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W piątek, 22 czerwca, zabrzmi ostatni w tym roku szkolnym dzwonek i uczniowie 
rozpoczną upragnione wakacje. Dzieci, które nie wyjeżdżają na letni wypoczynek, 
mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć proponowanych przez miasto. 
Na ciekawe warszaty zapraszają Muzeum w Gliwicach, Teatr Miejski oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
Coolturalnie będzie w Stacji Artystycznej Rynek, sportowo na boiskach i kortach MZUK, a bardzo wesoło 
na osiedlowych podwórkach. Na powitanie wakacji przed halą Arena Gliwice zagrają Maciej Maleńczuk, 
Fisz Emade Tworzywo i Andrzej Piaseczny. W lipcowe i sierpniowe niedziele zapraszamy na Letnie Kino 
Plenerowe. W Gliwicach nie można się nudzić! Przedstawiamy wakacyjny przewodnik.

Witamy
Wakacje!
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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRUGA STRONA W ObIeKTyWIe

13 czerwca gościem Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziału Muzeum w Gliwi-
cach, była Anna Azari, ambasador Izraela. Wygłosiła wykład na temat historii Izraela, 
jednego z najmłodszych państw na świecie, które w tym roku obchodzi 70-lecie 
powstania. Azari pochodzi z Europy Środkowej – urodziła się w Wilnie. Przed objęciem 
polskiej ambasady w 2014 roku pełniła służbę dyplomatyczną między innymi w Rosji 
i na Ukrainie. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Ważny gość w Muzeum w Gliwicach

Marcin „Szpila” Anczakowski zdobył tytuł Mistrza Polski we wspinaczce drzewnej. 
Gliwiczanin rywalizował w pięciu konkurencjach: wejście na czas na 27-metrowe 
drzewo, ratowanie poszkodowanego na drzewie, symulacja pracy w koronie, 
wejście na drzewo na wysokość 15 m na czas oraz instalacja liny. Teraz Szpila 
przygotowuje się do Mistrzostw Europy. (fot. archiwum M. Anczakowskiego)

Aura iście wakacyjna, żar leje się z nieba. Nic dziwnego, że w kilku punktach Gliwic można 
natknąć się na… palmy. Ile ich jest i gdzie można je zobaczyć? 10 palm zdobi skwer nad 
Drogową Trasa Średnicową, 6 upiększa scenerię na Kąpielisku Leśnym, kilka stoi w parku 
Chopina. Przypominamy, że wywodzą się one od egzotycznego egzemplarza, który trafił 
do nas na wielką wystawę niemal 100 lat temu. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Gliwicki Mistrz z drzewa

W Gliwicach jak w tropikach

Dzięki akcji „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczan” maluchy są doskonale wi-
doczne na drodze oraz świetnie znają zasady ruchu drogowego. Tegoroczna edycja 
zgromadziła w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ZSZ ok. 630 dzieci z gliwickich 
szkół i przedszkoli. Imprezę we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecz-
nych UM oraz miejskimi służbami zorganizowały: Zespół Szkół Samochodowych oraz 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

16 czerwca tajemniczy różowy kot był przewodnikiem po atrakcjach 11. Gliwickiej 
ArtNocy. Miejskie galerie działały do późnych godzin nocnych. Na Rynku można było 
m.in. namalować obraz na foliowym ekranie, a w kilkudziesięciu innych lokalizacjach 
spróbować scrapbookingu, pobawić się aparatem do fotografii natychmiastowej 
albo wziąć udział w warsztatach tańca kubańskiego. (fot. UM Gliwice)

Bezpieczne wakacje

Sztuka opanowała miasto

Przed nami ostatni przed wakacyjną przerwą „Bieg na 6 łap”. Psy ze schroniska przy  
ul. Wschodniej będzie można zabrać na spacer w sobotę 23 czerwca. Nie przegapcie – 
czworonogi czekają na Was! Zapisy prowadzone są w dniu wydarzenia, w biurze biegu 
(od godz. 11.00). Więcej informacji można znaleźć na stornie internetowej Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych. (fot. K. Cesarz)

Ostatni przedwakacyjny bieg. Nie przegap!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Pomimo zapewnień Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomiona rok temu w Szpitalu Miejskim nr 4 nowoczesna pra-
cownia kardiologii inwazyjnej jest wciąż bez kontraktu. Między innymi z powodu braku wystarczającego finansowania 
zaczął narastać dług „czwórki”. Placówkę kolejny raz musiało ratować miasto, choć finansowanie służby zdrowia nie jest 
generalnie zadaniem samorządu. 
Przed tygodniem Rada Miasta 
Gliwice niemal jednogłośnie 
(przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się) zdecydowała o rato-
waniu finansów Szpitala Miej-
skiego nr 4 i wsparciu go kwotą 
prawie 20 milionów złotych. 
Jak wielokrotnie podkreślano 
na sesji, do narastania zadłu-
żenia samorządowego szpitala 
stale przyczynia się Narodowy 
Fundusz Zdrowia, który pomimo 
zapewnień do dziś nie przyznał 
finansowania na usługi kardio-
logiczne w placówce. Obecnie 
„czwórka” dochodzi swoich 
praw przed sądem.

Od lat gliwickie szpitale są nierów-
no i niesprawiedliwie traktowane 
przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia, co poważnie uderza w ich 
finanse. Straty miejskich szpitali 
zawsze wyrównywało miasto 

(także w ubiegłym roku), bo bez 
zastrzyku pieniędzy tak ważne dla 
gliwiczan instytucje upadłyby.

„Spłacaj lub… zamykaj”. 
Samorządy pod ścianą
Choć finansowanie służby zdrowia 
nie jest zadaniem samorządu, to 
przez działania NFZ-u i rządu coraz 
więcej kosztów w tym zakresie 
przerzucanych jest na gminy. 

W tej chwili Sejm pracuje nad 
zmianą ustawy o świadczeniu 
opieki zdrowotnej. Wprowadza 
ona podwyżki dla określonych 
medycznych grup zawodowych, 
zapowiedziane po protestach 
lekarzy rezydentów. 

Co zaskakujące, zgodnie 
z nowymi zapisami NFZ będzie 
gwarantował pieniądze na fi- nansowanie podwyższonych 

wynagrodzeń tylko na pewien 
okres czasu i tylko jednej grupie 
zatrudnionych – osobom z umo-
wami o pracę. 

Całą resztę zatrudnionego 
personelu szpital będzie 
musiał finansować z nie-
wiadomych źródeł. Co to 
oznacza? Zadłużanie się 
szpitali. Ich straty, zgodnie 
z ustawą, będzie musiał 
pokryć organ prowadzący, 
którym bardzo często jest 
samorząd lokalny.

– To oznacza gigantyczne wydat-
ki. Samorządy zostaną postawio-
ne pod ścianą – wyjaśniał rad-
nym przed tygodniem prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

NFZ obiecywał,  
miasto musi ratować
Rok temu w Szpitalu Miejskim 
nr 4 została uruchomiona no-
woczesna pracownia kardiologii 
inwazyjnej, dla której kontrakt 
gwarantował władzom miasta 
osobiście dyrektor śląskiego 
oddziału NFZ. Słowa do dziś nie 
dotrzymał. Z powodu braku fi-
nansowania dla oddziału, zaczął 
narastać dług placówki.

– Koszty kardiologii liczone na 
najniższym możliwym poziomie 
już w kwietniu tego roku prze-
kroczyły 5 mln zł, co stanowi 
ponad jedną czwartą obecnych 
zobowiązań szpitala. W tej sy-
tuacji Szpital Miejski nr 4 złożył 
w sądzie skargę na działania 
Funduszu. Na finał tej historii 
nie możemy jednak patrzeć 
z boku. Naszym obowiązkiem 

jako organu założycielskiego 
jest ratowanie tego szpitala – 
przekonywał radnych przed ty-
godniem Zygmunt Frankiewicz.

Samorząd zgodził się na 
udzielenie długotermi-
nowej pożyczki na kwotę 
19,8 mln zł (płatnej 
w 200 ratach, z 10-letnim 
okresem karencji). 

Ma to pozwolić Szpitalowi 
Miejskiemu nr 4 odzyskać 
częściową płynność finansową 
i wiarygodność wśród partne-
rów handlowych, ograniczyć 
koszty wynikające z dochodze-
nia przez kontrahentów swoich 
wierzytelności oraz przywró-
cić stabilizację w codziennym 
funkcjonowaniu.
 (kik/nd)

zdrowie

Miasto znów ratuje szpital

Specjalistyczny sprzęt na zmodernizowanym oddziale kardiologii  
w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Kościuszki pozwala na 
wszechstronną opiekę nad chorymi ze schorzeniami układu krążenia

Ze zmodernizowanego OIOM-u dla dorosłych w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Zygmunta Starego 
może jednocześnie korzystać 7 najciężej chorych pacjentów

18 czerwca oddział neurologiczny i udarowy w szpitalu przy ul. Radiowej wznowił 
działalność i znów przyjmuje pacjentów. To jedyny taki oddział w mieście, ratujący 
zdrowie i życie mieszkańców Gliwic i powiatu.

To bardzo dobra wiadomość dla 
pacjentów. Po zawieszeniu działal-
ności spowodowanej problemami 
kadrowymi, szpital przy ul. Radio-
wej, który jest spółką pracowni-
czą, znów przyjmuje pacjentów na 
oddziale neurologicznym i udaro-
wym w ramach kontraktu z NFZ. 
Teraz pacjenci z Gliwic i powiatu 
mogą znów liczyć na szybką i fa-
chową pomoc medyczną. Podczas 
zawieszenia działalności oddziału 
musieli korzystać z usług szpitali 
w miastach ościennych. 

Dobrą informacją jest również 
to, że od 15 czerwca zapew-
nione finansowanie z NFZ ma 
także oddział wewnętrzny tej 
placówki. 

To efekt rozstrzygniętego przez 
ŚOW NFZ w Katowicach postę-
powania w trybie rokowań, dla 
realizacji świadczeń na oddziale 
wewnętrznym na terenie Gliwic. 
Umowy z NFZ dla oddziałów szpi-
talnych będą obowiązywały do 
końca czerwca 2021 r. 

– Ogromnie cieszy fakt, że Na-
rodowy Fundusz Zdrowia do-
strzegł wreszcie, jak zaniżone są 
kontrakty dla gliwickich szpitali 
w zakresie świadczenia specja-
listycznych usług medycznych. 
Cierpią na tym pacjenci. Mamy 
nadzieję, że prywatny szpital 
przy Radiowej zacznie znów 
funkcjonować tak, jak wcze-
śniej, i że ruch NFZ-u w sprawie 
jego umów oznacza jakościo-
wą zmianę w całej polityce 
zdrowotnej państwa. Do tej 

pory gliwiczanie byli ofiarami 
niespełnionych obietnic i krzyw-
dzących działań ministerstwa 

oraz Funduszu – uważa Krystian 
Tomala, zastępca prezydenta 
Gliwic.  (mf)

Udarówka przyjmuje pacjentów!
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AKTUALNOŚCI

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach i działający przy 
nim Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej zdobyły bardzo ważne 
wyróżnienie. Gliwicki „Korczak” został uznany za najlepszą szkołę 
zawodową wśród 132 placówek w kraju, realizujących innowacyjne 
programy promujące kształcenie zawodowe.

Idea łącząca zdobywanie wiedzy z aktyw-
nością zawodową osób niepełnospraw-
nych została oceniona przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie, Mazo-
wieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie 
oraz Fundację Funduszy Współpracy jako 
najlepsza praktyka, z której inni powinni 
brać przykład.

– Innowacyjność gliwickiego przedsię-
wzięcia została doceniona w skali całego 
kraju, stając się wzorem dla innych szkół 
zajmujących się kształceniem zawodo-
wym. W dynamicznie rozwijających się 
Gliwicach nie zapomniano o osobach 
z niepełnosprawnościami, tworząc im 
możliwość aktywności zawodowej – mówi 

Tomasz Ocieczek, dyrektor Zespół Szkół 
Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach.

Miasto Gliwice, jako pierwsze w Polsce, 
powołało zakład aktywności zawodowej 
przy placówce kształcącej osoby niepeł-
nosprawne. Zaczął on działać przy ulicy 
Dolnej Wsi w grudniu 2015 roku. Zakład 
wykonuje usługi z zakresu poligrafii i intro-
ligatorstwa, a także zajmuje się profesjo-
nalnymi pracami porządkowymi. Zatrud-
nienie znajdują tam absolwenci Zespołu 
Szkół Specjalnych, a obecni uczniowie 
przyjmowani są na praktyki. Praca na 0,55 
etatu w oparciu o ustawę o rehabilitacji 
społecznej i zawodowej połączona jest 
z godzinną rehabilitacją. (kr)

Właśnie zakończyła się wymiana oświetlenia w tzw. Osi Politechniki, na ulicach ks. Marcina Strzody i Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz 
na placu Marszałka Piłsudskiego. Do końca tego roku kolejne gliwickie ulice zostaną oświetlone zgodnie z założeniami unikalnego na skalę 
kraju, kompleksowego projektu porządkującego oświetlenie w Gliwicach.

Tak zwany masterplan wdrażany jest 
w naszym mieście konsekwentnie już 
od sześciu lat.

Do końca tego roku przestarzałe 
oprawy sodowe zostaną  
wymienione na ekologiczne 
i energooszczędne LeD-owe  
na kolejnych kilkudziesięciu 
gliwickich ulicach.

Realizacja zadania została podzielona na  
4 rejony, trwają właśnie przetargi zmierza-
jące do wyłonienia wykonawców tych prac.

W najbliższym czasie oprawy zostaną 
wymienione m.in. przy ul. Kochanow-
skiego, Łużyckiej, Piwnej, Konarskiego, 
Lipowej, Warszawskiej, Wybrzeże Wojska 
Polskiego, Pszczyńskiej, Akademickiej, 
Kujawskiej, Bojkowskiej, Górnych Wa-
łów, Daszyńskiego, Zawiszy Czarnego, 

Kościuszki, Andersa, Mikołowskiej, Jana 
Pawła II, Zygmunta Starego, Andersa 
oraz na Sikorniku i przy Drogowej Trasie 
Średnicowej.

– Ostatnią część realizacji masterplanu prze-
nieśliśmy na przyszły rok. Do końca 2019 r. 
planujemy budowę nowego oświetlenia na 
ul. Rybnickiej, Tarnogórskiej i Dworcowej 

– wylicza Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Masterplan to innowacyjne przedsięwzię-
cie polegające na wykorzystaniu światła 
w przestrzeni miejskiej i pierwszy w Polsce 
projekt kompleksowego oświetlenia całego 
miasta. Na obrzeżach miasta i głównych 
szlakach komunikacyjnych światło jest 
jaśniejsze, w ścisłym centrum cieplejsze, 
niemal pomarańczowe. Jedną z zalet 
systemu są mniejsze wydatki na energię 
i oszczędność w eksploatacji urządzeń 
oświetleniowych. Nowe lampy stwarzają 
niepowtarzalny klimat i ułatwiają orientację 
w przestrzeni publicznej.

Szacowany całkowity koszt przedsię-
wzięcia wynosi ponad 14 mln zł, z czego 
ponad 10 mln zł zostało wydane z bu-
dżetu miejskiego, a ponad 4 mln zł to 
dofinansowanie UE. (mf)

Szkoła Zawodowa 
Najwyższej Jakości

Masterplan. Oszczędnie i ekologicznie 

„Dialog Motywacja Rodzina – System Wspierania Rodzicielstwa 
Zastępczego” – pod takim hasłem odbyła się konferencja, której 
celem była integracja środowisk zajmujących się wspieraniem 
rodziny i pieczą zastępczą oraz wymiana doświadczeń.

W konferencji, zorganizowanej przez 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach w partnerstwie 
z Sądem Okręgowym w Gliwicach, 
wzięło udział około 170 specjalistów. 
Prelegenci poruszyli szerokie spektrum 
tematów związanych z rodzicielstwem 
zastępczym, m.in. zagadnienia pracy 
z rodziną metodą dialogu motywują-
cego i trudności, jakich przysparza my-
ślenie stereotypowe w kontekście pracy 
z osobami doświadczającymi kryzysu.

Poruszono też problematykę mediacji i jej 
zastosowania w prawie rodzinnym. Omó-
wiono zagadnienie superwizji dla osób 
pracujących z rodziną oraz pracę z rodzina-
mi biologicznymi w kontekście ich trudnej 
sytuacji życiowej. Szeroko dyskutowano 
też o sytuacji rodzin zastępczych, wycho-
wujących powierzone im dzieci i młodzież 
oraz o systemie wsparcia pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. 
Jarosław Banaszak, trener dialogu 

motywującego, terapeuta i specjalista 
psychoterapii uzależnień z poznańskiej 
pracowni motywacji i Zmian, Jolanta 
Żak, wiceprezes Sądu Okręgowego 
w Gliwicach, Joanna Kukowska, pe-
dagog resocjalizacyjny i psycholog 
kliniczny, specjalista pracy z rodziną 
i młodzieżą w CPZiWR w Gliwicach, 
dr Grzegorz Wrona – certyfikowany 
Specjalista Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, Joanna Czaja – kierownik 
działu Pieczy Zastępczej CPZiWR.

