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Dziękujemy  
za aktywność!

Zakończyło się głosowanie na zadania 
zgłoszone do wykonania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Wyniki poznamy 29 lipca. 
Wtedy dowiemy się, które zadania wskaza-
ne przez mieszkańców będą zrealizowane  
w 2017 roku. 
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Nacka – miasto 
partnerskie Gliwic

Rozpoczynamy wakacyjny cykl poświę-
cony miastom partnerskim Gliwic. W tym 
numerze prezentujemy Nackę – miasto w 
Szwecji słynące z rezerwatów przyrody, 
pięknych jezior i górzystych 
wysepek. 

Bądź eko. Skorzystaj  
z dofinansowania

WFOŚiGW ogłosił nabór na dofinanso-
wanie modernizacji instalacji grzewczych, 
w tym m.in. na wymiany kotłów i pomp 
ciepła (dla domów jednorodzinnych) oraz 
na termoizolację i przebudowę instalacji 
(dla wspólnot i spółdzielni).

Gliwice – miasto,  
które przyspiesza… 

Gliwiczanie otrzymali 10 tys. mini- 
urządzeń viaAUTO, które w sposób bez-
dotykowy i bezgotówkowy otwierają 
szlabany na autostradowej obwodnicy 
miasta, a dokładnie na gliwickiej części 
autostrady A4.
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Gwiazdy jazzu
w Gliwicach!

https://gliwice.eu
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DRuGa STRONa W OBIekTyWIe

CeNTRuM kuLTuRaLNO-SPORTOWe „ŁaBĘDŹ .̋ Adepci japońskiej szermierki wzięli 
udział w seminarium, które poprowadził mistrz iaijutsu, Sekiguchi Takaaki Kōmei. 
(fot. E. Pieczara)

ŁaBĘDy. Przyszłość polskiego futbolu trenuje zaciekle w trakcie Piłkarskiego Lata  
z MZUK-iem. (fot. MZUK)

uL. PLeBaŃSka. Do 1 sierpnia w restauracji Magnes zbierane są kolorowe włóczki, 
druty i szydełka. Przy Hospicjum Miłosierdzia Bożego Stowarzyszenie Przed Siebie 
wykona dziergane graffiti. (fot. Ł. Bakalarczyk)

PLaC GRuNWaLDZkI, SkWeR NaCka, RaDIOSTaCJa. Ruszyło Letnie Kino 
Plenerowe. Na kinomanów czekają wygodne leżaki. (fot. M. Mickielewicz)

PaRk CHOPINa. Wystartował X Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”. 
W mieście można zobaczyć grupy teatralne, kuglarzy, żonglerów i połykaczy ognia! 
(fot. Z. Daniec)

uL. ŚReDNIa. 2 lipca gliwiczanie zrobili Hałas Miasta! W charytatywnych licy-
tacjach wzięli udział m.in. piłkarze Piasta Gliwice, Uroš Korun i Gerard Badía. 
(fot. E. Mielnik)
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akTuaLNOŚCI

Bezpieczniej  
na Czechowicach

Po ulicach Gliwic będzie jeździło 11 nowych autobusów – 
Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. rozstrzy-
gnęło przetarg na dostawę pojazdów klasy mega. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła spółka Solaris z Bolechowa.

Zamówienie na 18-me-
trowe, przegubowe autobu-
sy Solaris, potocznie zwane 

jamnikami, będzie opiewało 
na niemal 14 mln zł. Nowe 
autobusy czwartej generacji 

do zajezdni PKM-u zosta-
ną dostarczone w grudniu. 
Na gliwickie ulice wyjadą  
1 stycznia 2017 r. Na stanie 
PKM-u jest obecnie 180 au-
tobusów. Każdego dnia z bazy 
w Gliwicach na ulice miasta 
wyjeżdżają 152 pojazdy. 

Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Miejskiej ogłosiło 
już kolejny przetarg, tym 
razem na 9 fabrycznie no-
wych, niskopodłogowych, 
dwuosiowych autobusów 
komunikacji miejskiej. 

Oferty można składać do  
8 sierpnia (do godz. 10.30). 
Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie  
www.bip.gliwice.eu.
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Hala widowiskowo-sportowa Gliwice w ujęciu lotniczym. Praca wre, ale do zrobienia wciąż jest jeszcze sporo. Jak podaje ostatni raport z budowy, na 
arenie hali głównej zakończono układanie płyty żelbetowej. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem akustycznym, montaż instalacji elektrycznej, 
sanitarnej, wentylacyjnej i słaboprądowej oraz monitoringu, kanałów i nawiewników, układana jest glazura ścienna i podłogowa. Generalny wykonawca, firma 
Mirbud SA, przygotowuje się do  montażu 1400 drzwi. (mf)

Robi wrażenie
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28 czerwca na kąpielisku w Czechowicach został wy-
dzielony brodzik. Strefa dla najmłodszych jest oddzie-
lona od reszty kąpieliska przęsłami, które zapobiegną 
wypływaniu maluchów na zbyt głębokie wody.

Miejsce bezpiecznej ką-
pieli wygrodzono na płyciź-
nie brzegu jeziora. Brodzik 
ma wymiary 12,5 x 5 m 
i jest oznaczony specjalnymi 
tablicami informacyjnymi. 
Maksymalna głębokość wody 
w brodziku to 40 cm.

Ocynkowane i pomalowa-
ne proszkowo przęsła i słupki, 
podobne do tych, którymi 
ogradza się place zabaw, zo-
stały wkopane w ziemię i do-
datkowo zabezpieczone siatką 
PCV – tak, aby żadne z kąpią-

cych się dzieci nie wetknęło 
ręki albo nogi między pręty. 
Górna krawędź ogrodzenia jest 
zabezpieczona pianką PCV.

Kąpielisko w Czechowicach 
jest strzeżone przez ratowni-
ków grupy WOPR, jednak przy-
pomina się rodzicom, że małe 
dzieci zawsze muszą przeby-
wać w wodzie pod obserwacją 
opiekunów.

Brodzik został wykonany 
przez Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych. 
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11 jamników dla Gliwic

Zniknie „pajączek˝
kolizyjne skrzyżowanie ulic Daszyńskiego – Jasnogórska – Wieczorka – koziel-
ska – Sobieskiego, tzw. „pajączek”, zostanie przebudowane. 

Etap projektowy już się zakoń-
czył, trwają procedury związane 
z uzyskaniem zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej.
W miejscu ruchliwego skrzyżo-
wania w centrum miasta powsta-
ną dwa niezależne skrzyżowania: 
jedno połączy ul. Daszyńskiego, 
Jasnogórską, Wieczorka i Ko-
zielską (będzie to skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną), drugie 
połączy ul. Daszyńskiego z Sobie-
skiego (bez sygnalizacji). Podczas 
realizacji inwestycji zostaną usu-
nięte tory tramwajowe, zmieni 
się położenie przystanków au-
tobusowych, pojawią się nowe 

miejsca postojowe, zostanie też 
przebudowana zatoka autobuso-
wa na ul. Jasnogórskiej. Zadanie 
zostanie wprowadzone do Wie-

loletniej Prognozy Finansowej 
dla Miasta Gliwice. Termin re-
alizacji inwestycji nie jest jeszcze 
znany.  (mf)
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NOWe TeCHNOLOGIe

kOLORy 
MIaSTa

W przestrzeni kosmicznej jest około 1700 obiektów stworzonych przez człowieka. 1400 z nich jest aktywnych, reszta to śmieci. Studenci 
Politechniki Warszawskiej, przy wsparciu dwóch gliwickich firm informatycznych – Future Processing i FPInstruments, postanowili znaleźć 
sposób, by śmieci na orbicie już nie przybywało.

Plan wygląda tak: nie dopuścić do dal-
szego zaśmiecania kosmosu. Jak to zrobić? 
Stworzyć autorski mechanizm usuwania 
kosmicznych odpadów. Urządzenie, dzięki 
któremu satelity będą mogły same się usu-
wać po wykonaniu misji, jest właśnie testo-
wane. Obecnie proces starcia na proch nie-
aktywnej maszyny trwa około 20 lat. Dzięki 
nowemu rozwiązaniu ten czas ma się skrócić 
do kilku miesięcy. Aby system przetestować 
trzeba stworzyć satelitę testującą. Jeśli to się 
uda, każdy satelita wysyłany w przestrzeń, 
zaopatrzony w specjalny system, nie będzie 
zaśmiecał kosmosu dłużej niż kilka miesięcy 
po dezaktywacji, czyli zakończonej misji.

– 1700 obiektów unoszących się na 
orbicie to bardzo dużo. Im jest ich więcej, 
tym jest to dla nas bardziej niebezpieczne. 
Poruszają się one z prędkością ok. 30 tys. 
km/h. Zakładając najgorszy scenariusz, 
jeśli coś uderzy w dryfujący w kosmosie 
wrak i nastąpi efekt domina, może dojść 
do katastrofy łącznościowej na Ziemi – 
mówi Daniel Dec, inżynier oprogramo-
wania w firmie Future Processing.

Firmy Future Processing i FPInstru-
ments kupiły komputer pokładowy Cube-
Computer V3, który umożliwił podjęcie 
kolejnych prac zapoczątkowanego kilka 
lat temu projektu.

– To serce satelity, które scali resztę 
urządzeń. W tej części znajduje się całe 
oprogramowanie. Przed nami wiele te-
stów i wyłonienie firmy, dzięki której ten 
satelita zostanie wystrzelony. Przypusz-

czamy, że pierwszy satelita z naszym roz-
wiązaniem zostanie wysłany w kosmos 
w 2018 r. – wyjaśnia Daniel Dec.

Jedną z metod zniszczenia kosmicznego 
odpadu jest wytracenie nieaktywnej satelity 
z orbity. Taką metodę chcą zastosować stu-
denci z Warszawy i gliwickie firmy. PWSat2 
będzie miał wymiary 10 x 10 x 22 cm. Do 
prostopadłościanu będzie przymocowanych 
wiele komponentów, m.in. komputer pokła-
dowy i żagiel deorbitacyjny, czujnik słońca, 
który też jest w fazie testów i otwierane 
panele słoneczne. Żagiel spowoduje wy-
hamowanie nieaktywnego satelity, dzięki 
czemu wejdzie on w atmosferę i spłonie.

* * *
Firma Future Processing po raz piąty 

była organizatorem ogólnopolskiej kon-
ferencji dotyczącej jakości tworzonego 
oprogramowania Quality Excites. W 20 
wykładach, 7 warsztatach i 3 panelach 
dyskusyjnych wzięli udział specjaliści, któ-
rzy w praktyce wykorzystują najnowsze 
technologie i metody pracy, programiści, 
kierownicy projektów i projektanci.  (mf)

Drużyna Flying Coders z gliwickiej firmy euvic znalazła się w Top 10 pol-
skiej edycji konkursu technologicznego dla studentów Microsoft Ima-
gine Cup organizowanego przez firmę Microsoft. W rywalizacji wzięli 
udział młodzi, utalentowani wynalazcy, programiści i designerzy.

Drużyna z Gliwic w składzie: Michał 
Rosenbeiger, Michał Dybich i Jakub Plachta 
rywalizowali z najlepszymi zespołami z ca-
łego świata. Konkurs polegał na zaprezen-
towaniu pomysłu, który ułatwi codzienne 
życie, zmieni świat na lepsze lub podbije 
rynek gier. Najlepsi zyskali szansę na reali-
zację swojego pomysłu. Konkurs składał 
się z trzech kategorii: Games (zaprojektuj 
grę, w którą zagra cały świat), Innovation 
(stwórz innowacyjną aplikację) oraz World 
Citizenship (zmień świat na lepsze). Dru-
żyna z Gliwic walczyła w kategorii Games.

– Pomysł na grę powstał spontanicz-
nie. Zastanawiałem się, w jaki interesu-
jący oraz innowacyjny sposób połączyć 
grę planszową z grą na urządzenia 
mobilne. Nasza gra w nowatorski spo-
sób wykorzystuje telefony w rozgrywce 
planszowej – gra mobilna nie jest tu 
rozszerzeniem gry planszowej, lecz 
niezbędnym elementem w całej grze, 
najważniejszym źródłem zdobywania 
punktów – wyjaśnia Jakub Plachta.

Mimo braku zwycięstwa ekipa Flying 
Coders się nie poddaje.

