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Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020? Weźcie
udział w głosowaniu, które rozpoczęło się 2 września i potrwa
dokładnie 3 tygodnie. Jak i gdzie głosować?

>>12

fot. Z. Daniec / A. Ziaja / UM Gliwice
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druga strona w obiektywie
80. rocznica prowokacji gliwickiej

Zostań aktorem gliwickiego teatru

80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Zbrojny atak na Polskę poprzedził szereg
tak zwanych incydentów granicznych, wśród nich prowokacja gliwicka w Radiostacji.
Muzeum w Gliwicach 31 sierpnia przypomniało ofiarę śmiertelną tej operacji dywersyjnej – Ślązaka Franza Honioka. Odbył się wykład, dyskusja historyczna i promocja
napisanej przez uczniów SP nr 8 książki o zamordowanym przez nazistów Ślązaku.
W 80. rocznicę prowokacji gliwickiej kwiaty pod Radiostacją złożył między innymi
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. (fot. T. Kluk / UM Gliwice)

Teatr Miejski w Gliwicach ogłasza casting do spektaklu „Plotka” Francisa Vebera,
w reżyserii Cezarego Ibera. Rozpoczęcie prób od razu po ogłoszeniu wyników
castingu (premiera – 11 października). Poszukiwany jest nastoletni chłopak do
roli Francka, syna głównego bohatera sztuki. Preferowany bardzo młody wygląd
(14–15 lat). Dolna granica wieku kandydatów zgłaszających się na casting – 16 lat.
Casting rozpocznie się 9 września o godz. 13.00, na małej scenie Teatru Miejskiego
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57). (fot. D. Arbaczewski / TM w Gliwicach)

Autobusy wróciły na Jagiellońską

Żegnamy lato na rowerze

Po remoncie na ul. Jagiellońskiej i Zabrskiej zostały wznowione połączenia linii
6, 197, A4 i A4N. Autobusy zatrzymują na przystankach: Gliwice Jagiellońska,
Gliwice Zabrska i Gliwice Franciszkańska. Zlikwidowane zostały tymczasowe
przystanki przy ul. Hutniczej i Franciszkańskiej, a stanowisko przystanku Gliwice
Zabrska (w kierunku placu Piastów) znajduje się w rejonie posesji Zabrska 23.
(fot. T. Bulenda/UM Gliwice)

26. Rowerowe Pożegnanie Wakacji odbędzie się w niedzielę, 8 września. O godz. 9.00
rowerzyści wyruszą z gliwickiego Rynku i dojadą do ogrodu lodziarni Sonia w Mikołowie-Borowej Wsi, przy ul. Równoległej 99. Na mecie uczestnicy rajdu otrzymają
okolicznościowy znaczek, będą też mogli wziąć udział w konkursach sprawnościowych
z nagrodami. Dla najliczniejszych drużyn przewidziano puchary. Regulamin oraz informacje dotyczące wpisowego można znaleźć na stronie internetowej klubu www.huzy.
gliwice.pttk.pl. Impreza jest dofinansowana ze środków Miasta Gliwice. (fot. Pixabay)

Podróż do złotej epoki swingu

Kochają wspólne bieganie

31 sierpnia odbył się Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Polish Happy
Jazz Fest. Ten, kto zamknął oczy w amfiteatrze w Sośnicy, mógł zasłuchany
przenieść się do Chicago lat 20. XX wieku albo Nowego Jorku lat 40. Zagrało kilka
świetnych zespołów z Polski i zagranicy, między innymi nasz gliwicki Enerjazzer.
Zabawa była przednia! Imprezę dofinansowaną z budżetu Miasta Gliwice zorganizowała Fundacja Jazzu Tradycyjnego. (fot. Ł. Nowak)

Początek września to nie tylko powrót do szkoły, ale też do spacerów z psami z gliwickiego schroniska przy ul. Wschodniej. Najbliższy odbędzie się w sobotę 7 września
o godz. 11.00. Ta forma promocji adopcji zwierząt cieszy się ogromną popularnością
i jest bardzo skuteczna – wiele psiaków znalazło nowy dom dzięki biegowi. W zabawie
może wziąć udział każdy, mile widziane są całe rodziny. Do pokonania wyznaczono
trasę wokół schroniska o długości ok. 3 km. (fot. K. Cesarz)
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Rodzić najlepiej w Gliwicach
Zakończyła się ponad 4-miesięczna modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach.
Efekt jest imponujący! Wydzielono 5 jednoosobowych sal porodowych (każda z dostępem do łazienki), wymieniono
instalacje wewnętrzne, zainstalowano klimatyzację oraz system monitorowania bezpieczeństwa. Jest nowocześnie,
bardziej komfortowo i intymnie.

W zestawie, który trafia do każdego urodzonego w Gliwicach
maluszka, znajduje się miękki,
dwustronny kocyk z kolorowej
bawełny i pluszu minky, elastyczny komin, który może chronić
główkę lub szyję malucha,
termoopakowanie na butelkę,
pieluchy jednorazowe, grzechotka oraz poduszka – przytulanka
w kształcie misia w kolorystyce
i z logo szpitala.

Miasto od lat
dofinansowuje gliwickie szpitale
Dzięki tym działaniom, od 2003
roku do dziś, finanse Szpitala
Wielospecjalistycznego zasiliła
z miejskiego budżetu kwota

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

– Nasz blok porodowy został
doposażony w specjalistyczny
sprzęt medyczny – komfortowe łóżka porodowe, inkubator
noworodkowy, stanowisko
resuscytacyjno-pielęgnacyjne
dla noworodka oraz aparat
USG. W ramach tego projektu
dofinansowanie z Funduszy
Europejskich stanowiło około
1,8 mln zł. Dodatkowe prace,
nieobjęte pierwotnym projektem, zostały wsparte finansowo przez Miasto Gliwice, które
przekazało na tę realizację
około pół miliona złotych. Pozostałe koszty pokrył szpital
z własnych środków – mówi dr
Beata Sadownik, prezes Szpitala Wielospecjalistycznego
w Gliwicach.

Warto też przypomnieć, że miasto
od dłuższego czasu dziękuje mamom za wybór Gliwic, przekazując
maluchom specjalną, gliwicką wyprawkę. Otrzymało ją już 2150 dzieci.

prawie 13,4 mln zł. Pieniądze
przeznaczone były na modernizacje poszczególnych części
budynku, zakup niezbędnego
sprzętu i urządzeń medycznych,
a także na przekształcenie
w NZOZ i spłaty szpitalnych
zobowiązań po zlikwidowanym
SPZOZ.

Adam Neumann,

zastępca prezydenta
Gliwic:
– Choć finansowanie służby zdrowia nie jest zadaniem samorządu, miasto
systematycznie wspiera
gliwickie szpitale i aktywnie angażuje się w projekty podnoszące jakość usług
medycznych świadczonych
mieszkańcom. Dzięki tej
współpracy gliwiczanie
mają zapewnione bezpieczeństwo i komfort
leczenia.

fot. Ł. Fedorczyk / UM Gliwice

Pieniądze przekazane obecnie
przez miasto pozwoliły na remont korytarza doprowadzającego do bloku porodowego,
zakup nowoczesnych sprzętów i aparatury medycznej
– inkubatora do transportu
noworodka z respiratorem,
dodatkowego łóżka porodowego, 2 niezwykle komfortowych wanien porodowych, 19
klimatyzatorów do sal pacjentek na położnictwie i patologii
ciąży oraz nowych sufitowych
lamp zabiegowych.

Na same zakupy sprzętu medycznego i wyposażenia oraz
modernizacje (m.in. gospodarki cieplnej, dźwigów wind
czy izby przyjęć wraz z budową
podjazdu dla karetek) miasto
przekazało szpitalowi w latach
2003–2019 ponad 10,5 mln zł.

(kik)

fot. M. Witkowski

Całościowy koszt szpitalnej
inwestycji wyniósł ponad 3
mln zł. Największą część prac
(wartości ponad 2,2 mln zł) zrealizowano w ramach unijnego
projektu ,,Poprawa jakości
świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad
matką i dzieckiem w Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Gliwicach”.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2019 (968), 5 września 2019

3

aktualności

Wszystkiego dobrego,
Pani Jadwigo!
fot. materiały organizatora

28 sierpnia do grona gliwickich stulatek dołączyła Jadwiga
Wołoszczuk. Życzenia od prezydenta Gliwic i urodzinowy
bukiet kwiatów przekazała jej zastępczyni kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Iwona Ciosek.
Jadwiga Wołoszczuk przyszła na
świat 28 sierpnia 1919 w Mostach Wielkich pod Lwowem.
Tam się wychowywała. W Gliwicach pojawiła się już z mężem,
po II wojnie światowej. Całe życie zawodowe pracowała jako
tokarz w kopalni Sośnica. Jako
pierwsza otrzymała tytuł Przodownika Pracy. Doczekała się

Kolejowy świat
w miniaturze

dwojga dzieci, czworga wnuków
i czworga prawnuków. Jej hobby to praca w ogrodzie (na co
ogromny wpływ miało urodzenie
i lata młodości spędzone na wsi)
oraz rozwiązywanie krzyżówek.
Obecnie jest już słabsza, lecz
jeszcze niedawno szczyciła się
dobrą kondycją i samodzielnością. 
(kik)

dzielnie sterować ruchem
kolejowym.

wyszperać akcesoria do budowy makiet i dioram.

