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Czas na zbiorniki 
retencyjne

31 lipca nad Gliwicami przeszły burze 
z intensywnymi opadami deszczu. Woda 
zalała część miasta. Miasto zmniejszy ry-
zyko wystąpienia kolejnych podstopień 
budując zbiorniki retencyjne.
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Wojskowa defilada
15 sierpnia będziemy obchodzić 

Święto Wojska Polskiego. Na ten dzień 
zaplanowano uroczystości patriotyczne. 
Prezentujemy program obchodów.

Valenciennes, węgiel  
i sztuka

Francuskie miasto partnerskie Gliwic 
zwane Atenami Północy. Dlaczego? Co 
warto zobaczyć, zwiedzić  w Valencien-
nes? Odpowiedź w tym numerze „MSI–
Gliwice”.

    Od 1 
sierpnia 2016 r.  

Wydział Edukacji 
zlokalizowany jest przy  

ul. Jasnej 31 A (budynek 
po Zespole Szkół Ponadgim-

nazjalnych). Oobowiązują też 
nowe numery telefonów!

9

6

Gliwicki Budżet 
Obywatelski

wyniki

https://gliwice.eu
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dRugA STRONA W ObiEkTyWiE

Michał Gala, absolwent programu Matury Międzynarodowej I Liceum Ogólno-
kształcącego, po raz kolejny udowodnił, że nie ma sobie równych. Zdobył złoty 
medal na 48. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Tbilisi w Gruzji. Gratu-
lujemy! (fot. archiwum MSI)

Na Politechnice Śląskiej rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. Trwa również akcja 
„Dziewczyny na Politechnikę”. Panie stanowią 35% studiujących – najwięcej jest ich na 
Wydziale Organizacji i Zarządzania, Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz 
Wydziale Architektury. (fot. polsl.pl)

Magiczny wieczór w pobliżu autostrady A4. W Gliwicach znajduje się największy węzeł drogowy w Europie. (fot. K. Szymik)

W Ruinach Teatru Victoria wkrótce zabrzmi jazz. 5 sierpnia rozpocznie 
się 12 Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach. Program festiwalu na  
www.jazzwruinach.pl (fot. P. Kołodziej)

Al. W. Korfantego – jedna z najładniejszych gliwickich ulic w sierpniowej od-
słonie. Stylowe kamienice podkreślają urok jednego z najdziej urokliwych 
zakątków miasta i zachęcają do spacerów. (fot. M. Jagoda/@yaggix)
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W niedzielę 31 lipca nad kilkoma miastami Śląska, w tym również nad gliwicami, przeszły gwałtowne burze z intensywnymi opadami desz-
czu. Wylał potok Ostropka. Woda zalała m.in. ul. Słowackiego, ul. Zygmunta Starego i Szpital Wielospecjalistyczny przy ul. kościuszki. do 
takiej sytuacji nie doszłoby, gdyby w gliwicach istniały zbiorniki retencyjne. Na ich utworzenie Miasto planuje wykorzystać m.in. obszar 
przy ul. Słowackiego. gdy powstaną, zmniejszy się ryzyko wystąpienia kolejnych podtopień.

Po intensywnych opadach 
deszczu w Gliwicach nieraz do-
chodziło do podtopień w rejonie 
Wójtowej Wsi i okolicznych, leżą-
cych niżej terenach. Sytuacja po-
wtórzyła się 31 lipca. Gwałtowne 
wielogodzinne burze z opadami 
szybko podniosły poziom wody 
w Kłodnicy. W ciągu 4 godzin 
woda podniosła się o 183 cm 
przekraczając o godz. 17.00 stan 
alarmowy o 44 cm. Kłodnica nie 
była już w stanie przejmować 
wody z Ostropki i wody potoku 
zalały położone niżej ulice cen-
trum miasta.

– Z monitoringu Centrum 
Ratownictwa Gliwice wynika, że 
gdy zaczynały się opady deszczu, 
wszystkie trzy kraty wlotowe 
do zarurowanej część Ostropki 
były czyste. Duży napływ wody 
naniósł zanieczyszczenia i osady. 
Ilość zanieczyszczeń wydobytych 
przez służby miejskie w trakcie 
niedzielnej nawałnicy wskazuje, 
że nie były to pozostałości z bie-
żącego utrzymania potoku, np. 
koszenia trawy, tylko odpady 
zebrane przez wodę z terenów 
przyległych do Ostropki. Wylew 
wody z Ostropki nie jest zatem 
spowodowany niedrożnością 
krat. Dopóki nie wybudujemy 
systemu retencyjnego, podczas 
kolejnych tak intensywnych 
opadów sytuacja może się 
powtarzać – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Podczas ostatniej burzy 
woda wdarła się do Szpitala Wie-
lospecjalistycznego, Gliwickiego 
Centrum Medycznego, na pry-

watne posesje przy skrzyżowaniu 
ul. Słowackiego i ul. Nowy Świat, 
oraz ul. Zygmunta Starego. Pań-
stwowa Straż Pożarna interwe-
niowała 21 razy, Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego 22 razy. Aby 
w przyszłości nie dochodziło do 
podobnych sytuacji, w mieście 
powstaną zbiorniki retencyjne. 
Miasto jest już w trakcie realiza-
cji projektu. 

– Jednym z zadań samorządu 
jest zapewnienie skutecznej ochro-
ny przeciwpowodziowej mieszkań-
com, dlatego Miasto Gliwice pla-
nuje przekształcić tereny zalewowe 
między ul. Słowackiego a zabudo-
waniami przy ul. Dolnej Wsi, przez 
które przepływa potok Ostropka, 
w suche zbiorniki retencyjne, tzw. 
poldery. Sytuacja z którą mieliśmy 
do czynienia podczas ostatnich 
intensywnych opadów tylko po-
twierdza zasadność i konieczność 
ich wybudowania – tłumaczy Ma-
riola Pendziałek. 

Przestrzeń przy ul. Słowackie-
go od 2000 r. jest przeznaczona 
na tereny zalewowe, widnieje też 
w miejscowym planie zagospo-
darowania. Z ekspertyzy Zakładu 
Ochrony Wód Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach wynika, 
że suche zbiorniki na potoku 
Ostropka uznano za część opty-
malnego rozwiązania redukujące-
go ryzyko powodziowe. Badania 
obejmujące m.in. modelowanie 
hydrauliczne oraz analizę kosztów 
i korzyści potwierdziły zasadność 
realizacji projektu, nadając mu sta-
tus inwestycji strategicznej, znaczą-
co redukującej ryzyko powodziowe 
na obszarze o najwyższym stopniu 
ryzyka. Inwestycja jest na etapie 
projektowania.

– Poldery będą zabezpie-
czeniem przed podtopieniami. 
Przeprowadziliśmy już stosowną 
hydroanalizę. Czas retencji zbior-
nika wyniesie od około 3 godzin 
podczas intensywnych opadów do 
12 godzin podczas słabszych desz-
czy. W minioną niedzielę najinten-
sywniej padało przez dwie godziny. 
Z dużym prawdopodobieństwem 
można by było zatrzymać taką ilość 
wody w zbiornikach, by po ustaniu 
opadów, w sposób kontrolowany, 
spuścić ją do Kłodnicy – tłumaczy 
Mariola Pendziałek. 

W opinii Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
nie ma podstaw do wystąpienia 
zagrożeń związanych z utrzyma-
niem się wilgoci i nieczystości na 
terenach retencyjnych, nadmier-
nego rozwoju gryzoni czy likwidacji 
terenów rekreacyjnych. 

Polder pomoże
Zielone tereny przy ul. Sło-

wackiego są wykorzystywane 
przez mieszkańców rekreacyj-
nie i tak pozostanie, również 
po utworzeniu zbiorników 
retencyjnych. Suche polde-
ry będą wypełniać się wodą 
z Ostropki tylko podczas bardzo 
intensywnych opadów. Po burzy 
specjalne upusty będą przekie-
rowywały wodę z powrotem 
do potoku. W poprzednich 
latach podtopienia zdarzały 
się również w innych częściach 
Gliwic. Pomogły odpowied-
nie działania Miasta: budowa 
otwartego rowu w parku Chro-
brego, zbiornika retencyjnego 
przy ul. Elsnera czy pompowni 
i podziemnego zbiornika re-
tencyjnego przy ul. Reymonta. 

W Gliwicach powstanie cały sys-
tem zbiorników retencyjnych. 
Te przy ul. Słowackiego to tylko 
jeden z etapów i część większej 
inwestycji, która obejmie też 
Zabrze i gminę Gierałtowice. 

W Gliwicach zbiorniki po-
wstaną przy Ostropce, potoku 
Wójtowianka, potoku Cienka 
(Bojków), przy Kłodnicy (ul. Ku-
jawska–Panewnicka), przy ul. 
Bojkowskiej (przed autostradą 
A4) oraz dwa zbiorniki między 
ul. Toruńską i ul. Bojkowską – bu-
dowa tych ostatnich rozpocznie 
się już w przyszłym roku. System 
został wpisany do krajowego 
planu zarządzania ryzykiem po-
wodziowym. Zbiorniki zostały 
wpisane do rejestru, ponieważ 
w Gliwicach istnieje wysokie ry-
zyko powodziowe. 
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centrum pod wodą.  
Czas na zbiorniki retencyjne

Woda wdarła się do centrum miasta....

Wstępny projekt zbiorników retencyjnych wypełnionych wodą z Ostropki
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...zalała ulice, piwnice i garaże. Zbiorniki retencyjne, które powstaną przy ul. Słowackiego,  
zapobiegną w przyszłości takim sytuacjom
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„W POSZukiWANiu...”

kOlORy 
MiASTA

Życie często koryguje nasze plany. Miałam zamiar opisać mniej znane detale archi-
tektoniczne zabytkowych budynków w naszym mieście, jednak na prośbę czytelni-
ków ukazuje się właśnie część trzecia o gliwickich architektach i budowlańcach.

Odcinek wakacyjnego 
cyklu „W poszukiwaniu…” 
będzie więc nadal pod patro-
natem części dzieła M. Prousta 
„Strona Guermantes”, ale tym 
razem przeczytacie o mistrzu 
nad mistrzami, o architekcie, 
któremu Gliwice bardzo dużo 
zawdzięczają.

Jak można było nie 
wspomnieć o najważniej-
szym planiście przedwo-
jennych gliwic? O karlu 
(carlu) Schabiku (nazwi-
sko należy wymawiać 
Szabik). Takie zadano mi 
pytanie. biję się w piersi, 
mea culpa, i naprawiam 
błąd.

Stanowisko gliwickiego 
Stadtbaurat, czyli głównego 
radcy budowlanego w roku 
1919 objął wspomniany K. 
Schabik i pełnił tę funkcję 
przez 26 lat! Jego pierwsza ka-
dencja zakończyła się wpraw-
dzie w 1932 roku, ale została 
przedłużona na następne lata. 
Wpływ K. Schabika na Gliwi-
ce był i nadal jest ogromny. 
Ingerował nie tylko w wygląd 
budynków. W 1928 r. zajął 
się również planem rozwoju 
przestrzennego miasta (dzisiaj 

nazwalibyśmy to miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego) we współ-
pracy z Hansem Sattlerem. 
Realizował go z właściwą sobie 
precyzją sukcesywnie wpro-
wadzając w życie. To wtedy 
powstały satelitarne osiedla 
jednorodzinnej zabudowy, 
ponieważ był wielkim orędow-
nikiem howardowskiej idei 
miasta ogrodu. 