– Uważamy, że nasz projekt ma spory 
potencjał. Konkurs, szkolenia oraz spo-
tkanie w głównej siedzibie firmy Micro-
soft były dla nas źródłem wielu nowych 
doświadczeń, wiedzy oraz motywacji. 

Było to bardzo ciekawe wydarzenie, 
które na każdego z nas wpłynęło pozy-
tywnie. W przyszłym roku zamierzamy 
wystartować ponownie z nowym pomy-
słem – zapewnia Jakub Plachta.

Konkurs Imagine Cup jest organizo-
wany od 2003 r. Od tamtej pory wzięło 
w nim udział ponad 2 mln studentów.

Grupa EUVIC to największa w Euro-
pie Środkowej federacja spółek IT. Firma 
powstała w 2004 r. jako LGBS Polska Sp. 
z o.o. Działalność spółki opiera się m.in. 
na usługach związanych z wytwarzaniem 
oprogramowania w technologiach firmy 
Microsoft, ze szczególnym uwzględnie-
niem rozwiązań biznesowych, integracyj-
nych oraz mobilnych. (mf)

Gliwicka firma i-systems zdobyła Medal europejski za autorskie 
oprogramowanie eCommerce. Nagroda przyznawana przez euro-
pejski komitet ekonomiczno-Społeczny i Business Centre Club tra-
fia do firm, których produkty spełniają europejskie standardy, cha-
rakteryzują się wyjątkową jakością i innowacyjnością.

Medal Europejski przyznawany jest 
od 16 lat, a gliwicka firma zdobyła go już 
po raz drugi z rzędu.

– Jesteśmy dumni, że kolejny rok z rzę-
du otrzymaliśmy tak prestiżową nagrodę. 
Nasze oprogramowanie jest ciągle rozwi-
jane i stale dążymy do tego, by zadowolić 
naszych klientów, szczególnie pod wzglę-
dem jakości. Rozszerzamy działalność 
na rynki zagraniczne i uczestniczymy 
w targach eCommerce w Europie – mówi 
Krzysztof Jaciw, wiceprezes zarządu i dy-
rektor finansowy w i-systems.

Medal Europejski jest rekomendacją 
jakości od Business Centre Club, Minister-
stwa Spraw Zagranicznych i Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ma 
też wspierać polskie produkty i usługi na 
rynku Unii Europejskiej.

Gliwicka firma i-systems ulokowała 
swoją siedzibę w Nowych Gliwicach, 
wśród innych świetnie prosperujących 
firm z branży nowych technologii. 
Tworzy dedykowane oprogramowanie 
eCommerce. Proponowane rozwiązania 
opiera na autorskim oprogramowaniu 
rozwijanym przez ponad 70-osobowy 
zespół. W ostatnim rankingu Deloitte 
Technology Fast 500 spółka znalazła 
się wśród najszybciej rozwijających się 
technologicznie, innowacyjnych firm 
Europy Środkowej. (mf)

Jak nie zaśmiecać kosmosu? 
Gliwickie firmy mają plan!

Medal europejski  
dla i-systems

Latający koderzy z Gliwic 
docenieni przez Microsoft
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Już działają!

Gliwice – miasto, które przyspiesza

* informacje firmy Kapsch Telematic Services

Miasto Gliwice oraz firma kapsch Telematic Services podsumowały 4 lipca akcję popularyzowania wśród gliwiczan elektronicznych urzą-
dzeń viaauTO. W ciągu kilku tygodni mieszkańcy odebrali 10 tysięcy kart autostradowych. 

Gliwice chętnie sięgają po nowo-
czesne technologie i dlatego nie dziwi 
fakt, że właśnie tutaj zdecydowano się 
na promowanie wśród mieszkańców 
elektronicznych kart autostradowych 
viaAUTO. Dzięki korzystnemu poro-
zumieniu z firmą Kapsch Telematic 
Services (operatorem elektronicznego 
systemu viaTOLL) gliwiczanie otrzymali 
10 tysięcy miniurządzeń, które w sposób 
bezdotykowy i bezgotówkowy otwierają 
szlabany na autostradowej obwodnicy 
miasta, a dokładnie na gliwickiej części 
autostrady A4. 

Porozumienie zostało podpisane 18 
maja podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. Samo-
rządowa akcja ruszyła dzień później, 
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie 
kierowców, a towarzyszyła jej szeroka 
kampania informacyjna, wspierana przez 
media lokalne, regionalne i ogólnopolskie. 
10 tysięcy urządzeń rozdawano bardzo 
sprawnie na specjalnych stanowiskach 
w Urzędzie Miejskim, obsługiwanych 
przez urzędników oraz pracowników fir-
my Kapsch. Gliwiczanie otrzymywali je za 
darmo i mogli od razu doładować promo-
cyjną kwotą aktywacyjną w wysokości 20 
zł. Początkowo po odbiór elektronicznych 
kart autostradowych ustawiały się od 
rana długie kolejki – w pierwszych dniach 
wydano kolejno: 1401, 1070, 740 i 561 
kart. Potem sytuacja się ustabilizowała, 
gliwiczanie przychodzili codziennie i mogli 
otrzymać urządzenia od ręki.

Autostrada A4 stanowi integralny 
fragment obwodnicy Gliwic, ale płynną 
jazdę w ruchu lokalnym blokują cztery 
place poboru opłat z bramkami. Bilety 
zerowe pozwalają na darmową jazdę 
w ruchu lokalnym, ale nie rozwiązują 
problemu powstających zatorów na pla-
cach poboru opłat. Śląski odcinek A4 to 

jedna z dróg o najwyższym w kraju natę-
żeniu ruchu, a w godzinach szczytu mniej 
więcej połowa samochodów porusza się 
w ruchu lokalnym. 

Jadąc autostradową obwodnicą, 
mieszkańcy do tej pory zatrzymywali 
się dwa razy i tracili czas – aby pobrać 
bilet z automatu, a potem pokazać go 
w okienku. Teraz z kartami autostrado-
wymi viaAUTO przez bramki na gliwic-
kiej części A4 przejeżdżają praktycznie 
bez zatrzymywania się i mogą korzystać 
z pasów dedykowanych systemowi via-

TOLL. Elektroniczne urządzenia z powo-
dzeniem zastępują w ruchu lokalnym bi-
lety zerowe, ale mogą podnosić bramki 
także na płatnych odcinkach autostrad 
zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad: A2 Konin – 
Stryków i A4 Bielany Wrocławskie – Gli-
wice – po zasileniu konta odpowiednimi 
kwotami. Przydadzą się więc gliwicza-
nom np. w podróżach służbowych czy 
podczas wakacji.

– Jest to dobry przykład potrzebnego 
współdziałania samorządu i biznesu. 

Słowa uznania należą się firmie Kapsch. 
Mamy konkretny efekt – upłynnienie 
ruchu i mniej straconego czasu przez 
podróżnych. Wciąż jednak nie jest to sys-
temowe rozwiązanie problemu korków 
na autostradach. To zadanie dla polskie-
go rządu – mówi Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic. 

Udostępnienie Gliwiczanom urządzeń 
viaAUTO spowodowało szereg zmian 
w ruchu na autostradowej obwodnicy 
miasta. Największą jest skrócenie czasu 
trwania zatorów. W czerwcu 2015 r. ko-
lejki pojazdów dłuższe niż 350 metrów 
utrzymywały się średnio przez 34 minuty, 
a w czerwcu 2016 r. było to już tylko 12 
minut. 

Drugą dużą zmianą jest wyraźny 
spadek liczby wydawanych biletów ze-
rowych – o 31 tysięcy mniej (-14%). To 
również wpłynęło na szybkość obsługi na 
placach poboru opłat.

Gliwiczanie przyzwyczaili się już do 
wygody, jaką daje używanie Darmowej 
Karty Autostradowej. Przejazdy autostra-
dową obwodnicą Gliwic z jej wykorzysta-
niem to nawet 30% wszystkich transakcji 
elektronicznych od samochodów osobo-
wych pomiędzy węzłami Gliwice Sośnica 
i Gliwice Kleszczów.

– Takie przedsięwzięcia pokazują, 
że biznes i samorządy mają wspól-
ne cele, które mogą realizować ku 
obopólnej korzyści. Gliwiczanie bardzo 
przychylnie zareagowali na promocję, 
co natychmiast przełożyło się na ruch 
na autostradowej obwodnicy miasta. 
Średni czas utrzymywania się zatoru 
na bramce zmniejszył się o 20 minut 
w stosunku do ubiegłego roku. Trud-
no o lepsze potwierdzenie zasadności 
korzystania z viaAUTO – mówi Marek 
Cywiński, dyrektor zarządzający firmy 
Kapsch Telematic Services. (al)

06 2015 06 2016 zmiana
Liczba transakcji  
z wykorzystaniem viaauTO 55 719 79 993 +44%

Liczba biletów zerowych 223 457 192 286 -14%

Średni czas utrzymywania się 
zatoru 34 12 -22

Marek Cywiński, dyrektor zarządzający firmy Kapsch Telematic Services oraz Zygmunt 
Frankiewicz, prezydent Gliwic podsumowali akcję wydawania kart autostradowych

W Gliwicach zostały oddane do użytku dwie nowe inwestycje – Śląskie 
Centrum Logistyczne i PCC International wspólnie świętowały prze-
cięcie wstęgi w magazynie bimodalnym i terminalu kontenerowym. 
Obydwie inwestycje znajdują się na terenie ŚCL, przy ul. Portowej. 

W Gliwicach znów zwiększyły się możliwości 
magazynowe. ŚCL uroczyście otworzyło ma-
gazyn bimodalny o powierzchni 10 tys. m2,  
a firma PCC International – terminal kon-
tenerowy o pojemności 2900 kontenerów 
20-stopowych. 
– To kluczowe inwestycje. Dzięki rozbu-
dowie powierzchnia dla PCC Internatio-
nal zwiększyła się z 3 ha do 5 ha. Dzięki 
magazynowi bimodalnemu powierzchnia 
magazynowa zwiększyła się natomiast 
z 18 tys. m2 do 28 tys. m2. Liczymy, że 
w zawiązku z tą inwestycją powstanie 
około 30 nowych miejsc pracy. Inwestycja 
kosztowała około 25 mln zł – powiedział 
„Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu 
– GLIWICE” Robert Goc, kierownik Działu 
Marketingu w ŚCL SA.

Śląskie Centrum Logistyki SA, której więk-
szościowym udziałowcem (ponad 77%) jest 
samorząd Gliwic, zatrudnia 160 pracowni-
ków. Łącznie zatrudnienie na terenie firmy 
wraz z Oddziałem Celnym, kontrahentami 
i podwykonawcami wynosi ponad 600 
osób. Dynamiczny rozwój firmy zapewniły 
inwestycje w infrastrukturę magazynową, 
terminal kontenerowy i tabor transportowy. 
Od 2004 r. na rozbudowę spółka wydała 
łącznie ok. 69 mln zł. Dzięki tym wydatkom 
powstało 5 nowoczesnych magazynów kla-
sy A o łącznej powierzchni  25 tys. m² oraz 
terminal kontenerowy, którego operatorem 
jest firma PCC Intermodal. Terminal został 
powiększony do powierzchni 5 ha oraz  
wyposażony w 2 suwnice bramowe. Ta 
inwestycja kosztowała 50 mln zł.  (mf) Fo
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Za portalem Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach infor-
mujemy, że 24 czerwca na stronie 
internetowej www.wfosigw.ka-
towice.pl został ogłoszony pilo-
tażowy i bardzo krótki nabór 
dla właścicieli domów 
jednorodzinnych, któ-
rzy planują w naj-
bliższym czasie 
modernizację 
insta lac j i 
grzewczej 
lub ter-
moizolację 
budynku. 
W n i o s k i 
o dofinan-
s o w a n i e 
p r z y j m o -
wane będą 
od 11 do 
22 lipca 2016 roku. Można je będzie 
składać w siedzibie WFOŚiGW w Ka-
towicach przy ul. Plebiscytowej 19 
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub 
przesłać pocztą. 
Formularze i regulamin można po-
brać ze strony WFOŚiGW.
Dofinansowanie do automatycznego 
kotła węglowego może sięgnąć 4,5 

tys. zł, a do pom-
py ciepła 12,5 

tys. zł. Zgodnie 
z informacjami 
WFOŚiGW dota-

cje można łączyć 
z dotacjami przy-

znawanymi ze środ-
ków budżetowych 

gmin.  WFOŚiGW 
uruchomił w siedzibie 

funduszu telefon 
k o n t a k t o w y 
p o d  k tó r y 
można dzwo-
nić z wszelki-
mi pytaniami: 
(32) 60 32 252 
oraz punkt 
konsul tacy j -
ny, czynny od 
poniedziałku 
d o  p i ą t ku 