– Miasto Gliwice jest aktywnym ani-
matorem rozwoju rodzicielstwa za-
stępczego, a konferencja była jednym 
z wydarzeń inaugurujących obchody 
Dni Rodzicielstwa Zastępczego – mówi 
Ewa Pruska, zastępca dyrektora 
CPZiWR. Relację ze spotkania można 
zobaczyć na Facebooku i stronie inter-
netowej Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
Patronat nad wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt 
Frankiewicz. (mf)

W trosce o rodzinę
fo

t. 
M

. B
ar

an
ow

sk
i

fo
t. 

Ze
sp

ół
 S

zk
ół

 S
pe

cj
al

ny
ch

 im
. J

. K
or

cz
ak

a 
w

 G
liw

ic
ac

h

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 S
ąd

u 
O

kr
ęg

ow
eg

o 
w

 G
liw

ic
ac

h



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 25/2018 (905), 21 czerwca 2018 5

z MiaSta

Laury dla najlepszych sportowców Gliwic rozdane! 18 czerwca na Scenie bajka Kina Amok odbyła się siódma już uroczysta gala Nagród 
Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu, podczas której uhonorowano najlepszych zawodników, trenerów i działaczy sportowych 2017 roku.

Za osiągnięcia i lokaty uzyskane 
w ubiegłym roku prezydent Gli-
wic wyróżnił łącznie 139 osób 
reprezentujących 21 dyscyplin 
sportowych (m.in. boks, kick-
boxing, judo, ju jitsu, szermierkę, 
modelarstwo lotnicze, orientację 
sportową, tenis ziemny, tenis 
stołowy, szachy, trójbój siłowy, 
wyścigi psich zaprzęgów, akro-
batykę sportową, wędkarstwo, 
curling, koszykówkę, siatkówkę, 
hokej na trawie). Nagrody otrzy-
mało 58 sportowców oraz 21 
trenerów i działaczy sportowych, 
a wyróżnienia – 56 zawodników 
oraz 4 trenerów i działaczy. Naj-
młodszy uhonorowany miał 8 
lat, a najstarszy – 74.

Wszyscy nagrodzeni odebrali 
okolicznościowe gratulacje 
i nagrody z rąk zastępcy prezy-
denta Gliwic, Krystiana Tomali. 
– Sport kształtuje charaktery, 
uczy wytrwałości, konse-
kwencji i odwagi. Władzom 

samorządowym Gliwic od lat 
przyświeca idea dbania o jego 
rozwój. Mam nadzieję, że duże 
dotacje, którymi miasto hojnie 
wspiera gliwickich zawodników 
i kluby sportowe, a także liczne 
modernizacje oraz budowy bo-
isk, hal oraz innych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych 
ułatwiają Państwu przygoto-
wania do zawodów i pozwalają 
osiągnąć mistrzowski poziom – 

mówił Krystian Tomala w trakcie 
uroczystości.

Warto podkreślić, że w ubiegłym 
roku gliwiccy sportowcy odnie-
śli wiele znaczących sukcesów 
w kraju i zagranicą. Pięć razy 
stawali na podium Mistrzostw 
Świata, a jedenaście razy na 
podium Mistrzostw Europy. Zdo-
byli także kilkadziesiąt medali 
Mistrzostw Polski.

– To ogromna motywacja i sa-
tysfakcja, że miasto docenia 
osiągnięcia swoich sportowców 
i ich trenerów. Miniony rok był dla 
mnie bardzo udany, pełen ciężkiej 
pracy i wielkich wyzwań. Zwień-
czenie sezonu stanowiły Mistrzo-
stwa Polski seniorów, w których 
udało mi się wywalczyć drugie 
miejsce – opowiadała Jagoda Za-
gała, indywidualna wicemistrzyni 
Polski seniorek w szpadzie.

– Wyróżnienie prezydenta Gli-
wic to szczególna nagroda dla 
wszystkich sportowców z nasze-
go miasta i bardzo cieszę się, że 
znalazłem się w tym gronie. To 
wyróżnienie pokazuje młodym 
zawodnikom, że droga, którą 
rozpoczynamy w bardzo mło-
dym wieku praktycznie w ogóle 
się nie kończy i towarzyszy nam 
przez całe życie – zauważył Se-
bastian Laskowski, wicemistrz 
Europy weteranów oraz mistrz 
Polski masters w judo.

Za wysiłek i osobiste zaanga-
żowanie w powstanie nowego 
obiektu sportowego w Gliwi-
cach – areny lekkoatletycznej 
przy ul. Syriusza – wyróżniony 
został Wojciech Rutyna, kie-
rownik sekcji lekkoatletycz-
nej Piasta Gliwice. – W tej 
chwili Gliwice dobijają się 
do czołówki miast z najlep-
szymi obiektami sportowy-
mi, świetnymi zawodnikami 
oraz imprezami sportowymi 
o międzynarodowym zasięgu. 
To bardzo cieszy – podkreślał 
Wojciech Rutyna.

Listy wszystkich laureatów Na-
grody Prezydenta Miasta Gliwice 
w dziedzinie sportu można zna-
leźć na str. 6.

Warto dodać, że uroczystość 
uświetnił występ Kabaretu 
Młodych Panów, jednej z najcie-
kawszych formacji kabaretowych 
w Polsce. (kik)

Powiększa się strefa płatnego parkowania. 1 lipca do podstrefy b zostanie włączony 
parking nad DTŚ oraz fragment ul. Dubois. Wcześniej, 25 czerwca, nastąpi drobna 
zmiana w identyfikacji pojazdów, ułatwiająca kierowcom opłacanie postoju w par-
komatach.

Decyzją gliwickich radnych, od 
1 lipca strefa płatnego parko-
wania powiększy się o parking 
nad Drogową Trasą Średnico-
wą oraz miejsca postojowe 
przy ul. Dubois na odcinku 
od ul. Zwycięstwa do ronda 
Stanisława Byliny. Dodatkowe  
130 miejsc postojowych powięk-

szy strefę płatnego parkowania 
do 3 119 miejsc.

– Zmiany związane są z włą-
czeniem do ruchu znajdującej 
się w obszarze SPP ul. Przy 
Raciborskiej Bramie oraz 
zakończeniem budowy DTŚ, 
a także zmianą układu ko-

munikacyjnego na sąsiednich 
ulicach – wyjaśnia Anna Gilner, 
dyrektor Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach. 

Dodatkowo od 25 czerwca kierow-
cy korzystający ze strefy płatnego 
parkowania będą w parkomatach 
wpisywać wyłącznie cztery ostatnie 

znaki z tablicy rejestracyjnej, nie jak 
dotychczas pełny numer. 

– Od 2015 r., gdy w Gliwicach 
zaczęła funkcjonować strefa 
płatnego parkowania, kierowcy 
opłacając miejsce postojowe byli 
zobowiązani do podawania pełne-
go numeru rejestracyjnego pojaz-
du. Od najbliższego poniedziałku, 
25 czerwca, to się zmieni. Zmiana 
nie dotyczy osób opłacających po-
stój za pomocą aplikacji mobilnych 
Pango, Mobilet i SkyCash – w tym 

przypadku nadal podajemy pełen 
numer rejestracyjny, ponieważ 
aplikacje są produktem nieza-
leżnego operatora – tłumaczy 
Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
w Gliwicach. 

Opłaty w gliwickiej strefie parko-
wania pobierane są od poniedział-
ku do piątku, w godz. od 10.00 do 
18.00. W zależności od podstrefy 
i czasu postoju wynoszą od 0,40 
zł do 15,60 zł.  (mf)

Parking nad DTŚ  
w strefie płatnego parkowania

Nasi mistrzowie

Nagrodę odbiera Jagoda Zagała – najbardziej  
rozpoznawana szpadzistka z Gliwic
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Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody  
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 roku

 • nagrody pieniężne za wyniki sportowe osiągnięte  
    w 2017 r. następującym zawodnikom: 

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1 barbara Grabowska boks
2 Lidia Fidura boks
3 Maksymilian Gibadło boks
4 Maria Grabowska boks
5 Szymon Wąs kickboxing
6 Justyna Ciborska kickboxing
7 Patryk Kubicki judo
8 Adrian Lewandowski judo
9 Alicja Lewandowska judo

10 Kacper Szczurowski judo
11 Paweł bańczyk jujitsu
12 Agnieszka Durmowicz jujitsu
13 Tomasz Paczka jujitsu
14 Wojciech Gryz jujitsu
15 Piotr Dudziński jujitsu
16 Damian Michalak szermierka
17 bartosz Staszulonek szermierka
18 Wacław bartolewski szermierka
19 Patryk Szlama szermierka
20 Sebastian Majgier szermierka
21 daniel Niestrój szermierka
22 Mateusz Nycz szermierka
23 Jagoda Zagała szermierka
24 Karolina Mazanek szermierka
25 Mateusz Antkiewicz szermierka
26 Stanisław Kubit modelarstwo lotnicze
27 Dawid Lipski modelarstwo lotnicze
28 Jacek Żurowski modelarstwo lotnicze
29 Konrad Żurowski modelarstwo lotnicze
30 Józef Monkiewicz modelarstwo lotnicze
31 Jakub Jaroszek orientacja sportowa
32 Radosław Jaroszek orientacja sportowa
33 Piotr Skorupa orientacja sportowa
34 Hanna Szczerbik orientacja sportowa
35 Mateusz Szwaja orientacja sportowa
36 Jan byrczek orientacja sportowa
37 barbara Sanocka orientacja sportowa
38 Mikołaj Waśkowski wyścigi psich zaprzęgów
39 Magdalena Kądzielewska tenis ziemny
40 Patryk Janik tenis ziemny
41 Anna Kubicka szachy
42 Klaudia Rumianowska trójbój siłowy
43 Jakub Wania koszykówka niesłyszących
44 Gabriel Gonera siatkówka
45 Marta Pluta curling
46 Martyna Wilczek curling
47 Sandra Tatarczuk hokej na trawie
48 Natalia Wiśniewska hokej na trawie
49 Julia Medoń hokej na trawie
50 Maria Śniegórska hokej na trawie
51 Patrycja Sęk hokej na trawie
52 Martyna Kwiatkowska hokej na trawie
53 Natalia Kwiatkowska hokej na trawie
54 Anna Lipka hokej na trawie
55 Nicole Chruszcz hokej na trawie
56 Karolina Soczalska hokej na trawie
57 Wiktoria Jaros hokej na trawie
58 Wiktoria Marczak hokej na trawie

Wydział Kultury i Promocji Miasta informuje, 
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 

z 10 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Gliwice przyznał:
 • wyróżnienia za wyniki sportowe osiągnięte   
    w 2017 r. następującym zawodnikom: 

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1 Stanisław Gibadło boks
2 Arkadiusz Szyszkowski judo
3 Sebastian Laskowski judo
4 Andrzej Wielgus judo
5 Marek Głodek judo
6 Przemysław Zimowski judo
7 Łukasz Laskowski judo
8 Julia Trojanowska szermierka
9 Patrycja Ryś szermierka

10 emilia Korkus szermierka
11 Anna Wieczorek szermierka
12 Tomasz Lipski modelarstwo lotnicze
13 Jakub Wiśniewski modelarstwo lotnicze
14 Kamil Pogonowski modelarstwo lotnicze
15 Julia Nyga orientacja sportowa
16 Kinga Pogoda orientacja sportowa
17 Aleksandra Polewka orientacja sportowa
18 Łukasz Kołodziejczyk orientacja sportowa
19 Michał Towarek orientacja sportowa
20 Julianna Polewka orientacja sportowa
21 bartłomiej Kołodziejczyk orientacja sportowa
22 Matylda Leśniak orientacja sportowa
23 Ireneusz Towarek orientacja sportowa
24 Dagmara Piktas akrobatyka sportowa
25 Filip Mielnicki trójbój siłowy

26 Michał Wawrzesta
koszykówka 

niesłyszących, tenis 
stołowy niesłyszących

27 tomasz Pluta curling
28 Tomasz bosek curling
29 Aleksandra Dymińska hokej na trawie
30 Klaudia Pełka hokej na trawie
31 Magdalena Kozera hokej na trawie
32 Klaudia Sobeczko hokej na trawie
33 ewelina Szulc hokej na trawie
34 Maja Wardzińska hokej na trawie
35 Karolina Marek hokej na trawie
36 Amelia Hajduk hokej na trawie
37 Patrycja Kosińska hokej na trawie
38 Paulina drzisla hokej na trawie
39 Natalia bąk hokej na trawie
40 Karolina Kowalczyk hokej na trawie
41 Natalia Oleś hokej na trawie
42 Zuzanna Dzidowska hokej na trawie
43 Wiktoria Garbarz hokej na trawie
44 Patryk Laksa hokej na trawie
45 Paweł Chalimowski hokej na trawie
46 Tomasz Cyganiak hokej na trawie
47 Dominik błach hokej na trawie
48 Patryk Marcinkowski hokej na trawie
49 Kajetan Jujka hokej na trawie
50 Patryk Stolarczyk hokej na trawie
51 Mateusz Pytka hokej na trawie
52 Marek Mazanek hokej na trawie
53 Dominik Grzegorz hokej na trawie
54 Jakub Przywuski hokej na trawie
55 Jakub Kwaśniak hokej na trawie
56 Michał bradel hokej na trawie

 • nagrody pieniężne za wyniki   
    sportowe osiągnięte w 2017 r.   
    następującym trenerom i innym   
    osobom wyróżniającym się   
    osiągnięciami w działalności sportowej: 

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1 Henryk  
Wilk

boks

2 Ludwik 
buczyński

boks

3 bartłomiej 
Pawlus

kickboxing

4 Krzysztof  
Wąs

kickboxing

5 bronisław 
Wołkowicz

judo

6 Czesław 
Garncarz

judo

7 Marek 
Julczewski

szermierka

8 Maciej 
Chudzikiewicz

szermierka

9 Mikołaj  
Pac Pomarnacki

szermierka

10 Piotr  
Markowicz

szermierka

11 tadeusz 
Milewski modelarstwo lotnicze

12 Małgorzata 
Milewska modelarstwo lotnicze

13 tomasz  
Polewka orientacja sportowa

14 beata  
Polewka orientacja sportowa

15 Marcin 
Markowski orientacja sportowa

16 Jarosław 
Kądzielewski tenis ziemny

17 tomasz  
Malisz tenis ziemny

18 Jan  
isielenis spadochroniarstwo

19 kamil  
wania

koszykówka 
niesłyszących

20 Zdzisław 
Żabiałowicz hokej na trawie

21 Janusz  
Micał hokej na trawie

 • wyróżnienia za wyniki sportowe  
    osiągnięte w 2017 r. następującym   
    trenerom i innym osobom   
    wyróżniającym się osiągnięciami   
    w działalności sportowej: 

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1. adam  
Spiecha boks

2. Jarosław 
Paszczela hokej na trawie

3. beata  
buczny hokej na trawie

4. andrzej  
Micał hokej na trawie

turystyka.gliwice.eu

https://turystyka.gliwice.eu/
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Jedyne takie  
Centrum w Polsce

W gliwickiej onkologii otwarto przed tygodniem unikalne Centrum Radiochirurgii 
Nowotworów. Supernowoczesna placówka działa przy Zakładzie Radioterapii IO. Jest 
wyposażona w najnowszy sprzęt pozwalający na nieinwazyjne leczenie pacjentów.

To aparatura, której nie posiada 
żadna inna placówka w Polsce, 
zakupiona dzięki dofinansowa-
niu z Ministerstwa Zdrowia oraz 
Funduszom Europejskim. Chodzi 
przede wszystkim o nowoczesny 
akcelerator CyberKnife, czyli nóż 
cybernetyczny, pozwalający na 
podawanie wyższych dawek 
promieniowania niż przy trady-
cyjnych metodach radioterapii, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
bezpieczeństwa pacjentów. 

– Mam nadzieję, że ta metoda 
pomoże pacjentom nie tylko 
na Śląsku, ale i w całej Polsce 
w poprawie zdrowia, w prze-
dłużeniu życia (…). Jest to le-
czenie, które daje nam szansę 
na skrócenie czasu, poprawę 
tolerancji, nie wymaga zawsze 
hospitalizacji i w związku z tym 
jest to oferta dla pacjentów nie 
do przecenienia – podkreślił 
podczas ubiegłotygodniowego 
otwarcia Centrum Radiochirurgii 
Nowotworów dyrektor gliwickiej 
onkologii, prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Składowski.