Dzieci będą mogły coś własnoręcznie zbudować, skleić
i stworzyć – kto wie, może połkną modelarskiego bakcyla?
Dorośli spotkają się z najlepszymi modelarzami z całej Polski,
będą też mogli uzupełnić swoje
kolekcje o nowe modele albo

Impreza odbędzie się w małej
arenie w sobotę i niedzielę,
między godz. 10.00 a 18.00.
Organizatorem wystawy jest
Stowarzyszenie Miłośników
Kolei w Katowicach. Projekt
jest dofinansowany z budżetu
Miasta Gliwice. 
(mm)

Gliwickie ulice
planem filmowym

Uwaga kierowcy! 5 i 6 września niektóre ulice w centrum
miasta zamienią się w plan filmowy. Dla przechodniów
oznacza to ciekawostkę i możliwość przyjrzenia się pracy filmowców, dla kierowców – utrudnienia w ruchu.
W związku z produkcją realizowaną na zlecenie Telewizji
Polskiej, w czwartek i piątek
(5 i 6 września) od godz. 9.00
do 15.30 zamknięte będą ulice:
Szkolna, Średnia i Kaczyniec.
Tam będzie zorganizowany
główny plan filmowy. Na ulicach Przy Raciborskiej Bramie,
Grodowej, Placu Wszystkich
Świętych i Krupniczej ruch
pieszych i dojście do lokali
użytkowych będą możliwe
z czasowym wstrzymaniem

4

ruchu. Ruch kołowy zostanie
wyłączony. Z utrudnieniami
trzeba się liczyć również na
ul. Konarskiego – w obrębie
skrzyżowania z ul. Zimnej Wody
filmowcy zajmą część jednego
pasa ruchu, z kolei na ul. Lompy
i Korfantego nie będzie można
parkować. Zdjęcia w tej części
miasta zaplanowane są na dwa
dni: 5 września w godzinach od
15.30 do 23.30 oraz 6 września
w godzinach od 7.00 do 12.00.

(mf)

Będzie ścieżka
w śladzie kolejki

Cztery firmy chcą wybudować trasę rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej
od ul. Knurowskiej do granicy Gliwic. Prace nad nową ścieżką rozpoczną się, gdy
miasto wybierze najkorzystniejszą ofertę przetargową, a wybrany wykonawca
podpisze umowę na realizację zadania.
Nowa droga dla rowerów,
o szerokości 3 m i długości
ponad 2 km, zostanie poprowadzona przez nasyp
kolejowy. Ma mieć asfaltową
nawierzchnię. Wykonawca
inwestycji będzie musiał
uporządkować teren, którym
pobiegnie trasa rowerowa –

trzeba będzie m.in. wyremontować dwa mosty – stalowy
przy ul. Rybnickiej i betonowy
w rejonie ul. Rybnickiej, odtworzyć drewniane podkłady
kolejowe oraz wyremontować
lub odtworzyć przepusty
i rowy melioracyjne w pasie
drogowym tej ulicy.

fot. archiwum UM Gliwice

fot. A. Skwarek / UM Gliwice

Niezwykła ekspozycja po
roku wraca do Gliwic! W hali
widowiskowo-sportowej przy
ul. Akademickiej 50 będzie
wszystko dla wielbicieli kolei
w każdym wieku. Po najciekawszych modelach i makietach linii kolejowych będą
jeździć „historyczne” pociągi!
Na makietach ćwiczebnych
będzie także można samo-

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Najciekawsze modele i makiety linii kolejowych ze stacjami i bocznicami, nauka
prowadzenia pociągów i sterowania ruchem, warsztaty modelarskie – to i wiele
więcej czeka na miłośników kolei 28 i 29 września w Arenie Gliwice. Wystawa
„Miniaturowa Polska – Świat wokół kolei” oczaruje małych i dużych!

Na budowę trasy miasto zamierza przeznaczyć niemal
5 mln zł. Do przetargu zgłosiły
się cztery firmy: z Gliwic, Zabrza, Kobierzyc i Boronowa.
Trwa analiza złożonych ofert.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, umowa na realizację
tego zadania powinna zostać
zawarta we wrześniu.
Z planowaną trasą łączyć się
będzie kolejny odcinek, o długości 400 metrów, który powstanie przy ul. Knurowskiej,
między skrzyżowaniami z ul.
Chmielną i św. Brata Alberta.
Ułatwi on rowerzystom dojazd
do ul. Bojkowskiej. Na pętli rowerowej przy ul. Bojkowskiej
(w rejonie ul. Pszczyńskiej),
planowane jest zagospodarowanie terenu przystanku
rowerowego. Pojawią się
tam elementy małej architektury, m.in. ławki, stojaki
rowerowe i stacja naprawy
rowerów. 
(mf)
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Witaj, szkoło!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. 2 września mury placówek prowadzonych przez Miasto Gliwice przekroczyło
ponad 25 tys. uczniów i przedszkolaków. Podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego w II LO im. Walerego
Wróblewskiego prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
wręczył powołania 12 dyrektorom – tym, którzy wraz
z końcem sierpnia zakończyli 5-letnie kadencje dyrektorskie oraz tym, którzy debiutują na tych stanowiskach.
Po wakacjach wielu uczniów
z pewnością zauważyło spore
zmiany w swoich szkołach.
Podczas gdy wypoczywali, w 40
miejskich placówkach oświatowych trwały intensywne prace
modernizacyjne i remonty. Ich
łączny koszt to ponad 15 mln zł,
zostały sfinansowane z miejskiego budżetu. Dodatkowo, ponad
330 tys. zł miasto przeznaczyło
na doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup sprzętu komputerowego i mebli.
Miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020 miała miejsce
w II LO im. Walerego Wróblewskiego. Wzięli w niej udział
przedstawiciele samorządu,
służb mundurowych i duchowieństwa, dyrektorzy szkół
oraz uczniowie. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego i powitaniu gości przez Roberta Strzelca,
dyrektora II LO, nowy rok szkolny
zainaugurował prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz.

Prezydent podziękował też
za działania na rzecz dzieci
i młodzieży oraz zaangażowanie i współpracę z miejskimi
jednostkami organizacyjnymi.
Dyplomy odebrali: Bogna Do-

brakowska, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach, prof. Tomasz Trawiński,
prorektor Politechniki Śląskiej
ds. Studenckich i Kształcenia
oraz Patrycja Duczmal, dyrektor
CH FORUM Gliwice.
Do nauczycieli i uczniów słowa
zachęty do nauki i wytężonej

pracy skierowali też m.in.:
przewodniczący Rady Miasta
Gliwice Marek Pszonak, Jacek
Tarkota, dyrektor Delegatury
w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach i ks. Tadeusz
Hryhorowicz z Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Z programem
artystycznym wystąpili uczniowie II LO.

Gliwiccy
uczniowie
w czołówce
Nowo powołanym dyrektorom
gratulujemy, a uczniom życzymy
owocnego rozwijania swoich naukowych zainteresowań i pasji
oraz doskonałych wyników
w nauce. Zewnętrzne egzaminy potwierdzają wysoki poziom
gliwickich szkół. Absolwenci naszych gimnazjów, a w tym roku
również szkół podstawowych,
uzyskali w nich wyniki znacząco
wyższe niż średnia wojewódzka
czy krajowa.
Prezydent Zygmunt Frankiewicz podziękował za współpracę
odchodzącemu na emeryturę Piotrowi Pielce, który zakończył
pracę na stanowisku dyrektora MDK w Gliwicach.

Wśród 36 powiatów województwa śląskiego tylko jeden

uzyskał z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego oraz z języka
angielskiego lepsze wyniki niż
Gliwice. Noty części humanistycznej uplasowały nasze
miasto na 4. pozycji w województwie. Bardzo dobrze,
również powyżej wojewódzkiej
i krajowej średniej, napisali
swój pierwszy egzamin także
gliwiccy ósmoklasiści.
– Bardzo dobre wyniki absolwentów gliwickich szkół podstawowych z matematyki i języków obcych oraz świetne noty
gimnazjalistów z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
i języka angielskiego dobrze
rokują na dalszym etapie kształcenia. Było to zauważalne już
w procesie rekrutacji – średnie
do poszczególnych szkół były
najlepsze w okresie ostatnich
lat. To również dobry prognostyk
dla Politechniki Śląskiej, gdyż gliwiczanie najczęściej wybierają
studia na tej uczelni – mówi
Florian Brom, dyrektor V LO im.
Andrzeja Struga. 
(mf)

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

– To, że w Gliwicach nie ma napięć
związanych ze skumulowanymi
rocznikami, to zasługa dyrektorów
i dobrej współpracy z delegaturą
Kuratorium Oświaty. To też praca
pionu edukacji w naszym samorządzie i dobra atmosfera współpracy. Życzę Państwu, aby ten rok

był udany, by problemy, z którymi
boryka się szkolnictwo, za jakiś
czas były tylko niezbyt dobrym
wspomnieniem. Życzę też, by Państwo mogli rozwijać swoje pasje
i mieli satysfakcję z wykonywanej
pracy – mówił podczas inauguracji prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiwicz.