w godzinach od 9.00 do 14.00. Pra-
cownicy WFOŚiGW będą udzielać 
szczegółowych informacji na temat 
programu oraz służyć pomocą przy 
wypełnianiu wniosków. Zachęcamy 
do przyjrzenia się ofercie, zapozna-
nia z regulaminem i do rozważenia 
udziału w naborze do programu.
 (mf)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w katowicach ogłosił nabór w konkursie na dofinansowanie pro-
jektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020 dotyczący wsparcia w efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej. 
Na realizację projektów przeznaczono ponad 120 mln zł.
O dofinansowanie projektów pole-
gających na głębokiej kompleksowej 
termomodernizacji wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych wraz z bu-
dową lub przebudową wewnętrz-
nych instalacji odbiorczych ciepła 
oraz likwidacją dotychczasowych 
indywidualnych źródeł ogrzewania: 
pieców i lokalnych kotłowni mogą 
ubiegać się wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe. Kwalifikowane 
mogą być jedynie koszty związane 
z modernizacją energetyczną wielo-

rodzinnych budynków mieszkalnych 
tj. budynków zajętych tylko przez 
lokale mieszkalne. Nabór rozpoczął 
się 4 lipca i potrwa do 31 paździer-
nika 2016 r. Budżet na realizację 
Poddziałania 1.7.1 w ramach kon-
kursu POIS/ 1.7.1/1/2016 wynosi  
120 222 463 mln zł ze środków Fun-
duszu Spójności.
Regulamin konkursu oraz dodatkowe 
informacje można znaleźć na stronie 
www.wfosigw.katowice.pl.
 (mf)

Bardzo szybkie pieniądze 
WFOŚIGW na wymianę 
kotła, termoizolację 
budynku, pompy ciepła

unijne wsparcie na 
efektywność energetyczną 
w budynkach mieszkalnych 
dla wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych

Własne „M”

W Gliwicach przybywa mieszkań. Przy ul. Zawadzkiego w Łabę-
dach powstaną kolejne.  Tym razem będzie to zespół komunalnych 
budynków wielorodzinnych z parkingami i infrastrukturą. Miasto 
ogłosiło konkurs otwarty na opracowanie koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej inwestycji.

Według  wstępnych  p lanów  
ZBM II TBS, przy ul. Zawadzkiego ma 
powstać 46 mieszkań – 28 w pierw-

szym etapie inwestycji i 18 w drugim 
etapie. Będą to mieszkania komu-
nalne o powierzchni od 35 m2 do 55 
m2. Jeśli wykonawca nie natrafi na 
nieprzewidziane przeszkody, pierw-
szy etap inwestycji powinien zostać 
zrealizowany pod koniec 2018 r., 
natomiast drugi – w połowie 2019 r. 
Prace konkursowe należy składać do  
31 sierpnia 2016 r. (godz. 15.00)  
w siedzibie ZBM II TBS przy ul. War-
szawskiej. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.tbs2.pl. (mf)

ZBM II TBS oferuje mieszkania na sprzedaż w nowych inwesty-
cjach przy ul. Jana Pawła II i Wiązowej. 

W kwietniu br., w ścisłym centrum 
miasta, przy ul. Jana Pawła II 20 odda-
no do użytku 6-kondygnacyjny budynek. 
Znajdują się w nim 3 lokale użytkowe 
oraz mieszkania 2- i 3-pokojowe o po-
wierzchni od 44 do 70 m2. Mieszkania 
przeznaczone na wynajem są już zasie-
dlone. II TBS posiada obecnie mieszka-
nia na sprzedaż w tej lokalizacji. 
W ofercie ZBM II TBS pozostają też 
lokale przy ul. Wiązowej 14–26. W po-
wstałych dwóch budynkach do sprze-
dania pozostało już tylko kilka mieszkań 
2-i 3-pokojowych o powierzchni od  
45 m2 do 68 m2. Budynki (4- i 3-kondy-
gnacyjne) znajdują się w malowniczej 
części Gliwic. W pobliżu jest las oraz 
niezbędna infrastruktura. 
– Pod jednym z budynków znajduje się 
garaż wielostanowiskowy, w którym 
są miejsca postojowe przeznaczone na 
sprzedaż i wynajem. Budynek został 
wyposażony w windy na każdej klatce 
schodowej. Dodatkowo w budynku po-
wstało patio, z którego mogą korzystać 
mieszkańcy – wyjaśnia Katarzyna Giza 
z ZBM II TBS.

Osoby zainteresowane kupnem 
mieszkań znajdą szczegółowe infor-
macje na stronie www.tbs2.pl, pod 
nr. tel.: 32/300 00 38; 32/300 00 36, 
a także w siedzibie spółki przy ul. 
Warszawskiej 35B w Gliwicach. Pyta-
nia dotyczące oferty można również 
wysyłać na adresy: biuro@tbs2.pl  
oraz tbs@tbs2.pl.
Również przy ul. Opolskiej 8 powstają 
nowe budynki mieszkalne wraz z nie-
zbędną infrastrukturą – placem zabaw, 
zielenią oraz miejscami postojowymi. 
W dwóch blokach budowanych w tech-
nologii energooszczędnej powstaną 32 
mieszkania 1-, 2-, i 3-pokojowe o po-
wierzchni od 34 m2 do 86 m2. Wszystkie 
mieszkania zostaną przeznaczone na 
wynajem z dochodzeniem do własności. 
W II etapie inwestycji powstanie budy-
nek biurowo-usługowy.
– Inwestycja jest we wstępnej fazie – za-
kończono roboty ziemne i fundamento-
we w jednym z budynków. Zakończenie 
inwestycji zaplanowano na koniec 2017 r.  
– wyjaśnia Radosław Jagieła, kierownik 
Działu Technicznego ZBM I TBS. (mf)

Mieszkania dla Łabęd

Jedna z inwestycji ZBM II TBS – bloki przy ul. Granicznej
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Gliwice dołączają do miast, w których z powodzeniem działają systemy wypożyczalni rowerów miejskich. Przedsięwzięcie popularne 
w wielu europejskich metropoliach stanie się już niedługo stałym elementem pejzażu naszego miasta.
Co wiemy na pewno? Gliwicki Rower 
Miejski powstanie dzięki firmie, która 
zgłosi się i przedstawi miastu najlepszą 
ofertę na realizację tego zadania. – Mia-
sto Gliwice ogłosiło przetarg nieograni-
czony na zorganizowanie, zarządzanie 
i eksploatację systemu miejskich wy-
pożyczalni rowerów. Zakładamy, że na 
wstępie będzie 100 rowerów przy 10 
wypożyczalniach z możliwością rozbudo-
wy w latach następnych o kolejnych 50 
rowerów i 5 stacji – mówi Ewa Staszków 
z Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych UM Gliwice. Firmy 
mają czas na składanie ofert do 21 lipca.

System będzie funkcjonował w sezonie ro-
werowym – od 1 marca do 30 listopada. Sta-
cje będą wyposażone w terminal z panelem 
informacyjnym i sterującym, a także w 15 
stojaków na rowery każda. Aby wypoży-
czyć rower będziemy musieli zarejestrować 
się w specjalnym serwisie internetowym. 
Serwis pokaże nam dostępność rowerów 
i miejsc postojowych, a także mapę całej sie-
ci. – Zakładamy, że firma, która wygra prze-
targ, przedstawi nam koncepcję, w których 
miejscach będą znajdować się poszczególne 
stacje – wyjaśnia Ewa Staszków.
Miejskie systemy wypożyczalni rowe-
rów od lat działają w naszym kraju. Kra-

ków był pierwszym polskim miastem, 
który wprowadził taką możliwość. 
W jego ślady poszedł m.in. Wrocław, 
Rzeszów, Poznań i Warszawa. W tych 
miastach, zarówno użytkowników sys-

temu jak i samych rowerów jest z roku 
na rok coraz więcej. Większa jest też 
popularność samego roweru jako środ-
ka lokomocji. 
 (pm)

Pani Patrycja
Myślę, że byłoby dużo chętnych na takie wycieczki 
rowerowe. Nie każdy posiada też rower, więc byłby 
to fajny pomysł.

MIaSTO I MIeSZkaŃCy

konkurs dla seniorów!

Gliwicki Rower Miejski coraz bliżej

Pani Hanna
Myślę, że to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że Gliwi-
ce starają się zminimalizować ruch samochodowy, a 
jakaś inna opcja, poza autobusami, też by się przydała.

Pan Marcin
Jak najbardziej jestem za, na pewno będę korzystał, bo 
mieszkam daleko od centrum, ale korzystam z dworca 
PKP, aby dostać się do pracy. Jeśli gdzieś koło mnie by-
łaby stacja, chętnie dojeżdżałbym do dworca rowerem.

Pani Iwona
W innych miastach są takie wypożyczalnie i dobrze 
funkcjonują, więc dlaczego w Gliwicach mamy z tego 
nie skorzystać?

Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych zaprasza seniorów do udziału w pierwszej edycji konkursu 
Seniorzy w działaniu, podsumowanie którego odbędzie się podczas 
wrześniowego Pikniku Seniora w parku Chopina, wydarzenia rozpo-
znawalnego i wyczekiwanego przez seniorów. 

Konkurs dedykowany jest gliwickim se-
niorom. Skąd pomysł? Seniorzy są bardzo 
aktywną grupą w naszym mieście, coraz 
częściej angażują się w działania zarów-
no na rzecz swoich rówieśników, jak i na 
rzecz społeczności lokalnej Gliwic. Inicjują 
powstawanie Klubów Seniora, aktywnie 
włączają się w działalność kulturalną. 
Konkurs jest okazją, aby promować tego 
typu działania, zachęcać innych seniorów 
do zaangażowania oraz nagrodzić istnie-
jące inicjatywy.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
znajdują się na stronie www.senior.gcop.
gliwice.pl Zgłoszenia należy dostarczyć 
do filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 oso-
biście, pocztą (Centrum Wolontariatu 

przy GCOP, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gli-
wice) lub drogą elektroniczną na adres 
seniorzy@gcop.gliwice.pl, w terminie do  
29 lipca do godziny 18.00. 

GCOP 
Ilona Rola

W Gliwicach działa system znaczników TOTuPOINT. Dzięki niemu 
osoby niewidome i z dysfunkcją wzroku mogą dużo łatwiej poru-
szać się w przestrzeni miejskiej. Żeby skorzystać z systemu, wy-
starczy zainstalować specjalną, darmową aplikację w telefonie.

Gliwice to miasto, które jako pierwsze 
w woj. śląskim zdecydowało się na wpro-
wadzenie systemu znaczników ułatwiają-
cych funkcjonowanie osobom niewido-
mym i słabowidzącym. Punkty, w których 
zostały rozmieszczone znaczniki z infor-
macją dźwiękową, układają się w ścieżkę. 
Prowadzi ona ul. Zwycięstwa (znacznik 
znajduje się m.in. na Gliwickim Ośrodku 
Integracji Niepełnosprawnych, Urzędzie 
Miejskim i Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych), przez ul. 
Zygmunta Starego (znacz-
nik na Barze Teatralnym 
i Szpitalu Miejskim nr 4) aż 
do ul. Nowy Świat (znacz-
niki na Szpitalu Wielospe-
cjalistycznym i Gliwickim 
Teatrze Muzycznym). 
W sumie na trasie znajduje 
się 15 punktów.
Jakie jest założenie systemu TOTUPOINT? 
– Skoro ja poznaję przestrzeń słuchem, to 
niech ona się do mnie odzywa – mówi Jan 
Szuster, jeden z projektantów systemu, 
który sam jest osobą niewidomą i dobrze 
zna potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. 
Znaczniki są umieszczane w wybranych 
lokalizacjach, instalowana jest w nich 
informacja dźwiękowa (która może być 
w dowolnym momencie modyfikowana 
i wzbogacana) – na przykład opis miejsca, 
otoczenia, odległość do następnych punk-

tów, informacje o robotach drogowych. 
W momencie, w którym zbliża się do 
nich osoba z aktywatorem, znaczniki są 
uruchamiane i przekazują informacje. Siła 
głosu może być regulowana. Aktywato-
rem jest smartfon z zainstalowaną apli-
kacją TOTUMIDI (aplikacja jest bezpłatna 
i dostępna na iPhone’y).
System znaczników TOTUPOINT jest 
skierowany przede wszystkim do osób 
niewidomych i słabowidzących, ale 

nie tylko: korzystać mogą 
z niego także osoby starsze 
i turyści. – Gliwice to pierw-
sze miasto, które poszło tak 
daleko, czyli nie tylko zor-
ganizowało spotkanie czy 
konferencję, ale po prostu 
zabrało się za praktyczne 
działanie i wdrożenie tego 
rozwiązania – mówi Tomasz 

Więcek z Regionalnej Fundacji Pomocy 
Niewidomym. – Może przykład Gliwic 
sprawi, że inne miasta pójdą ich śladem 
i staną się bardziej przyjazne dla osób 
niewidomych – dodaje Dorota Moryc, 
prezes zarządu Okręgu Śląskiego Polskie-
go Związku Niewidomych.
System pojawił się w mieście dzięki 
współpracy Urzędu Miejskiego i Regio-
nalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. 
Projekt został zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym Miasta Gliwice.  (mm)

Miasto dostępne
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1. aktywny Senior – osoba fizyczna 
w wieku 60+, która wyróżniła się 
wyjątkową aktywnością na rzecz 
społeczności miasta Gliwice/
seniorów w okresie od stycznia 
2015 r. do maja 2016 r.

