelektryzował publicz-
ność utworami ze swojej ostatniej płyty 
– zabawa była fantastyczna.

W MaJu Jak  
W (kulTuRalNyM) RaJu 

Od 22 do 29 maja gliwickie kościoły 
gościły u siebie artystów i publiczność 
XXVII Międzynarodowego Festiwalu Dni 
Muzyki Organowej. Tegoroczna edycja 
upamiętniała znakomitego polskiego 
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego – 
w tym roku mija 70 lat od jego śmierci.

Maj był także miesiącem IGRÓW. Na 
juwenaliach studenckich w tym roku wy-
stąpili m.in. enej, lipali i lao Che. Łąka 
Igrowa przy Ośrodku Sportu Politech-
niki Śląskiej pękała w szwach, bo ładna 

pogoda przyciągnęła wielu młodszych 
i starszych mieszkańców.

W kinie Amok majówka upłynęła 
pod znakiem London National Theatre: 
retransmitowane były najlepsze spek-
takle słynnej na całym świecie grupy 
teatralnej.

14 i 15 maja po raz siódmy rywalizo-
wali ze sobą uczestnicy Rajdu Miejskiego 
360 stopni. Było aktywnie i kulturalnie. 
W parku Chopina zorganizowany został 
piknik oraz występ Kabaretu Młodych 
Panów i Mariusza Kałamagi. 

9 maja zainaugurowany został cykl 
koncertów „Filharmonia – muzyka 
w Jazovii”, pierwsza część trwała do 
12 czerwca. Wystąpili m.in. Renata 
Przemyk, krystyna Prońko oraz Ralph 
Towner & Paolo Fresu. Druga odsłona 
Filharmonii wystartuje już 2 lipca – za-
gra jeszcze wielu znakomitych muzyków, 
w tym gwiazda cyklu, perkusista Jack 
DeJohnette.

Warto podkreślić, że wszystkie te 
imprezy zostały zorganizowane przez 
Miasto Gliwice lub wsparte finansowo 
z miejskiego budżetu.  (mm)

kultura w Gliwicach?  
Na pełnych obrotach!
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kulTuRa

kOlORy 
MIaSTa

CO?
GDZIe? 
kIeDy?

CZWaRTek 23 CZeRWCa
 ■ godz. 9.00: wycieczka autokarowa po Śląsku w ra-

mach festiwalu SABABA – Pomosty
 ■ godz. 17.00: „Bo to jest operetka...” – otwarcie wysta-

wy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „Poezja śpiewana Rosji” – koncert Anato-

la Tchmela, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Twórczość” – wernisaż wystawy Adama 
Michalika, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

PIąTek 24 CZeRWCa
 ■ godz. 12.00: warsztaty z kolektywem architektów CEN-

TRALA w ramach festiwalu SABABA – Pomosty, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 17.00: „Projekty architektoniczne CENTRALI 
dotyczące pamięci, tworzenia przeciw-opowieści i od-
czytywania historii” – wykład Małgorzaty Kuciewicz 
i Simone De Iacobis w ramach festiwalu SABABA – Po-
mosty, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 18.15: „KSU Legenda Bieszczad”, „Fala” – projek-
cje w ramach przeglądu „Od big beatu do rocka”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30‒23.00: Noc Świętojańska – koncerty So-
und’n’Grace, Ani Dąbrowskiej i Artura Rojka, pl. Kra-
kowski

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

SObOTa 25 CZeRWCa
 ■ godz. 10.00 i 13.00: „A<18 Architektura owadów”  

– warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ gody. 12.00: „Uczta u królowej” – warsztaty dla dzieci 

w ramach festiwalu SABABA – Pomosty, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: wykład i promocja przewodnika „O mi-
łości, życiu i śmierci. Opowieści o Żydach gliwickich” 
Marka Wojcika i Jacka Manieckiego w ramach festiwa-
lu SABABA – Pomosty, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny do festiwalu RYTM 
Gliwice, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Wszystkie pokolenia AZM-u na scenie” 
– koncert jubileuszowy Akademickiego Zespołu Mu-
zycznego, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politech-
niki Śląskiej (ul. Konarskiego 18b)

 ■ godz. 18.15: „Paktofonika”, „Jesteś Bogiem” – projek-
cje w ramach przeglądu „Od big beatu do rocka”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIela 26 CZeRWCa
 ■ godz. 11.00: spacer promujący przewodnik „O mi-

łości, życiu i śmierci. Opowieści o Żydach gliwickich” 
Marka Wojcika i Jacka Manieckiego w ramach festi-
walu SABABA – Pomosty, zbiórka przy Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a)

 ■ gody. 12.00: „Uczta u królowej” – warsztaty dla dzieci 
w ramach festiwalu SABABA – Pomosty, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Estrada Młodych” – koncert Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej i uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. L. Różyckiego, Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego (ul. Kozielska 1)

 ■ godz. 18.15: „Sukces”, „Sen o Warszawie” – projekcje 
w ramach przeglądu „Od big beatu do rocka”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

śRODa 29 CZeRWCa
 ■ godz. 12.30: „Przyjaźń czy kochanie?” – projekcja 

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

Sababa znaczy coś dobrego

Gliwicka Orkiestra kameralna i uzdolnieni uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej wystą-
pią razem na jednej scenie. Niezwykły koncert odbędzie się 26 czerwca.

Pierwsze doświadczenie muzyczne u boku wybit-
nych muzyków – mało kto może pochwalić się takim 
debiutem. Wkrótce doświadczą tego uczniowie 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyc-
kiego, którzy razem z Gliwicką Orkiestrą Kameralną 
wystąpią w auli Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 (ul. Kozielska 1). Występ rozpocz-
nie się o godz. 18.00.

W programie koncertu znajdują się m.in. dzieła 
Wolfganga Amadeusza Mozarta i Stanisława Moniusz-
ki. Występ poprzedzi słowo Doroty Zawady o wyko-

nywanych utworach. Cykl „Estrada Młodych” służy 
promocji młodych gliwickich muzyków.