O centrum miasta zadbał 
wytyczając nowe ulice, przy któ-
rych powstały reprezentacyjne 
kamienice. Do dzisiaj możemy 
podziwiać ich urodę. Zwrócić 
należy uwagę na specjalny 
sposób zaznaczania zbiegu ulic, 
jaki wprowadził. Budynki tam 
postawione nieprzypadkowo 
mają bardzo interesująco roz-
wiązane narożne fasady z nie-
wielkimi placykami przed nimi. 
Przykładem niech będą kamie-
nice: przy ulicach Częstochow-
skiej i Stanisława Konarskiego, 
Dolnych Wałów 22 i Młyńskiej, 
przy ulic Powstańców Warsza-
wy i Orlickiego, Chorzowskiej 
i Poniatowskiego, przy zbiegu 
ulic Ignacego Daszyńskiego i Ta-
deusza Kościuszki 52, autorstwa 
Richarda Kobana (współpra-
cownika Schabika) z zaokrąglo-
nym wykuszem, w zaskakującej 
kolorystyce limonowej zieleni.

Projekty, na które Schabik 
miał wpływ to np. zespół bu-

dynków przy ul. Plebiscytowej, 
zaprojektowany przez autora 
funkcjonalistycznego domu 
towarowego DEFAKA (obec-
nie IKAR) przy ul. Zwycięstwa, 
Justusa Fieglera. Jest to tak 
nowatorska i nowoczesna ar-
chitektura, że niektórzy obecni 
projektanci uważają ją za współ-
czesną realizację – podobnie 
jak budynki wielorodzinne przy  
ul. Arkońskiej. 

Za czasów Schabika  
powstało pasażerskie  
lotnisko (1925 r.),  
nowy budynek dworca  
(1923-25 r.), kanał gli-
wicki (oddany do uzyt-
kowania w 1940-41 r.), 
a miasto zostało połą-
czone komunikacyjnie 
z berlinem.

Do wielu projektów „wtrącał 
się”, nawet je zmieniał, ale dużo 
zaprojektował też sam. Jego au-
torstwa jest liceum im. Josepha 
von Eichendorffa (1927–1930 r.), 
obecnie Wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, Cmen-
tarz Centralny (1924-1927 r. 
przy współpracy z architektem 
ogrodów Riedelem), moderni-
styczne w nurcie klasycyzującym, 
wielorodzinne budynki przy pl. 
marszałka Józefa Piłsudskiego, 
tworzące jednorodny stylistycznie 
zespół zabudowy mieszkaniowej. 
Zabudowa ta realizowana była 
w szerszym kontekście, również 
urbanistycznym. Ważne było 
rozwiązanie wspólnego zaplecza 
budynków, zamiast wąskich, nie-
oświetlonych, nieprzyjaznych po-
dwórek – „studni”, zaproponował 
otwarty, przyjazny, ogólnodostępny 
teren, gdzie dochodziło światło 
słoneczne, można było posadzić 
drzewa. Dodatkowo warto zwrócić 
uwagę na detale architektoniczne 
fasad – rzeźby autorstwa Hansa 
Breitenbacha (artysty często współ-
pracującego z K. Schabikiem).

Gliwickie modernistyczne 
budowle użyteczności publicznej, 
kościoły oraz kamienice, na które 
miał mniejszy czy większy wpływ  
K. Schabik, miały często elewacje 
wykończone cegłą klinkierową. 
Obiektem o tak wykonanych 
ścianach jest zespół szpitalny, 
dawna klinika położnicza Landes
-Frauenklinik przy ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej 15. Została ona 
zbudowana w latach 1931–1933, 

jej autorem był architekt Oskar 
Goltz. Okres przełomu 20. i 30. 
lat XX w. w Gliwicach to też czas, 
kiedy zostały wzniesione okazałe 
gmachy publiczne o interesu-
jących nowoczesnych formach, 
reprezentujących aktualne tren-
dy i kierunki w architekturze. 
Ekspresjonizm jako odmiana 
awangardowego modernizmu lat 
międzywojennych o szczególnie 
emocjonalnym charakterze stano-
wił pewnego rodzaju manifestację 
postawy twórczej wśród archi-
tektów. Styl ten reprezentowany 
jest w Gliwicach przez budynek 
dawnej szkoły przy ul. Królowej 
Bony, kościół Chrystusa Króla przy 
ul. Poniatowskiego, projektu wie-
deńskiego architekta Carla Mayra 
(1934–1935), wspomniany 
gmach Landes-Frauenklinik  

(kliniki położniczej) z 1933 r., 
obecnie Instytutu Onkologii. Bu-
dowle te posiadają szczególnie 
dynamiczne, a więc ekspresyjne 
uformowanie bryły. Ponadto ich 
ceglane, rozrzeźbione detalem 
elewacje dodają tym budynkom 
dynamizmu, ruchliwości i niepo-
wtarzalnej malowniczości. 

Jednocześnie możemy znaleźć 
w Gliwicach wiele przykładów na 
to, że modernizm nie był jedno-
litym kierunkiem. Więcej na ten 
temat można przeczytać w publi-
kacji dr. Adama Bednarskiego „Za-
rys modernistycznej architektury 
Gliwic 1919–1939. Działalność 
architektoniczno-budowlana Karla 
Schabika”.

 Ewa Pokorska
Miejski Konserwator 

Zabytków

Jedna z reprezentacyjnych kamienic wg projektu K. Schabika, zlokali-
zowana u zbiegu ulic Ignacego Daszyńskiego i Aleksandra Puszkina

Przykład kamienicy z zaokrąglonym wykuszem u zbiegu ulic Igna-
cego Daszyńskiego i Tadeusza Kościuszki 52, autorstwa Richarda 
Kobana – współpracownika Schabika
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Rzeźba autorstwa Hansa Breitenbacha na fasadzie budynku przy  
pl. marszałka Józefa Piłsudskiego
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„Strona Guermantes”  
o gliwickich architektach, cz. 3
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Valenciennes, węgiel  
i sztuka 

MiASTA PARTNERSkiE

Północna Francja obrosła wieloma stereotypami. Południow-
cy narzekają na niezrozumiały dialekt, którym posługują się 
miejscowi i zarzekają się, że latem temperatury spadają tam nie-
mal do zera. cóż, Polacy jeszcze kilkanaście lat temu musieli tłumaczyć 
za granicą, że po ulicach nie spacerują u nas białe niedźwiedzie, więc być 
może łączy nas z Francuzami więcej, niż przypuszczamy? Sprawdzimy to 
na przykładzie Valenciennes, miasta partnerskiego gliwic.

Valenciennes leży w rejonie Nord-Pas
-de-Calais-Pikardia, na granicy francusko
-belgijskiej. Miasto jest niewielkie (13,84 
km²) i zamieszkuje je około 40 000 osób. 
Pierwsze wzmianki o Valenciennes po-
jawiły się pod koniec VII wieku. W 1008 
roku miasto nawiedziła klęska głodu, jed-
nak – jak wierzą mieszkańcy – zostało ono 
cudownie ocalone przez Maryję Dziewicę, 
która otoczyła je kordonem. Na pamiąt-
kę tego wydarzenia, co roku mieszkańcy 
obchodzą Valenciennes dookoła na Trasie 
Świętego Kordonu (około 14 km długości). 
Z kolei gliwiczanie wierzą, że podczas wojny 
trzydziestoletniej Maryja rozpostarła nad 
miastem swój ochronny płaszcz i ocaliła Gli-
wice przed duńskimi wojskami Mansfelda.

Cześć oddawana Najświętszej Panien-
ce nie przeszkodziła Valenciennes stać się 
w czasach reformacji ważnym ośrodkiem 
kalwinizmu. W 1562 roku miasto jako 
pierwsze zaprotestowało przeciwko prze-
śladowaniom protestantów w Niderlandach 
Hiszpańskich. W XVIII stuleciu w pobliżu 
Valenciennes wykryto złoża węgla kamien-
nego, co przyspieszyło rozwój gospodarczy, 
a w XIX wieku miasto stało się stolicą pół-
nocnofrancuskiego przemysłu stalowego.

Ateny Północy
Valenciennes to nie tylko węgiel i stal. 

Miasto zyskało miano „Aten Północy”. 
Dlaczego? Jest co najmniej kilka powo-
dów. Pierwszy to na pewno koronka 
klockowa. Rozkwit koronkarstwa w Va-
lenciennes miał miejsce w XVIII wieku, 
a koronki tam tworzone przypominały 
małe dzieła sztuki: piękne, roślinne 
wzory były też bardzo trwałe. Dzięki po-
łożeniu miasta nad rzeką Skaldą, koronki 
z Valenciennes trafiały do innych miast, 
m.in. do Cambrai. Do dzisiaj w mieście 

wytwarzane są tradycyjne koronki, jed-
nak na dużo mniejszą skalę niż kiedyś.

Drugim ważnym elementem tworzą-
cym artystyczną historię Valenciennes 
była porcelana. Mówi się, że górnictwo 
rozwinęło się tam dlatego, że istniało 
zapotrzebowanie na węgiel do porcela-
nowych pieców.

W Valenciennes przyszło na świat tak-
że wiele artystycznych indywidualności. 
W 1671 roku urodził się tam Jean-Baptiste 
van Mour, malarz, który tworzył m.in. na 
zamówienie dworu stambulskiego i popu-
laryzował kulturę europejską w otoczeniu 
sułtana Ahmeda III. W 1684 roku na świat 
przyszedł Jean Antoine Watteau, malarz, 
rysownik, rytownik. Watteau był przedsta-
wicielem rokoka i stworzył nowy gatunek 
malarski, fête galante (co znaczy „wy-
tworne święto”) – dzieła tworzone w tej 
stylistyce przedstawiały zabawy dworskie. 
W 1827 roku w Valenciennes urodził się 
Jean-Baptiste Carpeaux, artysta, którego 
rzeźba zdobi fasadę Opery w Paryżu.

Atrakcje turystyczne
W czasie I i II wojny światowej Valen-

ciennes zostało niemal całkowicie znisz-
czone, dlatego dzisiaj można zwiedzić 
tylko kilka zabytkowych obiektów. Bom-
bardowania przetrwała ozdobna fasada 
ratusza, neogotycka bazylika Notre-Da-
me-du-Saint-Cordon, do której co roku 
pielgrzymują pątnicy i Dom Hiszpański 
(pozostałość po hiszpańskiej dominacji, 
która trwała do 1678 roku).