2. aktywna Seniorka – osoba 
fizyczna w wieku 60+, która wy-
różniła się wyjątkową aktywno-
ścią na rzecz społeczności miasta 
Gliwice/seniorów w okresie od 
stycznia 2015 r. do maja 2016 r.

3. Inicjatywa Senioralna – działanie 
zainicjowane/zrealizowane przez 
grupy nieformalne w tym Kluby 
Seniora. Podkategorie:

• Inicjatywa Senioralna – seniorzy 
seniorom,

• Inicjatywa Senioralna – seniorzy 
dla innych.

konkurs będzie odbywał się  
w następujących kategoriach. 
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13 rezerwatów przyrody, 40 jezior, 100 kilometrów wybrzeża i ludzie zakochani w otaczającej ich przyrodzie – taka jest Nacka – 
malownicza miejscowość w Szwecji. To jedno z siedmiu miast partnerskich Gliwic. O pozostałych napiszemy w kolejnych numerach 
„Serwisu Informacyjnego – GLIWICe”.

Nacka położona jest w archipelagu 
górzystych wysepek, w historycznej 
prowincji Södermanland. Od centrum 
Sztokholmu dzieli ją zaledwie 5 km. Mia-
sto ma powierzchnię 95 km2, mieszka 
tu około 100 tys. osób. Średnia wieku 
mieszkańców Nacki wynosi 38,5 lat 
(średnia dla całej Szwecji to 40,3). Nacka 
cieszy się coraz większą popularnością 
i liczba mieszkańców sukcesywnie wzra-
sta. Wiele osób osiedla się tu, ponieważ 
jest blisko do Sztokholmu, a jednak po-
zostaje urok spokojniejszego i mniejsze-
go miasta. Nacka ma dobre połączenie 
ze stolicą, na wybrzeżu powstały liczne 
porty, jest też połączenie kolejowe. 
Mieszkańcy Nacki uwielbiają otaczają-
cą ich przyrodę. Wolny czas najchętniej 
spędzają z rodzinami w rezerwatach 
przyrody, których w tej części Szwecji 
nie brakuje. Miłość do natury przekłada 
się na kierunek rozwoju gospodarczego 
miasteczka, które od kilku lat intensyw-
nie się rozwija łącząc poszanowanie 
natury i ekologii z przemysłem teleko-
munikacyjnym i nowymi technologiami 
przekazywania informacji. 

Dawna Nacka
Pierwsze osady na terenie dzisiejszej 

Nacki powstały w czasach Wikingów. 
Między 800 a 1100 r. n. e. mieszkało tam 
około 100 osób zajmujących się rybo-
łówstwem i rolnictwem. W pobliżu prze-
biegał kanał, który do XVII w. był jedną 
z najważniejszych dróg wodnych. W XVI 
w., z rozkazu króla Gustawa I Wazy, nad 
rzeką Nacka Ström wzniesiono kuźnię. 
Osada zaczęła się rozwijać, powstawały 
zakłady wytwórcze i młyny, wytwarzano 
mąkę, papier, filc, smołę i proch strzelni-
czy. Młyny były bardzo ważne dla rozwo-
ju Nacki, a koło młyńskie ozdobiło herb 
gminy. Dalsze wydarzenia upamiętnia 
wzniesiony w 1905 r. pomnik znajdujący 
się w Nacka. Otóż, w 1719 r. wojska cara 
Piotra Wielkiego wzięły odwet za woj-
nę prowadzoną na terenie Rosji przez 
Karola XII. Rosjanie nie dotarli jednak 
do Sztokholmu. Zostali zatrzymani przez 
oddział pułkownika Baltzara van Dahl-
heim pod Stäket w okolicach dzisiejszej 
Nacki. Na pamiątkę tamtych wydarzeń 
postawiono pomnik. Oczywiście nie jest 
on jedynym świadkiem historii Nacki. 
Mieszkańcy Nacki przywiązują dużą 
wagę do swojej przeszłości – w mieście 
zbudowano Muzeum Hamn, pierwsze 
w Szwecji muzeum bitwy. 

– Na niemal 1 tys. m2 zgromadzono 
unikalne zbiory świadczące o historii 
tego miejsca – obrazy, przedmioty 
i dokumenty. Znajdują się tam m.in. 
przedmioty pozyskane podczas sied-
mioletnich wykopalisk archeologicz-
nych prowadzonych na polach bitew 
całego Baggensstäket w Nacka. Hamn 

opowiada historię od IV wieku, aż do 
współczesnych czasów wielokulturo-
wej osady. Muzeum jest nowoczesne, 
multimedialne. Znajduje się tam sklep 
z lokalnym rękodziełem mieszkańców 
Nacka i Värmdö, jest też centrum kon-
ferencyjne. Z całą pewnością, odwie-
dzając Nackę, każdy turysta powinien 
właśnie tam skierować swoje pierwsze 
kroki – zachęca Elin Fransson z Nacka 
Kommun.

Hamn znajduje się 150 m od przy-
stanku autobusowego i stacji kolejowej 
Saltsjöbanan. Z centrum Sztokholmu 
można się tu dostać łodzią. Podróż 
zajmie około 30 minut. Odwiedzając 
Nackę warto też wybrać się do rezer-
watu przyrody Nyckelviken, gdzie znaj-
duje się rezydencja z XVIII w. otoczona 
wiekowymi dębami. 

 Z Nacką związanych jest wiele sław-
nych w Szwecji osób – urodził się tam 
hokeista Johan Hedberg, z położonej 
w gminie Nacka Älta pochodzi wokalist-
ka Petra Marklund. Obecnie w Nacka 
mieszka słynny bokser Paolo Roberto 
i szwedzki aktor Mikael Persbrandt.

Miasto Gliwice nawiązało współpracę 
z Nacka w 1990 r.  (mf)

Nacka – kraina 
rezerwatów i jezior

PRakTyCZNy SŁOWNICZek 
JĘZyka SZWeDZkIeGO: 
Dzień dobry – god morgon
Do widzenia – adjö
Dziękuję – tack
Która godzina? – Vad är det?
Gdzie znajduje się… – Där du är ...
Jak trafić do… – Hur får man till ...
Ile płacę? – Hur mycket?
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Plaża w Nacka

Rezerwat przyrody Nyckelviken
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RekReaCJa

W Gliwicach jest ich pięć. Są piękne, przyciągają mieszkańców i gości odwiedzających nasze miasto o każdej porze roku. Gwarantują 
relaks i dają chwilę wytchnienia od codzienności, pozwalają na aktywny wypoczynek i błogie lenistwo. Zapewniają też dobrą zabawę – 
w lecie zamieniają się w uwielbiane przez gliwiczan kino plenerowe i miejsce wielu innych organizowanych przez miasto imprez. Gliwickie 
parki: Chopina, Chrobrego, Grunwaldzki, Starokozielski i Szwajcaria zajmują łącznie 30 ha powierzchni Gliwic. Są płucami miasta. O utrzy-
manie ich piękna i funkcjonalności dba Miejski Zarząd usług komunalnych.

Park im. Bolesława 
Chrobrego, osiedle 

Politechnika
Największy gliwicki park. 

Ma powierzchnię 10,1 ha. Jest 
częstym miejsce spacerów 
i przebieżek. W pobliżu znajduje 
się Hala Gliwice, korty tenisowe, 
lodowisko „Tafla” i wydziały Po-
litechniki Śląskiej. Park Chrobre-
go jest idealnym dopełnieniem 
sportowo-akademickiego cha-
rakteru tej części miasta. Ma-
lowniczy o każdej porze roku. 

Park Chrobrego jest par-
kiem miejskim krajobrazo-
wym, o charakterze spacero-
wo-wypoczynkowym. Jego 
utworzenie datuje się na lata 
1913 –1915.

W parku, oprócz kilku ki-
lometrów alejek spacerowych 
z ławkami, znajduje się plac za-
baw, boisko trawiaste, górka sa-
neczkowa zwana „mysią górką”. 
Rośnie tu ok. 2 tys. drzew, m.in. 
klony, lipy, robinie, brzozy, głogi, 
jesiony, wierzby, dęby, graby, 
buki, skrzydłorzechy, olsze, świer-
ki, sosny i po kilka egzemplarzy 
kasztanowców, wiązów, leszczy-
ny, orzecha, oraz tulipanowce, 
judaszowce, metasekwoje, mi-
łorzęby, platan. Na terenie par-
ku odbywają się różne imprezy 

sportowo-kulturalne, m.in. pikni-
ki, dni sportu Politechniki Śl., Igry, 
zimą imprezy narciarskie.

Park Starokozielski, 
osiedle Wojska Polskiego
Ma 5,9 ha. Znajduje się tu 

cmentarz i pomnik Żołnierzy 
Francuskich poległych w latach 
1920–1922. W parku rosną lipy, 
kasztanowce, brzozy, dęby, jesio-
ny, klony, topole, robinie, buki, 
kilka miłorzębów, metasekwoja, 
jodła, cyprysiki, żywotnik i cisy 
oraz żywopłot grabowy. Naj-
starsze drzewa rosnące w parku 
mają ponad 140 lat. W południo-
wej części parku usytuowany jest 
plac zabaw.

Obok parku znajduje się 
zabytkowy kościół wybudo-
wany w XV wieku w Zębowi-
cach, a przeniesiony do Gliwic 
w 1926 r. (jeden z najlepiej 
zachowanych drewnianych 
kościołów na Górnym Śląsku).

Park im. Fryderyka 
Chopina, Centrum
Oaza miasta. Zdecydowa-

nie najbardziej popularny i być 
może najpiękniejszy gliwicki 
park. Na 5,8 ha w sercu miasta 
znajduje się przestrzeń do od-

poczynku (enklawy z ławkami, 
zieleńce, wiekowe drzewa) i ak-
tywności fizycznej: boisko, plac 

zabaw i siłownia pod chmurką, 
która powstała w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. W parku 
Chopina można posiedzieć 
przy fontannie, podziwiać głaz 
narzutowy oraz ciekawą ro-
ślinność: rododendrony, dęby, 
klony, lipy, buki, platany, topole, 
kasztanowce, miłorzęby, wiązy, 
jesiony, robinie, olsze, graby, 
po kilka leszczyn, głogów, oraz 
gatunki obce: ambrowiec, tu-
lipanowce, surmie i iglicznie. 
Z iglaków: cyprysiki, modrzewie, 
żywotniki, choina, cisy, świerk 
i jodła. W środkowej części 
parku rośnie pomnik przyrody 
– 250-letni dąb szypułkowy. 
Perełką parku jest Palmiarnia, 
jedno z ulubionych miejsc 
gliwiczan, którzy chętnie ją od-
wiedzają podczas niedzielnych 
spacerów. W Palmiarni znajdują 
się nie tylko rośliny różnych stref 
klimatycznych, ale też pawilony 
akwarystyczne z wieloma ga-
tunkami ryb świata. Pierwsze 
wzmianki o parku Chopina 
pochodzą z połowy XIX wieku. 
Jego aranżacja została opar-
ta o koncepcje C. J. Loudona  

i G. E. Haussmanna, który pro-
jektował parki i bulwary pary-
skie. Na terenie parku Chopina 
znajdują się rzeźby: dwa leżące 
lwy odlane z żeliwa w 1830 r. 
w Hucie Gliwice, pomnik „Gli-
wiczanom – ofiarom wojen 

i totalitaryzmów" oraz pomnik 
Fryderyka Chopina odsłonięty 
w 1949 r. W parku Chopina 
odbywają się imprezy miejskie, 
m.in. Parkowe Lato, Wieczór 
z Romami czy obchody dnia 
dziecka.