Jak przyznał, centrum powstawa-
ło na przestrzeni kilku ostatnich 
lat, kiedy to gromadzona była 

unikalna aparatura służąca do 
radiochirurgii. Dzisiaj w części 
diagnostycznej do dyspozycji pa-
cjentów są aparaty do tomografii 
komputerowej, rezonansu ma-
gnetycznego i jeden z niewielu 
w Polsce pozytonowy tomograf 
emisyjny (PET-CT), pozwalający 
wykryć nawet kilkumilimetrowe 
zmiany nowotworowe. Część 
terapeutyczna jest z kolei wy-
posażona w 7 specjalistycznych 
urządzeń – 4 nowoczesne akce-
leratory TrueBeam, dzięki którym 
na bieżąco można kontrolować 
i modyfikować położenie chore-
go, aparat Edge do radiochirurgii 

i radioterapii oraz 2 roboty Cy-
berKnife, umożliwiające precy-
zyjne usuwanie guzów, z których 
jeden został zaprezentowany 14 
czerwca, a drugi pomógł już przez 
ostatnie lata w leczeniu kilku ty-
sięcy pacjentów.

W Centrum Radiochirurgii No-
wotworów będą leczeni chorzy 
na nowotwory pierwotne i na-
wrotowe oraz ci z przerzutami. 
Chodzi głównie o kwalifikujące 
się do radiochirurgii nowotwory 
dobrze widoczne i tzw. odgra-
niczone, których wielkość nie 
przekracza 4 cm.  (kik)

Oni mają talent!
Młodzi artyści to duma naszego miasta. 18 czerwca najzdolniejsi z nich odebrali 
z rąk zastępcy prezydenta Gliwic, Adama Neumanna, statuetki „Zwiastunów”. 
Mieli również okazję do zaprezentowania się na deskach Teatru Miejskiego podczas  
XIII Gliwickiej Gali Młodych Talentów – Zwiastuny 2018.

 – Zbliżający się koniec roku to 
czas podsumowań, rozdawania 
nagród i doceniania wszystkich 
tych, którzy osiągnęli więcej niż 
przeciętność. Myślę, że udało się 
to wszystkim uczestnikom dzisiej-
szego wydarzenia. To ich indywi-

dualny sukces, ale też zbiorowy 
sukces opiekunów, nauczycieli  
i rodziców, bo bez współdziałania 
nie byłoby tych laurów – mówił 
podczas uroczystej gali Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic. 

Gliwicka Gala Młodych Talentów 
to uroczystość organizowana od 
13 lat. Na galę zapraszani są 
uzdolnieni uczniowie gliwickich 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i średnich, którzy odnieśli  
w minionym roku szkolnym 
sukces w konkursach artystycz-
nych na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim lub międzynaro-
dowym. Laureaci Zwiastunów 
wyłaniani są spośród dzieci i mło-
dzieży realizujących się z sukce-
sem w muzyce, literaturze, tańcu, 
teatrze oraz sztukach plastycz-
nych. W tym roku wręczono 145 
statuetek, wyróżniono ponad  
400 młodych gliwiczan.

 – Młodzi ludzie najlepiej wie-
dzą, ile czasu, determinacji, 
poświęcenia muszą wykazać, 
aby rozwijać swoje uzdolnie-
nia. Muszą wychwycić i za-

pamiętać strzępy informacji, 
obrazów, skojarzeń. Wtedy 
dopiero mogą stać się praw-
dziwymi twórcami – mówiła 
Anna Krasowska, dyrektor SP 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 
21, organizatorka Zwiastunów. 

Listy gratulacyjne od prezy-
denta Gliwic otrzymali również 
dyrektorzy 30 placówek, do 
których uczęszczają nagrodzeni 
uczniowie, a także 64 nauczycieli 
oraz opiekunów artystycznych  
laureatów. To również dzięki 

ich wsparciu uczniowie odnoszą 
sukcesy.

Zwieńczeniem wieczoru były 
prezentacje młodych arty-
stów, występujących przed 
swoimi rodzicami, nauczycie-
lami i zaproszonymi gośćmi. 
Organizatorem Gliwickiej Gali 
Młodych Talentów, która na 
stale wpisała się już w gliwicki 
kalendarz wydarzeń artystycz-
nych, jest Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 21.  (mt)fo
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Na czerwcowej sesji Rady Miasta gliwiccy radni jed-
nogłośnie udzielili prezydentowi Gliwic Zygmuntowi 
Frankiewiczowi absolutorium z wykonania budżetu 
za 2017 rok. Potwierdza to, że finanse miasta są pro-
wadzone we właściwy sposób, na co zwracają uwagę 
także eksperci światowej agencji Fitch Ratings.

Przypomnijmy, że w świetle 
najnowszego raportu Fitcha 
długoterminowe ratingi 
Gliwic dla zadłużenia w wa-
lucie zagranicznej i krajowej 
pozostają na poziomie „A-”, 
a długoterminowy rating kra-
jowy na poziomie „AA+(pol)”. 
W dokumencie wskazano, że 
ostrożna polityka budżetowa 
prowadzona przez władze 
miasta gwarantuje utrzymanie 
dobrych wyników operacyj-
nych, pomimo ciągłej wysokiej 
presji na wydatki operacyjne, 
spowodowanej przede wszyst-
kim przekazywanymi przez 
rząd zadaniami, często bez od-
powiednich środków finanso-
wych oraz sztywną strukturą 
wydatków. Fitch zakłada, że 
w latach 2018–2020 dochody 
podatkowe Miasta będą rosły, 
m.in. dzięki prognozowanemu 

wzrostowi gospodarczemu 
(3,4% rocznie).

– Po raz kolejny mamy najwyższą 
możliwą do uzyskania w Polsce 
ocenę ratingową. To ułatwia nam 
zarządzanie miastem oraz m.in. 
pozyskiwanie inwestorów czy 
ewentualnego kredytu. Mamy 
dobrą sytuację finansową, cho-
ciaż nie brakuje ciemnych chmur 
w postaci zadań, które bez zabez-
pieczenia finansowego narzucają 
nam władze centralne – reformy 
oświaty i podwyżki dla nauczycie-
li czy dofinansowywanie służby 
zdrowia. Miasta, które nie mają 
tak dobrych podstaw finanso-
wych, jak Gliwice, mogą mieć 
z tego powodu kłopoty. Nam to 
nie grozi, możemy dalej inten-
sywnie się rozwijać – przypomina 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz.  (kik)

Finanse mocną  
stroną Gliwic
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AKTUALNOŚCI

Drużyna ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Gliwicach 
zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie „eksperyment łańcuchowy”. To zasługa  
3 uczennic i urządzenia „Kulka na ślubie”. Wyróżniono również pracę grupy z SP nr 9. 

Zadaniem szkolnych drużyn było 
skonstruowanie kulodromu, czyli 
urządzenia, które przy wykorzysta-
niu różnego rodzaju zjawisk i praw 
fizycznych przetransportuje me-
talową kulkę z jednego swojego 
końca na drugi. 

Uczennice klasy piątej z SP nr 10, 
Anna Para, Zuzanna Kwiecień 
i Nina Horoszewicz, wykazały 
się wiedzą, zdolnościami pla-
stycznymi, ogromną kreatyw-
nością, a przy tym – jak same 

twierdzą – świetnie się bawiły. 
Sukces w konkursie poprzedziły 
wielotygodniowe przygotowania, 
podczas których uczennice mogły 
liczyć na wsparcie ze strony dy-
rekcji szkoły,  rodzin i przyjaciół.

Uwagę jurorów tego ogólnopol-
skiego konkursu zwrócił również 
projekt w wykonaniu uczennic 
z SP nr 9. „Gwiezdny Tor” zbudo-
wany przez Aleksandrę Mielcarek, 
Julię Olszańską, Dominikę Zgraję, 
Alicję Klyta i Marię Zając wystrzelił 

w kosmos nie tylko kulkę z kulo-
dromu.

„Eksperyment Łańcuchowy” jest 
konkursem organizowanym przez 
Wydział Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie we 
współpracy z Kołem Naukowym 
Biofizyki Molekularnej i Fizyki Me-
dycznej UJ. Podczas finału prace 
poszczególnych zespołów łączone 
są kolejno ze sobą – stąd nazwa 
konkursu. (kr)

Nie lecą w kulki

Jak wygląda metropolia? 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10

Mamy ulicę Tesli

Nowa ulica w gliwickiej podstrefie ekonomicznej bę-
dzie nosiła nazwę Nikoli Tesli. będzie korespondowała  
z innymi w tym rejonie nazwami ulic upamiętniającymi 
imiona wynalazców i odkrywców.

Gliwiccy radni podjęli uchwałę, że 
nowa ulica w gliwickiej podstrefie 
będzie nosiła nazwę Nikoli Tesli. 
Ulica będzie sąsiadowała m.in. z 
ul. Gustawa Eiffel’a Leonarda da 
Vinci, i Alberta Einsteina. 

– Nazwy ulic w rejonie gliwickiej 
strefy ekonomicznej pochodzą od 
nazwisk wynalazców i odkrywców. 
Zaproponowana nazwa będzie 
korespondowała z przyjętym  
w tym rejonie nazewnictwem ulic 
– czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Tesla był autorem niemal 300 
patentów, głównie urządzeń 
elektrycznych, m.in. silnika 
elektrycznego, dynama rowero-
wego, radia, elektrowni wodnej, 
baterii słonecznej i transforma-
tora Tesli. Stworzył też pierwsze 
urządzenia sterowane zdalnie 
drogą radiową. Nowa nazwa za-
cznie obowiązywać po upływie 
14 dni od dnia opublikowania 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego.  
 (mf)

Po 123 latach pod zaborami Polska musiała się odbu-
dować. O tym, jak poradzono sobie z tym trudnym 
zadaniem, 28 czerwca opowie prof. Stanisław Nicieja. 

Spotkanie w ramach Wszech-
nicy PAU rozpocznie się w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) o 
godz. 16.00. Prof. Nicieja roz-
waży rolę wojska i inteligencji 
kresowej w procesie odro-
dzenia niepodległej Polski. 
Wykładowca jest historykiem 

i znawcą tematyki kresowej. 
W swoim dorobku ma setki 
artykułów i 30 filmów zwią-
zanych z Kresami. Na wykład 
wstęp wolny. Organizatorem 
Wszechnicy PAU jest Polska 
Akademia Umiejętności i Mu-
zeum w Gliwicach.   (mm)
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11 rocznica. odzyskania niepodległości, Warszawa 

O państwie 
polskim

Ma 5 m długości, 2,5 m szerokości, wykonana jest w skali 1:500. To makieta  Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która została wykonana przez studentów 
architektury Politechniki Śląskiej w ramach projektu „Struktura Miasta”.

– Metropolia kojarzona jest z No-
wym Jorkiem i wysokimi budyn-
kami. Nasza makieta pokazuje, że 
nie tylko. Nasza metropolia łączy 
gęstą zabudowę centrum z niższą, 
sypialnianą i bardziej rozproszoną 
na obrzeżach – tłumaczy Mag-
dalena Opania, współtwórczyni 
projektu, studentka III roku Wy-
działu Architektury P. Śl. 

Aby lepiej zrozumieć funkcjo-
nowanie metropolii, studenci 
architektury przygotowali projekt 
zawierający podstawowe infor-
macje na temat GZM. Jego zwień-
czeniem jest trójwymiarowa 
makieta prezentująca metropolię 

i jej strukturę demograficzną. Nad 
przedsięwzięciem pracowało 43 
studentów pod okiem dra inż. 
arch. Tomasza Bradeckiego i dra 
hab. inż. arch. Krzysztofa Kafki. 
Projekt pomaga w odpowiedziach 
na pytania, czym jest i jak wygląda 
metropolia. Powstał dzięki wspar-
ciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

– Metropolie to rozległe i złożo-
ne obszary o dużym potencja-
le. Górnośląsko-Zagłębiowski 
Związek Metropolitalny to 
związek miast i powiatów o du-
żym zróżnicowaniu i potencjale, 
który trudno jest opisać w spo-

sób skrótowy i jednocześnie 
wskazać jego wszystkie walory. 
Dlatego cieszymy się, że udało 
nam się to zrealizować w tak 
dużym zespole. Będzie to dobra 
podstawa do kolejnych badań 
– mówi Tomasz Bradecki. 

Górnośląsko-Zagłebiowska Me-
tropolia to największy ośrodek 
miejski w kraju. Ma powierzch-
nię 2 500 km² i skupia 41 miast 
i gmin, które zamieszkuje 
łącznie 2,2 mln ludzi. Makiety 
przygotowane przez studentów 
Wydziału Architektury można 
znaleźć na Facebooku GZM. 
 (mf)

„Gwiezdny tor” z SP nr 9
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z MiaSta

Za nami pierwszy Przegląd Szkolnych Inscenizacji Teatralnych „Perypetie 2018”. W pierwszej edycji projektu wzięło udział 13 zespołów z 11 
gliwickich szkół podstawowych. Najlepsze miały okazję wystąpić na profesjonalnej scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Przegląd Szkolnych Inscenizacji 
Teatralnych „Perypetie 2018” 
jest częścią pilotażowego projektu 
„Szkoła w Teatrze”, który Szkoła 
Podstawowa nr 23 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 
Armii Krajowej realizuje wspólnie 
z Teatrem Miejskim w Gliwicach. 

– Doświadczenie teatru powinno 
być dla dziecka czymś inspirującym 
i radosnym. Dlatego od początku 
konsekwentnie rozwijamy linię 
repertuarową i ofertę edukacyjną 
adresowaną do najmłodszych od-
biorców. Nie podejmując współpra-
cy z przedszkolami, szkołami, z rodzi-
cami, z amatorskimi animatorami 
kultury, teatr zgnuśnieje. Sam widz 
dorosły już nie wystarczy, żeby uczy-
nić z niego żywą, a więc potrzebną 
instytucję – taką, o której się pamię-
ta i myśli. Teatr jest zaledwie jednym 
z wielu narzędzi publicznej edukacji 
kulturalnej, których rolą jest wpro-
wadzanie w język, w świat obrazów, 
tekstów i wartości kultury – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. 

W zmaganiach konkursowych 
brały udział zespoły teatralne 
z gliwickich szkół podstawowych. 
W jury konkursowym zasiadali: 
instruktor teatralny – Aleksander 
Smoliński, edukatorka teatralna – 
Sandra Jaworudzka oraz aktorka 
Teatru Miejskiego – Alina Czyżew-
ska. Jurorzy zgodnie podkreślali, 
że występy wszystkich zespołów 
prezentowały bardzo wysoki 
poziom. 4 wyróżnione grupy za-
prezentowały się 12 czerwca na 
scenie Teatru Miejskiego.

Najlepszy w kategorii klas 1–3 oka-
zał się „Teatrzyk z klasą” z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Ak-
torzy przedstawili swoją adaptację 
Jasia i Małgosi. W starszej grupie 
nagroda trafiła do uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 18, którzy 
przygotowali „Przygodę Gąski”. 

Ponadto SP nr 27 została wyróż-
niona za kostiumy, a ZSOS nr 7 za 
plastykę sceny i podjęcie ważnego 
tematu, jakim jest troska o naszą 
planetę. Wszystkie 13 zespołów 

biorących udział w przeglądzie, 
w ramach wyróżnienia będzie 
mogło wziąć udział w warszta-
tach przygotowanych przez Teatr 
Miejski. Laureaci „Perypetii 2018” 
otrzymali również bilety do teatru 
na dowolny spektakl.

 – Nie udałoby się to, gdyby nie 
wielkie zaangażowanie nauczy-
cieli, którzy kochają teatr, wkła-
dają mnóstwo serca, poświęcają 
swój czas, by dzieci były jak najle-

piej przygotowane do występów. 
To dzięki nim uczniowie rozwijają 
swoje talenty, pokonują słabości 
i mogą cieszyć się grą na sce-
nie. Mam nadzieję, że przegląd 
na stałe zagości w kalendarzu 
miejskich imprez międzyszkol-
nych i w przyszłym roku jeszcze 
więcej szkół zgłosi chęć udziału w 
„Perypetiach”– mówił po przeglą-
dzie Mariusz Kucharz, naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.  (kr)

Nie samą nauką dziecko żyje, a czas spędzony w szkole również po lekcjach może 
być bardzo pożyteczny dla młodych odkrywców. Warto zapoznać się z ofertą za-
jęć pozalekcyjnych, oferowanych przez poszczególne placówki. Na jednych dzieci 
uzyskują pomoc w przyswojeniu trudnych partii materiału. Na innych – rozwijają 
kreatywność, poszerzają horyzonty, ćwiczą zdolności manualne czy artystyczne. 
W tym numerze podpowiadamy, czym można zająć się po lekcjach w Żernikach.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. 
Krystyny Bochenek w Gliwicach 
pozwala uczniom rozwijać swoje 
zainteresowania poprzez różne 
formy zajęć dodatkowych i kó-
łek. Najdłuższą tradycję ma Koło 
Turystyczne SKKT „Turystyczna 
13”, które w tym roku obchodziło 
40-lecie. Szkolna grupa zdobywa 
szczyty gór, podziwia uroki pol-
skich krajobrazów i odwiedza 
ciekawe miejsca. 