Ze współczesnych budynków niewąt-
pliwie wart uwagi jest teatr Le Phénix, 
w którym prezentowane są przedstawie-
nia teatralne, muzyka i taniec. W 2007 
roku w Valenciennes wybudowano 
także nietypową dzwonnicę, strzelistą 

i wysoką na 45 metrów. Jej ściany pokry-
wa wygrawerowany tekst litanii, którą 
współtworzyło blisko 2000 osób.

Valenciennes dzisiaj
Valenciennes od dawna jest miastem 

przemysłowym. Kiedyś dominującą rolę 
w gospodarce odgrywała produkcja wę-
gla, stali i tekstyliów, dzisiaj, podobnie 
jak Gliwice, miasto stawia na przemysł 
motoryzacyjny. Od 2001 roku działają 
zakłady produkcyjne Toyoty – tutaj 
funkcjonuje zachodnioeuropejska linia 
montażowa Toyoty Yaris. Valenciennes 
jest także siedzibą Europejskiej Agencji 
Kolejowej, która reguluje rynek kolejo-
wy wszystkich krajów Unii Europejskiej 

w zakresie technicznym i zapewnia bez-
pieczeństwo temu rodzajowi transportu.

Idea zrównoważonego rozwoju polega 
na tym, żeby nowoczesność i rozwój go-
spodarczy szły w parze z poszanowaniem 
środowiska naturalnego i zapewnieniem 
mieszkańcom atrakcyjnych terenów rekre-
acyjnych. Dumą Valenciennes są tereny 
zielone: parki, skwery i zieleńce zajmują 
90 ha powierzchni miasta. Być może naj-
piękniejszy jest park Rhônelle w stylu an-
gielskim. W 2014 roku w mieście oddano 
także do użytku nową inwestycję: Ogrody 
Floralies. Na 3000 m² posadzono drzewa 
owocowe i aromatyczne rośliny – w takim 
otoczeniu bardzo chętnie odpoczywają 
mieszkańcy.  (mm)
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Dumą mieszkańców Valenciennes są tereny zielone: parki, skwery i zieleńce zajmują  
90 ha powierzchni miasta

Valenciennes ze względu na swoją artystyczną historię nazywane jest Atenami Północy. 
W ubiegłym roku zakończył się kapitalny remont miejskiego muzeum

Na pierwszym planie nietypowa, strzelista dzwonnica, której ściany pokrywa wygrawero-
wany tekst litanii. W tle ratusz z ozdobną fasadą

Neogotycka bazylika Notre-Dame-du-Saint-Cordon uniknęła zniszczeń podczas  
I i II wojny światowej
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budŻET ObyWATElSki

kOlORy 
MiASTA

SOŚNICA Wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatrzyki 
w Filii nr 16 MBP. 20 000 zł 401

SOŚNICA Monitoring
Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Głogowskiej - jeden 
punkt, 3 kamery. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000 zł 92

SOŚNICA Kurs 
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, 
w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”. 10 000 zł 71

STARE 
GLIWICE

Stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul. Sadowej stołów 
do tenisa oraz do gry w szachy obok siłowni na wolnym 
powietrzu.

30 000 zł 205

STARE 
GLIWICE

Aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na miejsce zajęć. 84 600 zł 148

STARE 
GLIWICE

Liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy ul. Sadowej 
dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych. 10 000 zł 106

STARE 
GLIWICE

Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem pierścieni 
wibrujących. 7 200 zł 94

SZOBISZO-
WICE

Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru Nacka przy 
ul. Toszeckiej. 100 000 zł 491

ŚRÓD-
MIEŚCIE

Stół do tenisa 
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa oraz do 
piłkarzyków na terenie Skweru Bo�rop. 20 000 zł 327

ŚRÓD-
MIEŚCIE

Dla kobiet 
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w okresie prze-
kwitania. 20 700 zł 197

TRYNEK Wybieg dla 
psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w sąsiedztwie ul. 
Młodych Patriotów. 70 000 zł 1025

TRYNEK Boisko Budowa boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej 
116 a-f. 150 000 zł 220

WILCZE 
GARDŁO Monitoring

Budowa dwóch punktów monitoringu składających się z 10 
kamer - plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu 
miejskiego.

70 000 zł 80

WILCZE 
GARDŁO Kącik relaksu Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż ławek, koszy 

na śmieci oraz stojaków na rowery. 10 000 zł 32

WÓJTOWA 
WIEŚ

Utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży 
i podwórek pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz 
z budową odprowadzenia deszczówki.

136 250 zł 428

ZATORZE Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul. Hoblera 
z ul. Tarnogórską. 190 000 zł 879

ŻERNIKI
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż urządzeń 
siłowych przy ul. Domeyki. 107 000 zł 401

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Wyniki głosowania

Więcej informacji można znaleźć  na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Procent przekroczenia minimalnej liczby głosów oddanych przez mieszkańców 
w danym osiedlu (uporządkowanie od wartości najwyższej do najniższej)

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane 
do realizacji w 2017 roku w ramach puli podstawowej (zgodnie z §17 załącznika 

nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16)

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane 
do realizacji w 2017 roku w ramach  puli dla aktywnych 

(zgodnie z §18 załącznika nr 3 do zarządzenia  PM – 2262/16)

Dodatkowa lista zadań kierowanych do realizacji w 2017 roku

Gliwiczanie zdecydowali, jakie zadania jednoroczne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach. Głosowanie trwało miesiąc – od 
6 czerwca do 4 lipca, w tym czasie wpłynęło 16 768 głosów, z czego 14 921 było ważnych (9 037 w formie papierowej i 5 884 w formie elektronicznej). 
Do realizacji wybrano 56 zadań: 40 znalazło się w puli podstawowej i 10 w puli dla aktywnych, a Prezydent Miasta Gliwice wskazał 6 zadań, które 
znalazły się na dodatkowej liście zadań do realizacji w przyszłym roku. 

GŁOSY ODDANE 
W FORMIE PAPIEROWEJ

Ważne papie-
rowe

Nieważne pa-
pierowe Suma

9037 497 9534

GŁOSY ODDANE 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ważne elektro-
niczne

Nieważne elek-
troniczne Suma

5884 1350 7234

GŁOSY 
SUMARYCZNIE

Ważne Nieważne Suma

14921 1847 16768

 Osiedle Kwota przyznana 
na osiedle

Minimalna 
wymagana 

liczba głosów 
ważnych na 

osiedle

Liczba głosów 
ważnych

Procent 
przekroczenia 

minimalnej 
liczby głosów

CZECHOWICE 75 388 zł 25 263 1052.00%

BOJKÓW 100 954 zł 97 446 459.79%

ZATORZE 223 054 zł 460 1996 433.91%

LIGOTA ZABRSKA 90 991 zł 69 277 401.45%

ŁABĘDY 249 921 zł 535 2070 386.92%

ŻERNIKI 107 191 zł 113 401 354.87%

WILCZE GARDŁO 80 499 zł 41 136 331.71%

BRZEZINKA 95 234 zł 80 265 331.25%

OBROŃCÓW 
POKOJU 127 505 zł 177 510 288.14%

SOŚNICA 291 113 zł 656 1834 279.57%

TRYNEK 277 445 zł 629 1632 259.46%

WÓJTOWA WIEŚ 136 930 zł 202 517 255.94%

STARE GLIWICE 143 307 zł 218 553 253.67%

POLITECHNIKA 132 300 zł 202 498 246.53%

BAILDONA 184 909 zł 336 827 246.13%

OSTROPA 101 224 zł 100 165 165.00%

SIKORNIK 224 589 zł 477 740 155.14%

KOPERNIKA 191 849 zł 374 574 153.48%

SZOBISZOWICE 218 447 zł 435 571 131.26%

ŚRÓDMIEŚCIE 235 432 zł 494 524 106.07%

Osiedle Wojska Polskiego nie zostało ujęte w powyższym wykazie, ponieważ nie 
spełniło warunku osiągnięcia minimalnej liczby głosów ważnych (zgodnie z §5 Załącznika 
nr 2 zarządzenia PM – 2262/16). Na zadanie na Osiedlu Wojska Polskiego głosowały 122 
osoby, podczas gdy minimalna wymagana liczba głosów wynosiła 427.

Osiedle Zadanie Opis
Szacun-
kowy 
koszt 

zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

BAILDONA Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ul. Franciszkańskiej 
- trzy punkty z 9 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruk-
tury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000 zł 538

BAILDONA Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni – dla 5 osób 
przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000 zł 8

BOJKÓW Plac zabaw
Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe, ławki i bez-
pieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8.

40 000 zł 153

BOJKÓW Szatnia Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej 
nr 8 - malowanie pomieszczeń, zakup szafek. 50 000 zł 43

BRZEZINKA
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru oraz budo-
wa siłowni na wolnym powietrzu na terenie pomiędzy ul. 
Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000 zł 265

CZECHO-
WICE Plac zabaw Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego. 

Budowa placu zabaw przy ul. Nad Łąkami. 75 000 zł 232

KOPER-
NIKA

Chodnik 
i oświetlenie

Remont chodnika oraz budowa oświetlenia pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a budynkami 
przy ul. Kopernika 25-39.

185 000 zł 574

LIGOTA 
ZABRSKA

Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży 
szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych – dla 50 
osób, 2 razy w miesiącu od kwietnia do września.

10 000 zł 180

LIGOTA 
ZABRSKA

Fitness 
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik dla 15–20 kobiet, 
2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia. 10 000 zł 56

LIGOTA 
ZABRSKA

Kurs 
sztuk walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20 osób, 
2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000 zł 41

ŁABĘDY Remont drogi 
i oświetlenie

Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi 
wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 
i 17 oraz do zespołów garażowych.

169 250 zł 761

ŁABĘDY Chodnik Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, 
łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. 40 000 zł 367

ŁABĘDY Sygnalizacja 
ostrzegawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na prze-
jściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnal-
izatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000 zł 143

ŁABĘDY Kurs samoo-
brony

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, 
w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”. 10 000 zł 22

ŁABĘDY Aqua aerobik Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+, 
na terenie osiedla. 7 000 zł 5

OBROŃCÓW 
POKOJU

Remont sali 
gimnastycznej

Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 
- malowanie, remont wentylacji mechanicznej. 120 000 zł 301

OBROŃCÓW 
POKOJU

Ławki pod 
lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od 
strony lasu do pętli autobusu 702. 4 000 zł 50

OSTROPA Utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu ze stojakami dla rowerów 
przy ul. Architektów 109, przy budynku, w którym znajduje się 
biblioteka, siedziba Rady Osiedla i Klub Seniora.

7 500 zł 165

POLITECH-
NIKA Golf i bule Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry 

w bule w Parku Chrobrego. 80 000 zł 498

SIKORNIK Parking Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa od ul. Wilgi 
do Pliszki. 175 000 zł 153

SIKORNIK Tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących ptaki na 
terenie przy al. Sikornik. 30 000 zł 66

SIKORNIK Wiata Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej przy ul. Czapli. 10 000 zł 30

SOŚNICA Monitoring
Budowa trzech punktów monitoringu, składających się z 11 
kamer przy ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności 
i Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu miejskiego.