Gliwicka Orkiestra Kameralna powstała w 2000 
roku, z okazji 750-lecia istnienia miasta. W jej skład 
wchodzą utalentowani muzycy, którzy współpracują 
z uznanymi zespołami i dyrygentami. W 2015 roku 
Gliwicka Orkiestra Kameralna została laureatem  
Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie 
upowszechniania kultury.

Wstęp na koncert jest wolny. Projekt jest dofinan-
sowany z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)

Młodość i doświadczenie  
na jednej scenie

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich jest w tym roku gospodarzem festiwalu kultury żydow-
skiej Sababa. Hasłem tegorocznej edycji są Pomosty, czyli symboliczne miejsca, w których 
przeszłość styka się z teraźniejszością, a Ja z Innym. W najmłodszym oddziale Muzeum w Gli-
wicach bardzo dużo się dzieje! 

Najmłodszy oddział Muzeum w Gliwicach gości w tym 
roku w swoich murach wszystkich miłośników kultury ży-
dowskiej z województwa śląskiego – przez cały tydzień 
(20‒26 czerwca) odbywa się tam festiwal SABABA.

Festiwal SABABA ‒ Pomosty rozpoczął się warsz-
tatami z tożsamości kulturowej „Powiedz TAK!”. 21 
czerwca Krzysztof Bielawski z Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN wygłosił wykład „Macewa, kirkut, beit 
tahara. Żydowskie cmentarze i zwyczaje pogrzebowe”. 
22 czerwca w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
odbyły się warsztaty kulinarne – rano Grzegorz Meisel 
ze słynnej wodzisławskiej Słodkiej Manufaktury Leona 
zdradził kilka sekretów na temat produkcji czekolady, 
a tematem popołudniowych warsztatów był falafel, 
jeden z najbardziej znanych przysmaków kuchni izra-
elskiej. Były też projekcje współczesnych filmów izra-
elskich, a to wszystko dopiero wstęp do tego, co czeka 
nas w drugiej części tygodnia.

23 czerwca gratka dla miłośników zabytków kultury 
żydowskiej – o godz. 9.00 Karolina Jakoweńko i Mirosław 
Skrzypczyk zabiorą uczestników SABABY na wycieczkę 
autokarową szlakiem zabytków kultury żydowskiej, które 

zachowały się w miastach województwa śląskiego. Na 
trasie będą Będzin, Żarki, Lelów i Szczekociny. 24 czerw-
ca w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich gościć będzie 
kolektyw architektów CENTRALA, który zorganizuje 
warsztaty (o godz. 12.00) i wykład (o godz. 17.00) oma-
wiający projekty architektoniczne autorstwa kolektywu, 
odnoszące się do pamięci, tworzenia przeciw-opowieści 
i odczytywania historii. W weekend, 25‒26 czerwca 
o godz. 12.00, zaplanowane są warsztaty dla dzieci „Uczta 
u królowej”. Dorośli są zaproszeni do udziału w wykładzie 
i promocji nowego przewodnika „O miłości, życiu i śmier-
ci. Opowieści o Żydach gliwickich”. 25 czerwca o godz. 
16.00 o nowym wydawnictwie Muzeum w Gliwicach 
opowiedzą autorzy, Marek Wojcik i Jacek Maniecki, a 26 
czerwca zaproszą gliwiczan na spacer po mieście śladem 
miejsc opisanych w przewodniku. Zbiórka zaplanowana 
jest przy Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) o godz. 11.00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej: http://dom.muzeum.gliwice.pl/. Festi-
wal jest organizowany przez Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (oddział Muzeum w Gliwicach) i Fundację 
Brama Cukermana.  (mm)
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akTualNOśCI

końcówka tygodnia w Gliwicach będzie upalna. Pro-
gnozy mówią o temperaturach powyżej 30 stopni Cel-
sjusza. kąpieliska w Gliwicach są w pełnej gotowości. 
24 czerwca sezon rozpocznie kąpielisko leśne. Tydzień 
później – huczne powitanie lata w Czechowicach.

CZeCHOWICe
Jezioro, plaża, wokół las – w ta-

kich warunkach można wypoczy-
wać zaledwie kilka kilometrów 
od centrum Gliwic. Ośrodek 
wypoczynkowy w Czechowicach, 
zarządzany przez Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych, jest gotowy 
na kolejny letni sezon. – Stan wody 
w jeziorze zbadała Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na i nie stwierdziła żadnych nie-
prawidłowości – mówi Marzena 
Sosnowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach. Takie badania 
powtarzane są minimum cztero-
krotnie w trakcie sezonu, a wy-
niki prezentowane są na stronie 
internetowej „Serwis kąpielowy” 
prowadzonej przez sanepid.

– Sezon wakacyjny wspólnie 
otworzymy 2 lipca na rodzin-
nym pikniku. W planie są gry 
i konkursy, pokaz judo, wspólne 
grillowanie. W imprezie weźmie 
udział m.in. Straż Miejska, która 
poruszy temat bezpieczeństwa 
w trakcie wakacji. Z myślą 
o dzieciach rozegrana zostanie 

gra „Podchody” – zadaniem 
uczestników będzie zbieranie 
pieczątek na karcie zabawy – 
dodaje Marzena Sosnowska.