Podczas uroczystości powołania otrzymali dyrektorzy, którzy wraz z końcem sierpnia zakończyli 5-letnie kadencje dyrektorskie oraz ci, którzy debiutują na tych stanowiskach.
Piotr Badocha odebrał powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Agata Cira rozpoczęła kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6., a Małgorzata Hutnikiewicz, na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Grzegorz Klyszcz został nowym
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8, a Sebastian Michałuszek nowym dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury. Agnieszka Kołacz odebrała powołanie na stanowisko
dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 na kolejne 5 lat. Również Joanna Łomnicka-Łakomy została powołana na kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 41, Bogusław Pietrzak otrzymał nominację na kolejną kadencję dyrektorską Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia, a Krystian Szatka – Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Dorota Tarczyńska rozpoczęła kolejną kadencję na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7,
Beata Włodarczyk na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4, a Agnieszka Wilczyńska na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
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nie przegap
Koncerty i warsztaty, dmuchańce dla
dzieciaków, obozowisko Wikingów
i konstruowanie nowego „dostawczaka” z gliwickim Oplem – weekend
7–8 września w parku Chopina będzie
obfitował w atrakcje dla całej rodziny.
Zapraszamy na Festiwal Miasta i Rodzinny Piknik Seniora!

Dwudniowa impreza rozpocznie się w sobotę 7 września w samo
południe. Z Rynku do parku Chopina przejdzie barwny korowód
przebierańców. W paradzie może wziąć udział każdy, kto chce
pochwalić się swoim pomysłem na ciekawy kostium. Uwaga!
W czasie przejścia korowodu w rejonie ul. Zwycięstwa wystąpią
czasowe utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o uważną
jazdę. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Na scenie w parku nie zabraknie atrakcji. Podczas Festiwalu Miasta będą
występy artystyczne – taneczne i teatralne – oraz pokazy mody. W centrum
wydarzeń – oczywiście Gliwice i znani mieszkańcy miasta. Na godz. 13.30
zaplanowano bajkę dla całych rodzin – „Pieskie życie” – a o godz. 18.00
rozpocznie się niezwykły, interaktywny spektakl „Zmysły”. To trzeba poczuć!
(fot. a3 teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń)

Między godz. 13.00 a 17.00 włączymy się w akcję
Narodowego Czytania. W tym roku przypomnimy
sobie osiem słynnych polskich nowel, między innymi „Dym” Marii Konopnickiej i „Sachem” Henryka Sienkiewicza. (fot. Z. Daniec / UM Gliwice)

Sylwia Lipka

Podczas udanej imprezy plenerowej nie
może zabraknąć koncertów. W parku
Chopina będzie bardzo różnorodnie. Na
początek zagra KSW Blues. To będzie muzyczna podróż do delty Missipsipi, gdzie
powietrze wibruje gitarowym smutkiem.
Około godz. 17.00 na scenę wejdzie
Sylwia Lipka – idolka nastolatek. Imprezę
zakończy koncert Mateusza Mijała, wokalisty obdarzonego wyjątkową barwą głosu.
(fot. A. Ziaja / UM Gliwice)

6
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8 września, podczas VIII Rodzinnego
Pikniku Seniora, czeka nas mnóstwo
występów na scenie. Zmienimy muzyczny klimat i będziemy się bawić
razem z gwiazdami śląskiej biesiady.
W parku Chopina zagrają Jorgusie, Karpowicz Family i Krzysztof
Koniarek. Do łez rozbawi nas
Kabaret Rak. Zbiórka uczestników
o godz. 14.00 pod Urzędem Miejskim
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21).
Do parku Chopina przemaszerujemy razem – w barwnym pochodzie.
(fot. UM Gliwice)

PRZEZ CAŁY WEEKEND

UM Gliwice

fot. Z. Daniec / UM Gliw

ice

• dmuchańce i animacje dla dzieci;
• warsztaty – tworzenia biżuterii, malarskie, ceramiczne, florystyczne, papierowe;
• Strefa Sportu – treningi z piłkarzami Piasta Gliwice,
naszymi mistrzami Polski oraz konkursy rzutów osobistych z koszykarzami GTK Gliwice;
• obozowisko Wikingów, którzy wprowadzą nas w arkana życia we wczesnym średniowieczu;
• tworzenie prototypu samochodu dostawczego,
który wejdzie do produkcji w fabryce Opla w 2021
roku;
• Strefa Relaksu, czyli chillout w fotelach, pod baldachimem;
• Jarmark Festiwalowy – tam kupicie piękne rękodzieło: ceramikę, haftowaną pościel, ubrania, biżuterię
i inne cuda;
• Strefa Urody i Zdrowia – w sobotę porady kosmetyczne i dietetyczne, a w niedzielę badania słuchu,
pomiary cukru i ciśnienia.

fot. Z. Daniec /

Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. Imprezy są organizowane przez Miasto Gliwice i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Gliwicach. 
(mm)

fot. Utgard
fot. UM Gliwice

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2019 (968), 5 września 2019

7

warto wiedzieć

Na początku lutego br. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie Gliwickiej
Inicjatywy Lokalnej, określając tryb oraz kryteria oceny wniosków składanych
przez mieszkańców Gliwic w ramach GIL. Na wsparcie zadań wybranych do
realizacji w aktualnej edycji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł (2 500 000 zł na
zadania inwestycyjne oraz 500 000 zł na pozostałe zadania).
Wnioski, których realizacja
miałaby nastąpić w roku 2020,
musiały zostać złożone do 28
czerwca br. W określonym terminie wpłynęło ich 16 (wykaz
wszystkich złożonych wniosków znajduje się na stronie
internetowej www.gliwice.eu
w zakładce „Gliwicka Inicjatywa Lokalna” oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej).
W pierwszym etapie oceny
wniosków wydział lub jednostka merytoryczna zwracały
uwagę na spełnienie 10 kryteriów formalnych, koniecznych
do tego, aby proponowane
przedsięwzięcie mogło przejść
do drugiego etapu oceny.

Wniosków spełniających wymogi formalne złożono 10.
Dotyczyły one w zdecydowanej
większości zadań inwestycyjnych, w tym 5 z nich miało na
celu poprawę warunków na
drogach dojazdowych do posesji, a tylko 1 zawierał propozycję wydarzenia dla społeczności
lokalnej.
Drugi etap oceny – kwalifikacja wniosku do realizacji
na podstawie dwóch grup
kryteriów ściśle określonych
uchwałą Rady Miasta (potrzeb społeczności lokalnej
oraz deklarowanego zaangażowania wnioskodawcy) – zakończył się niepomyślnie dla

wszystkich 10 rozpatrywanych
projektów. O ile w przypadku
przydatności proponowanego
przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w 5 propozycjach
została ona w mniejszym czy
większym stopniu wykazana,
o tyle deklarowane zaangażowanie finansowe, rzeczowe
czy w postaci pracy własnej
zainteresowanych w przypadku
żadnego z wniosków nie osiągnęło poziomu minimalnego.
Tak więc tegoroczna, pierwsza
edycja Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej nie wyłoniła zadań,
które zostałyby zrealizowane
w 2020 r. 

(BPM)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Zostań
partnerem akcji

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM poszukuje
partnerów do udziału w 9. akcji zdrowotnej „Gliwicki
Dzień dla Zdrowia”. To jednodniowe wydarzenie, podczas którego podmioty lecznicze pełnią nieodpłatne
dyżury. W tym roku odbędzie się ono 19 października.
Zachęcamy do współpracy podmioty lecznicze lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie
zdrowia. Wystarczy wypełnić
druk zgłoszenia (https://bip.
gliwice.eu/pub/html/um/
files/ZD/DEKLARACJA_GDDZ.

doc) i złożyć go do 30 września
w Biurze Podawczym UM przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać
drogą elektroniczną na adres
zd@um.gliwice.pl. Informacji
udziela Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33.

Zadbaj o zdrowie Zmiany na Toszeckiej
Rak jelita grubego to jedna z najczęstszych przyczyn
zgonów z powodu nowotworów złośliwych. Jednym
ze sposobów walki z nim jest odpowiednia dieta, zdrowy tryb życia i regularne badania. Można je wykonać
bezpłatnie, bez skierowania, w gliwickim szpitalu VITO-MED Sp. z o.o., w ramach programu finansowanego
ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Z kolonoskopii mogą skorzystać wszystkie osoby w wieku
50–65 lat, u których ostatnich
trzech miesiącach wystąpiło
nieuzasadnione chudnięcie lub
anemia, biegunka lub zaparcia
lub krwawienie z przewodu pokarmowego.

Do badania są kwalifikowane
osoby, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Zapisy prowadzone są
w Pracowni Endoskopii (pokój nr
17, parter) w szpitalu VITO-MED
przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach.
Szczegółowe informacje dotyczące badania można uzyskać pod
numerem telefonu 32/302-98-42
lub 32/302-98-46. 
(mf)
fot. M. Baranowski

Na badanie zaproszone są również osoby w wieku 40–49 lat,
u których w rodzinach przynajmniej jeden krewny pierwszego
stopnia (rodzice, rodzeństwo,

dzieci) zachorował na raka jelita
grubego.

fot. Pixabay

Rozbudowa skrzyżowania ulic Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów wchodzi w kolejny etap. Od środy, 4 września, wyłączony z ruchu jest pas w kierunku Pyskowic.
Kierowców czekają też inne zmiany.

8

Wraz z wyłączeniem pasa ruchu
w kierunku Pyskowic, zamknięto
wloty ulic Sokoła i Harcerskiej,
a na ul. Myśliwskiej wprowadzono jeden kierunek jazdy –
możliwy jest wyłącznie wyjazd
do ul. Toszeckiej. Pomimo zmian
możliwy jest przejazd zarówno

w stronę Pyskowic, jak i do centrum miasta.
Na odcinku ul. Wojciecha wprowadzono ruch jednokierunkowy – kierowcy pojadą tylko
od ul. Toszeckiej w kierunku
ul. Bończyka. Wprowadzono

również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd
został poprowadzony ul. Pionierów. Kierowcy proszeni
są o zachowanie ostrożności
i zwracanie uwagi na oznakowanie. 