172 000 zł 911

Osiedle Zadania Opis
Szacunko-
wy koszt 
zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

Kwota pozostała do rozdysponowania w skali miasta: 947 500 zł
CZECHO-
WICE Monitoring Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej 

Szkoły - 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące. 10 000 zł 18

BOJKÓW Chodnik
Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku od 
ul. Snopowej do ul. Jeziornej o długości 130 m. Wycinka 
drzew w pasie drogowym.

65 000 zł 136

ZATORZE Ruchomy klub 
dzielnicowy

Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje, zawody spor-
towe, wycieczki. 35 610 zł 780

ŁABĘDY Parking Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzos-
owej w rejonie cmentarza komunalnego. 249 000 zł 441

WILCZE 
GARDŁO Remont stolików Remont istniejących stolików na stadionie w Wilczym 

Gardle. 5 000 zł 24

OBROŃCÓW 
POKOJU Sprzęt sportowy

Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do zajęć, 
które odbywają się w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 39 - zakup piłek, bramek, koszulek, 
bidonów, drabinek.

10 000 zł 58

SOŚNICA Parking Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności 
naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.” 150 000 zł 303

TRYNEK Monitoring

Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. Związku 
Walki Młodych i Zubrzyckiego - 11 kamer. Zakup niezbęd-
nej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000 zł 152

WÓJTOWA 
WIEŚ Nordic walking

Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu 
z kijkami - 10 kolejnych sobót, począwszy od 
kwietnia, dla 20 mieszkańców.

10 000 zł 45

BAILDONA Bezpieczne 
skrzyżowanie

Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na 
przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu 
pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską.

70 000 zł 176

Osiedle Zadania Opis
Szacunko-
wy koszt 
zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

Kwota pozostała: 210 890 zł

CZECHO-
WICE Sala dla dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w stoliki 
i krzesełka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w piłkarzy-
ki oraz w cymbergaja.

2 500 zł 13

BOJKÓW Połączenie ulic
Utwardzenie kruszywem przedłużenia ul. Miodowej 
o długości ok. 130 m w celu połączenia z ul. Św. Brata 
Alberta.

90 000 zł 71

ZATORZE Biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy 
z oprogramowaniem, czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy i zabawki edukacyjne, 
lmy i bajki dla dzieci na DVD.

40 000 zł 337

ŁABĘDY Remont 
komisariatu

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców 
Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisar-
iatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie 
i wymiana stolarki drzwiowej.

35 000 zł 41

OBROŃCÓW 
POKOJU Parking Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy 

Szkole Podstawowej nr 39. 30 000 zł 52

WÓJTOWA 
WIEŚ

Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 
mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 3 600 zł 32

• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły co najmniej dwukrotnie minimalną wymaganą 
liczbę głosów ważnych. Do realizacji w 2017 roku zostaje skierowane to zadanie z każdego 
osiedla, które uzyskało największą liczbę głosów spośród zadań nieskierowanych do 
realizacji w ramach puli podstawowej i mieści się w puli skumulowanej w skali miasta. 

• Kolejność osiedli na tym wykazie odzwierciedla procent przekroczenia minimalnej liczby 
głosów oddanych przez mieszkańców na danym osiedlu.

• Na zadania ujęte w tym wykazie rozdysponowano łącznie kwotę 736 610 zł, pozostało 
210 890 zł. 

• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły minimalną wymaganą liczbę głosów ważnych.
• Do realizacji kierowane są kolejno zadania z poszczególnych osiedli, które uzyskały najwyższą 

liczbę głosów, a ich szacunkowy koszt mieści się w puli przyznanej do dyspozycji osiedla.
• W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 3 500 000 zł. Na zada-

nia ujęte w tym wykazie rozdysponowano  łącznie  kwotę  2 552  500  zł.  Pozosta-
ło  947 500  zł,  w tym  735 782  zł  niewykorzystane na zadania w  poszczególnych  
osiedlach  oraz  211 718  zł  z  Osiedla Wojska  Polskiego,  w  którym  nie  osiągnięto 
minimalnej wymaganej liczby głosów i tym samym zadanie z tego osiedla poddane pod 
głosowanie nie będzie realizowane.

• Po ustaleniu wyników głosowania oraz rozdysponowaniu puli podstawowej i puli dla 
aktywnych (zgodnie z §17 i §18 Załącznika nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16), pozostało 
210 890 zł. 

• Prezydent Miasta zadecydował o podziale tej kwoty w następujący sposób: kolejno z osiedli, 
uwzględniając aktywność mieszkańców, wybrano po jednym – nieskierowanym wcześniej 
do realizacji – zadaniu, które uzyskało najwyższą liczbę głosów ważnych. Jednocześnie 
szacunkowy koszt zadania nie mógł przekraczać pozostałej kwoty do rozdysponowania.

Kwota niewykorzystana w ramach budżetu obywatelskiego - 9 790 zł.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  31/2016 (807), 4 sierpnia 2016Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice  31/2016 (807), 4 sierpnia 20166 7

PULA DLA AKTYWNYCH

PULA PODSTAWOWA



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2016 (807), 4 sierpnia 2016 7

budŻET ObyWATElSki

SOŚNICA Wydarzenia 
w bibliotece

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatrzyki 
w Filii nr 16 MBP. 20 000 zł 401

SOŚNICA Monitoring
Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Głogowskiej - jeden 
punkt, 3 kamery. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej 
i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego.

45 000 zł 92

SOŚNICA Kurs 
samoobrony

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, 
w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”. 10 000 zł 71

STARE 
GLIWICE

Stoły do 
tenisa i gry 
w szachy

Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul. Sadowej stołów 
do tenisa oraz do gry w szachy obok siłowni na wolnym 
powietrzu.

30 000 zł 205

STARE 
GLIWICE

Aktywizacja 
sportowa

Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dla miesz-
kańców wraz z transportem na miejsce zajęć. 84 600 zł 148

STARE 
GLIWICE

Liga 
piłkarska

Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy ul. Sadowej 
dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych. 10 000 zł 106

STARE 
GLIWICE

Zajęcia 
zdrowotne

Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem pierścieni 
wibrujących. 7 200 zł 94

SZOBISZO-
WICE

Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru Nacka przy 
ul. Toszeckiej. 100 000 zł 491

ŚRÓD-
MIEŚCIE

Stół do tenisa 
i piłkarzyki

Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa oraz do 
piłkarzyków na terenie Skweru Bo�rop. 20 000 zł 327

ŚRÓD-
MIEŚCIE

Dla kobiet 
w średnim 
wieku

Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w okresie prze-
kwitania. 20 700 zł 197

TRYNEK Wybieg dla 
psów

Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w sąsiedztwie ul. 
Młodych Patriotów. 70 000 zł 1025

TRYNEK Boisko Budowa boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej 
116 a-f. 150 000 zł 220

WILCZE 
GARDŁO Monitoring

Budowa dwóch punktów monitoringu składających się z 10 
kamer - plac Jaśminu, ul. Orchidei. Zakup niezbędnej infra-
struktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu 
miejskiego.

70 000 zł 80

WILCZE 
GARDŁO Kącik relaksu Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż ławek, koszy 

na śmieci oraz stojaków na rowery. 10 000 zł 32

WÓJTOWA 
WIEŚ

Utwardzenie 
nawierzchni

Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży 
i podwórek pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz 
z budową odprowadzenia deszczówki.

136 250 zł 428

ZATORZE Połączenie 
ulic

Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul. Hoblera 
z ul. Tarnogórską. 190 000 zł 879

ŻERNIKI
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż urządzeń 
siłowych przy ul. Domeyki. 107 000 zł 401

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Wyniki głosowania

Więcej informacji można znaleźć  na stronie internetowej 

www.gliwice.eu  
w specjalnej zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

Procent przekroczenia minimalnej liczby głosów oddanych przez mieszkańców 
w danym osiedlu (uporządkowanie od wartości najwyższej do najniższej)

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane 
do realizacji w 2017 roku w ramach puli podstawowej (zgodnie z §17 załącznika 

nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16)

Wykaz zadań, które w wyniku głosowania mieszkańców zostają skierowane 
do realizacji w 2017 roku w ramach  puli dla aktywnych 

(zgodnie z §18 załącznika nr 3 do zarządzenia  PM – 2262/16)

Dodatkowa lista zadań kierowanych do realizacji w 2017 roku

Gliwiczanie zdecydowali, jakie zadania jednoroczne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach. Głosowanie trwało miesiąc – od 
6 czerwca do 4 lipca, w tym czasie wpłynęło 16 768 głosów, z czego 14 921 było ważnych (9 037 w formie papierowej i 5 884 w formie elektronicznej). 
Do realizacji wybrano 56 zadań: 40 znalazło się w puli podstawowej i 10 w puli dla aktywnych, a Prezydent Miasta Gliwice wskazał 6 zadań, które 
znalazły się na dodatkowej liście zadań do realizacji w przyszłym roku. 

GŁOSY ODDANE 
W FORMIE PAPIEROWEJ

Ważne papie-
rowe

Nieważne pa-
pierowe Suma

9037 497 9534

GŁOSY ODDANE 
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Ważne elektro-
niczne

Nieważne elek-
troniczne Suma

5884 1350 7234

GŁOSY 
SUMARYCZNIE

Ważne Nieważne Suma

14921 1847 16768

 Osiedle Kwota przyznana 
na osiedle

Minimalna 
wymagana 

liczba głosów 
ważnych na 

osiedle

Liczba głosów 
ważnych

Procent 
przekroczenia 

minimalnej 
liczby głosów

CZECHOWICE 75 388 zł 25 263 1052.00%

BOJKÓW 100 954 zł 97 446 459.79%

ZATORZE 223 054 zł 460 1996 433.91%

LIGOTA ZABRSKA 90 991 zł 69 277 401.45%

ŁABĘDY 249 921 zł 535 2070 386.92%

ŻERNIKI 107 191 zł 113 401 354.87%

WILCZE GARDŁO 80 499 zł 41 136 331.71%

BRZEZINKA 95 234 zł 80 265 331.25%

OBROŃCÓW 
POKOJU 127 505 zł 177 510 288.14%

SOŚNICA 291 113 zł 656 1834 279.57%

TRYNEK 277 445 zł 629 1632 259.46%

WÓJTOWA WIEŚ 136 930 zł 202 517 255.94%

STARE GLIWICE 143 307 zł 218 553 253.67%

POLITECHNIKA 132 300 zł 202 498 246.53%

BAILDONA 184 909 zł 336 827 246.13%

OSTROPA 101 224 zł 100 165 165.00%

SIKORNIK 224 589 zł 477 740 155.14%

KOPERNIKA 191 849 zł 374 574 153.48%

SZOBISZOWICE 218 447 zł 435 571 131.26%

ŚRÓDMIEŚCIE 235 432 zł 494 524 106.07%

Osiedle Wojska Polskiego nie zostało ujęte w powyższym wykazie, ponieważ nie 
spełniło warunku osiągnięcia minimalnej liczby głosów ważnych (zgodnie z §5 Załącznika 
nr 2 zarządzenia PM – 2262/16). Na zadanie na Osiedlu Wojska Polskiego głosowały 122 
osoby, podczas gdy minimalna wymagana liczba głosów wynosiła 427.