Ośrodek w Czechowicach 
jest stworzony do wypoczynku 
oraz zażywania kąpieli wodnych 
i słonecznych. – Można aktywnie 
spędzić czas np. wypożyczając 
rowerek wodny, łódkę lub kajak. 
Na terenie Ośrodka są dwa boiska 
do piłki plażowej i ścianka do gry 
w tenisa ziemnego. Dla dzieci jest 
atrakcyjny plac zabaw – z dużym 
urządzeniem zabawowym, pia-
skownicą, huśtawkami i ściankami 
wspinaczkowymi. Od tamtego roku 
do dyspozycji naszych gości jest 
również grillowisko, czyli wydzielo-
ne miejsce do bezpiecznego grillo-
wania – zadaszone i wyposażone 
w meble plenerowe (stoły, ławy, 
grille) – podkreśla rzecznik MZUK. 
Ośrodek wypoczynkowy w Cze-
chowicach posiada również bazę 
noclegową – domki i pokoje do 
wynajęcia oraz pole namiotowe. 
Szczególnie dużą popularnością 
cieszą się domki campingowe, któ-
re są systematycznie wymieniane 

na nowe. Osoby, które chcą w nich 
zamieszkać w trakcie sezonu, zare-
zerwować muszą je już kilka mie-
sięcy wcześniej. Dzieci do lat 16. na 
teren Ośrodka wchodzą za darmo, 
bilet dla pozostałych osób kosztuje 
2 zł. Nad bezpieczeństwem osób 
wypoczywających nad wodą przez 
wszystkie dni tygodnia czuwają 
w trakcie sezonu ratownicy WOPR.

kąPIelISkO leśNe
Wypoczynek i relaks pod 

palmami możliwy będzie w tym 
roku na Kąpielisku Leśnym ‒ 
cztery ogromne palmy ustawiła 
tam gliwicka Palmiarnia Miejska. 
Początek sezonu już w najbliższy 
piątek, 24 czerwca. Do dyspozycji 
będą trzy baseny o różnej wielko-
ści oraz brodzik i plac zabaw dla 
dzieci. Dodatkową atrakcją jest 
zjeżdżalnia wodna o długości 73 
metrów oraz foki, rekiny i inne 
dmuchane atrakcje. Poza pły-

waniem w basenach, na miejscu 
można zagrać w siatkówkę plażo-
wą na jednym z czterech boisk.

Na terenie kąpieliska działa 
też Pool Park – znajduje się w nim 
tor skimboardowy do surfowania 
po wodzie i boisko do mini-balla 
na trawie. Kąpielisko Leśne jest 
wyposażone w przebieralnie, 
natryski, punkt sanitarny i toalety. 
Działa tam również kilka punktów 
gastronomicznych.

W sezonie letnim całodnio-
wy bilet wstępu kosztuje 8 zł. 
Młodzież ucząca się do lat 18, 
osoby niepełnosprawne i eme-
ryci, za okazaniem odpowied-
niego dokumentu, mogą nabyć 
bilet w obniżonej cenie – 4 zł. 
Zniżka 50% jest także honoro-
wana w przypadku Rodzin 3+ 
(po okazaniu karty rodzinnej). 
Wstęp dla dzieci do 3 lat jest 
bezpłatny.  (as/mm)

aktywność się opłaca!
Już po raz siódmy Miejski Zarząd usług komunalnych ogłosił konkurs „Gliwickie place 
zabaw”. Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych to szansa, by zawalczyć o nowy, 
darmowy sprzęt wykorzystywany na terenach, których miasto nie jest właścicielem. 
uwaga, w tym roku – po raz pierwszy – konkurs rozszerzony jest o siłownie plenerowe! 

 – Konkurs skierowany jest 
do wspólnot i spółdzielni miesz-
kaniowych z Gliwic, na terenie 
których znajdują się place zabaw. 
Główna zasada to: coś za coś. 
Jeśli administrator danego placu 
zabaw odnowi dwa urządzenia 
zabawowe lub dokupi jedno, od 
miasta otrzyma maksymalnie 
dwa nowe urządzenia. Z katalogu 
nagród można wybrać, np. zjeż-
dżalnię, karuzelę, piaskownicę. 
Inwestując raz można więc zy-
skać podwójnie. Dokładne zasady 

są ujęte w regulaminie – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych. Regulamin i odpo-
wiednie wnioski konkursowe są  
dostępne na stronie internetowej:  
www.mzuk.pl. Jest o co walczyć, 
bo w ciągu sześciu poprzednich 
edycji uczestnicy konkursu otrzy-
mali od Miasta Gliwice sprzęt za-
bawowy o wartości ok. 300 tys. zł!

 Zainteresowani administrato-
rzy placów zabaw mają czas do 8 
lipca, żeby w siedzibie MZUK (ul. 

Strzelców Bytomskich 25) złożyć 
wypełniony wniosek. Oceny wnio-
sków dokona komisja konkursowa. 
Do konkursu nie można wskazać 
placów zabaw, które zostały 
doposażone we wcześniejszych 
edycjach konkursu.

 uWaGa NOWOśĆ! Tego-
roczna edycja konkursu jest 
rozszerzona o siłownie plenero-
we. – Jeśli dana wspólnota lub 
spółdzielnia mieszkaniowa ma 
na swoich terenach obiekty do 
ćwiczeń na wolnym powietrzu 
i zdecyduje się dokupić co naj-
mniej jedno urządzenie siłowe, 
drugie nowe otrzyma za darmo 
– dodaje Marzena Sosnowska.  

 Jedna wspólnota lub spółdziel-
nia mieszkaniowa może złożyć dwa 
wnioski pod warunkiem, że jeden 
będzie dotyczył siłowni, drugi – 
placu zabaw. Celem konkursu jest 
aktywizacja lokalnej społeczności, 
dbanie o estetykę, bezpieczeństwo 
i funkcjonalność miejsc rekreacji 
oraz doposażenie placów zabaw 
i siłowni znajdujących się na terenie 
Gliwic, ale które nie są własnością 
miasta.  (as)

kąpieliska zaczynają sezon
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Od 4 do 22 lipca Palmiarnia Miejska w Gliwicach będzie 
niedostępna dla zwiedzających. W tym terminie przepro-
wadzone zostaną prace konserwacyjne. Na czym polegają?

Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych, który opiekuje się gliwic-
kimi tropikami, w trakcie przerwy 
planuje przeprowadzić prace 
istotne dla sprawnego funkcjo-
nowania obiektu. Najważniejsze 
to przegląd instalacji centralnego 
ogrzewania, wymiana rur i zawo-
rów w pawilonie historycznym 
i sukulentów, wymiana pionów 
grzewczych w pawilonie tropiku 
i historycznym. Przy pomocy 
podnośnika przeprowadzone 
zostaną prace pielęgnacyjne 
wysokich roślin. W zbiornikach 
akwarystycznych Amazonki i Rzek 
Polskich wykonane zostaną dodat-
kowe aranżacje. Wykonanie prac 
jest niemożliwe, kiedy na terenie 
Palmiarni przebywają zwiedza-
jący. – Konieczność zamknięcia 
obiektu latem podyktowana jest 
potrzebą przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych sieci ciepłowni-
czej. Wysoka wilgotność w pawilo-
nach wymusza szczególną dbałość 
o sprawność techniczną systemów 
zabezpieczających uprawę roślin 
ekspozycyjnych, pochodzących 
z innych stref klimatycznych. W lip-
cu statystycznie panują w naszym 
klimacie najcieplejsze noce. Jest to 
czas możliwie bezpiecznego wyłą-
czenia grzania w pawilonach – 
tłumaczy Marek Bytnar, kierownik 
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. 
Obiekt ponownie otworzy się dla 
gości 23 lipca. Tym, którzy zatęsk-
nią za egzotyczną roślinnością na 
czas przerwy polecamy wyjście 
w teren. Palmy z Palmiarni Miej-
skiej pojawiły się w kilku punktach 
na terenie Gliwic – m.in. na ul. 
Akademickiej, Kąpielisku Leśnym, 
w pobliżu gliwickiej Radiostacji 
oraz w parku Chopina. (as)

uwaga: 
przerwa 
techniczna 
w PalmiarniMiejskiej! fo
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MIaSTO I MIeSZkaŃCy

Najbardziej estetyczny, oryginalny i ekonomiczny. Taki jest most skon-
struowany przez czterech studentów Wydziału budownictwa. Most dru-
żyny „Steel eagle” okazał się pomostem do zwycięstwa – stalowe orły 
w ogólnej klasyfikacji zdobyły drugie miejsce i pierwsze miejsce w dwóch 
kategoriach estetyka i oryginalność oraz ekonomia konstrukcji w I Skan-
dynawskim konkursie Mostów Stalowych bRICO 2016 w estonii.

Jest ich czterech: Karol Szczotka, Da-
wid Dyrcz, Mateusz Duda i Marcin Matyl. 
Mają po 24-25 lat i, poza studiowaniem 
na Politechnice Śląskiej i realizowaniem 
swoich pasji, zajmują się… konstruowaniem 
mostów. Rzecz niezwykła, nawet nieco eks-
centryczna, ale to już domena studentów 
gliwickiej uczelni – poświęcają czas na re-
alizację niebanalnych projektów, po czym 
zdobywają nagrody i uznanie, jednocześnie 
rozsławiając swoją uczelnię i Gliwice na ca-
łym świecie. Kilka tygodni temu ich koledzy 
zdobyli puchar za najlepszy design betono-
wego kajaka podczas międzynarodowych 
regat Betonkanorace w Holandii, teraz 
czterech miłośników solidnych mostów 
przywiozło kolejne laury z Estonii.

– Jesteśmy zadowoleni z projektu i wy-
ników konkursu. Do projektu zaczęliśmy się 
przygotowywać pod koniec ubiegłego roku. 
Każdy z nas opracował swoją koncepcję 
mostu, po czym wybraliśmy najlepszą – 
konstrukcję inspirowaną bramownicami na 
oznakowania drogowe. Konstrukcja była 
solidna i została doceniona zwłaszcza za es-
tetykę wykonania, oryginalność i ekonomię 
konstrukcji, w której liczył się czas montażu. 
Nasz most był łatwy w montażu i lekki, ważył 

tylko 48 kg. Dostosowaliśmy się do wymo-
gów stawianych przez organizatorów kon-
kursu, które jasno określały, że pod uwagę 
będzie brana waga, czas montażu, ugięcie 
i przemieszczenie poziome mostu – mówi 
Mateusz Duda z drużyny „Steel Eagle”. 

Most okazał się bardzo dobry i dru-
żyna „Steel Eagle” została nagrodzona 
za najlepszą estetykę i oryginalność oraz 
ekonomię konstrukcji, zajęła też 2. miej-
sce w klasyfikacji ogólnej BRICO 2016.

Międzynarodowy konkurs „BRICO 
2016 – The 1st Nordic Steel Bridge 
Competition” odbył się na Politech-
nice Tallińskiej. W rywalizacji wzięło 
udział osiem drużyn z Estonii, Chor-
wacji, Łotwy i Polski. Ich zadaniem 
było zaprojektowanie i wykonanie 
pięciometrowej, stalowej konstrukcji 
zoptymalizowanej pod względem masy 
i sztywności mierzonej wielkością ugię-
cia. Studenci nie mogli używać lin, kabli 
i elementów sprężających. 

„Steel Eagle” należą do działającego 
przy Katedrze Teorii Konstrukcji Budow-
lanych koła naukowego Future Structural 
Analyses. Ich opiekunem naukowym jest 
prof. Ryszard Walentyński. (mf)

3 x NaJ dla mostu 
studentów Politechniki

Masz piękny balkon albo 
ogródek? Pochwal się!
Trwa miejski konkurs na najładniejszą aranżację balkonu i ogrodu. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca.

Ocenie podlegają: aranżacja balko-
nów i ogródków, dobór roślin i pomy-
słowość wykonania. Dla zwycięzców 
przewidziane są nagrody. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest wypełnie-
nie karty zgłoszeniowej (regulamin i karta 
dostępne są na stronie www.gliwice.
eu w zakładce EKOLOGIA) i złożenie jej 
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskie-
go. Szczegółowe informacje są dostępne 
pod numerem telefonu 32 238 54 82.