Powodem do dumy jest dru-
żyna zuchowa „Złote Smoki” 
skupiająca dzieci z klas 1–3 oraz 

przedszkolaki. Zgodnie z harcer-
skimi zasadami, dzieci zdobywają 
„sprawności” – określone progra-
mem szkolenia zuchów umiejęt-
ności, uzdolnienia i kwalifikacje, 
w konkretnych dziedzinach życia.

W tym roku, w celu uczczenia 
100-lecia odzyskania niepodle-
głości, wybrano sprawność Orła 
Białego. Na zbiórkach dzieci m.in. 
odgrywały rolę najmłodszych 
członków Szarych Szeregów, czyli 
konspiracyjnego harcerstwa dzia-
łającego w czasie II wojny. Zdo-
były też sprawność Kosmonauty 

– zgłębiały wiedzę o kosmosie 
oraz budowały stacje i pojazdy 
kosmiczne – od tych z klocków 
po kartonowe, sięgające sufitu. 
Poza zbiórkami stacjonarnymi 
odbywają się też wycieczki, np. 
do katedry wawelskiej na uroczy-
stość przekazania Betlejemskiego 
Światła Pokoju. 

Warto się zapoznać z ofertą 
szkoły, bo to właśnie zajęcia 
dodatkowe – poza tradycyjnymi 
lekcjami – pozwalają dzieciom 
najlepiej rozwijać pasje, zainte-
resowania i umiejętności.  (kr)

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 13 fo
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Wygodniej 
na Sikorniku

Można już korzystać z chodnika łączącego ul. Czapli 
z al. Sikornik. Trakt dla pieszych przy budynkach 
pomiędzy ul. Rybitwy i Cyraneczki został wyremon-
towany w ramach Gliwickiego budżetu Obywatel-
skiego 2018.

Remont polegał na wyrów-
naniu poziomu chodnika do 
sąsiednich przylegających, wy-
konaniu podbudowy, wymia-
nie obrzeży, wykonaniu nowej 
nawierzchni z kostki brukowej 
oraz podjazdów dla wózków 
dziecięcych i osób niepełno-
sprawnych, którym poruszanie 
się ułatwią  poręcze zainstalo-
wane po obu stronach scho-
dów. Inwestycję o wartości 
58 252 zł zrealizował Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych 

i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

W ramach ubiegłorocznej 
edycji GBO zrealizowanych 
zostanie w sumie 71 zadań. 
Do 25 czerwca gliwiczanie spo-
śród 206 propozycji wybierają 
kolejne zadania, do realizacji 
w 2019 r. Szczegółowe infor-
macje na ten temat można zna-
leźć na stronie www.gliwice.eu  
w zakładce Gliwicki Budżet 
Obywatelski.  (mf)
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Ze szkolnej sceny na deski Teatru

W szkole po szkole...
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WAKACJe

Chrząszcz, karaluchy  
i król Baltazar

Przez całe wakacje Muzeum w Gliwicach będzie tętnić życiem i to 
dosłownie: po muzealnych salach przewiną się między innymi 
szklane karaluchy, pszczoły, mamuty, a nawet marszałek Piłsudski. 
Zapisy na zajęcia już ruszyły!

Cztery oddziały Muzeum w Gliwicach 
– Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), 
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 
2), Radiostacja (ul. Tarnogórska 129) 
i Oddział Odlewnictwa Artystycznego 
(ul. Bojkowska 37) – przygotowały 
specjalne atrakcje dla miłośników 
historii i zabytków. W bogatej ofercie 
znajdą coś dla siebie także amatorzy 
przyrody – podczas zwiedzenia wysta-
wy archeologicznej dzieci cofną się do 
epoki lodowcowej, nazywanej też erą 
wielkich ssaków, a poznając życiorys 
ks. Jana Dzierżonia, dowiedzą się, co 
w ulu brzęczy i dlaczego pszczoły są tak 
potrzebne.

Nie zabraknie też zajęć związanych 
z wystawami czasowymi prezentowany-
mi obecnie w muzeum. Będzie można 

poznać historię szkła artystycznego, 
zajrzeć w głąb obrazu przedstawia-
jącego babilońskiego króla Baltazara 
i poznać losy ks. dr. Johannesa Chrzą-
szcza, jednego z założycieli gliwickiego 
muzeum. Szczegółowy harmonogram 
jest dostępny na stronie internetowej 
muzeum.gliwice.pl. (mm)

Lato na teatralnych  
deskach

Teatr to wielka maszyna – są w niej aktorzy, reżyserzy, a nawet 
lalki. Podczas wakacyjnych zajęć dzieci poznają różnych ludzi 
pracujących w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Nieco starsi 
spróbują swoich sił w szermierce.

– Podczas Teatralnych wakacji w Ru-
inach nauczymy się m.in. ruchu sce-
nicznego, animacji lalek i kreatywnie 
spędzimy czas – mówi Agnieszka 
Skowronek z TM-u w Gliwicach. 
Zajęcia będą organizowane w środy 
od 27 czerwca do 8 sierpnia. W pro-
gramie jest między innymi spotkanie 
z aktorką teatru cieni, warsztaty pan-
tomimy i zajęcia aktorskie.

Młodzi widzowie, którzy chcą zakosz-
tować trudnej sztuki pojedynkowa-
nia się na scenie, mogą wziąć udział 
w warsztatach szermierki scenicznej. 
Między 2 a 6 lipca poprowadzi je 
Rafał Domagała, aktor, wykładowca 
i choreograf. Zajęcia będą prowadzo-
ne w dwóch grupach wiekowych: 
10–13 lat i 14–16 lat.

Wszystkie wakacyjne warsztaty zosta-
ną zorganizowane w ruinach teatru 
Victoria (al. Przyjaźni 18), obecnie 
Scenie w Ruinach TM-u w Gliwicach. 
Szczegółowe informacje i zapisy są 
dostępne na stronie teatr.gliwice.pl.
 (mm)

 
 W Gliwicach w wakacje nie można się nudzić! Dzieci, które nie wyjeż-dżają na letni wypoczynek mogą korzystać z licznych zajęć i warszta-tów kulturalny oraz sportowych, atrak-cji na kąpieliskach oraz nowych placach zabaw. A na deser – Letnie Kino Plenerowe! Oto przewodnik po gliwickich  propozycjach na udane lato 2018!

Wakacje w Gliwicach

Wyjdź na podwórko!
Osiedla baildona, Zatorze, Łabędy, Szobiszowice, Sośnica – 
w tych dzielnicach wakacje na pewno nie będą nudne. Młodzi 
gliwiczanie już po raz czwarty wezmą udział w Roześmianych 
Podwórkach.

Inspirujące zabawy i ciekawe warsz-
taty w towarzystwie rówieśników 
– taki jest pomysł na cieszącą się 
dużym zainteresowaniem akcję 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i rad osiedlowych. 
Zajęcia są organizowane na świeżym 
powietrzu, w każdej dzielnicy zapla-
nowano cztery spotkania w różnych 
lokalizacjach. W tym roku pod ha-
słem „Wspólnie zaczarujmy nasze 
podwórka!” dzieci upiększą swoje 
najbliższe otoczenie. Pod kierunkiem 
animatorów stworzą elementy mi-
niarchitektury z materiałów recy-
klingowych.

Szczegółowy harmonogram jest 
dostępny na stronie gcop.gliwice.pl.  
Informacji udziela także Strefa Ak-
tywności Społecznej – e-mailowo 
(sas@gcop.gliwice.pl) i telefonicznie 
(32/231-19-56, 537-037-265). (mm)

Czas na kąpiel!
15 czerwca ruszył sezon kąpielowy na czechowickim jeziorze, z kolei 
na Kąpielisku Leśnym będzie można pływać od 22 czerwca. Relaks 
nad gliwickimi zbiornikami to atrakcja nie tylko dla wielu gliwiczan, 
ale też mieszkańców innych śląskich miast. Nic dziwnego – nad 
wodą można aktywnie i przyjemnie spędzić czas z całą rodziną.

W Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowi-
ce” można korzystać z plaży, placu zabaw, 
wypożyczalni sprzętu wodnego, boiska, 
pola namiotowego, gastronomii, parku 
linowego i zadaszonego grillowiska. Jest 
też stadnina koni i miejsce dla rolkarzy, 
którzy chętnie próbują swoich sił na ram-
pie w sąsiedztwie placu zabaw. Działa tam 
także Czeszki Wake Park Gliwice, letnia 
alternatywa dla miłośników snowboardu. 
Za wstęp na teren ośrodka płacą osoby 
powyżej 16. roku życia. Więcej informa-
cji oraz cennik można znaleźć na stronie 
mzuk.gliwice.pl, w zakładce Ośrodek 
Wypoczynkowy „Czechowice”.

Kąpielisko Leśne na osiedlu Kopernika ofe-
ruje trzy baseny, 73-metrową zjeżdżalnię, 
brodzik i dmuchane atrakcje wodne dla 
dzieci (wyspa piracka i zjeżdżalnie), plac za-

baw, boiska do siatkówki plażowej, wodny 
tor do jazdy na desce, punkty gastrono-
miczne, przebieralnie i sanitariaty. Będzie 
też można zdobyć patent nurkowy. Dla 
dzieci do lat trzech wstęp jest bezpłatny. 
Przewidziano też zniżki dla użytkowników 
programu Rodzina 3+. Więcej informacji 
oraz cennik można znaleźć na stronie 
www.kapieliskolesne.pl.

Uwaga! 1 lipca w OW Czechowice  
odbędzie się Powitanie Wakacji. (mf)
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WAKACJe

Filmowe wakacje 
pod chmurką

Niedzielny relaks na leżaku to dobry pomysł na waka-
cyjny wieczór. Jeżeli dodać do tego wciągający film pod 
gołym niebem, to obecność na seansach Letniego Kina 
Plenerowego jest po prostu obowiązkowa!

O godz. 18.00 będzie wy-
świetlany film dla młodych 
widzów, a o godz. 20.00 dla  
dorosłych. 

W programie Letniego Kina Ple-
nerowego są same hity. Wstęp 
na wszystkie seanse jest wolny. 
Miasto Gliwice zaprasza!  (mm)

1 lipca plac pod 
Areną Gliwice

Zambezia
La La Land

5 sierpnia 
plac Grunwaldzki
Między nami 
wampirami
Co robimy  
w ukryciu

12 sierpnia 
Obrońców Pokoju
teren SP nr 39

Był sobie pies
Carte blanche

26 sierpnia 
Radiostacja
Bardzo fajny
gigant
Praktykant

19 sierpnia 
plac Grunwaldzki

Robinson Crusoe
Kwiat wiśni  
i czerwona fasola

8 lipca
plac Grunwaldzki

Balerina
Szef

15 lipca Łabędy, 
ul. Piaskowa, boisko
Rock dog.  
Pies ma głos!
Boska Florence

22 lipca  
plac Grunwaldzki
Riko prawie  
bocian
Młodość

29 lipca  
Sośnica,
ul. Wielicka, boisko
Chłopiec i świat
Facet na miarę

Wakacje na sportowo
Piłkarskie, tenisowe, lekkoatletyczne i z koszykówką. Tak prezentują się 
bezpłatne sportowe wakacje organizowane dla dzieci przez MZUK. Wybierz-
cie coś dla siebie i spędźcie aktywne wakacje! Szczegółowe informacje na 
stronie www.mzuk.gliwice.pl.

Piłkarskie lato:
23–27 lipca, boisko MZUK, ul. Fiołkowa 26. 
Zajęcia w godz.10.00–11.30.

30 lipca – 3 sierpnia, boisko „Orlik 2012”,  
ul. Jasna 31. Zajęcia w godz. 10.00–11.30.

Tenisowe wakacje:
25–29 czerwca, korty tenisowe ul. Kosynierów 
6. Zajęcia w godz. 9.00–12.00.

2–6 lipca, korty tenisowe ul. Kosynierów 6. 
Zajęcia w godz. 9.00–12.00.

Lekkoatletyczne lato:
2–6 lipca, boisko „Orlik 2012”, ul. Jasna 31. 
Zajęcia w godz. 10.00–11.00.

Koszykówka:
25–29 czerwca, boisko „Orlik 2012”, ul. Jasna 31.  
Zajęcia w godz. 10.00–11.00. (mf)

Przygody  
(poza)książkowe

W bibliotece w czasie wakacji można nie tylko wypożyczyć 
książkę – wiele filii Miejskiej biblioteki Publicznej w Gli-
wicach przygotowało dodatkowo atrakcje dla młodych 
czytelników. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Oglądanie bajek z rzutnika 
i słuchanie winyli, głośne 
czytanie, przedstawienia 
teatralne i cała masa zajęć 
plastycznych – wakacyjne 
atrakcje w filiach MBP w Gli-
wicach zapowiadają się bardzo 
różnorodnie. Sport to zdrowie, 
dlatego amatorzy spędzania 
wolnego czasu w ruchu będą 
mogli wpaść na zabawowy 
skwerek przy Bibliotece Cen-

tralnej (ul. Kościuszki 17) i wy-
pożyczyć gumę do skakania, 
skakankę albo hula-hoop. 

Szczegółowy harmonogram 
jest dostępny na stronie  
biblioteka.gliwice.pl. (mm)

Będzie COOLturalnie
W Stacji Artystycznej Rynek przygotowano dla dzieci wakacyjną dawkę 
kultury. Od 2 lipca do 10 sierpnia odbędzie się pięć turnusów półkolonii.

W ofercie SAR-u znajdzie się coś dla młodych 
kowbojów („Szalony Dziki Zachód”, 2–6 lipca) 
i tancerzy („Tanecznym krokiem przez świat”, 
9–13 lipca). Będzie też okazja żeby poćwiczyć 
swoje umiejętności manualne („Origami, czyli 
magia papieru”, 16–20 lipca), poznać świat sztuki 
etnicznej („Etnoart”, 30 lipca–3 sierpnia) i przeżyć 
wielką „Afrykańską przygodę” (6–10 sierpnia).

Zajęcia są skierowane dla dzieci od 6 do 12 lat. 
Podczas półkolonii będą miały zapewnioną 

opiekę od godz. 8.00 do 16.00. Szczegółowe 
informacje są dostępne e-mailowo (zapisysar@
gmail.com) i telefonicznie (504-676-972). (mm)

Noc Świętojańska 2018 – 
zagrają po męsku!

Maciej Maleńczuk, Fisz emade Tworzywo, Andrzej Piaseczny – w tym silnym 
składzie 22 czerwca przywitamy wakacje. Przed halą Arena Gliwice lato 
rozpocznie się mocnym koncertowym uderzeniem. Miasto Gliwice zaprasza!

Impreza rozpocznie się o godz. 18.00. Zaczniemy 
nastrojowo – do poetyckiego świata piosenek 
Wojciecha Młynarskiego wprowadzi nas Maciej 
Maleńczuk. Później zmienimy klimat i damy się 
porwać funkowej energii braci Waglewskich, 
czyli formacji Fisz emade Tworzywo. Na koniec 
zaplanowano występ Andrzeja Piasecznego, 

jednego z najpopularniejszych wokalistów po-
powych w Polsce. To będzie dobry początek lata!

W czasie koncertu kursować będzie specjalna 
linia autobusowa S11 z pl. Piastów do Areny 
Gliwice (co 20 minut między godz. 17.45 
a 23.24). (mm)

fot. materiały promocyjne / (Andrzej Piaseczny – fot. J. Poremba)

http://biblioteka.gliwice.pl
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WAŻNe / KOMUNIKATy

Prezydent Miasta Gliwice  
ogłasza XIII edycję konkursu 

na najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą 

miasta Gliwice w 2018 r.
ReGULAMIN
1. Do konkursu mogą być zgłaszane 

prace licencjackie, inżynierskie, magi-
sterskie, doktorskie lub podyplomowe 
(zwane dalej „pracami”) dotyczące 
miasta Gliwice – obronione w latach 
2015 – 2018 (nie składane do konkur-
su PM w żadnej z poprzednich edycji).

2. Prawo do zgłaszania prac mają wła-
dze uczelni lub wydziału (rektor, 
dziekani wydziałów, rady wydziałów) 
posiadające prawo do nadawania ty-
tułu licencjata, inżyniera, magistra lub 
doktora. Prace mogą składać również 
ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji 
władz uczelni, wydziału lub placówek 
badawczych.

3. Prace należy zgłosić do konkursu, 
dostarczając jeden egzemplarz pracy 
w wersji papierowej i jeden egzem-
plarz pracy na płycie CD wraz z wnio-
skiem, który winien zawierać:
• imię i nazwisko autora oraz adres 

korespondencyjny, nr PESEL, tele-
fon kontaktowy i e-mail,

• uwierzytelnioną kopię dokumen-
tu, potwierdzającą obronę pracy 
lub nadanie tytułu,

• zgodę na przetwarzanie przez 
Urząd Miejski w Gliwicach danych 
osobowych podanych w zgłoszeniu 
konkursowym do celów związanych 
z obsługą tego zgłoszenia na po-
trzeby konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową Prezydenta Miasta Gli-
wice, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. DzU z 2016 r., poz. 922 ze 
zm.) i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE,

• autorskie streszczenie zgłoszonej 
pracy ze wskazaniem na możliwo-
ści wykorzystania jej przez Miasto 
Gliwice do celów promocyjnych 
oraz z zobowiązaniem do zawarcia 
umowy upoważniającej Miasto 
Gliwice do nieodpłatnego korzy-
stania z pracy do celów promocyj-
nych. (tekst czcionką TIMES, ARIAL 
lub BOOKMAN w rozmiarze 12, 
na jednej stronie formatu A4, do-
puszczalna liczba znaków nie może 
przekraczać 3000).