Osiedle Zadanie Opis
Szacun-
kowy 
koszt 

zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

BAILDONA Monitoring
Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ul. Franciszkańskiej 
- trzy punkty z 9 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruk-
tury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu 
miejskiego.

149 000 zł 538

BAILDONA Zajęcia na 
siłowni

Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni – dla 5 osób 
przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000 zł 8

BOJKÓW Plac zabaw
Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe, ławki i bez-
pieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8.

40 000 zł 153

BOJKÓW Szatnia Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej 
nr 8 - malowanie pomieszczeń, zakup szafek. 50 000 zł 43

BRZEZINKA
Siłownia 
na wolnym 
powietrzu

Wykonanie projektu zagospodarowania skweru oraz budo-
wa siłowni na wolnym powietrzu na terenie pomiędzy ul. 
Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską, Rzeszowską.

95 000 zł 265

CZECHO-
WICE Plac zabaw Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego. 

Budowa placu zabaw przy ul. Nad Łąkami. 75 000 zł 232

KOPER-
NIKA

Chodnik 
i oświetlenie

Remont chodnika oraz budowa oświetlenia pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a budynkami 
przy ul. Kopernika 25-39.

185 000 zł 574

LIGOTA 
ZABRSKA

Zajęcia 
sportowe

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży 
szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych – dla 50 
osób, 2 razy w miesiącu od kwietnia do września.

10 000 zł 180

LIGOTA 
ZABRSKA

Fitness 
i aerobik

Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik dla 15–20 kobiet, 
2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia. 10 000 zł 56

LIGOTA 
ZABRSKA

Kurs 
sztuk walki

Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej - dla grupy 15 - 20 osób, 
2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia.

10 000 zł 41

ŁABĘDY Remont drogi 
i oświetlenie

Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi 
wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich 
do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 
i 17 oraz do zespołów garażowych.

169 250 zł 761

ŁABĘDY Chodnik Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, 
łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. 40 000 zł 367

ŁABĘDY Sygnalizacja 
ostrzegawcza

Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na prze-
jściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej. Zabudowanie 
dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnal-
izatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.

20 000 zł 143

ŁABĘDY Kurs samoo-
brony

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, 
w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”. 10 000 zł 22

ŁABĘDY Aqua aerobik Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+, 
na terenie osiedla. 7 000 zł 5

OBROŃCÓW 
POKOJU

Remont sali 
gimnastycznej

Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 
- malowanie, remont wentylacji mechanicznej. 120 000 zł 301

OBROŃCÓW 
POKOJU

Ławki pod 
lasem

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od 
strony lasu do pętli autobusu 702. 4 000 zł 50

OSTROPA Utwardzenie 
terenu

Wybrukowanie ok. 40 m2 terenu ze stojakami dla rowerów 
przy ul. Architektów 109, przy budynku, w którym znajduje się 
biblioteka, siedziba Rady Osiedla i Klub Seniora.

7 500 zł 165

POLITECH-
NIKA Golf i bule Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry 

w bule w Parku Chrobrego. 80 000 zł 498

SIKORNIK Parking Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa od ul. Wilgi 
do Pliszki. 175 000 zł 153

SIKORNIK Tablice 
edukacyjne

Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących ptaki na 
terenie przy al. Sikornik. 30 000 zł 66

SIKORNIK Wiata Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej przy ul. Czapli. 10 000 zł 30

SOŚNICA Monitoring
Budowa trzech punktów monitoringu, składających się z 11 
kamer przy ul. Jesiennej, Sikorskiego i Reymonta oraz Jedności 
i Dzionkarzy. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i do-
posażenia serwerowni monitoringu miejskiego.

172 000 zł 911

Osiedle Zadania Opis
Szacunko-
wy koszt 
zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

Kwota pozostała do rozdysponowania w skali miasta: 947 500 zł
CZECHO-
WICE Monitoring Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej 

Szkoły - 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące. 10 000 zł 18

BOJKÓW Chodnik
Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku od 
ul. Snopowej do ul. Jeziornej o długości 130 m. Wycinka 
drzew w pasie drogowym.

65 000 zł 136

ZATORZE Ruchomy klub 
dzielnicowy

Roczny cykl spotkań - warsztaty, turnieje, zawody spor-
towe, wycieczki. 35 610 zł 780

ŁABĘDY Parking Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzos-
owej w rejonie cmentarza komunalnego. 249 000 zł 441

WILCZE 
GARDŁO Remont stolików Remont istniejących stolików na stadionie w Wilczym 

Gardle. 5 000 zł 24

OBROŃCÓW 
POKOJU Sprzęt sportowy

Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do zajęć, 
które odbywają się w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 39 - zakup piłek, bramek, koszulek, 
bidonów, drabinek.

10 000 zł 58

SOŚNICA Parking Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności 
naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.” 150 000 zł 303

TRYNEK Monitoring

Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. Związku 
Walki Młodych i Zubrzyckiego - 11 kamer. Zakup niezbęd-
nej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni 
monitoringu miejskiego.

132 000 zł 152

WÓJTOWA 
WIEŚ Nordic walking

Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu 
z kijkami - 10 kolejnych sobót, począwszy od 
kwietnia, dla 20 mieszkańców.

10 000 zł 45

BAILDONA Bezpieczne 
skrzyżowanie

Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na 
przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu 
pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską.

70 000 zł 176

Osiedle Zadania Opis
Szacunko-
wy koszt 
zadania

Liczba 
głosów 

ważnych

Kwota pozostała: 210 890 zł

CZECHO-
WICE Sala dla dzieci

Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w stoliki 
i krzesełka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w piłkarzy-
ki oraz w cymbergaja.

2 500 zł 13

BOJKÓW Połączenie ulic
Utwardzenie kruszywem przedłużenia ul. Miodowej 
o długości ok. 130 m w celu połączenia z ul. Św. Brata 
Alberta.

90 000 zł 71

ZATORZE Biblioteka

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy 
z oprogramowaniem, czytniki e-booków, meble do kącika 
dla dzieci, komputerowe programy i zabawki edukacyjne, 
lmy i bajki dla dzieci na DVD.

40 000 zł 337

ŁABĘDY Remont 
komisariatu

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców 
Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisar-
iatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie 
i wymiana stolarki drzwiowej.

35 000 zł 41

OBROŃCÓW 
POKOJU Parking Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy 

Szkole Podstawowej nr 39. 30 000 zł 52

WÓJTOWA 
WIEŚ

Zdrowy 
kręgosłup

Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych dla 
mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 3 600 zł 32

• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły co najmniej dwukrotnie minimalną wymaganą 
liczbę głosów ważnych. Do realizacji w 2017 roku zostaje skierowane to zadanie z każdego 
osiedla, które uzyskało największą liczbę głosów spośród zadań nieskierowanych do 
realizacji w ramach puli podstawowej i mieści się w puli skumulowanej w skali miasta. 

• Kolejność osiedli na tym wykazie odzwierciedla procent przekroczenia minimalnej liczby 
głosów oddanych przez mieszkańców na danym osiedlu.

• Na zadania ujęte w tym wykazie rozdysponowano łącznie kwotę 736 610 zł, pozostało 
210 890 zł. 

• Osiedla ujęte w tym wykazie przekroczyły minimalną wymaganą liczbę głosów ważnych.
• Do realizacji kierowane są kolejno zadania z poszczególnych osiedli, które uzyskały najwyższą 

liczbę głosów, a ich szacunkowy koszt mieści się w puli przyznanej do dyspozycji osiedla.
• W ramach budżetu obywatelskiego do wydania zaplanowano 3 500 000 zł. Na zada-

nia ujęte w tym wykazie rozdysponowano  łącznie  kwotę  2 552  500  zł.  Pozosta-
ło  947 500  zł,  w tym  735 782  zł  niewykorzystane na zadania w  poszczególnych  
osiedlach  oraz  211 718  zł  z  Osiedla Wojska  Polskiego,  w  którym  nie  osiągnięto 
minimalnej wymaganej liczby głosów i tym samym zadanie z tego osiedla poddane pod 
głosowanie nie będzie realizowane.

• Po ustaleniu wyników głosowania oraz rozdysponowaniu puli podstawowej i puli dla 
aktywnych (zgodnie z §17 i §18 Załącznika nr 3 do zarządzenia PM – 2262/16), pozostało 
210 890 zł. 

• Prezydent Miasta zadecydował o podziale tej kwoty w następujący sposób: kolejno z osiedli, 
uwzględniając aktywność mieszkańców, wybrano po jednym – nieskierowanym wcześniej 
do realizacji – zadaniu, które uzyskało najwyższą liczbę głosów ważnych. Jednocześnie 
szacunkowy koszt zadania nie mógł przekraczać pozostałej kwoty do rozdysponowania.

Kwota niewykorzystana w ramach budżetu obywatelskiego - 9 790 zł.
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OgłOSZENiA

kOlORy 
MiASTA

NAbÓR NA MiESZkANiA W ZASObAcH TbS
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  
ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1, 2, 3 pokojowe. 

Nabór trwa od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami w zasobach TBS prosimy o złożenie wniosku w biurze Obsługi 
klienta lub dziale Zasobów Własnych przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach, tel. 32/339-29-13, 339-29-37.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl oraz w siedzibie Spółki.

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

nieruchomości

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości 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

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych części nieruchomości, położonych w Gli-
wicach przy ul. Rolników, oznaczonych jako 
• działka nr 512/2, obręb bojków, o powierzchni 

0,0436 ha, kW gl1g/00036901/4 oraz działka  
nr 1655/2 obręb bojków, o powierzchni  
0,0063 ha, kW gl1g/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
sąsiednich oznaczonych nr 510, 511 i 513 obręb bojków.
Termin przetargu: 24 sierpnia 2016 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 34
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 97 200,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2016 r., poz. 710).
Wadium: 9800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 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

 □ ul. ligONiA 4, lokal nr 4, poddasze, pow. 37,41 m2 
+ piwnica – 10,90 m2, 1 pokój, kuchnia, spiżarka, 
komórka, Wc
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 71 100,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin oględzin: 11 sierpnia 2016 r. od godz. 10.45 do 
11.00
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

 □ ul. ZWyciĘSTWA 12, lokal nr 10, i piętro (oficy-
na), pow. 80,00 m2 + piwnica – 9,86 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 184 600,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin oględzin: 10 sierpnia 2016 r. od godz. 12.00 do 
12.15

(dodatkowy termin oględzin: 23 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: 19 sierpnia 2016 r.