Konkurs na najładniejszy balkon 
i ogródek przydomowy jest organizowany 

co roku. Celem jest zachęcenie mieszkań-
ców do dbałości o estetykę najbliższego 
otoczenia.  (mm)
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Ogródek w szkole? Czemu nie! Na taki pomysł  wpadła grupa uczniów 
z klasy 1b gimnazjum ZSO 10 przy ul. Zimnej Wody. uczniowie posta-
nowili zrobić coś dla ekologii i założyli SOS – Szkolny Ogródek Społecz-
ny. Młodzi ogrodnicy wygospodarowali kawałek przestrzeni szkolnego 
podwórka i wzięli się do pracy. 

Grupa nadała sobie miano „Zielony 
SOS”, posadziła kwiaty, zioła i inne rośli-
ny, szary płot upiększyła pomalowanymi 
własnoręcznie paletami, w których rów-
nież znalazły się sadzonki. 

– Stworzyliśmy przestrzeń, w której 
dobrze spędza się czas na przerwach. 
Ogródek jest dla uczniów, nauczycieli, ale 
też dla lokalnej społeczności. Każdy może 
przyjść i zobaczyć, co udało nam się zrobić. 
A zrobiliśmy sporo. Zaprosiliśmy na konsul-
tacje Witolda Szwedkowskiego, specjalistę 
zajmującego się ogrodami społecznymi, 
następnie wraz z uczniami i rodzicami, 
którzy przynieśli rośliny i ziemię, przeko-
paliśmy teren, posadziliśmy kwiaty i rośliny 

jadalne. W paletach umieściliśmy sadzonki 
ziół, m.in. pietruszki, melisy i mięty. Po 
dwóch tygodniach naszej pracy widać 
już pierwsze efekty – rośliny się przyjęły 
i pięknie rosną. Posadziliśmy też bluszcz, 
który z czasem całkowicie zasłoni szarą 
ścianę przy której powstał ogródek – mówi 
Agnieszka Bilska, nauczyciel angielskiego 
i koordynator projektu. 

Dla uczniów taka inicjatywa to nie 
tylko wielka frajda, ale też spora od-
powiedzialność, bo o ogródek trzeba 
dbać. Jednak początkujący ogrodnicy 
z entuzjazmem podeszli do projektu i już 
wyznaczyli wakacyjne dyżury doglądania 
i podlewania swoich upraw.  (mf)

...i na ulicach – w Gliwicach pojawiły się dwie nowe, słoneczne ulice: 
Słoneczne Wzgórze i Słonecznikowa. Na Sikorniku natomiast swoją 
drogę ma kolejna sikorka: od maja możemy spacerować ulicą bogatki.

19 maja i 16 czerwca Rada Miasta Gli-
wice przyjęła projekty uchwał, nadające 
nazwy drogom na terenie miasta. Na Si-
korniku, przy nowym rondzie na ul. Pliszki, 
została wytyczona ul. Bogatki. W Wójtowej 
Wsi, tuż przy ul. Wichrowe Wzgórze, wyro-
sło nowe, tym razem Słoneczne Wzgórze. 
W Bojkowie, między ul. Rzepakową a ul. 
Rolników, pojawiła się ul. Słonecznikowa.

Gliwiczanie lubią mieć pod górkę, co 
można wywnioskować z tego, że poza 
wymienionymi Wichrowym i Słonecznym 
Wzgórzem, na terenie Wójtowej Wsi jest 
także ul. Zielone Wzgórze. Miłośnicy gór 

także nie mogą narzekać, są bowiem ulice 
Tatrzańska, Sudecka, Karpacka, Bieszczadz-
ka i Beskidzka – do wyboru, do koloru. Nie 
wiadomo tylko, czy ul. Chatka Puchatka to 
na cześć schroniska na Połoninie Wetliń-
skiej, czy książki A. A. Milnego.

Czytając tabliczki z nazwami ulic moż-
na także sporo dowiedzieć się o upodoba-
niach kulinarnych gliwiczan – mamy ul. Pi-
stacjową i Szparagową (obie w Bojkowie), 
a także o tym, że wolimy nazwy związane  
z Bożym Narodzeniem niż Wielkanocą  
(ulice: Wigilijna, Bożonarodzeniowa, Trzech 
Króli, a nawet Sylwestrowa).  (mm)

Tyle słońca  
w całym mieście...

lubisz zieleń?
Polubisz SOS Fo
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 □ 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
(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
(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 (oficy-
na), 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
(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. 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

 □ ul. PSZCZyŃSka 88, lokal nr II, parter, pow.  
36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.00 do 13.15

(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 
przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOPalNIaNa 4a, lokal nr 6, II piętro - pod-
dasze, pow. 30,71 m2 + 9,41 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.45 
do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 
przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOPalNIaNa 4a, lokal nr 5, II piętro - podda-
sze, pow. 28,91 m2 + 12,14 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 900,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.45 
do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 
przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. kOSÓW, garaż, parter, pow. 17,55 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 4 lipca 2016 r. od godz. 12.30 do 12.40
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 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: 15 lipca 2016 r.

OGłOSZeNIa
nieruchomości

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegóło-
we 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. 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
(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
(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 lipca 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. DaSZyŃSkIeGO 46, lokal nr 9, poddasze, pow. 
28,11 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, z dostępem 
do WC usytuowanego na korytarzu (w częściach 
wspólnych)
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 46 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2016 r. od godz. 10.45 do 11.00
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 10.30 
do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 Oddz. 2 
przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ ul. DaSZyŃSkIeGO 14, lokal nr 2, I piętro, pow. 
37,50 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 11.00 
do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 Oddz. 2 
przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki: 
• dz. nr 619/1, Gl1G/00103971/6; 
• dz. nr 619/2, Gl1G/00103971/6; 
• dz. nr 619/3, Gl1G/00103972/3; 
• dz. nr 619/4, Gl1G/00103973/0; 
• dz. nr 619/5, Gl1G/00103974/7; 
• dz. nr 619/8, Gl1G/103977/8; 
• dz. nr 619/9, Gl1G/00103978/5; 
• dz. nr 619/10, Gl1G/00103979/2; 
• dz. nr 619/11, Gl1G/00103980/2; 
• dz. nr 619/12, Gl1G/00103981/9; 
• dz. nr 619/13, Gl1G/00103982/6; 
• dz. nr 619/14, Gl1G/00103983/3; 
• dz. nr 619/15, Gl1G/00103984/0; 
• dz. nr 619/16, Gl1G/00103985/7; 
• dz. nr 619/17, Gl1G/00103986/4; 
• dz. nr 916/18, Gl1G/00103987/1; 
• dz. nr 916/19, Gl1G/00103988/8; 
• dz. nr 619/20, Gl1G/00103989/5; 
• dz. nr 619/21, Gl1G/00103990/5; 
• dz. nr 619/22, Gl1G/00103991/2; 
• dz. nr 10, Gl1G/00032894/3, obręb Żerniki 