4. Prace konkursowe należy składać 
do 28 września 2018 r., w zaklejo-
nych kopertach opatrzonych jedynie 
napisem „KONKURS NA PRACe Dy-
PLOMOWe 2018”, w sekretariacie 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21.

5. Do rozpatrzenia złożonych prac 
prezydent miasta powoła komisję 
konkursową oraz – na wniosek prze-
wodniczącego komisji konkursowej 
– ekspertów niebędących członkami 
komisji.

6. w skład komisji konkursowej wejdą:
• trzej przedstawiciele Prezydenta 

Miasta Gliwice, w tym naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji Mia-
sta w funkcji przewodniczącego 
komisji konkursowej i Doradca 
Prezydenta Miasta oraz kierownik 
Referatu Promocji i Komunikacji 
Społecznej Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta, 

• radny Rady Miasta w Gliwicach,
• przedstawiciel Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach.
7. Prezydent miasta ustali regulamin 

i harmonogram prac komisji konkurso-
wej oraz ekspertów. 

8. W charakterze ekspertów mogą zo-
stać powołani specjaliści określonych 
dziedzin spośród pracowników Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

9. Kryteria oceniania prac i autorskich 
streszczeń (w skali 10-punktowej):
• sposób prezentacji Gliwic lub oso-

by związanej z miastem, dający 
możliwość wykorzystania pra-
cy w celach promocyjnych – do  
6 punktów,

• twórcze i pomysłowe spojrzenie na 
wybrany problem związany z mia-
stem Gliwice – do 2 punktów,

• estetyka i przystępność pracy  – do 
2 punktów.

10. Komisja konkursowa przedstawi pre-
zydentowi miasta kandydatów do na-
gród w konkursie do 31 października 
2018 r. Ostateczną decyzję w sprawie 
przyznania nagród podejmie prezy-
dent miasta.

11. Ustala się następujący katalog na-
gród Prezydenta Miasta Gliwice 
w konkursie:
• nagrody rzeczowe,
• nagrody finansowe.

12. Część nagrody finansowej nie zosta-
nie wypłacona zwycięzcy, lecz po-
brana przez organizatora konkursu, 
przed wydaniem zwycięzcy nagrody, 
jako zryczałtowany podatek docho-
dowy od łącznej wartości nagro-
dy, o którym mowa w art. 30 ust. 1  
pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych  
(DzU z 2018 r., poz. 200).

13. W przypadku przekazania nagród rze-
czowych organizator konkursu udzie-
li nagrody pieniężnej w wysokości 
11,11% wartości nagrody rzeczowej, 
która przeznaczona zostanie na po-
krycie zobowiązania podatkowego 
powstającego z tytułu przekazania 
nagrody.

14. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie kon-
kursu i podanie wyników do publicznej 
wiadomości nastąpi do 9 listopada 
2018 r.

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza  
do zgłaszania kandydatów do nagrody 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury za rok 2017

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grud-
nia 2013 r. nagrody za osiągnięcia  
w dziedzinie:
• twórczości artystycznej,
• upowszechniania kultury, 
• ochrony kultury,
przyznawane są za całokształt dzia-
łalności lub osiągnięcia roku po-
przedniego o istotnym znaczeniu. 
Nagrody mogą być przyznawane 
osobom fizycznym stale zamiesz-
kałym na terenie miasta Gliwice lub 
osobom prawnym i innym podmio-
tom mającym siedzibę na terenie 
miasta Gliwice.
Do nagród zgłaszani mogą być za-
równo artyści uznani, jak i młodzi 
twórcy. 
Kandydatów do nagród mogą 
zgłaszać:
• instytucje kultury, 
• placówki oświatowe, 
• szkoły wyższe, 
• związki twórcze, stowarzyszenia 

kulturalne i społeczne,
• radni Rady Miasta.
Wniosek powinien zawierać:
• dane osobowe kandydata (kan-

dydatów) do nagrody lub nazwę 
podmiotu i jego adres,

• informacje dotyczące całokształ-
tu dotychczasowej działalności 
(dotyczy nagród za całokształt) 
lub informacje dotyczące szcze-
gólnych osiągnięć w roku ubie-
głym (dotyczy nagród za rok 
poprzedni),

• uzasadnienie wniosku, zawiera-
jące wskazanie miejskiego, regio-

nalnego, ogólnokrajowego bądź 
międzynarodowego charakteru 
działalności lub osiągnięć oraz ich 
znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków for-
malnych wnioskodawca jest zobo-
wiązany do ich usunięcia w termi-
nie 7 dni od dnia powiadomienia.
Wniosek pozostawia się bez rozpo-
znania w przypadku:
• złożenia po terminie, 
• cofnięcia przez wnioskodawcę,
• rezygnacji kandydata,
• braków formalnych, jeżeli nie 

usunięto ich w terminie.
Wnioski w formie pisemnej, pod ry-
gorem pozostawienia bez rozpatrze-
nia, przyjmowane są w nieprzekra-
czalnym terminie do 23 lipca 2018 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.  
W przypadku wysłania wniosku 
pocztą decyduje data wpływu do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagro-
dach publikowane będą w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
„Miejskim Serwisie Internetowym 
– Gliwice”.
Szczegółowe informacje udzielane 
są przez Wydział Kultury i Promocji 
Miasta (tel. 32/239-12-84). 

Formularz wniosku o przyznanie na-
grody dostępny jest na stronie inter-
netowej Miasta Gliwice w zakładce 
Kultura: https://kultura.gliwice.eu/
node/4819 oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach poszukuje partnerów do udziału w akcji 
zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” zaplanowanej 
na 20 października. 

„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” to 
bezpłatna, jednodniowa akcja 
zdrowotna dla mieszkańców,  
realizowana od 2011 roku.  
W ramach wydarzenia podmio-
ty lecznicze pełnią nieodpłatne 
dyżury w zakresie wcześniej 
zadeklarowanych obszarów 
zdrowotnych. 

Podmioty świadczące usługi  
w zakresie zdrowia, zaintereso-
wane przyłączeniem się do akcji 
powinny złożyć wypełniony druk 

zgłoszenia w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać 
go drogą elektroniczną na ad-
res: zd@um.gliwice.pl do dnia  
17 września. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-54-33. 

Druk zgłoszenia można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego, w zakładce 
Zdrowie i Pomoc Społeczna  
(bip.gliwice.eu).  (mt)

W służbie 
zdrowiu Autobusy komunikacji miejskiej w Gliwicach dostosowane są do potrzeb wszyst-

kich pasażerów. Także tych, dla których z różnych względów podróż autobusem 
jest trudna. Jednak nie wszyscy podróżni z dostępnych udogodnień korzystają 
właściwie. 

Zgodnie z zapisami regulaminu 
KZK GOP (rozdział II § 9), w po-
jeździe są wydzielone miejsca 
dla osób z dzieckiem na ręku 
oraz kobiet w ciąży, osób nie-
pełnosprawnych (inwalidów) 
oraz wózków dziecięcych.  

Są one oznaczone wyraźnymi 
znakami graficznymi i zlokali-
zowane zazwyczaj w pobliżu 
wejścia do pojazdu, a wokół 
nich jest trochę więcej wolnej 
przestrzeni. Wszystko po to, 
aby osoby z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami lub 
z malutkimi dziećmi mogły 
sprawnie do pojazdu wejść  
i wyjść, nie blokując przejścia 
innym pasażerom. 

Ustąp miejsca!
Z miejsc przeznaczonych dla 
osób uprzywilejowanych pozo-
stali pasażerowie mogą korzy-
stać, o ile w pojeździe nie ma 
innych wolnych siedzeń. Powinni 

jednak pamiętać, że należy tego 
miejsca ustąpić, gdy do autobusu 
wejdzie osoba niepełnosprawna 
lub z małym dzieckiem na ręku. 
Warto wiedzieć, że ta zasada 
obowiązuje także w miejscach 
przeznaczonych dla wózków 
inwalidzkich i dziecięcych. 

Warto te proste zasady stoso-
wać nie tylko ze względu na 
zapisy regulaminu przewoź-
nika, ale przede wszystkim 
ze względu na zwykłą, ludzką 
życzliwość. Skorzystają na tym 
wszyscy pasażerowie, bo nic 
tak nie uprzyjemnia mono-
tonnej jazdy autobusem, jak 
towarzystwo osób, którzy są 
dla siebie mili.  (kr)
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GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

Kończy się głosowanie na przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach Gliwickiego budżetu Obywa-
telskiego 2019. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na to zadanie, na którego realizacji najbardziej im zależy.
Ostateczną listę inicjatyw skierowanych do czerw-
cowego głosowania w ramach GBO 2019 można 
znaleźć na stronie Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI 
BUDŻET OBYWATELSKI. Głosowanie potrwa do  
25 czerwca.

Na realizację zadań jednorocznych w Gliwicach 
przeznaczono kwotę 6 mln zł. To o półtora miliona 
więcej niż w poprzedniej edycji budżetu obywatelskie-
go. Jeśli mieszkańcy 21 osiedli zmobilizują się i aktywnie 
wezmą udział w głosowaniu, to przedsięwzięcia, które 
uzyskają największe poparcie, będą miały szanse na 
wykonanie w przyszłym roku. O czym warto pamiętać? 
Przede wszystkim sprawdźmy, ile osób będzie musiało 
oddać głos na zadania dla wybranego osiedla, żeby wyni-
ki głosowania zostały uznane w tym roku za wiążące. 
No i oczywiście zachęćmy rodzinę, znajomych oraz są-
siadów do włączenia się w tę inicjatywę! Im więcej osób 
się zaangażuje, tym większa szansa, że wskazane przed-
sięwzięcie zostanie zrealizowane.

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane  
pieniądze w ramach GBO 2019? Weźcie udział w głoso-
waniu!

4–25 czerwca  
CZAS NA GŁOSOWANIE!

KTO? Na zadania jednoroczne może głosować 
każdy mieszkaniec Gliwic (czyli osoba, 

która przebywa w mieście z zamiarem stałego pobytu) 
w wieku 16+, w tym osoby, które w 2018 roku ukończą 
16. rok życia. 

JAK? Można oddać tylko jeden głos wyłącznie na 
jedno wybrane zadanie w jednym, wybra-

nym przez siebie osiedlu. Aby zagłosować, trzeba wypełnić 
ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, podając 
obowiązkowo swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania 
i datę urodzenia. Dane muszą być zgodne ze stanem fak-
tycznym! Z jednego adresu e-mailowego można oddać 
tylko jeden głos.

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia 
oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą 
złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdza-
jącego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta 
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Intere-
santów UM (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, od 
poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki w godz. 
od 8.00 do 15.00). 

Podczas trwania głosowania, na stronie Gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI będą aktu-
alizowane dane dotyczące liczby głosów, które zostały 

oddane na poszczególne zadania w każdym z osiedli i ile 
głosów brakuje, by głosowanie na zadania w osiedlu zos-
tało uznane za wiążące. Informacja o liczbie oddanych 
głosów będzie aktualizowana na stronie internetowej do 
3 dni roboczych następujących po dacie oddania głosu 
przez mieszkańca.

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

elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza elek-
tronicznego (dostępnego na stronie Gliwice.eu od  
4 czerwca od godz. 8.00 do 25 czerwca do godz. 20.00) 
lub w formie tradycyjnej – poprzez wypełnienie formu-
larza papierowego. Formularze w wersji papierowej  
są dostępne w 21 punktach konsultacyjnych zlokali- 
zowanych w różnych częściach miasta – m.in. w budyn-
kach Urzędu Miejskiego oraz filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Tam, po wypełnieniu, można je zostawić. 
Formularze pobierzemy również w wersji do wydruku 
ze strony Gliwice.eu w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBY-
WATELSKI. 

Listy zadań, wraz z opisem i szacunkową wartością, są 
dostępne na Gliwice.eu (GLIWICKI BUDŻET OBYWATEL-
SKI), w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – GLIWICE” 
oraz w punktach konsultacyjnych. 

KROK PO KROKU
Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden ważny głos 
na tylko jedno zadanie. W przypadku głosowania  
elektronicznego należy wypełnić formularz, podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i zat-
wierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany 
adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający. 
Jego otwarcie jest niezbędne do zakończenia głosowa-
nia. Z jednego adresu e-mailowego można oddać tylko 
jeden głos!

W przypadku głosowania tradycyjnego – należy podać 
wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno 
wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 
25 czerwca oddać formularz w jednym z 21 punktów 
konsultacyjnych lub wysłać na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice  

(z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). 
Za dzień oddania głosu przyjmuje się datę doręczenia 
korespondencji przez operatora pocztowego do  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

20 lipca  
OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Które propozycje w poszczególnych osiedlach zostaną 
zrealizowane? Tego dowiemy się 20 lipca. Wyniki wraz 
z informacją o liczbie głosów oddanych na poszcze-
gólne zadania, liczbie głosów nieważnych i przyczynach 
ich nieważności zostaną opublikowane na Gliwice.eu 
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI oraz 
w „MSI – GLIWICE”.

Do wykonania zostaną skierowane zadania, które na 
osiedlowej liście zadań uzyskały największą liczbę 
głosów i zmieszczą się w limicie finansowania przyzna-
nym dla osiedla. Wybrane przez mieszkańców przed-
sięwzięcia zostaną zrealizowane w 2019 r., jeżeli na 
osiedlową listę zadań zagłosowało nie mniej miesz-
kańców, niż minimalna liczba głosów określona dla 
danego osiedla.

bONUS ZA AKTyWNOŚĆ: Środki niewykorzystane w po-
szczególnych osiedlach zostaną zsumowane i rozdzie-
lone pomiędzy osiedla, w których został przekroczony 
próg dla aktywnych. Wymagane progi dla poszczegól-
nych osiedli zostały przedstawione na stronie Gliwice.
eu w zakładce GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI.

IV kwartał 2018 r. EWALUACJA PROCE-
DURY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W tym czasie Dyrektor UM uzgodni tryb i terminy prac 
nad procedurą konsultacji społecznych w sprawie reali-
zacji zadań jednorocznych na kolejny rok. Harmonogram 
prac zostanie podany do publicznej wiadomości.  (kik)

Jak i na co głosować?

WyKAZ PUNKTÓW KONSULTACyJNyCH:
 

Szczegółowe informacje o zasadach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej 

Gliwice.eu  
w zakładce GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI.

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

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

3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, ul. Jasna 
31A 

4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12

  6.   Filia nr 6, ul. Sieronia 17
  7.   Filia nr 7, ul. Junaków 4
  8.   Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
  9.   Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24
10.   Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11.   Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12.   Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13.   Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A

14.   Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15.   Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16.   Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17.   Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18.   Filia nr 24, ul. Architektów 109
19.   Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20.   Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21.   BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)
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OSIeDLe CZeCHOWICe
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    129 493 

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Remont drogi 243 Wykonanie remontu drogi – części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową. 39 000

2. Siłownia zewnętrzna 341 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami. 60 000

3. Warsztaty dla młodzieży 364 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie  
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    139 800

OSTATeCZNA LISTA ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANyCH  
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCeDURy  

bUDŻeTU ObyWATeLSKIeGO, PROWADZONeJ W 2018 ROKU. 
WybRANe PRZeZ MIeSZKAŃCÓW ZADANIA Z TeGO WyKAZU ZOSTANĄ ZReALIZOWANe W 2019 ROKU.