 □ ul. łOkiETkA 1, lokal nr 7a, iii piętro,  
pow. 36,64 m2 + piwnica - 1,65 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, z dostępem do Wc (w częściach 
wspólnych) usytuowanego na klatce schodowej
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 16 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 do 
10.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 1  przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. MikOłOWSkA 3, lokal nr iii, parter, i piętro, 
pow. 299,80 m2, 4 pomieszczenia i Wc (na parte-
rze), 5 pomieszczeń, Wc i 2 korytarze (na i piętrze) 
oraz wewnętrzna klatka schodowa 
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 416 300,00 zł
Wadium: 20 900,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 8.20 do 8.35
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. 
od godz. 12.05 do 12.20 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

 □ ul. kSAWEREgO duNikOWSkiEgO 14, lokal nr 10, 
iii piętro, pow. 50,78 m2, 2 pomieszczenia, korytarz
Termin przetargu: 25 sierpnia 2016 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 23 sierpnia 2016 r. 
od godz. 11.40 do 11.50 po wcześniejszym zgłosze-
niu w ROM 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2016 r.

 □ ul. ZAbRSkA 9, lokal nr i, parter, pow. 66,36 m2, 
4 pomieszczenia, korytarz, Wc 
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 126 600,00 zł
Wadium: 6400,00 zł

Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 15.00 do 
15.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. błOgOSłAWiONEgO cZESłAWA 66, lokal  
nr i, parter, pow. 47,21 m2 + piwnica - 5,54 m2,  
4 pomieszczenia, Wc
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 53 900,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 14.05 do 
14.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 
Oddz. 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 2016 r.

 □ ul. PSZcZyŃSkA 88, lokal nr ii, parter,  
pow. 36,08 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 1 września 2016 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 67 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 sierpnia 2016 r. od godz. 13.30 do 
13.45
(dodatkowy termin oględzin: 30 sierpnia 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 26 sierpnia 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 siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznazone do: 

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

zbycia, stanowiące własność  
Skarbu Państwa:

• nr 18/SP/2016 do 12 sierpnia 2016 r.
zamiany, stanowiące własność  

Miasta gliwice:
•	nr 135/2016 do 12 sierpnia 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 Mieszkaniowej 
w gliwicach przy Placu inwalidów Wojennych 12, 
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy 
zawierające nieruchomości przeznaczone do:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych  

w wykazach.

sprzedaży:
•	 nr 443-449 do 12 sierpnia 2016 r.
•	 nr 453-458 do 16 sierpnia 2016 r.

wydzierżawienia:
•	 nr 451-452 do 10 sierpnia 2016 r.
•	 nr 467-471 do 16 sierpnia 2016 r.

wynajęcia (lokale użytkowe):
•	 nr 442 do 12 sierpnia 2016 r.

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

PreZYDenT miASTA GLiWice

inFormuJe,

Zarząd budynków Miejskich  
ii Towarzystwo budownictwa Społecznego

44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu  
przetarg nieograniczony, pn.:

Remont mieszkań z przeznaczeniem dla repatriantów  
w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd budynków Miejskich  

ii Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w gliwicach

część 1 – Zadanie nr 1. Remont mieszkania przy ul. Harcerskiej 8 b m. 2 w gliwicach  
z przeznaczeniem dla repatriantów.

część 2 – Zadanie nr 2. Remont mieszkania przy ul. chodkiewicza 4 m. 5 w gliwicach  
z przeznaczeniem dla repatriantów.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 5 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl.

Lp. Adres Czynsz 
Stawka

11,73zł/m2

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja Oglądalność

1. Witkiewicza 
19/10

I piętro

595,30 zł
bez mediów

2 pokoje
50,75 m2

35 718,00 zł 7144,00 zł 23 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

2. Mikołowska 
15/3

I piętro

712,60 zł
bez mediów

2 pokoje
60,75 m2

64 134,00 zł 8551,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 14.40–15.00

3. Mikołowska 
15/19

I piętro

668,38 zł
bez mediów

2 pokoje
56,98 m2

40 103,00 zł 8021,00 zł 24 sierpnia 2016
godz. 15.00–15.20

4. Żabińskiego 
15/5

I piętro

614,18 zł
bez mediów

2 pokoje
52,36 m2

36 851,00 zł 7370,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.00–16.20

5. Andersena 
38/2

parter

497,47 zł
bez mediów

1 pokój
42,41 m2

29 848,00 zł 5970,00 zł 25 sierpnia 2016
godz. 16.25–16.45

Zarząd budynków Miejskich i Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
ul. dolnych Wałów, 44-100 gliwice www.zbmgliwice.pl

Mieszkania z opcją dojścia do własności
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ogłasza nabór na nowo budowane 
mieszkania przy ulicy Opolskiej 8 – z docelowym przeznaczeniem 
na sprzedaż. 

Do zaoferowania mamy 32 mieszkania 1-, 2- lub 3-pokojowe,  
w dwóch trzypiętrowych budynkach o powierzchniach od 34,86 m2  
do 85,60 m2. Każde z mieszkań posiada balkon. 

Mieszkania w standardzie do zasiedlenia.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków:

• w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta  
przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach,

• lub w wersji elektronicznej na adres mailowy  
biuro@zbmgliwice.pl. 

• wniosek można pobrać ze strony internetowej www.
zbmgliwice.pl, gdzie znajdziecie Państwo 

więcej szczegółowych informacji na temat proponowanych 
mieszkań. 

Informacje na temat powyższej oferty można uzyskać również 
telefonicznie pod numerem telefonu 607-837-343 lub kontaktując 
się z Biurem Obsługi Klienta, tel. 32/339-29-913, 32)/339-29-964, 
32/339-29-965.

Zarząd budynków Miejskich i Towarzystwo budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o. w gliwicach przy ulicy dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta gliwice ogłasza przetarg ustny 
nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe  

położone przy ulicach:
I PRZETARG
1. ul. łanowa 2 front, i piętro, lokal użytkowy o powierzchni 12,93 m2   

składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej, Wc – brak, ogrze-
wanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu
Nieruchomość stanowi własność Miasta gliwice.
cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2 : 0,80 zł.
do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
2. ul. Zwycięstwa 63/11 front, V piętro/poddasze, lokal użytkowy 
o powierzchni 17,60 m2 składający się z 1 pomieszczenia i wyposażo-
ny w instalacje: elektryczną, instalacja wodno- kanalizacyjna na klat-
ce schodowej, Wc na półpiętrze klatki schodowej, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – do remontu
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1m2 powierzchni lokalu: 8,00 zł.
Wadium: 1000,00 zł.
Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,80 zł.
do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) od godz. 
9.00 do godz. 9.30 w pokoju 121 – sala narad, i piętro w siedzibie  
ZbM i TbS Sp. z o.o. w gliwicach przy ul. dolnych Wałów 11. 
Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9.45 
według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 
121 – sala narad, i piętro w siedzibie ZbM i TbS Sp. z o.o. w gliwicach 
przy ul. dolnych Wałów 11.
Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.45 według 
kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu w pokoju 121 – 
sala narad, i piętro w siedzibie ZbM i TbS Sp. z o.o. w gliwicach przy  
ul. dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – kserokopii 

wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium 
to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca się, 
aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się 
na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. 
Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować 
się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami techniczny-
mi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu 
(załącznik nr 2);

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3);

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę 
spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświad-
czenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw 
gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej 
składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto ZbM i TbS  Sp. 
z o.o. przy ul. dolnych Wałów 11 – iNg bank Śląski S.A. i O/ gliwice 
nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Dziale Go-
spodarki Nieruchomościami i Lokali Użytkowych, pok. 107, ZBM I TBS 
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, w godzinach urzędowania.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości 
oraz oryginał dowodu wpłaty wadium a osoba przystępująca do 
przetargu w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała 
wpłaty wadium musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe notarialnie poświadczone upoważniającej ją do 
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na 
jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych  z tytułu 

zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu 

z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg wygrał nie 

podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione  w celu oględzin 12 sierpnia 
2016 r. (piątek):
1. ul. Łanowa 2 front, I piętro, godz.: 10.00–10.15,
2. ul. Zwycięstwa 63/11 front, V piętro /poddasze/, godz. 10.15–10.30.

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

Zarząd budynków Miejskich i Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. dolnych Wałów, 44-100 gliwice OgłASZA:

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr I przy ul. Ryb-

nickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 87,97 m2.
4.  Skład lokalu: 4 pomieszczenia, dwa pomieszczenia komu-

nikacyjne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – piwnica:  

10,74 m2 oraz WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia: 99,52 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8.  Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1130/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132851/1.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 159 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 7950,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA Nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert: 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

17.  Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamiesz-

kania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 

zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewiden-
cji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz 
oświadczeń każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszyst-
kich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie 
w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa 
w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Bu-
dynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul .Dolnych Wałów 11 w za-
klejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR I PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
21.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać , gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr iii przy  

ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej 

części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 147,20 m2.
4.  Skład lokalu: 7 pomieszczeń, przedpokój, pomieszczenie 

sanitarne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – WC o powierzch-

ni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 148,01 m2.
7.  Kondygnacja: II.
8.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób 

trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 

1680/10000 części w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 

GL1G/00132852/8.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 

działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW 
nr GL1G/00011256/6 .

12.  Cena wywoławcza – 230 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 11 500,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  

19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 

5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Bank 
Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje 
data wpływu wadium na konto).

16.  Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – po-
kój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11.

17.  Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamiesz-

kania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-
nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 wrze-
śnia 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 

I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR III  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 

09.09.2016 r.”.
20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr iV przy  

ul. Rybnickiej 15 – oficyna.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułam-

kowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 64,98 m2.
4. Skład lokalu: 2 pomieszczenia, pomieszczenie WC. 
5. Powierzchnia pomieszczenia przynależnego – 1,03 m2.
6. Łączna powierzchnia lokalu: 66,01 m2.
7. Kondygnacja: I.
8. Lokal obciążony jest umową najmu zawartą na czas 

nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia.

9. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
749/10000 części w nieruchomości wspólnej.

10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr 
GL1G/00132853/5.

11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 265 o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek 
– KW nr GL1G/00011256/6.

12.  Cena wywoławcza – 75 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 3 750,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli 
się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

14.  Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 
19 sierpnia 2016 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

15.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 5 września 2016 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski SA nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

16. Termin i miejsce otwarcia ofert 9 września 2016 r. godz. 
10.00 (część jawna i niejawna), sala konferencyjna – 
pokój 121 na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11.

17. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres zamiesz-

kania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną 

nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za 

zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczo-

nych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń każdego ze wspólników 
oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu 
zgody na ich reprezentowanie w procesie zawiera-
nia umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją 
o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych 
dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny 

nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu 

i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
18.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu 

Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 
11 w zaklejonych kopertach do godz. 15.00 dnia 5 
września 2016 r. 

19.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący 
sposób:

• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM 
I TBS Sp. z o.o.,

• winny posiadać następujące opis:
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR IV  

PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – OFICYNA – NIE OTWIERAĆ  
PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.

20.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 

dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych 

z nabyciem lokalu użytkowego.
21.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 

wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej 
ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe 
informacje na temat warunków przetargu można uzyskać 
pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-70.