(mf)
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fot. piast-gliwice.eu

Transfery, kontrakty, mecz

Tiago Alves

Patr yk Tus
z

pomocnik

yński

napastnik

Ostatnie dni obfitują w zmiany w składzie Mistrza Polski. Cel – systematycznie
zdobywać komplety punktów w meczach PKO Ekstraklasy. Niebiesko-Czerwonych
„zasilili” Tiago Alves, Patryk Tuszyński i Piotr Malarczyk. Patryk Dziczek zmienił natomiast barwy i przeszedł do rzymskiego S.S. Lazio. Drużyna jest w fazie
przebudowy.
– Dochodzą do nas nowi zawodnicy i to nie jest tak, że gdy jeden lub drugi piłkarz
wchodzi do drużyny, to od razu działają pewne automatyzmy. Trzeba po prostu
pracować i czekać na efekty tej pracy. Wierzę w tych zawodników, także w tych,
którzy do nas dołączyli, bo czas będzie pracować na naszą korzyść – stwierdził

Piotr Malarczyk
obrońca

trener Fornalik po sobotnim spotkaniu 7. kolejki PKO Ekstraklasy, w której Piast
Gliwice przegrał przed własną publicznością z Lechią Gdańsk 1:2. Trafieniem
dla Niebiesko-Czerwonych popisał się Jorge Félix, a dla Biało-Zielonych strzelali
Sławomir Peszko oraz Żarko Udovicić. W spotkaniu z Lechią szansę debiutu otrzymał Patryk Tuszyński, który pojawił się na boisku w 73. minucie. – Zagraliśmy
na dwójkę napastników. Patryk jest z nami od czterech dni. Z każdym dniem
i kolejnym treningiem będzie czuł się coraz lepiej. Jest to ograny i doświadczony
zawodnik, który wie, po co wchodzi na boisko – ocenił jego występ szkoleniowiec
Piasta. Wciąż na pierwszą bramkę w barwach Piasta czeka Dominik Steczyk, który
w meczu z Biało-Zielonymi starał się wykorzystać daną szansę.

GTK wygrywa w Körmend
Koszykarze GTK Gliwice kontynuują zwycięską
serię sparingów tego lata. Tym razem wyższość
zespołu z Górnego Śląska musiał uznać Egis
Körmend, który przegrał na własnym parkiecie
76:83. Aż 30 punktów dla zwycięzców zdobył Brandon Tabb. Co ciekawe, oba zespoły
w poprzednim sezonie zmierzyły się w ramach
półfinału rozgrywek Alpe Adria Cup.
Po zakończeniu spotkania GTK pozostało na
miejscu, by dzień później zagrać z mistrzem
Węgier, Falco KC Szombathely (na zdjęciu
obok). Zespół, w barwach którego występuje
od tego sezonu były zawodnik GTK, Quinton
Hooker, pozostaje jednak nadal poza zasięgiem możliwości gliwiczan. (fot. materiały
prasowe GTK)

Odlot! Potrójne złoto dla Gliwic!
Świetne wieści ze słowackiej Martiny – na Mistrzostwach Świata Modeli Szybowców Sterowanych
Automatycznie F1E seniorów Stanisław Kubit
z Klubu Modelarza Społem PSS zdobył podwójne
złoto! Mistrz wywalczył najcenniejszy krążek indywidualnie oraz drużynowo, wraz z Franciszkiem
Kańczokiem z Aeroklubu Rybnickiego oraz Jackiem
Żurowskim z Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych.
– O zwycięstwie zdecydował dogrywkowy lot,
w którym udało się pokonać niemieckich zawodników, Floriana i Aleksandra Winklerów – podkreśla Mistrz Kubit. Dla utytułowanego zawodnika
to już szósty złoty medal indywidualny zdobyty
w mistrzostwach i klasyfikacji końcowej Pucharu
Świata, a także piąty złoty medal zdobyty w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Świata i Europy.
To nie koniec dobrych wieści ze Słowacji – Mistrzem Świata Juniorów został Dawid Karpowicz,
a drużyna juniorów uplasowała się ostatecznie na
5. miejscu. (fot. RC Model Klub Martin)
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pomysł na weekend

Naturalnie, że Śląsk i okolice!
Mędrcy tego świata przekonują, że szczęście istnieje, gdy można je dzielić z drugą osobą.
W ostatnim odcinku „Pomysłu na weekend” dzielimy się więc z Czytelnikami MSI tym, co
uważamy za najpiękniejsze w regionie i nie tak znowu odległe od Gliwic.

„Safari” w południowej Polsce? To możliwe. Jeśli, oglądając Animal Planet, marzyliście by stanąć oko w oko z dzikimi zwierzętami,
to park położony w śląskim Ustroniu da Wam tę sposobność.
Żubry i jelenie to tylko niektórzy z mieszkańców tętniącego życiem
Leśnego Parku Niespodzianek, w którym od dużych zwierząt
oddziela nas tylko siatka. Drobna zwierzyna jest na wolności.
Dech w piersiach zapiera tam wiele, m.in. obserwacje drapieżnych
ptaków i pokazy sokolników. To niesamowite doświadczenie
zwłaszcza dla dzieci! Na podróż do LPN-u z Gliwic należy przeznaczyć około 1,5 godz., jednak czas spędzony w samochodzie
rekompensuje w pełni wizyta w parku. Miłośnicy Beskidów mogą
pokusić się również o górską wędrówkę. Opcji jest wiele! Więcej
informacji na stronie www.lesnypark.pl.

Zazwyczaj słowo „pustynia” kojarzy się z odległą północną Afryką lub
Azją Środkową, tymczasem lotne piaski są bliżej Gliwic niż mogłoby się
wydawać! Legenda mówi, że Pustynia Błędowska powstała z piasku
rozsypanego przez diabła, który chciał zasypać podolkuskie kopalnie
ołowiu i srebra. Faktycznie, to ich rozwój sprawił, że okoliczna ludność od
XII stulecia nieustannie karczowała tamtejsze gęste lasy, by drewnianymi
belami wzmacniać kopalniane szyby. Intensywna wycinka i pobór wód
gruntowych doprowadziły do degradacji i spustynnienia okolic Błędowa.
Jeszcze na początku XX wieku można było zaobserwować tam burze
piaskowe oraz zjawisko fatamorgany. Podczas wyprawy na Pustynię
Błędowską warto odwiedzić miejsca widokowe, m.in. wzgórze Czubatka
w Kluczach (382 m n.p.m.), z ruinami punktu dowodzenia niemieckich
wojsk z II wojny światowej. Na wzgórzu są tablice informacyjne i ławeczki, na których można odpocząć po wędrówce. Drugim punktem
widokowym jest Dąbrówka w Chechle (355 m n.p.m.) z platformą
widokową i bunkrem polskiego wojska z II wojny światowej. Dojazd
na Pustynię Błędowską z Gliwic powinien zająć około 50 minut. Więcej
informacji na stronie pustynia-bledowska.eu.

fot. Antekbojar / Wikipedia CC0

fot. Pixabay

fot. M. Korzeniec / Wikipedia_CC0

Śląsk i Zagłębie też mają swoje Mazury! Pojezierze Dąbrowskie to
kompleks czterech akwenów w Dąbrowie Górniczej, który zawdzięcza swoje istnienie okolicznym kopalniom. Na terenach położonych
na północ od dzisiejszego centrum Dąbrowy przez dziesięciolecia
pozyskiwały one piasek, którym wypełniano pustki poeksploatacyjne. Powstałe wyrobiska, nierekultywowane, stopniowo napełniały
się wodą z pobliskiej rzeczki – Pogorii, nota bene wypływającej
z niewielkich zbiorników wodnych na obszarze przemysłowym Huty
Katowice. Dziś część z nich, z racji wyjątkowych walorów przyrodniczych, uzyskała status obszarów chronionego krajobrazu. Pogorię I
upodobał sobie szczególnie do treningów Waldemar Marszałek,
wielokrotny mistrz świata w sportach motorowodnych. Nad Pogorią II
od lat można obserwować dzikie ptactwo, którego niektóre gatunki
znajdują się na liście zagrożonych wyginięciem. Właśnie tam możemy się poczuć niemalże jak w Delcie Nilu. Pogoriia III oraz IV to
raj dla tych, którzy lubią poczuć wiatr w żaglach. W sezonie letnim
pełno tam małych łódek przecinających spokojne wody. Dojazd na
Pojezierze Dąbrowskie z Gliwic powinien zająć około 40–50 minut.
Więcej informacji na www.slaskie.travel.

Opracowanie: Piotr Kołtyś
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Architektura w roli głównej
I czym tu jeszcze Państwa zaskoczyć...? Był wielki Picasso, twórca i niszczyciel, niech będzie również płodny i obrazoburczy
pisarz lekkiego pióra – Dan Brown. A w temacie, oczywiście, geniusz Człowieka Renesansu!