OSIeDLe bAILDONA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    315 409

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Miejsca postojowe 103 Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej na odcinku  
od ul. Paulińskiej do Św. Cecylii. 287 000

2. budowa chodnika 107 Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej na odcinku od ul. Bł. Czesława do Modrzejewskiej. 240 000

3. Parking 131 Remont parkingu i drogi dojazdowej w Lesie Komunalnym przy Zameczku Leśnym. 250 000

4. Sprzęt multimedialny  
i sportowy 226 Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego i biathlonu oraz zakup  

urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy przedszkolu. 161 000

5. Street art 353 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany  
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 3 000

6. Warsztaty dla młodzieży 359 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

7. Modernizacja oświetlenia 393 Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do Robotniczej. 107 000

 SuMa 1 088 800 

OSIeDLe bOJKÓW
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    173 975

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Zagospodarowanie łącznika 007 Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż łącznika ul. Żytniej z Rolników. 20 000

2. Rekonstrukcja kapliczki 013 Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz zagospodarowanie terenu  
wokół – przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300. 98 000

3. budowa oświetlenia 156 Wykonanie oświetlenia na ul. Koniczynowej i Jeziornej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych. 66 000

4. Przejścia dla pieszych 157   
+ 182

Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi  
– skrzyżowanie ul. Rolników z Łanową, Knurowskiej z Rolników, Bojkowskiej z Rolników. 60 000

5. Tor rolkowy 160 Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku w Bojkowie. 170 000

6. Zajęcia w bibliotece 161 Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań z ekspertami różnych 
branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych. 10 000

7. Pierwsza pomoc 167 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla różnych grup wiekowych. 4 200

8. budowa oświetlenia 181 Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej i Glebowej przy zastosowaniu 
lamp solarno-wiatrowych. 66 000

9. Warsztaty historyczne 250 Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roli Gliwic w tym procesie oraz warsztaty robótek 
ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób w 4 grupach. 12 000

10. Zagospodarowanie placu 269 Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 – montaż ławek i stojaka na rowery 
oraz tablicy historycznej dzielnicy. 63 000

11. Wydarzenia dla seniorów 349 Organizacja bezpłatnego udziału 60 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych,  
2 koncertach muzycznych oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic z dojazdem. 16 000

12. Warsztaty dla młodzieży 362 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    626 000

OSIeDLe bRZeZINKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    165 351

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Street workout 236 Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/Rzeszowskiej o nowe urządzenia 
sportowe street workout do kwoty 165 000 zł. 165 000

2. Wycieczki 254 Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla wycieczek do najciekawszych miejsc w Gliwicach (Palmiarnia,  
Muzeum, rejs po Kanale Gliwickim). 8 500

 SuMa    173 500
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GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

oSiedle koPerNika
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    328 109

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Plac targowy 088 Utwardzenie nawierzchni placu targowego (15 m × 15 m), drogi dojazdowej i chodnika przy ul. Kopernika. 80 000

2. Parking 089 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika. 328 000

3. boisko trawiaste 111 Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego boiska trawiastego (37 m × 64 m) przy ZSP-2 – odtworzenie  
nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek. 150 000

4. budowa oświetlenia 152 Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych. 144 000

5. Ławki 223 Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka. 10 000

6. Miejsca postojowe 244 Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki i Kopernika. 60 000

7. Warsztaty dla młodzieży 358 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    812 800

OSIeDLe LIGOTA ZAbRSKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    156 565

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Detekcja rowerzystów 010 Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach dla rowerów w obrębie  
skrzyżowania ul. Kujawskiej i Panewnickiej wraz z montażem liczydła rowerowego z wyświetlaczem. 120 000

2. Chodnik 189 Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki. 70 000
3. Fitness i aerobik 218 Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą wakacyjną. 15 000
4. Zajęcia sportowe 220 Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – siatkówka, piłka nożna i taniec. 30 000

5. Skwer 221 Rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż małej architektury i urządzeń 
do gier i zabaw. 100 000

6. Warsztaty dla młodzieży 373 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    375 800

OSIeDLe ŁAbĘDy
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 425 002

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. budowa parkingu 135 + 311 Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy 
ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A-D. 95 000

2. Remont ulicy 192 Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji (odcinek długości  
ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej). 330 000

3. Miejsca postojowe 197 Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65  
wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11. 240 000

4. budowa oświetlenia 266 Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską. 66 000
5. Siłownia zewnętrzna 267 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny. 150 000
6. Street workout 268 Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny. 110 000

7. Zajęcia w bibliotece 276 Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier 
planszowych dla dzieci i dorosłych. 23 000

8. Kurs samoobrony 277 Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem. 10 000
9. Remont ulicy 278 Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. 410 000

10. Zumba 279 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet. 10 200
11. Remont chodnika 280 Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej. 140 000
12. Aqua aerobik 302 Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada (z przerwą wakacyjną). 23 000

13. Remont ulicy 309 Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku  
od budynku nr 54 do 50A. 370 000

14. budowa chodnika 313 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego. 240 000

15. Przejścia dla pieszych 314 Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej 
(sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną. 60 000

16. Miejsca postojowe 315 + 191 Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich. 160 000
17. budowa chodnika 316 + 193 Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich. 160 000
18. Plac zabaw 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej. 400 000
19. Utwardzenie placu 319 Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi. 150 000
20. Remont ulicy 321 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego. 420 000
21. Siłownia zewnętrzna 322 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A. 100 000
22. Warsztaty historyczne 323 Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach. 14 000

23. Tenis stołowy dla dzieci 324 Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym  
w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”. 16 000

24. Gimnastyka 329 Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, 
przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji. 9 500

25. Pierwsza pomoc 334 Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych. 15 000
26. Gabloty informacyjne 335 Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla. 6 000

27. Wydarzenia dla seniorów 350 Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych,  
2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic (z dojazdem). 16 000

28. Imprezy dla seniorów 351 Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare  
Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami (np. prawo, zdrowie). 30 000

29. Warsztaty dla młodzieży 372 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa 3 814 500
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GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

OSIeDLe SOŚNICA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    493 538

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. budowa parkingu 070 Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłości. 250 000

2. Remont ulicy 120 Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego. 410 000

3. budowa chodnika 126 Budowa chodnika i zatok postojowych przy ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej). 394 000

oSiedle SikorNik
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    381 581

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Fitness 074 Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41. 17 000

2. Nasadzenia 075 Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla. 40 000

3. Przejście dla pieszych 080 Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu z ul. Cyraneczki aktywnym 
znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi. 20 000

4. Chodnik 092 Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa. 40 000

5. Remont chodnika 096 Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP od strony ul. Czapli. 18 000

6. Kwietniki 098 Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3. 3 000

7. Strefa Młodego Naukowca 332 Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, wykorzystujących zjawiska  
z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla. 128 000

8. Warsztaty dla młodzieży 365 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    306 800

OSIeDLe POLITeCHNIKA
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 217 518

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Rolki 155 Kurs jazdy na rolkach dla 5 dziesięcioosobowych grup. 30 000

2. Minigolf 237 Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej. 215 000

3. Spotkania ze sztuką 253 Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych. 15 000

4. Skwer 274 Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska/Arkońska/Lutycka – m.in. budowa alejek, montaż małej 
architektury oraz nasadzenia krzewów. 150 000

5. Warsztaty dla młodzieży 360 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

6. Zajęcia dla seniorów 374 Organizacja spotkań tematycznych dla seniorów z osiedla – wycieczki po mieście, zajęcia  
ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne. 7 100

 SuMa    457 900

OSIeDLe ObROŃCÓW POKOJU
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu  222 125

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Droga rowerowa 002 Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka-Jeziorańskiego w rejonie stacji 
paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną. 197 000

2. Liga piłkarska 224 Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13. 15 500

3. Warsztaty dla rodziców 228 Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” dla obecnych i przyszłych rodziców. 3 000

4. Park botaniczny 235 Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju. 15 000

5. Plac zabaw 337 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m2 przy szkole na Osiedlu Obrońców Pokoju  
– wymiana nawierzchni, nowe urządzenia. 175 000

6. Zajęcia  
sportowo-rekreacyjne 339 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne) dla młodzieży  

i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia. 85 000

7. Warsztaty dla młodzieży 367 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    531 300

oSiedle oStroPa
 Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu 174 301

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. brukowanie ulicy 202 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej. 170 000

2. Remont ulicy 203 Remont nawierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu nawierzchni niskonakładowej z asfaltobetonu. 128 000

3. Remont chodnika 206 Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy ul. Lekarskiej 10. 7 500

4. Przebudowa zjazdu 207 Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha Świętego w Ostropie. 32 000

5. Doposażenie OSP Ostropa 262 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa – motopompy, prądownic, lancy gaśniczej  
i podpór stabilizujących. 21 500

 SuMa     359 000



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 25/2018 (905), 21 czerwca 2018 17

GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

OSIeDLe STARe GLIWICe
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    247 913

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Przejście dla pieszych 153 Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu wykrywającymi pieszego  
w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135. 20 000

2. Zajęcia sportowe 165 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla – wspinaczka, sztuki walki, aqua aerobik, 
joga, pilates, cross trening. 90 000

3. Liga piłki nożnej 173 Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży na boisku na terenie osiedla. 30 000

4. Zajęcia sportowe 174 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, prowadzonych  
przez wykwalifikowanych trenerów. 105 000

5. Strefa relaksu 175 Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadową a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe i zabawowe do kwoty 245 000 zł. 245 000

6. Remont drogi 194 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218-220. 247 500

7. Zajęcia taneczne 248 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla,  
w szczególności w wieku 40+. 24 000

8. Ćwiczenia dla seniorów 255 Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni wibracyjnych dla seniorów 60+, raz w tygodniu przez 6 miesięcy w dwóch 
grupach po 25 osób. 10 000

9. Judo 292 Zajęcia judo dla 15 dzieci wraz z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny w SP 27. 4 000

10. Judo 293 Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci i młodzieży  
w wieku 4–12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu. 19 000

11. Wspinaczka 296 Organizacja 20 zajęć ze wspinaczki dla dzieci w 2 grupach wiekowych. 16 000

12. Oświetlenie 306 Doświetlenie siłowni przy ul. Sadowej. 5 000

13. Wycieczka integracyjna 333 Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla dla 50 mieszkańców osiedla. 5 000

14. Warsztaty dla młodzieży 366 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    861 300

OSIeDLe SZObISZOWICe
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    375 220

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Stacja napraw rowerów 091 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu 
roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka. 6 400

2. Liga piłkarska 118 Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7. 14 000

3. Modernizacja oświetlenia 119 Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego. 232 000

4. Remont chodnika 121 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 do ul. Mastalerza. 162 000

5. Sprzęt sportowy 140 Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący wszystkim mieszkańcom osiedla. 15 900

6. Chodnik 209 Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/Ślusarskiej. 20 000

7. Remont chodnika 210 Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szobiszowickiej po stronie numerów nieparzystych. 290 000

8. Montaż ławek 212 Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie przychodni lekarskiej. 2 500

9. Aqua aerobik 251 Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. roku życia. 10 000

10. Gimnastyka dla seniorów 256 Organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali ZSŁ. 8 000

11. Remont chodnika 272 Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12. 47 000

12. Sprzęt sportowo-rekreacyjny 291 Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt sportowo-rekreacyjny. 30 000

13. Street art 354 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany  
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 3 000

14. Warsztaty dla młodzieży 357 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie  
ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    881 600

4. Imprezy w bibliotece 127 Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP – teatrzyki, spotkania z twórcami literatury współczesnej, warsztaty i zabawy. 15 000

5. Aqua aerobik 128 Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie „Neptun”. 25 000

6. Siłownia zewnętrzna 139 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20-28. 100 000

7. budowa chodnika 215 Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej – strona nieparzysta. 185 000

8. Miejsca postojowe 301 Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej. 190 000

9. Zajęcia taneczne 330 Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów, w dwóch grupach po godzinie  
2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od października do grudnia. 36 800

10. Fitness i taniec 331 Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych mieszkańców osiedla w sali SP 21, dwa razy w tygodniu  
(z wyłączeniem wakacji i września). 30 000

11. Warsztaty dla młodzieży 355 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa 1 676 600

OSIeDLe ŚRÓDMIeŚCIe
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    410 793

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Zumba 041 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+. 15 000

2. Warsztaty artystyczne 101 Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy ul. Barlickiego 3. 11 000

3. Monitoring zewnętrzny 104 Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9. 55 000
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GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

OSIeDLe TRyNeK
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    477 861

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Plac zabaw 019 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotów 9. 50 000

2. Plac zabaw 020 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego). 70 000

3. Oznakowanie parkingu 021 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM Żwirki i Wigury. 8 000

4. Alejka 023 Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocińskiego 8-14. 70 000

5. Remont parkingu 024 Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocińskiego. 350 000

6. budowa oświetlenia 028 Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy ul. Gwarków 22-24 i Gwarków 26A-B. 11 000

7. Ścianki wspinaczkowe 046 Montaż ścianek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu boisk „Orlik” przy ul. Jasnej. 170 000

8. Strefa gier 047 Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami edukacyjnymi  
– m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet. 35 000

9. Alejki 049 Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118. 190 000

10. Sprzęt sportowy 052 Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP-1. 12 000

11. Komputery dla bibliotek 054 Zakup komputera i tablicy interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 MBP. 23 000

12. Miniliga piłkarska 068 Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych i amatorskich  
na obiektach sportowych osiedla. 9 000

13. Stacja napraw rowerów 082 Montaż  samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok wypożyczalni rowerów  
miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego serwisu roweru. 6 400

14. Tai Chi 151 Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów. 40 000

15. budowa parkingu 196 Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy ul. Cichociemnych 10-12  
(dawna Zubrzyckiego). 380 000

16. Turniej e-sportowy 258 Turniej dla mieszkańców osiedla o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019. 15 000

17. budowa parkingu i chodników 259 Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej. 105 000

18. Remont miejsc postojowych 273 Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na nową nawierzchnię z kostki. 210 000

19. Warsztaty dla młodzieży 370 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa 1 795 200

OSIeDLe WILCZe GARDŁO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    138 157

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Modernizacja oświetlenia 201 Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu. 10 000

2. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 231 Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy ul. Jaśminu 2 – godzina aerobiku oraz 2 godziny tenisa stołowego 

lub siatkówki dwa razy w tygodniu. 48 000

3. Siłownia zewnętrzna 232 Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii. 30 000

4. Montaż ławek 245 Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy ul. Magnolii a Krokusów. 2 500

5. Warsztaty dla młodzieży 363 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i  umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    131 300

OSIeDLe WOJSKA POLSKIeGO
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    361 827

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Remont drogi 025 Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego Oddz. IV. 75 000

2. boisko 026 Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki – ul. Kozielska 91/Ordona 8  
(dawna Armii Ludowej) – na boisko wielofunkcyjne dla dzieci. 160 000

3. boisko 027 Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa – ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii Ludowej)  
– na boisko do koszykówki. 160 000

4. Podnośnik schodowy 039 Zamontowanie podnośnika schodowego na potrzeby filii nr 9 MBP. 118 000

5. Przejście dla pieszych 176 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 – montaż dodatkowych świateł ostrzegawczych 
dla kierowców. 20 000

6. boisko 180 Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy al. Majowej. 360 000

7. Warsztaty kreatywne 252 Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – florystyka, filcowanie, ceramika. 14 000

8. Pierwsza pomoc 257 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla w siedzibie Klubu Seniora. 1 000

9. Fitness 261 Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla – godzinne zajęcia 2 razy w tygodniu. 20 000

10. Zajęcia na siłowni 340 Organizacja dla mieszkańców osiedla 144 zajęć na siłowni. 36 000

4. Zajęcia laboratoryjne 105 Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, wypełniające wolny czas  
w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko lokalne. 45 000

5. Zajęcia taneczne 162 Zajęcia taneczne – tango na świeżym powietrzu dla dorosłych – przeprowadzone w bliskim sąsiedztwie 
kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A. 5 100

6. Kurs samoobrony 338 Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku – 16 dwugodzinnych zajęć dla kobiet  
i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn. 25 000

7. Warsztaty dla młodzieży 371 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    196 900
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GLIWICKI bUDŻeT ObyWATeLSKI 2019

OSIeDLe WÓJTOWA WIeŚ
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    235 926

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. budowa oświetlenia 017 Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. Długosza i Zawiszy Czarnego. 102 000

2. Siłownia zewnętrzna 031 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw. 80 000

3. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 164 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone przez wykwalifikowanego 

trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji. 3 600

4. Montaż ławek 295 Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy ul. Daszyńskiego a Sobieskiego. 14 000

5. Wykłady literackie 299 Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla. 1 000

6. Kurs tańca 300 Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej grupie, 4 razy w miesiącu. 5 500

7. Tablice informacyjne 345 Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy ul. Mickiewicza oraz Parku 
Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla Wójtowa Wieś. 39 000

8. Wycieczki rowerowe 352 Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla. 8 900

9. Warsztaty dla młodzieży 369 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    294 800

oSiedle zatorze
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    382 090

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł

1. Utwardzenie podwórka 037 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka przy ul. Okrzei 27-29/
Wandy 11-15/ Wróblewskiego 22-26. 250 000

2. Utwardzenie podwórka 038 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnej części podwórka przy ul. Okrzei 8 i 8a. 40 000

3. Kurs samoobrony 057 Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze. 20 000

4. Warsztaty 058 Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz w siedzibie Rady Osiedla Zatorze. 11 000

5. Wykłady w bibliotece 059 10 wykładów w filii nr 17 MBP dla mieszkańców osiedla o tematyce kulturalnej, turystycznej  i zdrowotnej. 7 000

6. Siłownia zewnętrzna 060 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12. 100 000

7. Wymiana ławek 061 Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy ul. Poniatowskiego. 5 000

8. Zajęcia dla dzieci 063 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w filii nr 17 MBP. 15 000

9. Wyposażenie auli 083 Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne – powstanie miejsca  
do tworzenia oferty edukacyjno-rozrywkowej dla Zatorza. 37 000