KomuniKATY

WAŻNY KOMUNIKAT 
DLA KLIENTÓW

WYDZIAŁU EDUKACJI 
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH

Pisma i dokumenty kierowane do Wydziału Edukacji
 są przyjmowane w biurze podawczym w filii przy ul. Jasnej 31 A

oraz biurze podawczym głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21. 

W budynku przy ul. Jasnej  31 A od 4 maja br. 
znajduje się również Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(tel. 32-338-64-05, 32-338-64-06, fax. 32 338-64-07)

Dojazd do filii Urzędu przy ul. Jasnej  31 A dla klientów 
poruszających się komunikacją miejską => linia autobusowa nr 677

Więcej informacji na stronie www.gliwice.eu

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje,
że od dnia 01.08.2016 r.

Wydział Edukacji zlokalizowany jest
przy ulicy Jasnej 31 A 

(budynek po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych).
Od 1 sierpnia obowiązują również 

nowe numery telefonów do Wydziału Edukacji:
SEKRETARIAT:

tel.: 32 338-64-62 fax: 32 338-64-63

BIURO PODAWCZE (JASNA 31 A):
tel.: 32 338-64-01

nabór nr kd.210.20.2016.gN-2

urząd Miejski w gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale gospodarki Nieruchomościami 

w pełnym wymiarze czasu pracy
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 pok. 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 22 sierpnia 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.

nabór nr kd.210.21.2016.Ab-2

urząd Miejski w gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i budownictwa 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

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 

pok. 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 11 sierpnia 2016 r. do godz. 17.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego 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.

oFerTY PrAcY
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Numer naboru 2/2016

OgłOSZENiE O NAbORZE
NA WOlNE STANOWiSkO uRZĘdNicZE Z 1 SiERPNiA 2016

Zakład gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 gliwice plac inwalidów Wojennych 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (księgowy)

W dZiAlE kSiĘgOWOŚci
w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych zadań pracownika będzie należało:
• windykacja należności, a w szczególności rozliczeń wynikających 

z umów zawartych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
dotyczących dzierżaw gruntów,

• przygotowanie umów dzierżaw dla budynków zidentyfikowa-
nych w trakcie rozliczania różnic inwentaryzacyjnych,

• zlecanie aktualizacji mapy zasadniczej dla przypadków opisa-
nych w pkt. 2 w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji 
bilansowej miasta Gliwice. 

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej rok doświadczenia zawodowego,
• znajomość przepisów: ustawy o rachunkowości (t.j. DzU 

z 2013 r., poz. 330), o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. DzU z 2014 r., poz. 851), ustawy o finansach 
publicznych (t.j. DzU z 2013 r., poz. 885),

• umiejętność prowadzenia ewidencji środków trwałych  
oraz wyposażenia,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole.
cechy charakteru:
• komunikatywność,
• sumienność,
• zorganizowanie,
• odporność na stres.
informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II  

lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwali-
dów Wojennych 1-3 lub 12 Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce Praca)

• dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe 
(potwierdzone kserokopią dokumentów wystawionych 
przez pracodawców lub zleceniodawców z których wynika 
okres świadczenia pracy),

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  

oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
  – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-

wych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2015 r., 
poz. 2135)”,

  – „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446)”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-

tych kopertach oznaczonych nr naboru 2/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro),  plac inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  
19 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu gospodarki 
Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych 
29 sierpnia 2016 r. godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru.,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

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

Numer naboru 3/2016

OgłOSZENiE O NAbORZE
NA WOlNE STANOWiSkO uRZĘdNicZE Z 1 SiERPNiA 2016

Zakład gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 gliwice plac inwalidów Wojennych 12
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (referent)

W dZiAlE lOkAli kOMuNAlNycH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z najmem lokali komunalnych,
• prowadzenie spraw w zakresie publicznej gospodarki lokalami 

dot. rozdziału mieszkań socjalnych, docelowych,
• przygotowywanie list osób uprawnionych do otrzymania 

mieszkania,
• kontakt z klientem zewnętrznym w zakresie prowadzonych spraw,
• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń 

Prezydenta Miasta z zakresu powierzonych spraw,
• przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, 

wnioski i skargi mieszkańców. 
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 150), ustawy o własności lokali (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 1892), 

• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni 

praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: 
• znajomość kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 380),
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• analizy i syntezy informacji, 
• logicznego myślenia.
cechy charakteru:
• komunikatywność,
• samodzielność,
• zorganizowanie.
informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku nie posiadającym windy, praca na I, II lub III 

piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów 
Wojennych 1-3 lub 12 Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego 
wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
w zakładce Praca)

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych  

oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
  – „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych – (t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135)”,

  – „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgod-
nie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446)”.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem. 
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-

tych kopertach oznaczonych nr naboru 3/2016, w Sekretariacie 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (I Piętro), plac inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 gliwice. 

• Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
12 sierpnia 2016 do godz. 13.00.

• Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu gospodarki 
Mieszkaniowe po terminie, nie będą rozpatrywane. 

• Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie 
lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-11-19.

• Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych: 
18 sierpnia 2016 godz. 9.00.

Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów 
merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu 
o naborze,

• nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwro-
tem dokumentów mogą je odebrać w Zakładzie zgłaszając się 
osobiście, nieodebrane dokumenty po trzech miesiącach od 
dnia naboru podlegają zniszczeniu,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych – (DzU z 2016 r., poz. 446) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

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

OgłOSZENiA
oFerTY PrAcY

nieruchomości

oGłoSZenie

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr V/82/2015 Rady Miasta Gliwice z 26 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice: wszystkie osoby, które złożyły wnioski 
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu do 31 grudnia 2005 roku, a które nadal wyrażają chęć 
wyremontowania lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, powinny – w okresie od 1 września 2015 r. do  
30 września 2016 r. oraz w latach kolejnych – złożyć podanie na prezentowane lokale do remontu.

Niezłożenie wniosku spowoduje automatyczne wykreślenie z rejestru osób ubiegających się o wynajęcie miesz-
kania do remontu, bez odrębnego powiadamiania.

Zakład gospodarki Mieszkaniowej w gliwicach
PRZyPOMiNA

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

• ślusarz – wykształcenie: zawodowe, do-
świadczenie zawodowe, znajomość rys. 
Technicznego, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice Bojków;

• stolarz – wykształcenie zawodowe kie-
runkowe, doświadczenie zawodowe mile 
widziane, zakres obowiązków: stolarka 
budowlana (drzwi, schody), jedna zmiana, 
miejsce pracy: Zbrosławice;

• spedytor krajowy i międzynarodowy 
– wykształcenie: min. średnie, doświad-
czenie zawodowe min. 3 lata na ww. sta-
nowisku, zakres obowiązków: realizacja 
zleceń drogowej spedycji krajowej i mię-
dzynarodowej, budowanie i utrzymywa-
nie relacji biznesowych z klientami oraz 

aktywne pozyskiwanie nowych kontra-
hentów, tworzenie ofert handlowych oraz 
wycen dla klientów, dbanie o prawidłowy 
przepływ informacji, administracyjna ob-
sługa zleceń, zaangażowanie, odpowie-
dzialność, samodzielność, mile widziana: 
dobra znajomość języka niemieckiego lub 
angielskiego, umiejętność podejmowania 
szybkich i trafnych decyzji, predyspozy-
cje osobowościowe: komunikatywność, 
łatwość w nawiązywaniu nowych kon-
taktów, elastyczność, umiejętność pracy 
pod presją czasu, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

• elektromechanik – wykształcenie zawo-
dowe, doświadczenie zawodowe, zakres 

obowiązków: naprawa samochodów 
osobowych, jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Gliwice;

• pracownik magazynu/operator wózka 
widłowego wysokiego składu – wykształ-
cenie: brak wymagań, min. 3 miesiące do-
świadczenia w obsłudze wózka widłowego 
wysokiego składu, zakres obowiązków: 
foliowanie, pakowanie i rozpakowywanie 
paczek, załadunek i rozładunek, dwie zmia-
ny, miejsce pracy: Gliwice, Tulipan Park;

• kierowca kat. c+E – wykształcenie, do-
świadczenie: brak wymagań, prawo jazdy 
kat. B, karta kierowcy, kurs na przewóz rze-
czy, praca pn–pt w porze nocnej, miejsce 
pracy: teren kraju, baza: Gliwice.

Oferty z 28 lipca 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.

nabór nr kd.210.22.2016.uSc-1

urząd Miejski w gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, zatrudni pracownika 
na stanowisko urzędnicze w urzędzie Stanu cywilnego  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony do 31 grudnia 2017 r.

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 pok. 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 26 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 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.

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 „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dzu  
z 1997 r. nr 133, poz. 883)”.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych 
poszukuje partnerów do udziału w „Gliwickim Dniu dla Zdrowia”, którego celem  
jest profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do mieszkańców. 
Termin akcji: 22 października 2016 r. w godz. 10.00–15.00

Zapraszamy podmioty lecznicze z te- renu miasta Gliwice do współpracy przy organizacji Gli-
wickiego Dnia dla Zdrowia poprzez zaproponowanie działań leczniczych (konsultacje, 
porady specjalistyczne, badania) w ramach Państwa działalności. 

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie  
https://gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/ochrona-i-promocja-zdrowia. Deklarację 
można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać 
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl do dnia 23 września 2016 r. 

Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd Miejski Gliwice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
tel. 32/238-54-33; mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

http://www.pup.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2016 (807), 4 sierpnia 2016 11

OgłOSZENiA

Szkoła Podstawowa nr 41 
ul. kormoranów 23,  

44-122 gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pod 

nazwą:

Modernizacja obiektów: zagospodaro-
wanie terenu (ii etap), dostosowanie 

lokali  
dla osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert:  
10 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
10 sierpnia 2016 r. do godz. 9.15

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

publiczne jednostek miejskich

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 
ul. Żwirki i Wigury 85,  

44-122 gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pod 

nazwą:

Modernizacja obiektów – adaptacja 
pomieszczeń szkolnych na archiwum  
w budynku Szkoły Podstawowej nr 5  
w gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85.

Termin składania ofert:  
11 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
11 sierpnia 2016 r. o godz. 9.15

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

publiczne jednostek miejskich

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

44-100 gliwice
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prze-
targowego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane pod 

nazwą:

Modernizacja obiektu – adaptacja 
pomieszczeń na oddział przedszkolny  
w Szkole Podstawowej nr 18 w gliwi-

cach przy ulicy Okrzei 16.
Termin składania ofert:  

9 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

9 sierpnia 2016 r. o godz. 9.15
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie  

bip.gliwice.eu w dziale Przetargi / Zamówienia 
publiczne jednostek miejskich

KomuniKATY

KomuniKATY

Przedsiębiorstwo  
Energetyki cieplnej – 

gliwice Sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. królew-

skiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu 

przetargu z publikacją ogłoszenia 
organizowanego wg procedur 

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

Obsługę geodezyjną zadań inwestycyj-
nych i remontowych realizowanych  

w latach 2016–2017.
Termin składania ofert:  

17 sierpnia 2016 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

17 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30

Zarząd budynków Miejskich  
ii Towarzystwo budownictwa  

Społecznego
44-100 gliwice, ul. Warszawska 35b                                             

zawiadamia o ogłoszeniu o postępowaniu przetarg 
nieograniczony, pn.:

budowa budynku parkingu wielopoziomowego 
wraz ze wzmocnieniem podłoża gruntowego  

oraz infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic 
Mikołowskiej i dunikowskiego w gliwicach.