Dzieł wybitnych, stworzonych przez bardzo
znanych artystów nie
musimy szukać daleko.
W Gliwicach w muzeum w Wilii
Caro eksponowane są obecnie
dwie wystawy twórczości Wła-

Oficyna przy ul. S. Chudoby 6a
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dysława Hasiora, polskiego prekursora asamblażu. Jego prace to
kolaż surrealizmu, abstrakcji, ale
i odwołania się do tradycji i religii.
Był znakomitym artystą, a znano
by go jeszcze szerzej, gdyby ówczesne władze pozwoliły mu zaprezentować swoje kompozycje we
Włoszech, na weneckim Biennale
Sztuki w 1964 roku. Zapewne to
on zdobyłby Grand Prix, a nie
Amerykanin Robert Rauschenberg,
który tworzył podobne „odpadki
życia i rzeczywistości”. Łączenie
rzeczy codziennego użytku, śmieci,
różnych artefaktów w sztukę zachwyciło wtedy jury konkursowe.
Aż żal myśleć, co by powiedziało
na dzieła Hasiora.
Cóż, nie pierwszy raz polityka miała
wpływ na jego sztukę. Odcisnęła
się zapewne już pięć lat wcześniej,
gdy artysta otrzymał stypendium
francuskiego Ministra Kultury.
Dzięki temu mógł podróżować po

Francji czerwoną jawą i terminować u sławnego rzeźbiarza Ossipa
Zadkine’a w jego paryskiej pracowni. W notatkach z podróży zapisał
„… w dalszym ciągu nie wiem, jak
się rzeźbi, ale może to, co przeżyłem, sprawi, że będę lepszy i pokorniejszy wobec wysiłku innych”.
Pozwolę sobie również zacytować
zdanie z wypowiedzi organizatora
dwóch gliwickich wystaw dedykowanych Władysławowi Hasiorowi,
Grzegorza Krawczyka, dyrektora
Muzeum w Gliwicach: „Hasior
był człowiekiem małomównym,
lecz bardzo wymownym twórcą”.
Dlatego pozostawmy „Monę Lisę”.
Niech się uśmiecha do swoich
fanów. My poszukajmy ukrytych
treści w kompozycjach Hasiora.
Będzie to podróż o wiele ciekawsza
i bardziej wartościowa niż tropienie zagadek obrazu metodą Dana
Browna.
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Luwr, Paryż

fot. Pixabay

Mona Lisa Leonarda da Vinci
w paryskim Luwrze

Odpowiedź na pytanie, dlaczego
nie pilnowano właściwe dzieła,
jest prosta. W owych czasach
takie sytuacje po prostu się nie
zdarzały. Prędzej portret mogliby
zniszczyć zbyt ciekawscy oglądający lub wzburzone niesprawiedliwością świata sufrażystki.

fot. J. Janowska / Muzeum w Gliwicach

Najbardziej rozpoznawalny obraz
na świecie jest dziś osłonięty specjalnym, odpornym na uszkodzenia szkłem, a dodatkowo chroni
go specjalna straż. Wszystko
dlatego, że 21 sierpnia 1911 roku
„Mona Lisa” zniknęła! W Luwrze
pozostało tylko puste miejsce na
ścianie i porzucona na schodach
rama obrazu. Dokonał tego (specjalnie nie trudząc się) Vincenzo
Peruggia, pracownik budowlany
wykonujący szklenie obrazów
w muzeum. Ukrył Giocondę pod
ubraniem roboczym i po prostu
wyszedł, nieniepokojony przez
nikogo. Po przestępstwie policja
była w jego mieszkaniu. Znajdowała się tak blisko ukrytego
dzieła, jak tylko się dało, portret
leżał bowiem w walizce pod łóżkiem sprawcy. Nie przeszukano
jednak domu! Obraz dopiero po
dwóch latach wrócił do muzeum
– gdy złodziej „wpadł”, chcąc go
sprzedać. Później dorobiono do
tej kradzieży patriotyczne motywacje. Peruggia miał jakoby
chcieć zwrócić zrabowane przez
Napoleona dzieło swojej ojczyźnie, tylko że akurat to malowidło
zostało przekazane przez samego
malarza królowi Franciszkowi
I Walezjuszowi...

Wystawa twórczości Władysława
Hasiora w Willi Caro

fot. E. Pokorska

Tajemniczy uśmiech „Mony Lisy”
ma swoje miejsce w historii sztuki
i popkultury. Niezmiennie bawi
mnie wersja Salvadora Dalego
– z domalowanymi wąsami. Ale
również naukowcy co jakiś czas
próbują nas zaskoczyć „wiadomościami” zaszyfrowanymi w obrazie
Leonarda. Mieli dopatrzyć się na
przykład (oczywiście pod dużym
powiększeniem) inicjałów LV
w oku modelki, namalowanych
dodatkowo do góry nogami. Ktoś
stwierdził obecność sylwetek
zwierząt w tle obrazu. Następny
zaś zawyrokował, że w wizerunku
Giocondy mistrz uwiecznił swoje
żeńskie alter ego. Właściwie nie
powinno nas to dziwić. Da Vinci
zawsze zaskakiwał i zaskoczy
pewnie nie raz. W jego szkicach
znaleziono m.in. prototyp ma-

szyny latającej, jeszcze przed
Kopernikiem miał powiedzieć, że
„słońce się nie porusza”, a żeby
poznać szczegółowo budowę ciała
ludzkiego, kupował w tajemnicy
zwłoki i przeprowadzał sekcje.
Swoje zapiski szyfrował, pisząc od
prawej do lewej strony w dawnym
języku włoskim. Szesnastowieczne
notatki artysty zwane Kodeksem
Leicestera lub Kodeksem Hammera są obecnie własnością Billa
Gatesa, który wydał na jego zakup, bagatela, ponad 30 milionów
dolarów!

fot. E. Pokorska

Na początek: „Kod da Vinci”. Jeżeli miałabym wybierać – wolę
książkę. Ekranizacja powieści
Browna nie zachwyciła mnie.
Tak naprawdę i książka, i film są
tylko pretekstem, aby przejść do
jednego z najgłośniejszych dzieł
Leonarda da Vinci, „Mony Lisy”.
W jej portrecie Brown doszukuje
się wskazówek prowadzących do
miejsca ukrycia mitycznego Świętego Graala. Akcję otwiera przestępstwem dokonanym w murach
Luwru, w którym eksponowany
jest obraz Leonarda. Generalnie
i w „Kodzie…”, i w innych swoich
książkach Dan Brown piętrzy
zagadki, łamigłówki i tajemnice,
które czytelnik z zainteresowaniem śledzi i wciąga się w ich
rozwiązywanie. Tylko na koniec
przychodzi reflesja „Ojej, po co to
wszystko?...”. Szczęśliwie dla sztuki
podobizna Giocondy zachwyca
i intryguje niezależnie od fali popularności podobnych Brownowi
opracowań i produkcji.
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Nie czekamy, głosujemy!

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach GBO 2020? Weźcie
udział w głosowaniu, które rozpoczęło się 2 września i potrwa dokładnie 3 tygodnie.
Do głosowania skierowano 145
projektów zaproponowanych
przez mieszkańców – w tym 140
zadań dzielnicowych (wśród
nich są propozycje z wszystkich
21 gliwickich dzielnic) i 5 zadań
ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).

Każdy mieszkaniec
Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym
jeden głos na projekt
w dowolnej dzielnicy
i jeden głos na projekt
ogólnomiejski – na dwóch
oddzielnych formularzach
do głosowania.
Głosować można albo w formie
elektronicznej (na e-formularzach aktywnych do 23 września
do godz. 20.00 na stronie Gliwice.
eu w zakładce „Gliwicki Budżet
Obywatelski”), albo w formie
papierowej – na formularzach
dostępnych do 23 września
w ponad dwudziestu punktach
konsultacyjnych zlokalizowanych
w różnych częściach miasta (patrz
ramka) bądź pobranych w tym
czasie – i wydrukowanych – ze
strony Gliwice.eu, zakładka „Gliwicki Budżet Obywatelski”.
W przypadku głosowania
elektronicznego potwierdzenie oddania głosu następuje
poprzez zatwierdzenie linku
aktywacyjnego przesłanego na
adres e-mail (zatwierdzenie jest
odrębne dla każdego z formularzy). Jeden adres e-mail może
zostać wykorzystany do udziału
w głosowaniu przez jednego
uprawnionego.

W przypadku głosowania
w formie papierowej głos
można oddać w punktach
konsultacyjnych w godzinach
ich otwarcia (za dzień oddania głosu przyjmuje się dzień
złożenia wypełnionego formularza bezpośrednio w punkcie
konsultacyjnym) lub listownie,
przesyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Miejskiego
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice). O fakcie oddania głosu
w terminie decyduje data jego
doręczenia przez operatora
pocztowego do siedziby UM.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
KWOTY DLA DZIELNIC
Dzielnica

Kwota na realizację
zadań [w zł]

BAILDONA

304 000

Minimalna liczba głosów
ważnych w dzielnicy,
umożliwiająca udział
w puli dla aktywnych
957

BOJKÓW

170 000

294

BRZEZINKA

162 000

255

CZECHOWICE

126 000

74

KOPERNIKA

318 000

1030

LIGOTA ZABRSKA

153 000

208

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia
oddanie głosu, mogą wziąć
udział w głosowaniu za pośrednictwem konsultanta ds. osób
niepełnosprawnych w Biurze
Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa
21, w godzinach urzędowania
(za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

ŁABĘDY
OBROŃCÓW POKOJU
OSTROPA

414 000
217 000
171 000

1503
527
299

POLITECHNIKA

206 000

470

SIKORNIK

372 000

1295

SOŚNICA

477 000

1819

STARE GLIWICE

243 000

653

SZOBISZOWICE

365 000

1259

W trakcie całego głosowania na
stronie internetowej Gliwice.eu
będzie udostępniana na bieżąco aktualna liczba oddanych
głosów. Wyniki poznamy do 23
października.