Park Szwajcaria,  
Stare Gliwice
W 1924 r. z zaniedbanego 

ogrodu teren został przekształ-
cony w park. Po latach funkcjo-
nowania park podupadł. Został 
zmodernizowany w 2013 r. przez 
Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych. Od tamtej pory mieszkańcy 
chętnie spacerują po gliwickiej 
Szwajcarii. Na powierzchni 4,4 
ha znajdują się, m.in. dwa stawy 
obsadzone roślinami wodnymi, 
mostek, plac zabaw, ścieżki 
z ławkami, siłownia na świeżym 
powietrzu, polanka na której 
można rozłożyć koc. Park zyskał 
dużo nowych nasadzeń krzewów 
i bylin.

Plac Grunwaldzki, 
Śródmieście
Kolejne miejsce wypoczyn-

ku w centrum miasta. Enklawa 
zieleni i spokoju. Ma powierzch-
nię 3,9 ha. Zadbano, aby każdy 
znalazł w parku coś dla siebie 
– znajdują się tu nie tylko urzą-
dzenia siłowe do aktywności 
w terenie, ale też ławki, boisko 
i plac zabaw. urocze miejsce 
chętnie odwiedzane jest przez 
gliwiczan. Latem w parku wy-
świetlane są filmy i bajki w ra-
mach kina plenerowego, a zimą 
park zdobi tunel świetlny, na 
tle którego mieszkańcy miasta 
chętnie się fotografują. Na tere-
nie parku znajduje się również 

cmentarz żołnierzy radzieckich 
utworzony w 1951 r. 

W Gliwicach jest też 236 ha 
lasów komunalnych oraz 181 
ha zieleńców, skwerów i tere-
nów nieurządzonych.  (mf)

Zielona strona Gliwic
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Chrobrego
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Starokozielski
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Chopina

Plac
Grunwaldzki

Park Szwajcaria
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„W POSZukIWaNIu...”

kOLORy 
MIaSTa

„uwięziona” sztuka – witraże
W czasie wakacji cykl „kolory miasta” zostanie zastąpiony tekstami zatytułowanymi „W poszukiwaniu…”. Celowo wykorzystałam 
tytuł autobiograficznej siedmiotomowej powieści Marcela Prousta „W poszukiwaniu straconego czasu”. Tak jak w przypadku ar-
cydzieła literatury francuskiej, każdy odcinek będzie poświęcony innej tematyce, ale razem będą tworzyły nierozerwalną całość. 
elementem wspólnym będą oczywiście Gliwice.

Jedna z części „W poszu-
kiwaniu straconego czasu”, 
„Uwięziona”, będzie patronować 
odkrywaniu secesyjnych gliwic-
kich witraży. Kruche piękno ‒ tak 
nazywa się te urokliwe elementy 
wystroju zabytkowych kamienic, 
ponieważ są delikatne i narażone 
na zniszczenia. Według wykazu, 
który opracowałam w 2000 roku, 
w kamienicach i budynkach uży-
teczności publicznej zachowało 
się około 80 witraży i przeszkleń 
witrażowych. Obecnie jest ich 
pewnie dużo mniej. „Uwięzione” 
we wnętrzach, niedostępne dla 
miłośników kolorowych zabyt-
ków, znikają. Oczywiście często 
właściciele doceniają ten urokli-
wy dodatek do wnętrz i proszą 
o pomoc w ich ratowaniu. Dlate-
go możemy jeszcze je zobaczyć, 
nie tylko na zdjęciach.

Pierwszy witraż, o którym nale-
ży wspomnieć, znajduje się w bu-
dynku przy ul. Bankowej. Wypełnia 
duże, prostokątne okno. Cztery 
kwatery tworzą jedną kompozycyj-
ną całość przedstawiającą eliptycz-
nie wijącą się wstęgę ozdobioną 
listkami i prawdopodobnie owo-
cami pigwy oraz czterolistnymi 
niebieskimi kwiatkami. Witraż zo-
stał wpisany do rejestru zabytków 
i jego ratowanie (konserwację) 
wsparł wojewódzki konserwator 
zabytków.

Następne jest późnosecesyj-
ne witrażowe przeszklenie, tym 
razem doświetlające mieszkanie, 
które znajduje się w kamienicy 
w pobliżu ul. Zwycięstwa. Przed-
stawia wazon z drzewkiem po-
marańczy oraz wijące się wstęgi 
i stylizowane niebieskie kwiaty 
w tle. Użyto różnego rodzaju 
szkła: lanego, fakturowanego, 
białego, barwionego oraz opa-
lizującego. Można je podziwiać, 
kiedy na korytarzu jest mrok, 
a w mieszkaniu zapali się świa-
tło. Tylko jak tam się dostać?

a czy tylko wnętrza 
kamienic w ten sposób 
ozdabiano? W gliwickich 
dawnych willach i pała-
cykach miejskich można 
zobaczyć całe witrażowe 
kompozycje.

Moim ulubionym jest witraż 
wysoki na dwie kondygnacje, 
doświetlający hol w obecnej 
przychodni lekarskiej przy ul. 
Lipowej. Przed wojną willa była 
wizytówką i reklamą architekta 
mającego tam swoją pracownię. 
Stylizowane motywy kwiatowe 
w stylu art deco składają się z wi-
jących liści i kwiatów w ciemnych, 
nasyconych barwach. Są to też 

jedne z nielicznych sygnowanych 
przeszkleń witrażowych w Gli-
wicach (syg. „AUSGEF. E. Lazar 
Ratibor”). Następna jest dawna 
willa, a obecnie przychodnia przy 
ul. Kozielskiej, która też może 
pochwalić się równie piękną 
ozdobą klatki schodowej. W tym 
przypadku przedstawiono włoski 
krajobraz. Cyprysy, wodospad 
i festony kwiatów. Ten witraż, 
w przeciwieństwie do poprzed-

nich, jest w jasnych, świetlistych 
kolorach – ugry, żółcie, wypłowia-
łe błękity przywodzą na myśl spa-
lony słońcem toskański krajobraz.

A co mówią o dawnym wła-
ścicielu willi przy ul. Banacha 3 
dekoracje witrażowe? Na tle wy-
konanym z przezroczystego szkła 
katedralnego centralnie umiesz-
czono medaliony. W górnym 
medalionie znalazły się symbole 
charakteryzujące zawód właścicie-
la willi (projektanta budowlańca) 
– kielnia, cyrkiel, ekierka. W bocz-
nych widnieją postacie: murarza 
i strycharza. Szklane kompozycje 
zostały podmalowane, aby uzy-
skać większy realizm rysunku.

Witraż z około 1910 roku dla 
odmiany umieszczono w nad-
świetlu drzwi wejściowych 
w kamienicy znajdującej się 
w dzielnicy Zatorze. Obrazuje 
on wschodzące słońce, najpeł-
niej oddaje letnią kanikułę. Jego 
kompozycja jest jeszcze secesyj-
na, ale już sposób przedstawie-
nia bliższy jest ekspresjonizmo-

wi. Obecnie szklany obraz jest po 
konserwacji. Prace sfinansowali 
mieszkańcy kamienicy.

Paw, lew, sowa ‒ co może je 
łączyć? Postacie tych zwierząt 
również zostały uwiecznione w gli-
wickich witrażach. Secesja wręcz 
lubowała się w symbolach. Być 
może projektant witrażu z dwoma 
pawiami miał na celu ukazanie 
symbolu piękna, próżności i pychy, 
a może tylko był urzeczony pięk-
nym ubarwieniem ptaka i esowato 
wijącymi się barwnymi ogonami. 
Nie jest mi znana pierwotna loka-
lizacja tego przeszklenia, obecnie 
znajduje się w jednym z domów 
w Sośnicy. Sylwetka lwa, może 
nie tak często wykorzystywana 
w secesji, znalazła się na witrażach 
w szkole przy al. Przyjaźni oraz 
w kamienicy przy ul. Chudoby. 
Witraże te są jednymi z najlepiej 
zachowanych barwnych prze-
szkleń. Stylizowaną głowę lwa wy-
konano ze szkła ornamentowego 
o zróżnicowanym wzorze. Witraże 
z ul. Chudoby zostały uratowane 
dzięki dotacji Miasta Gliwice. Mo-
tywu oczu sowich połączonych ze 
stylizowanym ornamentem roślin-
no-geometrycznym tak łatwo nie 
zobaczymy z bardzo prozaicznej 
przyczyny: znajdują się w oknach 
wychodzących na ślepe podwórze, 
w prywatnych mieszkaniach.

Obecnie niektóre z sym-
boli są dla nas trudne do 
odczytania, hermetyczna 
wiedza na temat rozu-
mienia symboliki szkla-
nych obrazów (witraży) 
powoduje, że dzisiaj 

odbieramy ich piękno 
zaledwie powierzchownie 
i raczej dosłownie.

Podobnie jak z wieloto-
mowym dziełem Prousta: jest 
znane, ale rzadko czytane. 
Ja, trochę ze wstydem mu-
szę się przyznać, też znam je 
powierzchownie. Wystarczy 
wspomnieć o lawinie refleksji, 
jaką wywołał smak magdalenki 
(ciastka) maczanej w herbacie 
i już można uchodzić za znawcę 
„W poszukiwaniu straconego 
czasu”.

 Ewa Pokorska
Miejski Konserwator 

Zabytków
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Drzewko pomarańczowe  
na witrażu w kamienicy,  
w pobliżu ul. Zwycięstwa

Hol w przychodni lekarskiej przy ul. Lipowej.

Witraże przy ul Banacha (w góry). Konserwacja siedmiu  witraży 
w budynku przy ul. Chudoby  (fot u dołu) została wykonana przez 
Wspólnotę Mieszkaniową przy wsparciu miasta Gliwice, które 
udzieliło dotację na ich ratowanie w 2011 r.

Fragment witraża przy  
ul. Bankowej
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CZWaRTek 7 LIPCa
 ■ godz. 17.30‒19.00: „Teatr tańca dla dorosłych”  

– warsztaty, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4‒5)

SOBOTa 9 LIPCa
 ■ godz. 10.00: Przystanek Śniadanie – śniadanie na tra-

wie w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Arty-
stów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 10.00 i 13.00: „A<18 Architektura owadów – od-
słona II” – warsztaty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.00: warsztaty twórcze i animacje dla dzieci 
w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Artystów 
Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina (alejka Forum)

 ■ godz. 16.00: „Praseči cirkus” – spektakl dla dzieci  
w wykonaniu Bra(t)ri v Tricku w ramach X Międzyna-
rodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park 
Chopina (alejka Forum)

 ■ godz. 18.00: spektakl grupy Cie Abozeta w ramach  
X Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicz-
nicy”, Rynek

 ■ godz. 19.00: Marcin Wyrostek Duo – koncert z cyklu 
„Filharmonia – muzyka w Jazovii”, Centrum Kultury 
Jazovia (wejście od ul. Średniej 12)

NIeDZIeLa 10 LIPCa
 ■ godz. 9.30: „Potrójne życie Wilhelma B.” – gra miejska, 

Rynek
 ■ godz. 11.00: „Parkujemy z Ulicznikami” – warsztaty 

żonglerskie w ramach X Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina (alejka 
Forum)

 ■ godz. 16.00: „Czerwony Kapturek” – spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Barnaby w ramach X Mię-
dzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, 
park Chopina (alejka Forum)

 ■ godz. 16.00: „Morskie memory” – tworzenie gry plan-
szowej, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00 i 19.00: „The Incredible Box” – spektakl 
w wykonaniu La Tal w ramach X Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 18.00: „Happy Feet: Tupot małych stóp 2”, „Bab-
cia Gandzia” – seanse w ramach Letniego Kina Plene-
rowego, skwer Nacka

ŚRODa 13 LIPCa
 ■ godz. 19.00: Szymon Nehring – koncert z cyklu „Filhar-

monia – muzyka w Jazovii”, Centrum Kultury Jazovia 
(wejście od ul. Średniej 12)

Johann Sebastian Bach to jeden z najważniejszych kompozytorów barokowych. Jego  
bogata twórczość i projekty inspirowane jego muzyką zostaną zaprezentowane podczas  
XVII Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego. Wystąpią m.in. Marcin Świątkiewicz, Nicola 
Wemyss, Lilia Slavny, Consortium Sedinum i Nikola kołodziejczyk Orchestra.