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00 
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00

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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w gliwicach,  

ul. górnych Wałów 9,  
44-100 gliwice 

informuje,  
że od 1 sierpnia 2016 r. niepełnosprawni mieszkańcy Gliwic 
mogą skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi realizowane będą przez Stowarzyszenie FAON.
Osoby zainteresowane mogą zamawiać usługi:
• telefonicznie pod nr tel.: 607-453-646 od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,
• przez Internet pod adresem faon@faon.pl,
• osobiście w biurze koordynatora w siedzibie Gliwickiego 

Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 21  
w Gliwicach, w każdy piątek od 9.00 do 15.00.

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

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.:

Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania 
ścieków z cOŚ w gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy; stacji zrzutu odpadów 

(zwanej dalej SZO) na terenie cOŚ w gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia 
kanalizacji); przepompowni ul. Nadbrzeżna w gliwicach, ul. główna w gliwicach,  

ul. Nad łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy  
ul. kujawskiej w gliwicach.

Termin składania ofert do dnia: 9 sierpnia 2016 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkol-
na” skierowana jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

6. z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnospraw-
ność wymieniona w pkt 1–7, którzy 
posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2016/2017 
do szkół dla dzieci i młodzieży do:
	klasy VI szkoły podstawowej,
	klasy III gimnazjum,
	szkoły ponadgimnazjalnej: zasad-

niczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum 
lub szkoły specjalnej przyspo-
sabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy skła-
dać w szkole, do której uczeń będzie 
uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-
nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyj-
nych. 

Wartość pomocy finansowej jest uza-
leżniona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji 
udzielają szkoły oraz pracownicy Wy-
działu Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców 
w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refundowa-
nia wydatków należy pozyskać w szkole, 
w której uczeń będzie objęty pomocą 
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku urzędu  
Miejskiego w gliwicach wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2016 r. do godz. 12.30

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

PreZYDenT miASTA GLiWice

ZAWiADAmiA

iNFORMAcJA dlA WłAŚciciEli lASÓW NiESTANOWiĄcycH WłASNOŚci 
SkARbu PAŃSTWA NA TERENiE MiASTA gliWicE

W związku z informacją Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych 
w ramach programu monitoringu lasów, tutejszy organ zwraca się do wszystkich właścicieli lasów  
o umożliwienie wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji oraz pomiarów osobom upoważnionym 
przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Prace będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września 
w latach 2016–2020. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie : http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.

Zebrane wyniki badań posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów wszystkich form własności w relacji 
do zmieniających się warunków środowiska.

Halina Antosz
Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska

WyPRAWkA SZkOlNA 2016
biblioteka z szansą  
na nagrodę

literacki lego Quest, projekt dla dzieci realizowany przez Miejską bibliote-
ką Publiczną w gliwicach, jest nominowany w konkursie Słoneczniki 2016. 
głosowanie internetowe trwa do 21 sierpnia.

Literacki Lego Quest jest organizowa-
ny przez MBP od stycznia 2016 r. Na czym 
polega projekt? Dzieci każdego miesiąca 
otrzymują temat, w nawiązaniu do niego 
budują coś z klocków i nadsyłają zdjęcie 
swojej pracy, dzieląc się własną kreatyw-
nością z innymi uczestnikami zabawy. – 
Projekt nie tylko promuje czytelnictwo, 
ale również rozwija wyobraźnię, kształ-
tuje kompetencje matematyczne i este-
tyczne, uczy cierpliwości oraz wytrwałego 
dążenia do celu – mówią organizatorzy.

Rodzice zgłosili Literacki Lego Quest 
do konkursu Słoneczniki 2016 w kategorii 
na najlepszą inicjatywę dla dzieci na Ślą-
sku. Głos na Literacki Lego Quest można 
oddać na stronie internetowej www. 
sloneczniki.czasdzieci.pl. Przy wypeł-
nianiu ankiety należy wybrać ŚLĄSKIE, 
a następnie odszukać gliwicki projekt 
w kategorii sztuki wizualne. Po wpisaniu 
swojego adresu e-mail wystarczy potwier-
dzić oddany głos, klikając na przesłany 
link zwrotny. (mm)
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WydARZENiA

W piątek 5 sierpnia kino Amok wznowi działalność po wakacyjnej przerwie. Oprócz kil-
ku nowych filmów repertuarowych, zaplanowane jest także spotkanie dkF Trans, dwa 
spektakle londyńskiego National Theatre oraz przegląd filmowy „Różne klimaty kina”.

„Różne klimaty kina” to prze-
gląd najciekawszych filmów ostat-
nich lat. Od 5 sierpnia w małej sali 
kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
codziennie będzie wyświetlany 
jeden film. Seanse zostały po-
grupowane w cykle tematyczne: 
widzowie zobaczą dzieła na temat 
seksu, miłości, sztuki, a także kino 
mafijne, orientalne i czarno-białe. 
Na zakończenie przeglądu zostaną 
także pokazane filmy na temat 
braterskich i siostrzanych więzi 
oraz jedzenia.

Wśród sierpniowych pro-
pozycji filmowych kina Amok 
jest kila prawdziwych perełek. 
16 sierpnia pokazany zostanie 
argentyńsko-hiszpański thriller 
„El clan”. Film w reżyserii Pa-
blo Trapero opowiada historię 
rodziny, której członkowie 
aranżują porwania i dokonu-
ją morderstw. Dzieło trzyma 
w napięciu do ostatnich minut.

Bardzo mocnym punktem 
„Różnych klimatów kina” będą 
filmy z sekcji Black&White.  
23 sierpnia wyświetlony zostanie 
argentyńsko-wenezuelski film 

„W objęciach węża”. Reżyser Ciro 
Guerra zaprosi widzów w niezwy-
kle plastyczną, fantasmagoryczną 
podróż w głąb Amazonii i samych 
siebie. „W objęciach węża” to 
kino przygodowe w najlepszym 
wydaniu. 24 sierpnia odbędą 
się projekcje „Soli ziemi”, doku-
mentu stworzonego przez Wima 
Wendersa i Sebastiao Salgado, 
legendarnego brazylijskiego fo-
tografa. „Sól ziemi” to znakomi-
cie zrealizowana pod względem 
wizualnym i wciągająca historia 
40-letniej kariery jednego z naj-
lepszych dwudziestowiecznych 
fotografów. Salgado mówi w fil-
mie o tym, co zobaczył w miej-
scach, w których dokonywały się 
dramatyczne zmiany społeczne 
i dlaczego pewnego dnia porzucił 
fotografowanie „ludzkiego jądra 
ciemności” – krajów Trzeciego 
Świata, biedy, uchodźców – na 
rzecz zdjęć krajobrazowych. 25 
sierpnia pokazany zostanie „Afe-
rim!”, dramat historyczny w re-
żyserii Radu Jude. Rumuńsko- 
-francuski film ukazuje niezwykłą 
historię dziewiętnastowiecznej 

Wołoszczyzny, krainy, w której 
krzyżowały się ścieżki Turków,  
Rosjan, Rumunów i Węgrów.

Na zakończenie przeglą-
du zostaną zaprezentowane 
dwa świetne dramaty, jeden 
na temat relacji braterskiej, 
drugi – siostrzanej. 27 sierpnia 
odbędą się projekcje filmu „ba-
rany. islandzka opowieść” (reż. 
Grimur Hákonarson). Dająca do 
myślenia historia dwóch braci, 
którzy hodują owce i od wielu 
lat komunikują się ze sobą tylko 
za pomocą listów przynoszonych 
przez psa pasterskiego, podbiła 
serca widzów na festiwalu 
w Cannes. 28 sierpnia pokazany 
zostanie głośny „Mustang” w re-
żyserii Deniz Gamze Ergüven. 
Dzieło opowiada historię pięciu 
sióstr dorastających w małej 
nadmorskiej miejscowości 
i wywołało zażartą dyskusję na 
temat wolności i praw współcze-
snych kobiet w Turcji.

Szczegółowy repertuar kina 
Amok jest dostępny na stro-
nie internetowej www.amok. 
gliwice.pl. (mm)

Amok wraca po przerwie Raz na ludowo

W najbliższy weekend

7 sierpnia w gliwicach będzie można poczuć góralski kli-
mat. Na skwerze Salgótarján wystąpi grupa Regionalna 
Michalczowa oraz Zespół Pieśni i Tańca Żywczanie.

Niedzielny koncert będzie 
zaproszeniem na 53. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej (6–14 
sierpnia). Na skwe-
rze przy Zamku 
P i a s t o w s k i m 
zagra Grupa 
Regionalna Mi-
chalczowa z Beskidu 
Sądeckiego oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Żywczanie. To będzie 
wieczór pełen folkloru góral-
skiego w artystycznym opra-
cowaniu scenicznym młodych 

wykonawców. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 19.00.

Tydzień Kultury Be-
skidzkiej to coroczny 
festiwal folklory-
styczny organizowa-
ny przez Regionalny 
Ośrodek Kultury 

w Biel- sku-Białej. Jest to naj-
większe tego typu wydarzenie na 
świecie. Gliwice już po raz trzeci 
będą gospodarzem koncertu za-
praszającego miłośników muzyki 
folkowej w góry. (mm)

Fo
t. 

m
at

. d
ys

tr
yb

ut
or

a

15 sierpnia będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego. W tym roku wyjątko-
wo uroczyście. W gliwicach uroczystości upamiętniające to wydarzenie rozpocz-
ną się o godz. 10.00 i potrwają do około godz. 14.00.

będzie przemarsz  
i wojskowa defilada
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Program obchodów:
godz. 10.00–10.25, kościół garnizonowy p.w. św. Barbary  
(ul. Dworcowa): koncert pieśni patriotycznych.

godz. 10.30–11.30, kościół garnizonowy p.w. św. Barba-
ry: msza święta w intencji żołnierzy i pracowników Wojska 
Polskiego.

godz. 12.00–12.45, plac Krakowski: uroczysta zbiórka 
jednostek wojskowych Garnizonu Gliwice.

godz. 13.00–13.45, plac Krakowski – ul. ks. Marcina Strzody 
– ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego – plac marszałka Józefa 
Piłsudskiego: przemarsz ulicami miasta i uroczysty apel pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego: apel Pamięci Oręża 
Polskiego, salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 godz. 13.45–14.15, ul. Akademicka – ul. ks. Marcina Strzody 
– ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego – plac marszałka Józefa 
Piłsudskiego – ul. Feliksa Orlickiego – ul. Stanisława Wyspiań-
skiego – ul. gen. Andersa: defilada pododdziałów jednostek 
wojskowych na pojazdach.