las, położone pomiędzy ulicami Tarnogórską 
i Józefa elsnera w Gliwicach.

Termin przetargu: 25 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 4 647 382,52 zł
*Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% poda-
tek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054).
Wadium: 464 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści 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 Nieru-
chomościami 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż udziału miasta 
Gliwice w prawie użytkowania wieczystego nierucho-
mości, położonej przy ul. Tadeusza Żeleńskiego-Boya, o 
powierzchni 1735 m2, oznaczonej jako działka:
• nr 1052, obr. Przyszówka, kW  

nr Gl1G/00076678/3.
Termin przetargu: 5 września 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 61 800,00 zł
* Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.).
Wadium: 6200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 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  
I Towarzystwo budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych 
Wałów 11, działający w imieniu 

Prezydenta Miasta Gliwice ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na wysokość stawki czynszu na 

lokale użytkowe położone przy ulicach:

I PRZeTaRG
1. ul. Poznańska 7, parter, lokal użytkowy o powierzchni 106,38 m2 składa-
jący się z 7 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – instalacja 
elektryczna  do wymiany, wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 2872,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna komórka o powierzchni 16,87 m2  x 4,00 zł/m2 
= 67,48 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień zapłaty 
stawki czynszu

II PRZeTaRG
1. ul. królowej Jadwigi 6 oficyna, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
14,95 m2 składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną - instalacja elektryczna  do wymiany, wodno- kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość w której usytuowany jest lokal znajduje się w samo-
istnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada 
przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie 
brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
2. ul. Sikorskiego 75 front, parter, lokal użytkowy o powierzchni  
54,44 m2 składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną - instalacja elektryczna  do wymiany, wodno- kanalizacyjną, 
WC, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu - do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice. 
Cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł.
Wadium: 1470,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetar-
gu odbędzie się 15 lipca 2016 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz. 10.00 
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 10.15 według 
kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – 
sala narad, I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. w Gliwicach przy  
ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii wraz 
z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to będzie 
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi 
się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie  ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w dniu poprzedzającym  przetarg. Wadium uważać się będzie za wniesione 
wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym  wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2);
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z 
tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki 
cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawio-
nych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZbM I TbS  Sp. z o.o.  
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank śląski S.a. I O/ Gliwice nr konta 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I 
TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 I piętro w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium a osoba przystępująca do przetargu 
w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialnie poświadczone upoważniającej ją do podejmowania czynności 
prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na 
jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 
zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z 
przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie 
podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel 
in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu 
do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny 
koszt  zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 5 lipca 2016 r.  
(wtorek):
1. ul. Poznańska 7, parter: godz. 11.15–11.30,
2. ul. Królowej Jadwigi 6 of., parter: godz. 10.15–10.30,
3. ul. Sikorskiego 75  front, parter: godz. 10.45–11.00

http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZeNIa
nieruchomości

 I N F O R M a C J a
ZaRZąD buDyNkÓW MIeJSkICH I TO-

WaRZySTWO 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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Stefana Okrzei 16, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania przetargowe-
go  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone-

go na roboty budowlane pod nazwą:

Modernizacja obiektu - adaptacja i moder-
nizacja sal dydaktycznych i pomieszczeń  
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ulicy 

Stefana Okrzei 16 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 1 lipca 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Żłobki Miejskie, 44-121 Gliwice,  
ul. kozielska 71,

zawiadamiają o ogłoszeniu postępowania przetargo-
wego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-

nego pn.:

Dostawa artykułów żywnościowych  
do czterech Oddziałów Żłobków Miejskich  

w Gliwicach.
Termin składania ofert: 30 czerwca 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2016 r. o godz. 9.15

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

o ogłoszeniu  
postępowania prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa kanalizacji deszczowej  
w rejonie ul. Poznańskiej.

Termin składania ofert: 30 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu w dziale 

Przetargi / Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na wysokość  
stawki czynszu na niżej wymienione garaże:

I PRZeTaRG

lp. adres garażu Pow. użytkowa 
(m2)

Cena min. za 1 m2 

pow. użytkowej
Wadium

(zł) Godz. oględzin

1. ul. Na Piasku 3/G-2 15,66 m2 5,00 zł 500,00 zł 10.00-10.15

2. ul. lotników 22/G-3 15,00 m2 5,00 zł 500,00 zł 9.00-9.15

Przetarg odbędzie się 19 lipca 2016 r.  
/wtorek/ o godz. 10.00 w Sali narad 
I p. pok. nr 121 przy ul. Dolnych Walów 
11. Ofertę cenową wraz z niżej wymie-
nionymi dokumentami należy złożyć do 
18 lipca 2016 r. do godz. 14.00 w Dziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Loka-
li Użytkowych I piętro, pok. 107 przy  
ul. Dolnych Wałów 11, w zaklejonej 
kopercie, na której należy umieścić 
imię, nazwisko lub nazwę firmy i adres 
oferenta oraz adres garażu, którego 
oferta dotyczy. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest złożenie na formularzu pisemnej 
oferty zawierającej:
a) datę,
b) imię, nazwisko i adres oferenta,
c) adres garażu,
d) oferowaną wysokość stawki czynszu 
za m² powierzchni garażu,
e) podpis osoby składającej ofertę  
lub osoby upoważnionej,
wraz z następującymi dokumentami:
• dowodem uiszczenia wadium 

w wysokości 500,00 zł. 
• oświadczeniem o zapoznaniu się 

z treścią regulaminu przetargu 
i wzorem umowy najmu garażu, 
a także warunkami technicznymi 
garażu (załącznik nr 3),