Jak co roku w naszym mieście odbędą się koncerty 
muzyki dawnej, m.in. organowej i klawesynowej. W tej 
edycji obok utworów Bachów, zaznaczona zostanie też 
postać Johanna Gottlieba Goldberga, niemieckiego 
kompozytora i klawesynisty.

Koncert inaugurujący XVII Gliwicki Festiwal 
Bachowski odbędzie się 14 lipca o godz. 19.00. 
W ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela (ul. 
Jagiellońska 19a) wystąpi Marcin Świątkiewicz, znako-
mity klawesynista, który wykona „Wariacje Goldber-
gowskie” J. S. Bacha. W utworze zostały zastosowane 
rozmaite techniki klawesynowe – pasaże, gamy, złożo-
na polifonia. Upodobanie Marcina Świątkiewicza do 
improwizacji z pewnością zaowocuje barwną i swo-
bodną interpretacją jednej z najbardziej znanych form 
wariacyjnych w muzyce.

17 lipca o godz. 20.15 w kościele pw. Wszystkich 
Świętych (ul. Kościelna 4) wystąpią: Nicola Wemyss 
(mezzosopran), Lilia Slavny (skrzypce barokowe), 
Anna Katyńska (wiolonczela barokowa) i Cvetanka 
Sozovska (klawesyn). W programie koncertu są utwory  
J. S. Bacha i J. G. Goldberga. ‒ Obecność tych artystek 
gwarantuje wiele wrażeń, zarówno w znanych ariach 
z bachowskich kantat pasji i mszy, jak też w baroko-

wych sonatach na skrzypce – mówi Piotr Oczkowski, 
dyrektor festiwalu.

23 lipca o godz. 20.00 w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2) odbędzie 
się „Rodzinne Muzykowanie”. Tytus Wojnowicz (obój 
barokowy), Robert Bachara (skrzypce barokowe), 
Agnieszka Świątkowska (skrzypce barokowe) oraz 
Consortium Sedinum i Urszula Stawnicka wykonają 
utwory Johanna Sebastiana, Johanna Bernharda i Carla 
Philippa Emanuela Bachów.

Na zakończenie festiwalu, 26 lipca, w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) odbędzie się koncert „Barok 
progresywny”. Nikola Kołodziejczyk Orchestra wyko-
na niezwykłą suitę barokowo-jazzową z wykorzysta-
niem instrumentów tradycyjnych. Oryginalny projekt 
muzyczny i nagrany za jednym podejściem album 
zdobyły bardzo dobre recenzje i nagrody, m.in. Fry-
deryka 2016 za Jazzowy Album Roku. Koncert, który 
nie mieści się w tradycyjnych klasyfikacjach, rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Dla miłośników niebanalnych 
dźwięków – obecność obowiązkowa.

Festiwal odbywa się dzięki wsparciu finansowemu 
Miasta Gliwice, jego organizatorem jest KIK.  (mm)

Zacznij od Bacha

Wieczór pełen  
dobrych dźwięków

Jack DeJohnette to legendarny perkusista, który współpracował z największymi jazzma-
nami. Na scenie Jazovii wystąpi z Ravim Coltranem i Mattem Garrisonem. Perkusja, sakso-
fon i bas – to będzie muzyczne wydarzenie sezonu!

Koncert DeJohnette – Coltrane – Garrison to jeden z naj-
mocniejszych punktów tegorocznego cyklu „Filharmonia 
– muzyka w Jazovii”. 15 lipca o godz. 19.00 w Centrum 
Kultury Jazovia (wejście od ul. Średniej 12) usłyszmy trio 
niezwykle energetycznych muzyków, z których każdy gra 
z pasją i w swoim wyjątkowym stylu.
Jack DeJohnette należy do światowej czołówki perku-
sistów jazzowych. Grał z Milesem Davisem, Johnem 
Coltranem, Stanem Getzem, Herbiem Hancockiem 

i nie był tylko dochodzącym muzykiem. Bardzo często 
wpływał na kształt wykonywanych utworów. W Ja-
zovii zagra z synem Johna Coltrane’a, Ravim oraz 
Mattem Garrisonem. Wszyscy muzycy mają duże 
doświadczenie sceniczne, a ich energia świetnie ze 
sobą współbrzmi.
Cykl „Filharmonia – muzyka w Jazovii” jest organi-
zowany przez Forum Integracji Kultury. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.  (mm)
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JuBILeuSZe / OGŁOSZeNIa

30 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się kolejne uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków świętujących Złote Gody odznaczono medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez prezydenta RP, a parom świętującym Diamentowe Gody wręczono okolicznościowe dyplomy. W gronie świętujących Złote 
Gody znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):  Łucja i karol Bodach, urszula i Werner Choroba, Maria i adam Cisowscy,  Bogusława i antoni Graczyk, Maria i Piotr klonek, 
anna i Janusz król, krystyna i Wiesław król, Barbara i kazimierz  kujawscy, urszula i Stanisław Nowak, alicja i adam Sedlaczek, Leokadia i Piotr Sopalla, Teresa i Jarosław 
Śliwińscy, anna i edmund Walusiak, urszula i Horst Wilk, Janina i Zbigniew Wiśniowscy, Maria i Mieczysław Wojciechowscy, Irena i edward Zielińscy, Janina i Marian Żak. 
Odznaczenia przyznano również nieobecnym (w kolejności alfabetycznej): Janinie i Józefowi kusimierek, Halinie i Mieczysławowi Malczak, Oldze i Wasiliosowi Nastos, 
annie i Henrykowi Palaczyńskim, alicji i Henrykowi Rybickim. W gronie małżeństw świętujących Diamentowe Gody znaleźli się Maria i Stanisław Durek.
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta Gliwice na  
2016 rok. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym Za-
rządu Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością w Gliwicach.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy 
z wnioskodawcą i wydzierżawienie nieru-
chomości stanowiącej własność miasta 

Gliwice, położonej przy ul. Rolników na czas 
nieoznaczony.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, 
nieruchomości stanowiącej własność mia-
sta Gliwice, położonej w Gliwicach przy 
ulicy Pszczyńskiej i ulicy Pocztowej. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia kolejnej 
umowy dzierżawy z wnioskodawcą i wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowią-
cej własność miasta Gliwice, położonej 
przy ul. Czajki oraz przy ul. Bekasa, na 
okres 20 lat.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie w drodze zamiany nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gliwice po-
łożonych w rejonie ul. Akademickiej.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym dzierżawcą, nierucho-
mości stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży na poprawę zagospodarowa-
nia nieruchomości przyległej przeznaczonej 
na cele mieszkaniowe.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżaw-
cą i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
położonej przy ulicy Górnych Wałów, na 
okres 20 lat.

12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do 
kategorii dróg powiatowych niektórych ulic 
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkła-
du godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie miasta Gliwice.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach prowadzonych przez Mia-
sto Gliwice.

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia kryteriów naboru do 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gli-
wice na drugim etapie postępowania rekru-
tacyjnego oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów.

16. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie Statutu Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

17. Projekt uchwały w sprawie przekazania 
skargi według właściwości.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej w dn. 7 lipca br. oraz Miejskim Serwi-
sie Informacyjnym w kolejnym numerze, który 
ukaże się 14 lipca br.

PLaNOWaNy PORZĄDek SeSJI RaDy MIaSTa
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 14 lipca 2016 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
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OGŁOSZeNIa
nieruchomości

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

mieSZKALne

uŻYTKoWe

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

II Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
obejmującej zabudowaną 
• działkę nr 607/3, obręb kłodnica, o powierzchni 

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

Termin rokowań: 26 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 975 000,00 zł
* Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054), nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
Zaliczka: 97 500,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów 
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty 
zaliczki: 20 lipca 2016 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki: 
• dz. nr 619/1, GL1G/00103971/6; 
• dz. nr 619/2, GL1G/00103971/6; 
• dz. nr 619/3, GL1G/00103972/3; 
• dz. nr 619/4, GL1G/00103973/0; 
• dz. nr 619/5, GL1G/00103974/7; 
• dz. nr 619/8, GL1G/103977/8; 
• dz. nr 619/9, GL1G/00103978/5; 
• dz. nr 619/10, GL1G/00103979/2; 
• dz. nr 619/11, GL1G/00103980/2; 
• dz. nr 619/12, GL1G/00103981/9; 
• dz. nr 619/13, GL1G/00103982/6; 
• dz. nr 619/14, GL1G/00103983/3; 

• dz. nr 619/15, GL1G/00103984/0; 
• dz. nr 619/16, GL1G/00103985/7; 
• dz. nr 619/17, GL1G/00103986/4; 
• dz. nr 619/18, GL1G/00103987/1; 
• dz. nr 619/19, GL1G/00103988/8; 
• dz. nr 619/20, GL1G/00103989/5; 
• dz. nr 619/21, GL1G/00103990/5; 
• dz. nr 619/22, GL1G/00103991/2; 
• dz. nr 10, GL1G/00032894/3, obręb Żerniki Las, 

o łącznej pow. 2,0010 ha, położone pomiędzy 
ulicami Tarnogórską i Józefa elsnera w Gliwicach.

Termin przetargu: 25 lipca 2016 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 4 647 382,52 zł
*Cena wywoławcza jest ceną brutto i zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz.1054).
Wadium: 464 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2016 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości, położonej na płd. od ul. Myśliwskiej/przy 
ul. Myśliwskiej w Gliwicach, oznaczonej jako 
• działka nr 539/3 obr. Szobiszowice o pow. 4,1471 

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

Termin przetargu: 8 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 10 100 000,00 zł
*Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Wadium: 1 010 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2016 r.

nieruchomości nA SPrZeDAŻ

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

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

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice 

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

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy 
ogłoszeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,

• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

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

Straż Miejska w Gliwicach Wydział Organizacyjno-Finansowy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

 „kandydat na stanowisko urzędnicze: aplikant lub młodszy strażnik”.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termnie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres w terminie  

do 18 lipca 2016 r. do godziny 12.00.
Planowany termin testu merytorycznego, testu ze sprawności fizycznej, rozmowy z psychologiem, rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne  
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-83.

oferTY PrAcY

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

• magazynier – wykształcenie min. zawodowe, 
min. rok doświadczenia w transportowaniu 
materiału, uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych/suwnic z poziomu "0", praca przy 
obsłudze wózka/suwnicy, ruch towarów na 
regałach wysokiego składowania, obsługa 
procesów przyjęć, wydań, składowania, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• higienistka stomatologiczna – wykształcenie 
średnie kierunkowe, prowadzenie higieniza-
cji pacjentów, dwie zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice;

• opiekunka w żłobku – wykształcenie wyższe 
– pedagog wczesnoszkolny, doświadczenie 
w opiece nad dziećmi do lat trzech, zamiło-
wanie do pracy z dziećmi, odpowiedzialność, 

energia w działaniu, umowa na okres próbny, 
miejsce pracy Gliwice;

• kierowca kat. C+e – wykształcenie, doświad-
czenie: brak wymagań, mile widziana obsługa 
HDS, trasy krajowe;

• toromistrz – wykształcenie zawodowe/śred-
nie, 2 lata doświadczenia w pracy na podob-
nym stanowisku, uprawnienia toromistrza, 
kierowanie robotami kolejowymi, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• krawcowa – wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie w wykonywaniu przeróbek 
krawieckich i handlu, umiejętność sprzeda-
ży bezpośredniej, wysoka kultura osobista, 
dyspozycyjność, praca po 12 godzin lub 8 

godzin, w zależności od możliwości pracow-
nika, miejsce pracy: Gliwice, C.H. FORUM;

• mechanik samochodów ciężarowych – wy-
kształcenie: brak wymagań, doświadczenie 
zawodowe, naprawa samochodów ciężaro-
wych, dwie zmiany, miejsce pracy: Knurów;

• lider zmiany – wykształcenie min. zawodo-
we, znajomość j. angielskiego na poziomie 
średnio-zaawansowanym, mile widziane do-
świadczenie w pracy w firmie produkcyjnej, 
nadzór nad przebiegiem produkcji zgodnie 
z założonym procesem, optymalizacja proce-
sów produkcyjnych, dbanie o terminowość, 
jakość i efektywność procesów produkcyjnych, 
raportowanie wyników pracy do przełożonego, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Oferty z 30 czerwca 2016 r

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

 □ uL. STaSZICa 25, lokal nr 2, I piętro, II piętro 
(poddasze), pow. 45,94 m2 + piwnica – 4,52 m2 +  
pomieszczenie na poddaszu 6,49 m2 1 pokój, kuch-
nia, WC na I piętrze; pokój na II piętrze (poddasze) 
połączone klatką schodową
Termin przetargu: 14 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 700,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 12 lipca 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddz. 
2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2016 r.