10. Fitness 085 Organizacja cotygodniowych zajęć w 5 grupach w różnych rodzajach fitness dla mieszkańców osiedla po 16. roku życia. 50 000

11. Plac zabaw 086 Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/Lipowej/Św. Bronisławy/Czarneckiego. 382 000

12. Warsztaty fotograficzne 154 Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu fotograficznego dla biblioteki. 6 800

13. Przejścia dla pieszych 179 Odtworzenie trzech przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej – przy SP18 i GCE – oraz zainstalo-
wanie nad przejściami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6. 80 000

14. Plac zabaw 200 Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 – sztuczna nawierzchnia, chodniki,  
nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek. 376 000

15. Siłownia zewnętrzna 216 Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia. 40 000

16. Zajęcia taneczne 247 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 mieszkańców osiedla,  
w szczególności w wieku 40+. 17 600

17. Warsztaty 346 Warsztaty edukacyjno-ekologiczno-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla  – zdrowe odżywianie, ekologia, 
przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling w życiu codziennym. 29 600

18. Street art 347 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej wykorzystania do zmiany  
otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 3 000

19. Warsztaty dla młodzieży 361 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

20. Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe 394 Zajęcia dla dzieci i młodzieży – warsztaty artystyczne, perkusyjne, didżejskie, teatrzyki, spotkania z Planetarium. 57 900

 SuMa 1 568 700

11. Muzykoterapia  
dla seniorów 348 Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda – gra na instrumentach,  

improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne. 3 300

12. Warsztaty dla młodzieży 356 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa 1 008 100

OSIeDLe ŻeRNIKI
Kwota przeznaczona na realizację zadań w osiedlu    187 246

Lp. Nazwa zadania Numer 
wniosku Krótki opis zadania Przewidywany 

koszt zadania w zł
1. Strefa aktywności 015 Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) przy ul. Żernickiej. 187 000

2. budowa chodnika 171 Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Tarnogórskiej do Kadłubka. 148 000

3. Warsztaty dla młodzieży 368 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem  
i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800

 SuMa    375 800

KWOTA PRZeZNACZONA NA ReALIZACJĘ ZADAŃ WyŁONIONyCH W PROCeDURZe bUDŻeTU ObyWATeLSKIeGO   6 000 000 zł
ŁĄCZNy PRZeWIDyWANy KOSZT ZADAŃ ZAKWALIFIKOWANyCH DO GŁOSOWANIA 17 476 500 zł
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OGŁOSZeNIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” na:

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon do 
autobusów komunikacji miejskiej dla PKM Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
Termin składania ofert: 27 czerwca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

• kierowca samochodu  
   dostawczego do 3,5 t  
   (kierowanie samochodem  
   dostawczym do 3,5 t) 

wykształcenie średnie, prawo jazdy  
kat. B, C; znajomość jezyka obcego, 
zakres obowiązków: dostarczanie to-
warów, załadunek, rozładunek, zabez-
pieczenie towarów, prowadzenie doku-
mentacji przewozowej, miejsce pracy:  
teren UE;

• fryzjer 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie 
zawodowe: 2 lata, wykonywanie zabie-
gów fryzjerskich, pielęgnacja, pomoc 
w doborze fryzury i techniki wykona-
nia, umowa-zlecenie, miejsce pracy:  
Gliwice; 

• operator CNC 
wykształcenie średnie techniczne, osoby 
chętne do nauki zawodu – po szkole, 
umiejętność obsługi komputera, zna-
jomość rysunku technicznego oraz pro-
gramu AutoCad, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• mechanik – ślusarz 
wykształcenie zawodowe lub średnie 
techniczne, spec. ślusarz mechanik, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok, 
znajomość ślusarstwa i mechaniki ma-
szyn, zakres obowiązków: remonty 
wózków widłowych i maszyn budow-
lanych, jedna zmiana; miejsce pracy:  
Gliwice;

• operator koparki kołowej 
wykształcenie: brak wymagań, prawo 
jazdy kat. B, wymagane doświadczenie 
w obsłudze koparki, jedna zmiana, praca 
na terenie woj. śląskiego – pracodawca 
dowozi do miejsca pracy;

• pracownik obsługi pieców 
wykształcenie min. średnie zawodowe, 
doświadczenie w obsłudze urządzeń ener-
getycznych, uprawnienia SEP G3, prace 
przy obsłudze urządzeń energetycznych, 
piece, suszarki, prażarki, prace pomocni-
cze, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• elektronik 
wykształcenie średnie/wyższe kierunko-
we, doświadczenie zawodowe: 1-3 lata, 
znajomość jęz. angielskiego mile widziana, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• oczyszczacz 
wykształcenie: brak wymagań, zdolno-
ści manualne, czyszczenie powierzchni 
z rdzy i zgorzelin, wygładzanie spoin, 
usuwanie brudu i resztek farb,umowa
-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

• operator maszyn 
wykształcenie: brak wymagań, mile wi-
dziane doświadczenie, wymagane zdol-
ności manualne, umiejętność obsługi 
wtryskarki, zakres obowiązków: produ-
kowanie wyrobów zgodnie z wymaganym 
planem produkcji, obsługa maszyn i urzą-
dzeń, demontaż wadliwych wyrobów, 
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice.

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.

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

Oferty z 14 czerwca 2018 r.

nabór nr KD.210.22.2018.KM-3

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na  

stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Komunikacji  

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 3 lipca 2018 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.23.2018.KS-1 

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Księgowości  
w pełnym wymiarze czasu pracy

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 6 lipca 2018 r. 
do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

nabór nr KD.210.21.2018.Ab-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na  

stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Architektury i budownictwa  

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych eta-

pów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 28 czerwca 2018 r. 
do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 

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

OfERTY PRACY

KOMUNIKATY OfERTY PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 

informuje, że od 1 maja 2018 r.  
niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic mogą skorzystać  

z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Usługi realizowane będą przez Fundację 
Różyczka.

Osoby zainteresowane mogą zamawiać 
usługi:
• telefonicznie pod numerem telefonu 

514-071-711, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 15.30 do 18.30,

• za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej,  e-mail: aon@fundacjarozyczka.pl,

• osobiście w biurze koordynatora w sie-
dzibie Gliwickiego Centrum Organiza-
cji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35  
w Gliwicach, w środy od 16.00 do 18.00 
oraz przy ul. Jagiellońskiej 21, w piątki 
od 16.00 do 18.00.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach pod adresem www.opsgliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
w trybie nieograniczonym na 

ZAPROJeKTOWANIe I DOPROWADZeNIe  
INSTALACJI TRySKACZOWeJ DO DODATKOWyCH 

ReGAŁÓW WySOKIeGO SKŁADOWANIA  
W MAGAZyNIe „K” NA TeReNIe ŚLĄSKIeGO  

CeNTRUM LOGISTyKI S.A. W GLIWICACH  
PRZy ULICy PORTOWeJ 28.

Termin składania ofert: 9 lipca 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2018 r. o godz. 10.30

Dokumentację przetargową oraz wszelkie informacje można  
uzyskać w siedzibie ŚCL S.A. pod nr tel. 32/301-84-69.

Pełna treść dostępna jest na stronie www.scl.com.pl/przetargi/

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją  

ogłoszenia, organizowanego wg procedur określonych  
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

usuwanie awarii technologicznych na sieciach  
ciepłowniczych ZC-4 na terenie Gliwic.

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn. 

Zakup czterech sztuk samochodów dostawczych  
do 3,5 tony typu furgon.

Termin składania ofert: 26 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn. 

Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka.
Termin składania ofert: 26 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 czerwca 2018 r. o godz. 10.10

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice pn.:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na studni  
nr 6b w Rzeczycach.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

o ogłoszeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji pod nazwą:

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”  
w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
9 lipca 2018 r. do godz. 10.00

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:aon%40fundacjarozyczka.pl?subject=
http://www.opsgliwice.pl
http://opsgliwice.pl/
http://www.scl.com.pl/przetargi/
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZeNIA
OfERTY PRACY

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającym ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150 w godz.  
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku:  
„elektromechanik 1”

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

 w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kie-

runkowe, specjalistyczne szko-
lenia z zakresu napraw i obsługi 
taboru posiadanego przez PKM,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów po- 

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1”

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach

 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kie-

runkowe, specjalistyczne szko-
lenia z zakresu napraw i obsługi 
taboru posiadanego przez PKM,

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów po- 

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Numer naboru 2/2018

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLNe STANOWISKO URZĘDNICZe W DZIALe 

WSPÓLNOT MIeSZKANIOWyCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika  
będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem terenami nieza-
budowanymi, będącymi własno-
ścią Miasta Gliwice, w tym m.in. 
zawieraniem umów dzierżawy.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy 

o gospodarce nieruchomościami 
(DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.), ustawy o własności lokali  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 716) Kodeks 
cywilny (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1025),

• znajomość problematyki zarzą-
dzania nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, 
znajomość topografii miasta, 
obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

dobra organizacja pracy, odpor-
ność na stres.

Informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, 

praca na I, II lub III piętrze Zakła-
du Gospodarki Mieszkaniowej, 
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, 
Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna ob-

sługa klienta.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej – www.zgm-gliwice.pl w za-
kładce praca),

• dokumenty potwierdzające kwa-
lifikacje (kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo, 

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z peł-
ni praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych,

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, nieobję-
tych przepisami ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22¹ §1) 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14,  
art. 15), zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt, 
że informacje zawarte w mojej 
ofercie pracy stanowią informację 
publiczną w zakresie objętym wy-
maganiami związanymi ze stano-
wiskiem określonym w ogłoszeniu 
o naborze.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-

nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego na-
boru, zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych.”

Oświadczenia muszą być własnoręcz-
nie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim, w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym mogą zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych ko-
pertach oznaczonych numerem na-
boru 2/2018, w sekretariacie Zakładu  
Gospodarki Mieszkaniowej (I pię-
tro), plac Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekra-
czalnym terminie do 2 lipca 2018 r. 
do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub referen-
cje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 12 lipca 2018 
r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stano-

wiska urzędnicze w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej  
www.zgm-gliwice.pl w zakładce „praca”,

• zastrzega się informowanie o zakwa-
lifikowaniu do testów merytorycz-
nych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wy-
mogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. Wykaz kandydatów speł-
niających wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Oso-
by zainteresowane zwrotem dokumen-
tów mogą je odebrać w ZGM zgłaszając 
się osobiście, nieodebrane dokumenty, 
po trzech miesiącach od dnia naboru, 
podlegają zniszczeniu,

• w przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM, 

• administratorem danych osobowych 
zawartych w złożonej przez Państwa 
ofercie jest dyrektor Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej,

• podanie danych w zakresie: imię 
(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, 
data urodzenia miejsce zamieszkania 
(adres do korespondencji), wykształ-
cenie, przebieg dotychczasowego za-
trudnienia jest obowiązkowe i wynika 
z Kodeksu pracy. Podanie pozostałych 
danych jest dobrowolne,

• informujemy, że osobie biorącej udział 
w naborze przysługuje prawo do do-
stępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania,

• dane osobowe są zbierane w celu prze-
prowadzenia postepowania rekruta-
cyjnego i nie będą udostępniane, za 
wyjątkiem podmiotów upoważnionych 
na podstawie przepisów prawa, 

• dane osoby zatrudnionej będą podle-
gały przetwarzaniu i przechowywaniu 
na podstawie przepisów prawa pracy, 

• osobie biorącej udział w naborze przy-
sługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, 

• Inspektorem Ochrony Danych w pla-
cówce jest Magdalena Glet, email:  
iod@zgm.gliwice.eu, tel. 32/338-39-65,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych ( t.j. 
DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejsze-
go ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandydat, 
chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu, składa, wraz 
z wymaganymi dokumentami, kopię 
dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność.

Numer naboru 3/2018

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki  

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
3 WOLNe STANOWISKA URZĘDNICZe  

(1 eTAT W DZIALe WSPÓLNOT MIeSZKANIOWyCH,  
2 eTATy W DZIALe LOKALI KOMUNALNyCH)

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw polegających 

na nadzorowaniu oraz koordynacji 
prac związanych z modernizacją 
systemów ogrzewania lokali ko-
munalnych na systemy spełniające 
wymagania wynikające z uchwały 
antysmogowej,

• bieżące przygotowywanie dokumen-
tów PT dla zakończonych inwestycji 
oraz wprowadzanie ich do ewidencji 
środków trwałych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów ustaw: 

o gospodarce nieruchomościami 
(DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), 
o własności lokali (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 716), Kodeksu cywilnego (t.j. 
DzU z 2018 r., poz. 1025), o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 1610 
z późn. zm.), o rachunkowości (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarządzania 
nieruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, 
znajomość topografii miasta, ob-
sługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

dobra organizacja pracy, odporność 
na stres.

Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca 

na I, II lub III piętrze Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opubli-

kowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
„praca”),

• dokumenty potwierdzające kwalifi-
kacje (kserokopie),

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, nieobję-
tych przepisami ustawy z 26 czerw-
ca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22¹ §1) 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14,  
art. 15), zawartych w mojej ofercie 
pracy, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu naboru.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt, ze 
informacje zawarte w mojej ofercie 
pracy stanowią informację publiczną 

w zakresie objętym wymaganiami 
związanymi ze stanowiskiem określo-
nym w ogłoszeniu o naborze.”
„Przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej mojego imienia, 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania, 
w przypadku podjęcia decyzji o za-
trudnieniu w wyniku przeprowadzo-
nego naboru, zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych.”

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim, w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych numerem naboru 3/2018, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwali-
dów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 2 lipca 2018 r. do godz. 
15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadze-
nia testów merytorycznych: 10 lipca  
2018 r. godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach jest dostępny na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.
pl w zakładce „praca”,

• zastrzega się informowanie o zakwalifiko-
waniu do testów merytorycznych wyłącznie 
kandydatów, których dokumenty aplika-
cyjne spełniały wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu o naborze. Wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie 
zamieszczony na BIP oraz na stronie inter-
netowej ZGM,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby za-
interesowane zwrotem dokumentów mogą 
je odebrać w ZGM zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty, po trzech miesią-
cach od dnia naboru, podlegają zniszczeniu,

• w przypadku zmiany terminu przeprowa-
dzenia testów merytorycznych odpowiednia 
informacja zostanie umieszczona w BIP oraz 
na stronie internetowej ZGM, 

• administratorem danych osobowych za-
wartych w złożonej przez Państwa ofercie 
jest dyrektor Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej,

• podanie danych w zakresie: imię (imiona) 
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia 
miejsce zamieszkania (adres do korespon-
dencji), wykształcenie, przebieg dotych-
czasowego zatrudnienia jest obowiązkowe 
i wynika z Kodeksu pracy. Podanie pozosta-
łych danych jest dobrowolne,

• informujemy, że osobie biorącej udział 
w naborze przysługuje prawo do do-
stępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania,

• dane osobowe są zbierane w celu prze-
prowadzenia postepowania rekrutacyjne-
go i nie będą udostępniane, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa, 

• dane osoby zatrudnionej będą podlegały 
przetwarzaniu i przechowywaniu na pod-
stawie przepisów prawa pracy, 

• osobie biorącej udział w naborze przy-
sługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych, 

• Inspektorem Ochrony Danych w placówce 
jest Magdalena Glet, email: iod@zgm.
gliwice.eu, tel. 32/338-39-65,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych ( t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod-
legają dane osobowe kandydata zatrud-
nionego w wyniku przeprowadzonego 
naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6%, kandydat, chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa, wraz z wymaga-
nymi dokumentami, kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA
NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

OfERTY PRACY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 

• dz. nr 712, obręb Stare Mia-
sto, o pow. 0,0237 ha, z KW nr 
GL1G/00032766/7, położonej na 
rogu ul. Wodnej i ul. basztowej  
w Gliwicach, użytek bi – inne tre-
ny zabudowane.

Termin przetargu: 2 lipca 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
166 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 16 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 czerwca 2018 r.

-----------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności zabudowanej części nieruchomości, 
oznaczonej jako:

• dz. nr 224/1 i 234/1, obręb Si-
kornik, o łącznej powierzchni  
0,0472 ha, zapisanej w księdze 
wieczystej nr GL1G/00033240/1, 
stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, położonej w Gliwicach na 
wschód od ul. Marzanki.

Termin przetargu: 3 lipca 2018 r., godz. 12.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości*:  
203 000,00 zł*
* Cena nieruchomości zwolniona z podatku VAT zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Wadium: 20 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 czerwca 2018 r.

-----------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 

• dz. nr 920/5, obręb Żerniki,  
o pow. 0,0752 ha, z księgi wieczy-
stej nr GL1G/00033143/1, wraz  
z udziałem wynoszącym ¼ w pra-
wie własności działki nr 920/8, 
obręb Żerniki, poł. przy ul. Łuka-
siewicza w Gliwicach.