• oświadczeniem o braku zobowią-
zań wobec miasta Gliwice z tytułu 
m.in. podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 4),

• w przypadku przystąpienia do prze-
targu osoby prawnej należy złożyć 
aktualny odpis z właściwego reje-
stru oraz umowę spółki cywilnej, 
jeśli taką zawarto albo złożenie ak-
tualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
wystawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu.

Ww. dokumenty nie będące orygi-
nałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu. Udział w prze-
targu mogą brać osoby fizyczne lub 
prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank 
śląski S.a. I O/Gliwice nr konta 20 
1050 1285 1000 0022 2649 4546. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą 
stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, można zapoznać się w Dzia-
le Gospodarki Nieruchomościami 
i Lokali Użytkowych, pok. 107 ZBM 
I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro, w godzinach urzędowania. 
Osoba przystępująca do przetargu 
musi okazać dokument tożsamości, 
a osoba przystępująca do przetar-
gu w imieniu uczestnika przetargu  
tj. osoby, która dokonała wpłaty wa-
dium musi okazać dowód tożsamości 

oraz pełnomocnictwo szczegółowe 
notarialnie poświadczone upoważnia-
jącej ją do podejmowania czynności  
w imieniu osoby reprezentującej. 
Wpłata jednego wadium uprawnia 
do udziału w przetargu tylko na je-
den garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych 

należności czynszowych z tytułu 
zawarcia umowy najmu bez pra-
wa żądania naliczania odsetek od 
tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwoła-
nia przetargu lub wycofania garażu 
z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał nie 
podpisze umowy najmu w termi-
nie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem garażu 
do użytkowania najemca wykonuje 
we własnym zakresie i na własny 
koszt, zgodnie z umową najmu. Na 
wniosek Prezydenta Miasta, Organi-
zator zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu bądź wycofania garażu 
z przetargu bez podania przyczyny.
Garaże zostaną udostępnione w celu  
oględzin 1 lipca 2016 r. /piątek/ 
w godzinach podanych w tabeli.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznegow Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony  

na wysokość stawki czynszu na najem lokalu użytkowego  
przy ul. Matejki 3 u-9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

1. OZNaCZeNIe PRZeDMIOTu PRZeTaRGu.
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku przy ul. Matejki 3 (działka nr 881, obręb Stare 
Miasto). Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 622,40 m2  w tym: parter – 321,50 m2,  
I piętro – 66,49 m2, piwnica – 234,41 m2. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal 
użytkowy jest własnością miasta Gliwice. 
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się w obrębie staromiejskiego układu 
urbanistycznego Gliwic, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/270/50.  
W związku z powyższym wszelkie prace remontowe i/ lub modernizacyjne wymagają 
zgody konserwatora zabytków.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, centralne 
ogrzewanie – sieciowe, WC w lokalu.
Lokal do remontu. Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lo-
kalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie  
z § 8 umowy najmu.
Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie uzyskać konieczne 
zezwolenia do prowadzenia działalności w najmowanym lokalu użytkowym.
Z kartą stanu technicznego, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu, de-
klaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Eksploatacji, pokój 109, ZBM I TBS Sp. 
z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, codziennie: poniedziałek–środa od godz. 8.00  
do 15.00, czwartek od godz. 8.00 do 16.30, piątek od godz. 8.00 do 13.30. 
Przedmiotowy lokal użytkowy zarządzeniem PM-2534/16 Prezydenta Miasta Gliwice  
z 17 marca 2016 r. został przeznaczony do przetargu ograniczonego na wysokość stawki 
czynszu dla podmiotów deklarujących prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący przez działalność restauracyjną/gastronomiczną rozumie działalność zde-
finiowaną w sekcji I, dziale 56 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (DzU z 2007 r. nr 251, poz. 1885 
z póź. zm.), który obejmuje następujące podklasy:
1) 56.10.a (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) – działalność w zakresie 

przygotowania i podawania posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają 
oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane;

2) 56.30 Z (przygotowywanie i podawanie napojów) – działalność w zakresie przygoto-
wywania i podawania napojów do konsumpcji na miejscu.

2. CeNa WyWOłaWCZa I WySOkOśĆ POSTąPIeNIa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. użytkowej lokalu/parter, I piętro – 387,99m2 /wynosi  
10,00 zł/ m2, a minimalna wysokość postąpienia (netto) wynosi 1,00 zł/ m2 powierzchni 
użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie VAT w wysokości 23%. 
uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi:
234,41m2 x 1,50 zł/m2 = 351,62 zł miesięcznie plus podatek VAT wg aktualnej na dzień 
zapłaty stawki czynszu.
3. TeRMIN I MIeJSCe PRZeTaRGu.
Przetarg odbędzie się 8 lipca 2016 r. (piątek) o godzinie 10.45 w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się  
8 lipca 2016 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 10.30 w pokoju 121, sala narad, I piętro 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
4.  WaDIuM
Wadium wynosi: 11 640,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100)
Wadium należy wpłacić – konto ZbM I TbS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
bank śląski S.a. I O/ Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem 
„Lokal użytkowy ul Matejki 3 U-9” 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprze-
dzającym przetarg.

Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku 
ogłaszającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji
Wadium wpłacone przez wygrywającego uczestnika przetargu wlicza się na poczet pierw-
szych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania 
odsetek od tej kwoty. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał, zwraca się mu niezwłocznie, 
jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który prze-
targ wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. OkReśleNIe kWOTy WekSla. 
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Weksel in blanco dostępny jest w ZBM I TBS Sp. z o.o.
6. TeRMIN I WaRuNkI ZaWaRCIa uMOWy.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 7 dni od 
daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
7. WaRuNkI uCZeSTNICTWa W PRZeTaRGu uSTNyM.
1) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wpłacenie wadium i złożenie dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium (wyciąg 
przelewu),

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

c. złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice z tytułu m.in. 
podatku, najmu/użytkowania lokalu, dzierżawy (załącznik nr 3),

d. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu. Jeżeli prowadzona działalność nie obejmuje branży gastronomicznej należy 
złożyć promesę obejmującą zobowiązanie do rozszerzenia działalności gospodarczej 
w razie wylicytowania najwyższej stawki, a tym samym wygrania przetargu, w terminie 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

e. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej wraz z promesą obejmującą zobowiązanie 
osoby fizycznej do podjęcia działalności gospodarczej w razie wylicytowania najwyższej 
stawki, a tym samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

2) Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości, dowód wpłaty 
wadium.
3) Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo w for-
mie przewidzianej prawem (pełnomocnictwo szczegółowe notarialnie poświadczone), 
upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezen-
towanej. Za uczestnika przetargu (oferenta) uznaje się osobę (podmiot) wpłacający 
wadium.
4)  Dokumenty wymienione w pkt. 1 nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
8. OGlĘDZINy lOkalu
Oględziny lokalu użytkowego można dokonać 30 czerwca 2016 r. (czwartek) od godz. 
10.00 do godz. 10.30.
9. POZOSTałe POSTaNOWIeNIa
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden oferent, który zaoferuje 
stawkę czynszu wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie podane 
w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu może przetarg odwołać lub lokal może zostać wycofany z przetargu 
bez podania przyczyny.

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo 
budownictwa Społecznego

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
                                             

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
– przetarg nieograniczony, pn.:

budowa budynku parkingu wielopoziomowego wraz ze 
wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą 

towarzyszącą w rejonie ulic Mikołowskiej i Dunikow-
skiego w Gliwicach

Termin składania ofert: 14 lipca 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2016 r. o godz. 9.15

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA,

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

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 Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwali-
dów Wojennych 12, zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  

zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 
umieszczonych w wykazach.

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 siedzibie urzędu Miejskiego w 
Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do:

Pełna treść wykazów dostępna jest  
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe/Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

wydzierżawienia:
•	 nr 393 do 29 czerwca 2016 r.

wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:

•	 nr 107/2016 do 6 lipca 2016 r.
•	 nr 108/2016 do 6 lipca 2016 r.
•	 nr 109/2016 do 6 lipca 2016 r.
•	 nr 110/2016 do 6 lipca 2016 r.
•	 nr 111/2016 do 6 lipca 2016 r.
•	 nr 112/2016 do 6 lipca 2016 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

wydzierżawienia,stanowiące własność 
Skarbu Państwa:

•	 nr 15/SP/16 do 6 lipca 2016 r.
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OGłOSZeNIa

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa,  
44-100 Gliwice, ul. Nad bytomką 1

zatrudni:                                             
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki 

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

walca drogowego,
• kierowcę z uprawnieniami:  C+E wraz T.

kontakt: jskiba@pruim.gliwice.pl,  
tel.: 32/270-40-03, wew. 140.

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

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:

• magazynier / operator wózka wi-
dłowego – wykształcenie zawodo-
we/ średnie, wydawanie towarów 
z magazynu, przyjmowanie towa-
rów na magazyn, uprawnienia na 
wózek widłowy, znajomość branży 
budowlanej lub instalacyjnej, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• pomocnik montażysty / monta-
żysta – wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie w montażu po-
dzespołów, elementów itp., zna-
jomość rysunku technicznego, mile 
widziane uprawnienia do obsługi 
wózków widłowych oraz na suw-

nice, montaż elementów i podze-
społów, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice, Strefa Ekonomiczna;

• mechanik samochodowy – wykształ-
cenie zawodowe, roczne doświadcze-
nie w zawodzie, prawo jazdy kat. B, 
montaż i demontaż poszczególnych 
elementów pojazdu, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

• spawacz – wykształcenie: brak wy-
magań, kurs spawania met. MAG, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• konsultant telefoniczny – umie-
jętność łatwego nawiązywania 

kontaktów i prowadzenia rozmów 
telefonicznych, mile widziane do-
świadczenie, komunikatywność, 
jedna zmiana, praca od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00 do 15.00, 
miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcyjny – wy-
kształcenie zawodowe, mile wi-
dziane doświadczenie na produkcji, 
ale nie jest wymagane, podstawo-
wa umiejętność obsługi narzędzi 
pomiarowych, umowa zlecenie, 
następnie podpisanie umowy  
o pracę, trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice, Strefa Ekonomiczna.

Oferty z 16 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.

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

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 30 czerwca 2016 r.

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

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 przyłączy sieci cieplnej na 
terenie miasta Gliwice

- 10 zadań inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2016 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2016 r. o godz. 12.30

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:

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.

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice 

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:  
aplikant lub młodszy strażnik 

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

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

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do pokoju 114 w siedzibie Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać  
za pośrednictwem poczty w terminie do 18 lipca 2016 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
 „kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie  
do 18 lipca 2016 r. do godziny 12.00.

Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

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 sportowego Hali widowiskowo

-sportowej PODIuM w Gliwicach.
Termin składania ofert: 5 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2016 r. o godz. 12.00

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.
Wykonanie robót budowlanych w bu-
dynku fitness w ramach inwestycji pn. 

„budowa nowoczesnej hali widowisko-
wo-sportowej PODIuM w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 19 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2016 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji 

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

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

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

w ramach inwestycji pn. „budowa 
nowoczesnej hali widowiskowo-spor-

towej PODIuM w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 21 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2016 r. o godz. 12.00

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