S P R O S T O W A N I E
W ogłoszeniu zawierającym dane dotyczące loka-
lu przy ul. Staszica 25 opublikowanym w Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice 16.06, 23.06 
oraz 30.06.2016 r., błędnie została podana infor-
macja dotycząca składu lokalu. Lokal obejmuje  
1 pokój, kuchnię, WC na I piętrze; pokój na II piętrze 
(poddasze) połączone klatką schodową, a nie jak po-
dano w ogłoszeniu – 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój.

 □ uL. DaSZyŃSkIeGO 46, lokal nr 9, poddasze, 
pow. 28,11 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój,  
z dostępem do WC usytuowanego na korytarzu 
(w częściach wspólnych)
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 46 500,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
Oddz. 2 przy ul. Andersa 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

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

 □ uL. GRODOWa 22, lokal nr 5, I piętro, pow. 18,93 m2  
+ piwnica – 3,77 m2, 1 pokój, kuchnia i łazienka
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 100,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 14.30 do 14.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. STaNISŁaWa CHuDOBy 6a, lokal nr 2a, 
I piętro, pow. 55,59 m2, 2 pokoje, kuchnia,  
łazienka z WC
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 5 sierpnia 2016 r. od godz. 12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.25 do 10.35 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. FRyDeRyka CHOPINa 11, lokal nr 8, III piętro, 
pow. 93,93 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
8.30 do 8.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. ZWyCIĘSTWa 38, lokal nr 9, IV piętro,  
pow. 61,68 m2 + piwnica – 6,29 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, pomieszczenie gospodarcze i przedpokój
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 13.15 do 13.30
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97))
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. PSZCZyŃSka 88, lokal nr II, parter,  
pow. 36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.00 
do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 przy 
ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ uL. kOPaLNIaNa 4a, lokal nr 6, II piętro – pod-
dasze, pow. 30,71 m2 + 9,41 m2, 2 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 900,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.45 
do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 2 
przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ uL. kOPaLNIaNa 4a, lokal nr 5, II piętro – podda-
sze, pow. 28,91 m2 + 12,14 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł

Dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 9.45 
do 10.00 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz.  
2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ uL. kOSÓW, garaż nr 2, parter, pow. 17,55 m2,  
1 pomieszczenie
Termin przetargu: 21 lipca 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 600,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 19 lipca 2016 r. od godz. 12.00 
do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 15 lipca 2016 r.

 □ aL. WOJCIeCHa kORFaNTeGO 32, lokal nr 7, parter, 
pow. 42,50 m2 + piwnica – 2,83 m2, 3 pomiesz-
czenia
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
8.10 do 8.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. kSIĘCIa ZIeMOWITa 19, lokal nr 11, III piętro, 
pow. 46,15 m2 + piwnica – 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od 
godz. 12.10 do 12.20 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. kaCZyNIeC 6, lokal nr 4, III piętro,  
pow. 26,09 m2 + piwnica – 2,56 m2 + WC – 0,52 m2,  
2 pomieszczenia
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 8 sierpnia 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15 
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 
9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. kSaWeReGO DuNIkOWSkIeGO 14, lokal nr I, 
parter, pow. 28,31 m2, 2 pomieszczenia, korytarz

Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 500,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od 
godz. 11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

 □ uL. kRÓLOWeJ BONy 10, garaż nr G-3, parter,  
pow. 16,50 m2, 1 pomieszczenie
Termin przetargu: 18 sierpnia 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.30 do 9.45
(dodatkowy termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od 
godz. 11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 11 sierpnia 2016 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pup.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIa

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont obiektów zasobu komunalnego  
– remont elewacji budynku  

przy ul. kościuszki 25  
oraz montaż śniegołapów  

w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Termin składania ofert: 11 lipca 2016 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2016 r. o godz. 10.00.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Przetargi/zamówienia publiczne urzędu Miejskiego.

nieruchomości

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

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

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

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 115/2016 do 13 lipca 2016 r.
•	 nr 119/2016 do 19 lipca 2016 r.
•	 nr 120/2016 do 19 lipca 2016 r.

•	 nr 121/2016 do 20 lipca 2016 r.
•	 nr 122/2016 do 19 lipca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 114/2016 do 13 lipca 2016 r.
•	 nr 116/2016 do 14 lipca 2016 r.

•	 nr 117/2016 do 15 lipca 2016 r.
•	 nr 118/2016 do 15 lipca 2016 r.

zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
•	 nr 16/SP/2016 do 13 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

DzU z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

wynajęcia:
•	 nr 412–413, 420 do 19 lipca 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 415–419 do 15 lipca 2016 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

informuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

informuJe,

KomuniKAT

PreZYDenT miASTA GLiWice
oGŁASZA

PreZYDenT miASTA GLiWice
oGŁASZA

8 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I 
ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gliwicach przy ul. Witkiewicza 
38b, obręb Zatorze, obejmującej działki nr 521/2 o pow. 0,0033 ha i nr 522/2 o pow. 0,0209 ha, zapisanych w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00034620/6 wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowy, na rzecz podmiotów lub ich następców 
prawnych, którzy dokonali zabudowy tego gruntu. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 400,00 zł
Wadium: 4740,00 zł
Minimalne postąpienie: 480,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VaT na pod-
stawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dzu z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej zbywanej nieru-
chomości, do wylicytowanej ceny będzie doliczone wynagrodzenie 
w wysokości 5335,19 zł brutto, z tytułu ustanowienia służebności 
przejścia i przejazdu po działkach miasta Gliwice, zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2953/16 z 20 czerwca 
2016 r. ustanowienie służebności nastąpi w dniu sprzedaży działek 
gruntu nr 521/2 i nr 522/2, Obr. Zatorze.
Podstawę sprzedaży nieruchomości stanowi Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM – 2327/2016 z 8 lutego 2016 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z nieod-
płatnym przeniesieniem własności zabudowy, położonej w Gliwicach 
w obrębie Zatorze, przy ul. Witkiewicza 38b, obejmującej działki:  
nr 521/2 i nr 522/2 o łącznej powierzchni 0,0242 ha, księga wieczysta 
GL1G/00034620/6, w trybie ustnego przetargu ograniczonego do 
właścicieli lub ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy 
gruntu gminnego.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (tj. DzU z 2014 r., poz. 1490 ) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774).
Wybór formy przetargu ograniczonego do ww. podmiotów prawa 
następuje z uwagi na fakt, że nieruchomość publiczna została zabudo-
wana budynkiem użytkowym, którego wartość znacznie przekracza 
wartość zajętej na ten cel działki gruntu i w związku z tym, miasto 
Gliwice jako właściciel gruntu ma prawo żądać, na podstawie art. 
231 § 2 Kodeksu cywilnego, aby ten kto dokonał zabudowy nabył od 
niego zajęty grunt za odpowiednim wynagrodzeniem.
Opis nieruchomości: 
Nieruchomość stanowią działki nr 521/2 i nr 522/2 o łącznej  
pow. 0,00242 ha. 
Kształt działek regularny, zbliżony do kwadratu. Teren nie ogrodzony. 
Na działce nr 522/2 znajduje się kiosk handlowo-usługowy o pow. 
użytkowej 45 m², (budynek murowany, jednokondygnacyjny, nie 
podpiwniczony, trwale związany z gruntem). Zabudowy gruntu 
dokonano na podstawie pozwolenia na budowę Nr 416/WAB/83 
z 26 września 1983 r. Budynek nie stanowi własności miasta Gliwice. 
Nabywający będzie zobowiązany do wykonania, własnym stara-
niem i na własny koszt zjazdu, celem zapewnienia dostępu do ulicy 
Witkiewicza dla nabywanej nieruchomości. Wykonanie nowego 
zjazdu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, co jednak powinno zostać poprzedzone złożeniem 
w tej Jednostce stosownego wniosku, gdyż warunki włączenia nie-
ruchomości do ruchu drogowego, rozpatrywane są indywidualnie 
i uzależnione są od natężenia ruchu.  Ponadto, w przypadku realizacji 
ww. inwestycji konieczna może się okazać wycinka istniejących drzew, 
co z kolei może wymagać zezwolenia Prezydenta Miasta.
Nieruchomość posiada dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Działki obciążone są nieograni-
czonymi w czasie służebnościami przesyłu, na rzecz Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Gliwicach. 
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga 
uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieru-
chomości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za 
wady ukryte zbywanej nieruchomości gruntowej. 
Odwodnienie wód z terenu działek w gestii właściciela.
Odprowadzanie wód opadowych pod warunkiem:
• zakazu zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich 

w oparciu o art. 29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (tj. DzU 
z 2015 r., poz. 1422),

• zakazu szkodzenia na podstawie § 29 ustawy z 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (tj. DzU z 2015 r., poz. 469 ze zm.).

Działki podłączone są do kanalizacji deszczowej. 
Obowiązkiem właściciela są remonty, utrzymanie i zapewnienie 
drożności przyłącza kanalizacji deszczowej na całej jego długości do 
miejsca włączenia do kanału głównego.
Obowiązkiem właściciela jest ponadto, utrzymywanie czystości 
i porządku na przedmiotowej nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po wschodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego min. działki nr 521/2 
i 522/2, obr. Zatorze, oznaczony jest symbolem: 
2 MWu – co oznacza:

Tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabu-
dowy – istniejące
§ 1. Dla obszaru oznaczonego symbolami od 1 MWU do 8 MWU 
obowiązują następujące ustalenia:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące 
obsłudze mieszkańców,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, bud. pomocnicze),
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Ponadto przedmiotowy teren w niewielkiej części ozn. symb. 039 
KDD 1/2, co oznacza min.: ulice dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe
Ponadto, teren objęty jest zasięgiem granic obszaru rewitalizacji.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego 
terenu. uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 15 lipca 2010 r. , opubl. w Dz. urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908, dostępna jest na stronie 
internetowej urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu (zakładka: 
Prawo lokalne-uchwały Rady Miejskiej, akty prawa miejscowego).
Wadium:
Udział w przetargu mogą brać podmioty lub ich następcy prawni, 
którzy dokonali zabudowy gruntu i którzy wniosą wadium w wyso-
kości 4740,00 zł w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Przetarg ustny 
ograniczony, dz. nr 521/2 i nr 522/2, obręb Zatorze, imię i nazwisko 
oraz PESEL osoby, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 
w dniu 3 sierpnia 2016 r. 
Osoba przystępująca do przetargu powinna złożyć w tutejszym 
Urzędzie do dnia 3 sierpnia 2016 r. oryginały, bądź potwierdzone 
za zgodność z oryginałem dokumenty świadczące o wybudowaniu 
ze środków własnych lub poprzedników prawnych budynku znaj-
dującego się na dz. nr 521/2 i nr 522/2, Obr. Zatorze, ewentualnie 
dokumentów dotyczących nabycia zabudowy (w przypadku na-
stępstwa prawnego).
Wpłata wadium oraz złożenie wymaganych dokumentów dotyczą-
cych zabudowy oznacza wolę oferenta przystąpienia do przetargu.
Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczest-
nictwa w przetargu będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń 5 sierpnia 
2016 r. w siedzibie Urzędu w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
przy ul. Jasnej 31A.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, 
• przepadkowi jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od 

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości;
• złożenie w wymaganym terminie dokumentów świadczących 

o wybudowaniu ze środków własnych lub poprzedników praw-
nych budynku znajdującego się na zbywanej nieruchomości 
gruntowej;

• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu;

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

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzieli 
pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w godzinach 
przyjęć: pn, wt., śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00, 
pok. 17, tel. 32/238-64-09.
Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zawarcia umowy 
notarialnej do 7 września 2016 r.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu w zakładce BIP: Ogłoszenia 
i Komunikaty/Nieruchomości i inne przetargi/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A.