Termin przetargu: 4 września 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
260 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 26 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 sierpnia 2018 r.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

oferuje do wynajęcia: 
• moduły biurowe w różnych  

metrażach i konfiguracjach, 
• pomieszczenia klimatyzowane, 

wyposażone w media,
• dostępne miejsca parkingowe 

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, 

ochraniany  
przez profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją  
przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie  
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 
z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu Inwalidów Wojennych 
12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawie-
rające nieruchomości:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do oddania w użyczenie, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 129/2018 do 3 lipca 2018 r.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 325 – 335 do 29 czerwca 2018 r.,
•	 nr 336 – 342 do 28 czerwca 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 322, 324 do 27 czerwca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INfORMUJE,

PREZYDENT MIASTA 
GLIWICE

INfORMUJE,

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.  
w Gliwicach, ul. Nad bytomką 1,  

zatrudni:

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesy-
łanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub dostarczenie ich osobiście 
do siedziby PRUiM S.A. pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. Kontakt: 32/270-40-03.

• kierowcę kat. C (karta + przewóz rzeczy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ładowarki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych.

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

zawiadamia o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości, 
organizowanego wg procedur określonych „Regulaminem sprzedaży środków trwałych  

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach”, pn. 

„Sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Wyczółkowskiego, 
obręb Niepaszyce Południe, działka gruntu nr 49”. 

Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2018 o godz. 11.15

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.technopark.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

 

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

• UL. GORZOŁKI 11, lokal nr I, pod-
dasze (IV piętro), pow. 33,73 m2, 
2 pomieszczenia, WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
51 900,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. ZAWISZy CZARNeGO 20, 
lokal nr 9, poddasze (III pię-
tro), pow. 66,76 m2 + piwnica:  
22,48 m2, 5 pomieszczeń, po-
mieszczenie higieniczno-sani-
tarne 
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
96 700,00 zł 
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. DASZyŃSKIeGO 44, lokal  
nr I, parter, pow. 53,10 m2, 6 po-
mieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 500,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
8.45 do 9.00, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97

Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. DASZyŃSKIeGO 23, lokal nr I, 
piwnica (wejście od podwórka), 
pow. 50,06 m2, 3 pomieszczenia, 
WC, korytarz, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
9.15 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CZeSŁAWA 4, lokal nr I, 
parter, pow. 51,07 m2 + 5 po-
mieszczeń w piwnicy: 15,44 m2, 
2 pomieszczenia, magazyn, WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
71 000,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. KONARSKIeGO 4 i ZIMNeJ 
WODy 2, lokal nr II, parter, 
I piętro (oficyna), pow. 82,27 m2  
+ 4 pomieszczenia piwniczne 
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 
3 pomieszczenia na parterze oraz 
2 pomieszczenia na I piętrze, sko-
munikowane z klatką schodową 
(parter/I piętro), lokal do gene-
ralnego remontu

Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
98 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż 
nr 4, parter, pow. 13,63 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 300,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.10 
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 r. 
od godz. 10.00 do 10.10, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedur-
nego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, 
parter, pow. 234,91 m2 + 4 piw-
nice i 2 korytarze: 67,14 m2,  
7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sa-
nitariaty, WC, klatka schodowa, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
409 400,00 zł
Wadium: 20 500,00 zł
Termin oględzin: 5 lipca 2018 r. od godz. 10.00 
do 10.20 
(dodatkowy termin oględzin: 17 lipca 2018 
r. od godz. 10.00 do 10.20, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy  
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-88)
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2018 r.

• UL. WARyŃSKIeGO 3, lokal 
nr 1a, parter, pow. 18,40 m2, 
1 pokój, kuchnia, WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
41 800,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. SIeMIŃSKIeGO 29, lokal nr 3, 
I piętro, pow. 77,83 m2 + piwni-
ca: 16,55 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
z dostępem do WC usytuowane-
go na klatce schodowej (część 
wspólna), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
154 300,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
11.15 do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. RybNICKA 48, lokal nr 3,  
II piętro, pow. 79,65 m2 + po-
mieszczenie strychowe: 11,77 m2, 
3 pokoje, 2 przedpokoje, kuch-
nia, pomieszczenie gospodarcze, 
łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
165 700,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. WROCŁAWSKA 13, lokal 
nr 5, II piętro, pow. 137,33 m2 
+ piwnica 1,32 m2, 4 pokoje, 
przedpokój,  kuchnia, komórka, 
łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
291 400,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. NOWy ŚWIAT 1A, lokal nr 6, 
III piętro, pow. 71,00 m2, 3 po-
koje, przedpokój, kuchnia, spi-
żarnia, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2018 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
172 400,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
Termin oględzin: 26 czerwca 2018 r. od godz. 
13.45 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2018 r.

• UL. MŁyŃSKA 2, lokal nr 15, 
parter (oficyna), pow. 39,10 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
67 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CZeSŁAWA 4A, lokal  
nr 6, parter, I piętro, pow.  
72,09 m2 + 2 pomieszczenia go-

spodarcze (I piętro): 29,3 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój (I piętro), klatka scho-
dowa z komórką (parter/I pię-
tro), lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 12 lipca 2018 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
74 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 10 lipca 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 2 oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2018 r.

• UL. ZAbRSKA 28, lokal nr 4,  
I piętro, pow. 100,35 m2 + piw-
nica: 8,48 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
207 400,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin oględzin: 11 lipca 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 lipca 2018 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2018 r.

• UL. bŁ. CZeSŁAWA 48, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 76,91 m2 + piwni-
ca: 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
171 700,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin oględzin: 11 lipca 2018 r. od godz. 
12.30 do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 24 lipca  
2018 r. od godz. 9.45 do 10.00, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339- 
-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2018 r.

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

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIERUCHOMOŚCI

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo  
budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

I. Przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy  
ul. Szobiszowickiej 27 (na parterze), o powierzchni 104,30 m2  
• termin przetargu: 22 czerwca 2018 r.,
• miejsce przetargu: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 305.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Konkursu ofert na wysokość stawki czynszowej za najem lokalu 
użytkowego usytuowanego przy ul. Lipowej 14/31.
• termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego.

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

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo  
budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. Ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 14b/II, pow. 68,18 m2

• termin przetargu: 6 lipca 2018 r., godz. 10.00
• zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2500,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 14C/II, pow. 57,43 m2

• termin przetargu: 6 lipca 2018 r., godz. 11.00
• zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2100,00 zł

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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 lokal użytkowy – garaż 

 położony przy ulicy:
I PRZeTARG

1. ul. Jagiellońska 44, ZG/G-1, garaż o powierzchni 15,00 m2 (dział-
ka nr: 76/2, obręb: Politechnika, GL1G/00032170/2), wyposażony  
w instalację elektryczną wewnętrzną (zdewastowana – do wykonania, 
brak zasilania – najemca winien wystąpić do firmy Tauron i zawrzeć 
nową umowę przyłączeniową), brak instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Stan techniczny lokalu – garażu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 225,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%
Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie 
się 6 lipca 2018 r. (piątek) od godz. 9.30 
do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie ZbM I TbS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 6 lipca 2018 r. (pią-
tek) o godz. 10.15, w pokoju 121 – sala na-
rad, 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 dowo-

du 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 prze-
targu i zaleca się aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu po-
przedzającym przetarg. Wadium uznane 
będzie za wniesione, gdy znajdować się 
będzie na rachunku ogłaszającego prze-
targ. W przeciwnym wypadku uczestnik 
nie zostanie dopuszczony do licytacji),

•  złożenie oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu/garażu, 
treścią regulaminu przetargu, wzorem 
umowy najmu (załącznik nr 2),

•  złożenie oświadczenia o braku zobowią-
zań wobec Miasta Gliwice z tytułu mię-
dzy innymi podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 3),

•  złożenie aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto albo złożenie aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gos- 
podarczej, prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, wy-
stawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu,

•  osoby fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej, składają oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność z ory-

ginałem przez osobę uprawnioną do repre-
zentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne 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 oraz wzorem umowy najmu 
można zapoznać się w Dziale Lokali Użytko-
wych w godzinach urzędowania, pok. 106, 
ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, 
I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe nota-
rialnie poświadczone, upoważniającej ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udzia-
łu w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy/
garaż.
Wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu, bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali, 

•  zwrotowi, w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

•  przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane 
z przygotowaniem lokalu/garażu do użyt-
kowania, najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową 
najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
bądź wycofania lokalu/garażu z przetargu bez 
podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w ce-
lu oględzin 28 czerwca 2018 r. (czwartek):
1. ul. Jagiellońska 44, ZG/ G-1  
– godz. 10.00 – 10.15

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
https://zbmgliwice.pl/
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Nawet dziecko wie, że muzeum to nie zakurzone gabloty, a miejsce pełne ciekawych historii. Ich 
odkrycie jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego Muzeum w Gliwicach z myślą o najmłodszych od-
biorcach regularnie przygotowuje ciekawe warsztaty. Cykl zajęć „Mały muzealnik” został  niedawno 
wyróżniony przez marszałka województwa śląskiego w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku.

W warsztatach „Mały muzealnik” 
uczestniczyli najmłodsi goście mu-
zeum – przedszkolaki i uczniowie 
szkół podstawowych. Na zajęciach 
poznawali tajemnice zabytków i obo-
wiązki osób, które o nie dbają, czyli 
pracowników muzeum. Dowiedzieli 
się na, czym polega praca archeologa, 
do czego jest potrzebny konserwator 
zabytków i czym na co dzień zajmują 
się historycy. – Dzieci do wszystkich 
zadań podchodziły entuzjastycznie 
i z wielkim zaangażowaniem, co nas 
bardzo cieszy. Jeszcze bardziej cieszy 
nas fakt, że na pytanie „kim chcesz 
zostać w przyszłości?” słyszymy już 
nie tylko „policjantem” i „strażakiem”, 
ale też „muzealnikiem” – mówi Sara 
Duda z Muzeum w Gliwicach, prowa-
dząca zajęcia. Od października 2017 
roku do czerwca 2018 roku w warsz-
tatach wzięły udział 4 tys. dzieci.

Po odebraniu nagrody za Wydarzenie 
Muzealne Roku Ewa Chudyba, pomy-
słodawczyni cyklu „Mały muzealnik”, 
powiedziała, że „edukacja to klucz 
do muzeum”. Od kilku lat gliwicka 
instytucja konsekwentnie zabiega 
o uwagę najmłodszych odbiorców. 

– Muzeum ma być miejscem, które 
przydaje się lokalnej społeczności, 
w którym przeszłość działa na rzecz 
teraźniejszości i które przypomina 
o tym, co ważne  – mówi Chudyba.

Poza bogatą ofertą zajęć edukacyjnych 
w Muzeum w Gliwicach dzieci znajdą 
także... komiksy! Cykl „Mały muze-
alnik” opiera się na komiksie „Skąd 
się biorą zabytki?”, ale jest ich więcej. 
– Pomysł na wydawanie komiksów 
pochodzi od Grzegorza Krawczyka, 
dyrektora Muzeum w Gliwicach. 
Taka forma opowiadania historii jest 
szczególnie atrakcyjna dla młodych 
widzów – wyjaśnia Ewa Chudyba.

Pełna oferta zajęć edukacyjnych 
jest dostępna na stronie muzeum.
gliwice.pl. Muzeum w Gliwicach jest 
miejską instytucją kultury. (mm)

kultura

Na niektórych zakupach nie warto oszczędzać – 24 czerwca na Rynku odbędzie się kiermasz 
kulturalny, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele dobroczynne. Książki, płyty, 
filmy, gry planszowe – na Skupie Kultury znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie. 
Kto pierwszy, ten lepszy – początek o godz. 10.00!

Impreza jest organizowana po raz 
piąty i od początku łączy wsparcie 
finansowe dla osób niepełnospraw-
nych z dobrą, kulturalną zabawą. 
Dary na finał Skupu Kultury są 
przekazywane przez mieszkańców 
i wystawiane na sprzedaż – bez 
ustalonej ceny, według zasady „pła-
cisz, ile chcesz”. Warto być hojnym 
i za wyszperaną książkę albo płytę 
wrzucić do puszki coś od serca – ze-
brane pieniądze trafiają bowiem do 
osób niepełnosprawnych. Są nimi 
podopieczni Stowarzyszenia Cała 
Naprzód, organizatora akcji. Cała 
Naprzód i Skup Kultury to solidne 
firmy – organizacja i inicjatywa 

zostały wyróżnione w konkursie 
Liderzy Społeczni Gliwic.

Gliwice czytają – pokazują to bada-
nia prowadzone przez bibliotekarzy 
i duże zainteresowanie spotkaniami 
ze znanymi pisarzami. 24 czerwca 
o godz. 16.00 będzie okazja poznać 
kolejnego autora – w ramach Skupu 
Kultury w ruinach teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18) rozpocznie się 
spotkanie z Wojciechem Jagielskim. 
Dziennikarz i korespondent wojen-
ny widział i opisał niejedno – wojnę 
w Afganistanie, konflikt w Czeczenii, 
a ostatnio – poszukiwanie sensu 
życia w Indiach.

Szczegółowe informacje na temat 
atrakcji przygotowanych podczas 
tegorocznej akcji są dostępne na 
stronie internetowej facebook.com/
SkupKulturyCN/. Projekt jest dofinan-
sowany z miejskiego budżetu. (mm)

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach 24 czerwca zagrają niezwykły kon-
cert z muzykami Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Młodość i doświadczenie spotkają się 
na jednej scenie!

– Takie występy są bardzo ważne dla 
młodych muzyków i pozwalają na 
zdobycie pierwszych zawodowych 
doświadczeń – mówi Waldemar Sta-
niczek, skrzypek GOK-u. Koncertem 
będzie dyrygował Andrzej Rosół. 
W programie są między innymi 
utwory Antonia Vivaldiego, Geor-
ge’a Gershwina i Georgesa Bizeta. 

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 
w auli Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego (ul. Kozielska 
1). Ci, którzy jeszcze tam nie byli, 

powinni to nadrobić – szkoła dys-
ponuje bardzo dobrą pod względem 
estetycznym i akustycznym salą kon-

certową. Wstęp jest wolny. Projekt 
został dofinansowany z miejskiego 
budżetu. (mm)

CZWARTeK 21 CZeRWCA
 ■ godz. 17.00: warsztaty tworzenia witraży, Bibliofo-

rum (Centrum Handlowe, ul. Lipowa 1)
 ■ godz. 18.00: „Max Fleischer i jego dzieło. Historia 

żydowskiego cmentarza i domu przedpogrzebo-
wego w Gliwicach” – spotkanie autorskie z Bożeną 
Kubit, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Doświadczanie punktów. Nowy kra-
jobraz śląski” – otwarcie wystawy Anny Lorenc, Mi-
chała Łuczaka i Krzysztofa Szewczyka, Czytelnia Sztu-
ki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Złombol na Politechnice Śląskiej” – 
spotkanie z Martyną Kinderman, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Future Shorts Spring Season 2018 – pro-
jekcje filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u  
Trans, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTeK 22 CZeRWCA
 ■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, 

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 18.00: Maciej Maleńczuk gra Młynarskiego, 
Fisz Emade Tworzywo, Andrzej Piaseczny – koncerty 
w ramach Nocy Świętojańskiej, plac przed Halą Are-
na Gliwice (ul. Akademicka 50)

SObOTA 23 CZeRWCA
 ■ godz. 15.00: „Pamięć o Kresach wśród mieszkańców 

Gliwic” – wykład dr. hab. Huberta Chudzia w ramach 
Spotkań z Kresami Rzeczpospolitej, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 15.00: „Prezent dla taty” – warsztaty plastycz-
ne, Biblioforum (Centrum Handlowe, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00–19.00: koncert eliminacyjny festiwalu 
Rytm Gliwice proArte Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka”, (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: Nocne Granie #5 – turniej gier planszo-
wych, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

NIeDZIeLA 24 CZeRWCA
 ■ godz. 10.00–18.00: finał Skupu Kultury, Rynek
 ■ godz. 16.00: spotkanie z Wojciechem Jagielskim,  

ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)
 ■ godz. 20.00: „Na orbicie serc” – koncert dueto Miko 

& Nija, Palmiarnia Miejska (ul. Fredry 6)

CO? GDZIE? KIEDY?Kupowanie = pomaganie

Młodzi zdolni na estradzie

Muzeum da się lubić! kultura.gliwice.eu
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Znasz artystę albo organizację współtwo-
rzącą gliwicką kulturę i uważasz, że warto 
ich uhonorować? Do 23 lipca można zgła-
szać kandydatów do nagród Prezydenta 
Miasta Gliwice.

szczegóły na stronie 12

Twórcy 
i animatorzy kultury 

POSZUKIWANI!

UWAGA!

http://www.muzeum.gliwice.pl/
http://www.muzeum.gliwice.pl/
https://www.facebook.com/SkupKulturyCN/
https://www.facebook.com/SkupKulturyCN/
https://kultura.gliwice.eu/node/4819