ŚRÓDMIEŚCIE

391 000

1390

TRYNEK

455 000

1710

WILCZE GARDŁO

134 000

117

WOJSKA POLSKIEGO

351 000

1194

WÓJTOWA WIEŚ

230 000

593

ZATORZE

373 000

1300

ŻERNIKI

184 000

361

Podczas ustalania
wyników głosowania będą
brane pod uwagę projekty,
które uzyskały poparcie
co najmniej 30 głosujących
– w przypadku projektów
dzielnicowych oraz
500 głosujących –
w przypadku projektów
ogólnomiejskich.

Razem
na projekty dzielnicowe
Najbardziej aktywne dzielnice
będą miały szansę na finansowy
bonus, czyli środki z tzw. puli dla
aktywnych. Pamiętajmy! Zwycięskie projekty będą realizowane
w 2020 roku! 
(kik)

5 816 000

–

Więcej informacji szukaj na

Gliwice.eu

zakładka GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. prymasa Stefana
Wyszyńskiego)
2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul.
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)
3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze,
ul. Jasna 31A
4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24
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10.Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11.Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12.Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13.Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A
14.Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15.Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16.Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17.Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18.Filia nr 24, ul. Architektów 109
19.Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20.Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21.Biblioforum, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

22.GCOP, Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1/1, I piętro
23.GCOP, Dom Aktywnej Młodzieży,
ul. Barlickiego 3, pokój 21–22
24.GCOP, Strefa Aktywności Społecznej,
ul. Jagiellońska 21
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gliwicki budżet obywatelski 2020
WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców odbędzie się od 2 do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

400 000

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Remont harcówki

083

Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana i remont
stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników.

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”.

35 000

5.

Rehabilitacja

230

Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu.

12 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
84 600
8000

200 100

PROJEKTY DZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych

5 816 000

Dzielnica Baildona
304 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zabezpieczenie
schronów

057

Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10–16 – wykonanie tarasów z wysokiej
jakości drewna.

50 600

2.

Place zabaw i sprzęt
dla szkoły

244

Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego
i kolarstwa górskiego, i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający.

128 600

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

179 200

Dzielnica Bojków
170 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Spektakle i warsztaty

153

Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach
w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

15 000

2.

Przejście dla pieszych

197

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła.

20 000

3.

Kurs samoobrony

198

Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania
w sytuacjach zagrożenia.

15 000

4.

Zagospodarowanie
terenu

210

Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury – w tym budowa historycznej
ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej.

120 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

170 000

Dzielnica Brzezinka
162 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

003

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.

2.

Gimnastyka

117

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Park linowy

229

Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową.

162 000

4.

Parking rowerowy

239

Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku
autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej.

23 500

Krótki opis projektu

SUMA
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Przewidywany koszt
projektu w złotych
162 000
6000

353 500
13

Gliwicki budżet obywatelski 2020
Dzielnica Czechowice
126 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Festyn

033

Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka.

14 000

2.

Wiata

072

Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole.

100 000

3.

Uporządkowanie terenu

073

Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole.

15 000

4.

Zagospodarowanie terenu

290

Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia
roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami.

54 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

183 000

Dzielnica Kopernika
318 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Miejsca postojowe

034

2.

Zajęcia dla seniorów

036

3.

Street workout

4.

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza.
Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników.

80 000

070

Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.

100 000

Gimnastyka

088

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

5.

Huśtawka

121

Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

30 000

6.

Miejsca postojowe

186

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.

150 000

7.

Ławki

292 + 027 Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei ks. Witoszka.

SUMA

9000
6000

12 000

387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
153 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Skwer

275

Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

100 000

2.

Zajęcia sportowe

277

Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych – piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży.

49 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

149 500

Dzielnica Łabędy
414 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

024

Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.

350 000

2.

Chodniki

054

Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1–3.

30 000

3.

Plac zabaw

068

Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych.

198 000

4.

Gimnastyka

251

Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia
w miesiącach III-XII (bez wakacji).

12 000

5.

Sygnalizacja
ostrzegawcza

252

Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki
oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną.

60 000

6.

Chodnik

253

Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej.

150 000

7.

Zumba fitness

254

8.

Miejsca postojowe

255

9.

Aktywizacja seniorów

256

10.

Street workout

257

Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

11.

Chodnik

259

Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki.

270 000

12.

Siłownia zewnętrzna

261

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu – montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

13.

Tenis stołowy

262

Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II–VI i IX–XI.

16 000

14.

Warsztaty kreatywne

264

Cykl warsztatów artystycznych dla rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny – każde spotkanie
dla 15 rodziców z dziećmi (3–12 lat).

27 000

15.

Pierwsza pomoc

265

Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.

SUMA
14

Krótki opis projektu

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji).
Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.
Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+.

Przewidywany koszt
projektu w złotych

10 000
96 000
50 700

4800

1 474 500
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Dzielnica Obrońców Pokoju
217 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

035

Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu
do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego.

217 000

2.

Droga rowerowa

062

Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną.

210 000

3.

Sala gimnastyczna

233

Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 – uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia,
malowanie sali i korytarza.

57 000

4.

Kurs aktywizacyjny

281

Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców – 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu.

12 000

5.

Kurs komputerowy

283

Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) – 40 godzin
zakończonych certyfikatem.

30 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

526 500

Dzielnica Ostropa
171 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Lampy solarne

032

Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie
przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji „Balaton”.

40 000

2.

Ubrania bojowe

090

Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.

37 100

3.

Siłownia zewnętrzna

177

171 000

4.

Zakup sprzętu

188

5.

Meble ogrodowe

280

Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych.
Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane
namioty, stoły, ławki.
Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji
przedsięwzięć w dzielnicy.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

12 500
3000

263 600

Dzielnica Politechnika
206 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Aktywizacja seniorów

110

Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz
3 spacerów po mieście z przewodnikiem.

15 300

2.

Spotkania z kulturą

232

Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą – 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne.

12 000

SUMA

27 300

Dzielnica Sikornik
372 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

166

Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
na placu zabaw przy ul. Derkacza.

350 000

2.

Korty

196

Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 – sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze.

143 000

3.

Strefa relaksu

288

50 000

4.

Plac zabaw

298

Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.
Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

290 000

833 000

Dzielnica Sośnica
477 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Jezdnia

007

Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.

360 000

2.

Plac zabaw

064

450 000

3.

Wydarzenia

122

4.

Chodnik

125

5.

Monitoring

127

Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.
Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy,
spotkania literackie.
Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów
nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności.
Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika,
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów.

Krótki opis projektu
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Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
433 400
282 000

15
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6.

Zatoki postojowe

131

Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie – od kościoła pw. św. Jacka do przejścia
między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica.

320 000

7.

Miejsca postojowe

132

Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów.

61 200

8.

Pumptrack

214

Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”.

250 000

9.

Street workout

215

Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków
w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy.

100 000

SUMA

2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
243 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Kurtyna wodna

235

Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.

10 000

2.

Przejście dla pieszych

236

Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135–139.

20 000

3.

Ćwiczenia dla seniorów

247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.

15 000

4.

Biegi

269

Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora – 5 biegów, po jednym w miesiącu.

5.

Zajecia sportowe

271

Organizacja zajęć sportowych – piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego
upadania i korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe.

46 000

6.

Strefa relaksu

272

Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie
z dokumentacją projektową.

180 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

5000

276 000

Dzielnica Szobiszowice
365 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Gimnastyka

134

Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20–25 osób w wieku powyżej 50 lat – 38 zajęć
w godzinach popołudniowych.

8300

2.

Wieczorki taneczne

135

Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale, latem i jesienią.

9000

3.

Chodniki

170

Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja.

170 000

4.

Rozgrywki piłkarskie

171

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.

16 000

5.

Teatrzyki

172

Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP.

6.

Aqua aerobik

181

Organizacja zajęć aqua aerobiku – 3 grupy po 15 osób od 30. roku życia na basenie „Delfin”.

7.

Joga

182

Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów – 42 warsztaty w grupach po 30 osób.

8.

Warsztaty taneczne

183

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób – w miesiącach I–VI oraz IX–XI.

9.

Nordic walking

184

Organizacja zajęć nordic walking – 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób, w miesiącach V–X,
ok. 55 godzin łącznie.

7000

10.

Kurs samoobrony

190

Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

15 000

11.

Zajęcia integrujące

191

Cykl zajęć integrujących młodzież – 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta.

17 000

12.

Zajęcia dla dzieci

192

Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0–6 lat i ich rodziców – 16 spotkań po 2 godziny.

5600

13.

Plac zabaw

193 + 025

14.

Zajęcia taneczne

15.

Plac zabaw

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

3000
26 000
8200
16 000

Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw
na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza.

350 000

204

Zajęcia taneczne dla dzieci (7–12 lat) – 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie
(w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w SP nr 7 i 20.

32 000

243

Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7.

317 800

SUMA

1 000 900

Dzielnica Śródmieście
391 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Droga dojazdowa

011

Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19
– od ul. Ziemowita do bramy placówki.

290 000

2.

Pijalnia wody

030

Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w parku Chopina.

25 000

3.

Nasadzenia

042

Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie parku Chopina – uzupełnienie miejsc
po usuniętych drzewach.