6 września 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej 
części nieruchomości, stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Żeromskiego 48, oznaczonej 
jako działka nr 1493/2 obręb Sośnica o powierzchni 0,0461 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00046196/1.
zany jest do zapoznania się z zapisami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. 
uchwała nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 
lipca 2010 r. , opubl. w Dz. urzędowym Województwa Śląskie-
go nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908, dostępna jest na 
stronie internetowej urzędu Miejskiego – www.gliwice.eu 
(zakładka: Prawo lokalne-uchwały Rady Miejskiej, akty prawa 
miejscowego).
Cena wywoławcza nieruchomości*: 134 300,00 zł
Wadium: 13 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1350,00 zł
*Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług - tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.
Sprzedaż odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490) oraz ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
31 maja 2016 odbył się I ustny przetarg nieograniczony, który 
zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i kW:
Działka oznaczona numerem 1493/2 obręb Sośnica zapisana jest 
w księdze wieczystej nr GL1G/00046196/1. Sprzedaży podlega 
prawo własności zabudowanej działki nr 1493/2 obręb Sośnica, 
o powierzchni 0,0461 ha, użytek: „B” – tereny mieszkaniowe.
2. Opis nieruchomości: 
Działka nr 1493/2 obręb Sośnica położona jest w Gliwicach przy 
ul. Żeromskiego 48. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do 
prostokąta i stanowi teren nieogrodzony (z ogrodzenia zostały 
pojedyncze słupki betonowe, natomiast ogrodzenie oddzielające 
przedmiotową działkę od działki nr 1499 nie przebiega w granicy 
– przyszły właściciel działki nr 1493/2 zobowiązany zostanie do 
usytuowania ogrodzenia w granicy).
Otoczenie nieruchomości stanowią domy mieszkalne jedno i wie-
lorodzinne, garaże oraz szkoła. Przystanki komunikacji miejskiej 
usytuowane są wzdłuż ul. Sikorskiego.
Działka nr 1493/2 obręb Sośnica zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 168,92 m2.  
Stan techniczny i funkcjonalny budynku ocenia się jako zły. 
Budynek wymaga kapitalnego remontu. Ze względu na brak 
schodów oraz zły stan stropów nie ma możliwości wejścia na 
piętro. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno
-kanalizacyjną. W południowej części działki znajduje się również 
obiekt murowany.
Na działce nr 1493/2 znajduje się słup energetyczny niskiego 
napięcia. W pobliżu nieruchomości przebiegają następujące 
uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektro-
energetyczna oraz teletechniczna (w ul. Żeromskiego) oraz sieć 
ciepłownicza (zlokalizowana na południe od działki 1493/2). 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić 
bezpośrednio z ich dostawcami.
W księdze wieczystej GL1G/00046196/1 widnieje zapis dotyczący 
służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z części 
obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej – Gliwice spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Gliwicach – przedmiotowa służebność nie 
obejmuje swoim zasięgiem terenu działki nr 1493/2.
W granicach przedmiotowej nieruchomości, wzdłuż zachodniej 
granicy działki przechodzi kanał kanalizacji deszczowej KD200. 
Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz 
właściciela działki 1493/1 – (działka stanowi własność miasta 
Gliwice), zapisanej w KW nr GL1G/00046196/1, nieodpłatna, 
nieograniczona w czasie służebność w pasie o szerokości 1,5 m 
(wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości), celem umożliwienia 
wejścia na działkę w celu przeprowadzenia napraw lub prac kon-
serwacyjnych. Całkowita powierzchnia służebności – ok. 45,50 m2.
Istnieje możliwość włączenia do ruchu drogowego z działki 1493/2 
poprzez działkę 1493/1 (przeznaczoną pod pas drogi publicznej), 
nowo projektowanym zjazdem do drogi publicznej – ul. Żeromskie-
go, zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu. Warunki włączenia 
nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przezna-
czenia oraz natężenia i struktury ruchu.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica-Pół-
noc (uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143  
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), teren położony w Gliwicach przy 
ul. Żeromskiego 48, obejmujący działkę nr 1493/2 obręb Sośnica, 
oznaczony jest symbolem:
– 37 MW – co oznacza: 
tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

dla którego ustalono następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
   a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
   a) usługi.
W obowiązującym planie miejscowym przedmiotowa nierucho-
mość znajduje się w granicach obszaru górniczego „Sośnica III”, ob-
szaru rewitalizacji i częściowo – strefy ochrony konserwatorskiej . 
Ponadto, budynek przy ul. Żeromskiego 48 jest budynkiem ob-
jętym ochroną w planie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowa-
nia terenu w granicach, którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość.
Istnieje możliwość oględzin budynku w dniach: 9 sierpnia 2016 r. 
o godz. 10.00 oraz 30 sierpnia 2016 o godz. 10.00 - po uprzednim 
zgłoszeniu takiej chęci pod numer tel. 32/338-64-11 (lub 32/338-
64-10; 32/338-64-12) - referat Zbywania Nieruchomości, na co 
najmniej dwa dni przed terminem wizji.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Wadium:
Wadium w wysokości 13 500,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem prze-
lewu „Przetarg, dz. nr 1493/2 obręb Sośnica”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 1 września 2016 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny 

nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgo-
wania – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność 
obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomoc-
nictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość;

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;

• w przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.  Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 6 października 2016 r. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny 
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu 
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (tj. DzU z 2014 r., poz. 1380 
z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości- 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

PreZYDenT miASTA GLiWice
ZAWiADAmiA
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OGŁOSZeNIa

oferTY PrAcY

KomuniKATY

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 
artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, pn.

Wykonanie robót budowlanych w budynku 
fitness w ramach inwestycji pn. „Budowa 

nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej 
PODIuM w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 19 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2016 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 
artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, pn.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego  
w ramach inwestycji pn. „Budowa nowocze-
snej hali widowiskowo-sportowej PODIuM  

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

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w trybie 
artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, pn.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowla-
nych polegających na rozbudowie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej w ramach inwestycji pn. 

„Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-spor-
towej PODIuM w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 26 lipca 2016 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 lipca 2016 r. o godz. 12.00

Przedsiębiorstwo  
komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego  
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM, Sp. o.o.  

w Gliwicach” w sprawie:

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

ul. Chorzowska 150”.
Termin składania ofert: 12 lipca 2016 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2016 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwo  
komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego – zamówienie 
sektorowe w sprawie:

,,Dostawa dziewięciu fabrycznie nowych niskopod-
łogowych dwuosiowych autobusów komunikacji 

miejskiej w 2016 roku dla PkM, Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 8 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30

Przedsiębiorstwo  
komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego – zamówienie 
sektorowe w sprawie:

,Wykonanie prac konserwacyjno-naprawczych  
wraz z wymianą złóż filtracyjnych oraz  

czyszczenie zbiorników podziemnych myjni  
automatycznej LFO CeCCaTO  

na terenie PkM, Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 11 lipca 2016 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 11 lipca 2016 r. o godz. 11.00

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu przetarg nieograniczony, pn.:

Budowa budynku parkingu wielopoziomowego wraz ze wzmocnie-
niem podłoża gruntowego oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie 

ulic Mikołowskiej i Dunikowskiego w Gliwicach.
Termin składania ofert: 14 lipca 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 14 lipca 2016 r. o godz. 9.15

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu – przetarg nieograniczony, p.n.:

Wykonywanie awaryjnych i bieżących remontów: konstrukcji budowla-
nych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewa-

nia i ciepłej wody, instalacji elektrycznych w budynkach TBS, budyn-
kach Gminnych (wg wykazu) oraz mieszkaniach TBS we Wspólnotach 
Mieszkaniowych (wg wykazu) zarządzanych przez Zarząd Budynków 

Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

Termin składania ofert: 15 lipca 2016 r. do godz. 9.00. 
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2016 r. o godz. 10.00.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Śląskie Centrum Logistyki Sa  
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierowca C+e (kółka PL-De)
Siedziba firmy: Gliwice nr ref.: PL-DE/MSI/2016 

Oferujemy:
• pracę w stabilnej i dynamicznie  

rozwijającej się firmie istniejącej na rynku 
od 27 lat,

• nowoczesny tabor:  DAF XF 460 FT, SSC 
(2016),

• pracę w systemie 3/1,
• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu 

o płacę zasadniczą, diety, ryczałty za nocleg, 
MILOG, premie, itp.,

• pakiet świadczeń pozapłacowych w postaci 
opieki medycznej lub programu sportowo
-rekreacyjnego,

• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych 

świadczeń należnych,
• szkolenia wprowadzające,
• miłą atmosferę pracy. 

Wymagania:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie,
• dyspozycyjność,
• oświadczenia o niekaralności,
• posiadanie uprawnień do przewozu ADR 

będzie dodatkowym atutem.

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

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Gliwicach ul. Sikorskiego 134,

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Instruktor terapii zajęciowej

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach ul. Sikorskiego 134.

Niezbędne wymagania stawiane kandy-
datom:
• wykształcenie średnie, policealna szkoła od-

powiedniej specjalności,
• co najmniej półroczny staż pracy na stanowi-

sku, na którym kandydat miał bezpośredni 
kontakt z osobami z zaburzeniami psychicz-
nymi,

• umiejętność pracy w zespole, 
• samodzielność w realizacji powierzonych 

zadań,
• sumienność, uczciwość.
Zadania wykonywane na stanowisku:
• organizowanie i prowadzenie zajęć warsz-

tatowych w pracowni stolarskiej, treningów 
wspomagających aktywizację uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gli-
wicach,

• prowadzenie obowiązującej dokumentacji 
i obserwacji uczestnikow, uczestniczenie 
w pracach zespołu wspierająco–aktywizu-
jącego,

• współtworzenie planów wspierająco-akty-
wizujących, dokonywanie okresowej oceny 
efektów prowadzonej terapii wspierająco-ak-
tywizujacej.

Wymagane dokumenty:
CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotych-
czasowego przebiegu pracy zawodowej, kserokopie 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje kan-
dydata.
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do 
25 lipca 2016 r. w siedzibie Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gliwicach ul. Sikorskiego 134.

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa oświetlenia na Osi Politechniki – ul. akademicka  
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 15 lipca 2016 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2016 r. do godz. 9.30.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/zamówienia publiczne urzędu Miejskiego.

PreZYDenT miASTA GLiWice
oGŁASZA

OBWIeSZCZeNIe PReZyDeNTa MIaSTa GLIWICe
aB.6740.7.1.2016

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2015 r. poz. 2031)  
zawiadamia się, że na wniosek z 8 czerwca 2016 r.:

Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

p.n.:
„Rozbudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego-Jasnogórskiej-

kozielskiej-Wieczorka-Jana III Sobieskiego w Gliwicach”
(ul. Daszyńskiego – droga powiatowa nr 7234 S,  
ul. Jasnogórska – droga powiatowa nr 7231 S,  

ul. kozielska – droga powiatowa nr 7200 S, 
ul. Wieczorka – droga powiatowa nr 7232 S,  

ul. Jana III Sobieskiego – droga powiatowa nr 7231 S),

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach:
1. Działki objęte inwestycją drogową (przed ich podziałem): 

Obręb kłodnica: 
314, 315; 
Obręb Nowe Miasto: 
594, 1688, 1702, 1703, 1750, 1751; 

Obręb Stare Miasto: 
223/2, 224, 1717, 1721, 1724, 1732, 1733, 1734, 1735, 
1742;

2. Działki, poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, podle-
gające ograniczeniu w korzystaniu, w związku  
z obowiązkiem budowy sieci uzbrojenia terenu: 
Obręb Nowe Miasto: 
1688, 1702.

Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać 
się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój 
nr 532 na V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy 
wnieść pisemnie powołując się na znak niniejszego obwieszczenia 
w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu  
o posiadane dowody i materiały.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dzu z 2015 r.,  
poz. 2031) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa 
bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów  
o gospodarce nieruchomościami.

nabór nr kD.210.18.2016.IN-2

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
zatrudni pracownika na stanowisko  

na stanowisko sekretarki w Wydziale Informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie nastąpi na czas określony na okres co najmniej dwóch lat.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego  
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / urząd Miejski oraz na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,

• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku.

Dokumenty należy składać do 13 lipca 2016 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 364. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

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