30 000

4.

Plac zabaw

067

Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop
przy ul. Młyńskiej.

391 000

5.

Street workout

179

Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w parku Chopina.

70 000

6.

Gimnastyka

268

Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 – raz w tygodniu po 45 minut
dla grupy ok. 30 osób.

10 500

SUMA
16

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

816 500
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Dzielnica Trynek
455 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

031

Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu
zabaw przy ul. Piastowskiej.

300 000

2.

Parking

051

Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D.

140 000

3.

Język angielski

085

Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych.

54 000

4.

Warsztaty

086

Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP.

8400

5.

Gimnastyka

091

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

6000

6.

Aqua aerobik

092

Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30. roku życia – w miesiącach III–VI i IX–XII.

7.

Zajęcia bokserskie

099

Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu – cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu.

8.

Rozgrywki piłkarskie

154

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.

14 000

9.

Sprzęt sportowy

156

Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 – piłki,
koszulki, drabinki itp.

12 000

10.

Zagospodarowanie
terenu

168

Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci,
wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek.

165 000

11.

Zieleniec

174

Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu
zielonego różami.

30 000

12.

Kompleks
wspinaczkowy

194

Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów
komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej.

200 000

13.

Stacja napraw rowerów

195

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie
funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich.

14.

Zajęcia tai-chi

297

Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35. roku życia.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
6000

6500
24 000

980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
134 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Nasadzenia

218

Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu.

2.

Zakup sprzętu

219

Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów
organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę – 20 kompletów ławostołów.

3.

Teatrzyki dla dzieci

220

Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci,
w sali wielofunkcyjnej przy placu Jaśminu.

10 000

4.

Wynajem sali

221

Wynajem sali przy placu Jaśminu 2 dla potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych.

45 000

5.

Parkingi rowerowe

222

Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą
tras rowerowych w rejonie placu Jaśminu.

23 000

6.

Monitoring

223

Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na plac Jaśminu oraz boiska
sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei.

112 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
50 000
9000

249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
351 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Street workout

087

Budowa street workoutu – wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni
w parku Starokozielskim.

100 000

2.

Gimnastyka

089

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Plac zabaw

115

Przebudowa placu zabaw w parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia.
Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa,
wykonanie nasadzeń.

350 000

4.

Droga dojazdowa

136

Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto.

110 000

5.

Zajęcia piłkarskie

137

Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży – 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych
(6–9, 10–12 lat) – w miesiącach V–IX.

16 000

6.

Plac zabaw

167

Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu
zabaw przy ul. Gagarina.

350 000

7.

Gimnastyka

242

Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach po 15–20 osób.

7600

8.

Warsztaty kreatywne

273

Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – zajęcia florystyczne, świeczkarskie,
mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbookingu, decoupage'u.

13 000

9.

Pumptrack

279

Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb Kłodnica.

300 000

SUMA
Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2019 (968), 5 września 2019

6000

1 252 600
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Dzielnica Wójtowa Wieś
230 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Remont zjazdu

012

Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83.

50 000

2.

Zagospodarowanie
terenu

056

Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi
fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego.

50 000

3.

Karate

163

Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci.

6500

4.

Nasadzenia

234

Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni
przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15.

5200

Krótki opis projektu

SUMA

111 700

Dzielnica Zatorze
373 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

026

Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1–7.

2.

Warsztaty

095

Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP.

3.

Oświetlenie solarne

096

Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego – Czarnieckiego – Żółkiewskiego – Wolskiego.

50 000

4.

Wykłady

098

Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP.

7 000

5.

Plac zabaw

100

Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 – zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej
nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie.

150 000

6.

Wieczorki taneczne

102

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi
dla ok. 400 mieszkańców osiedla.

17 000

7.

Nagłośnienie

103

Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie
auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy.

35 000

8.

Teatrzyki

104

Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP.

9.

Zajęcia dla dzieci

108

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w Filii nr 17 MBP.

20 000

10.

Siłownia zewnętrzna

109

Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka.

60 000

11.

Fitness

116

Organizacja całorocznych zajęć fitness – treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne.

63 000

12.

Warsztaty

164

Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych,
zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

175 500

13.

Kurs samoobrony

165

Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej – 48 spotkań
dla grupy kilkuset osób.

20 000

14.

Warsztaty krawieckie

231

Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 – zakup niezbędnego sprzętu
krawieckiego i materiałów.

45 000

Krótki opis projektu

120 000
7600

3200

SUMA

773 300

Dzielnica Żerniki
184 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

013

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich – od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka.

170 000

2.

Sala gimnastyczna

017

Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 – cyklinowanie
i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian.

96 000

3.

Trasa
rekreacyjno-sportowa

071

Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.

184 000

SUMA

450 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów
ogólnomiejskich i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

6 216 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie
i zakwalifikowanych do głosowania

12 929 700 zł

www.gliwice.eu
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajduje się więcej informacji na temat GBO
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ogłoszenia
oferty pracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH,
44-100 GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 5.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282)

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5.
1. Zatrudnienie: od 1 października 2019 r., z możliwością przesunięcia
terminu zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (tj. 20 godzin wg harmonogramu).
4. Nawiązanie stosunku pracy:
• stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony
lub na czas określony;
• w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony,
nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania
stosunku pracy z dwutygodniowym wypowiedzeniem.
5. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania
pracy na ww. stanowisku – wykształcenie średnie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych;
• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – minimum
5 lat pracy;
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.
6. Wymagania dodatkowe:
• ogólna znajomość przepisów ustaw, a w szczególności: ustawy
prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie
informacji oświatowej, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie
do informacji publicznej;
• znajomość programów firmy VULCAN (Sekretariat, Dziennik, Nabór)
oraz Hermes, obsługa mLegitymacji;
• znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek
internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks,
drukarka, kopiarka itp.);
• zdecydowanie i samodzielność w działaniu, dyspozycyjność;
• umiejętność pracy w zespole.
7. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
• prowadzenie dokumentacji uczniowskiej;
• przeprowadzanie naboru elektronicznego;
• prowadzenie księgi uczniów, zakładanie i drukowanie arkuszy ocen;
• sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw;
• sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom oraz
duplikatów legitymacji;
• przygotowywanie dokumentacji do egzaminów maturalnych;
• przygotowywanie dokumentacji do egzaminów zawodowych;
• uzupełnianie na bieżąco danych dotyczących uczniów w SIO;
• wystawianie zaświadczeń oraz zaświadczeń do ZUS;
• prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z niektórych zajęć, przygotowywanie projektów decyzji dla dyrektora szkoły;
• archiwizacja dokumentów uczniowskich;
• prowadzenie archiwum;
• wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.
8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5.
2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami,
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz interesantami.
3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka.
5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw
jednocześnie.

6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
wyniósł 0%.
1) Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej,
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
2) Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność
10. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery
zawodowej;
• kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
• kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem);
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe;
• inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,
umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające
spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw
publicznych;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność
do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan
zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji.
11. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA”,
w terminie do 13 września 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5,
44-100 Gliwice.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w terminie do
13 września 2019 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia
naboru zostaną zniszczone.
12. Dodatkowe informacje:
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu
i godzinie jego przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych nie będą informowani.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/230-68-31 w. 319.

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

Oferty z 29 sierpnia 2019 r.

● operator maszyn
wymagania: wykształcenie min. gimnazjalne, zdolności manualne, dokładność,
gotowość do podjęcia pracy zmianowej,
zakres obowiązków: praca na linii montażu
amortyzatorów, trzy zmiany, bezpłatny dojazd, dofinansowanie do posiłków, miejsce
pracy: Gliwice;

● pracownik malowania linii /
kierownik
doświadczenie zawodowe w malowaniu
linii na halach, drogach, prawo jazdy kat. B,
dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów, malowanie linii, pasów, oznaczeń
BHP na halach logistycznych w całej Polsce;

● kierowca pojazdu uprzywilejo-
wanego – ambulans typu T
wykształcenie: zawodowe, dwa lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia do
prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego,
umiejętność udzielania pierwszej pomocy, zakres obowiązków: transport pacjentów między
placówkami zdrowia, miejsce pracy: Gliwice;

● spawacz
wykształcenie: min. zawodowe, min. 4 lata
doświadczenia w zawodzie, znajomość rysunku
technicznego na poziomie dobrym, uprawnienia spawalnicze MIG MAG TIG, mile widziana
umiejętność spawania w stali nierdzewnej,
zakres obowiązków: wykonywanie prac spa-

walniczych zgodnie z przepisami BHP, dwie
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik ochrony – oferta
 dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane
doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków: pilnowanie obiektu, dwie zmiany po
12 godzin + weekendy, praca także w nocy,
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik serwisu
sprzątającego
wykształcenie: podstawowe, mile widziane
doświadczenie: 2 lata, zakres obowiązków:
utrzymywanie i dbanie o porządek w ośrodku sportowym, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty
lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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nabór nr KD.210.37.2019.AB-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Architektury i Budownictwa
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 pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do
13 września 2019 r. do godz. 15.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.38.2019.OR-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Organizacyjnym
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 pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do
18 września 2019 r. do godz. 16.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

komunikaty
Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
– przetargów nieograniczonych, p.n.:

Wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach
z jednoczesnym jego podłączeniem do miejskiej sieci
ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania oraz likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe, dociepleniem stropu nad piwnicą, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek, przebudową instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej oraz budową
nowego przyłącza wody.
Termin składania ofert: 13 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 września 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i C.W.U.
wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową
instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 15 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 września 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i C.W.U.
wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo
stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek z przebudową
instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 września 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl
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ogłoszenia
oferty pracy
Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik (1)”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej 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 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik (1)”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych,
dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie

podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej 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 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według
ustalonego rozkładu jazdy
i harmonogramu pracy,
obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską,
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D
wraz ze świadectwem
kwalifikacji zawodowej
potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego
lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych
menedżerskich.
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Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul.
Chorzowskiej 150 w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 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 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

informacje i komunikaty
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych
na terenie miasta Gliwice – 5 zadań.
Termin składania ofert:
9 września 2019 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert:
9 września 2019 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy
z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa czterech sztuk fabrycznie
nowych samochodów dostawczych
do 3,5 t typu furgon – nr 01 27 2019.
Termin składania:
26 września 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
26 września 2019 r. o godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PWiK Gliwice pn:

Przebudowa sieci wodociągowej
w ul. Zabrskiej na odcinku od punktu W15 do punktu W52 w Gliwicach.
Termin składania:
10 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
10 września 2019 r. o godz. 10.00

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

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniach w trybie
przetargów nieograniczonych na zadania pt.:

Modernizacja i remont pierwszego piętra budynku A zlokalizowanego na terenie Śląskiego
Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.
Termin składania ofert:
13 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
13 września 2019 r. o godz. 10.15

Zaprojektowanie i rozbudowa
istniejącej hali magazynu stali
E na terenie Śląskiego Centrum
Logistyki S.A. w Gliwicach przy
ul. Portowej 28.
Termin składania ofert:
30 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
30 września 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na
www.scl.com.pl

WYPRAWKA SZKOLNA 2019
W roku szkolnym 2019/2020 pomoc
w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona w pkt 1–7,
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do
szkół dla dzieci i młodzieży do:
 branżowej szkoły I stopnia, klasy
I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 klasy I pięcioletniego technikum,
 klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 klas III–VI ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia,
 klas VI–IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej,
 klasy I liceum sztuk plastycznych,
 klas IV–VI ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych,
 klas I–IV dotychczasowego
liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych
lub klas IV–VI dotychczasowej
sztuk pięknych prowadzonych
w liceum sztuk plastycznych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania
do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń uczęszcza
w roku szkolnym 2019/2020, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października
2019 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych.
Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał – szczegółowych informacji
udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/
pełnoletnich uczniów w szkole dowodu
zakupu podręczników.
Informację w zakresie szczegółowych
zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole,
w której uczeń będzie objęty pomocą
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Jarmark Bożonarodzeniowy
2019
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących
zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. Planowany termin trwania jarmarku to: 22 listopada –
22 grudnia bieżącego roku.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe
o powierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne,
• program artystyczny (w wybrane przez
organizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia
wysokości stawek dziennych opłaty
targowej),
2. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym
z domków handlowych,
3. prowadzenie sprzedaży ciągłej
w dniach i godzinach wskazanych przez
organizatora (nie będzie możliwości
udostępniania domku tylko w wybrane
dni lub godziny),
4. prowadzenie sprzedaży wyłącznie
w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Zasady naboru:
1. Preferowane będą stoiska wcześniej
nieprezentowane w Gliwicach, o charakterze świątecznym.
2. Preferowany rodzaj asortymentu, który
będzie oferowany podczas jarmarku:
ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe,
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby
garmażeryjne i gastronomiczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.
Termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” (do pobrania ze strony www.gliwice.eu) do 3 października
2019 r., w jeden ze wskazanych poniżej
sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego,
• faksem na nr 32/231-40-59,
• za pośrednictwem poczty e-mail:
kp@um.gliwice.pl.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta
do 18 października 2019 r.
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Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare
Miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha i pow.
użytkowej budynków 1787,66 m², położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe oraz
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
KW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
• niezabudowana działka nr 1083, obręb
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha,
położona przy ul. Tadeusza Kościuszki
w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW GL1G/00056985/2 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Termin przetargu: 7 października 2019 r., godz. 11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
4 327 200,47 zł,
w tym: 4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).

w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 22 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 września 2019 r.

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

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonych przy
ul. Łowickiej w Gliwicach:

• dz. nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow.
0,0902 ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0,
użytek RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow.
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/
00139788/7, użytek RIVa – grunty orne.
Sprzedaży podlega niewydzielony udział
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb
Żerniki.
Termin przetargu: 19 września 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwolniona
z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1221 z późn. zm.).
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 433 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 października 2019 r.

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

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

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości położonych przy
ul. Łowickiej w Gliwicach:

• działka nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow.
0,0905 ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0,
użytek RIVa – grunty orne,
• działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow.
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/
00139788/7, użytek RIVa – grunty orne.
Sprzedaży podlega niewydzielony
udziałw wysokości ¼ w działce nr 1026/1,
obręb Żerniki.
Termin przetargu: 19 września 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,

Wadium: 22 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 września 2019 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 0,5230 ha, położona w Gliwicach
na płd. od ul. Daszyńskiego, stanowiąca
własność Miasta Gliwice, księga wieczysta
nr GL1G/00046226/1.
Termin przetargu: 2 października 2019 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
391 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 39 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 września 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. DERKACZA 2, lokal nr 37, VII pię- • UL. ODROWĄŻÓW 94, lokal nr 1, partro, pow. 36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia,
ter, pow. 27,76 m2 + piwnica: 1,87 m2,
łazienka, przedpokój, lokal do general1 pokój, kuchnia, przedpokój, pomiesznego remontu
czenie higieniczno-sanitarne, lokal do
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 700,00 zł
generalnego remontu
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 8.00
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal nr 10,
III piętro, pow. 51,99 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 148 100,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. RYDYGIERA 7, lokal nr 2, parter, pow.
35,99 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 200,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: : 10 września 2019 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 11.00
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel.
32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 19, lokal nr 2, parter, pow.
146,98 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, piwnica – 10,34 m2, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 341 000,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 10.00
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 września 2019 r.
od godz. 9.00 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

UŻYTKOWE
□□ UL. KOZIELSKA 13, garaż nr 2, parter,
1 pomieszczenie, pow. 15,45 m2, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2019 r. od
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin:
24 września 2019 r. od godz. 10.00 do 10.30,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

• UL. KORCZOKA 47, garaż nr 5, parter,
1 pomieszczenie, pow. 13,18 m2, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł

Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 13 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter,
1 pomieszczenie, pow. 15,73 m2, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 11 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedania, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 157/2019 do 11 września 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•

nr 158/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 159/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 160/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 161/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 162/2019 do 12 września 2019 r.;

•
•
•
•

nr 164/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 165/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 166/2019 do 12 września 2019 r.;
nr 167/2019 do 12 września 2019 r.

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2019 (968), 5 września 2019

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 337-341/2019 do 16 września 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu wraz ze sprzedażą ułamko-

wej części działki:

• nr 334-336/2019 do 16 września 2019 r.;

wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 122/2019 do 10 września 2019 r.;
• nr 342-347/2019 do 6 września 2019 r.

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

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

5 września 2019 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice –
z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 11 lipca 2019 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Gliwice (druk nr 154).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2019
rok (druk nr 155).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie
miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty
targowej (druk nr 146).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej
w Gliwicach przy ul. Stanisława Witkiewicza 3 (druk nr 148).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej (druk
nr 149).
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019–2021
– aktualizacja (druk nr 150).

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/74/2019 Rady Miasta Gliwice
z 28 marca 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(druk nr 153).
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych
zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania
nagród dla nauczycieli (druk nr 151).
14. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych (druk nr 152).
15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla
rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+” (druk nr 156).
16. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 157).
17. Projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników kadencji 2020-2023,
które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 147).
18. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
19. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie
przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

komunikaty

Zapłać online
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

GEPAR – opłaty pod kontrolą

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości
i gospodarowanie odpadami komunalnymi
można teraz sprawdzić
i opłacić na Gliwickiej
Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby z niej
korzystać, wystarczy
posiadać Profil Zaufany
i zarejestrować konto
użytkownika na stronie
gepar.gliwice.eu.

Więcej na
www.gliwice.eu

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach
większość opłat administracyjnych mogą
regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki
systemowi e-Płatności Blue Media mają do
dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności online kartą
płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard
i Maestro) oraz BLIK.
Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne
(np. zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy)
i skarbowe (np. sporządzenie aktu małżeństwa albo
pełnomocnictwa). Online można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji ludności czy wydanie
zezwolenia na budowę.
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza
ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi UM,
przy poszczególnych kartach usług (https://bip.gliwice.
eu/wirtualne_biuro_obslugi).
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Zamów mapę przez internet
„Geodezyjny sklep internetowy” Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostępny jest
pod adresem https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu. Za jego pośrednictwem można zamówić - w wersji papierowej lub elektronicznej - wypisy z odpowiednich
rejestrów dla działek, budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy
zasadnicze oraz wiele innych dokumentów i danych.

Szczegółowe omówienie
procedury korzystania z zasobów Wydziału Geodezji
i Kartografii jest zawarte
w regulaminie sklepu, dostępnym w wyskakującym
okienku tuż po uruchomieniu strony lub w instrukcji
obsługi, która poprowadzi
nas krok po kroku po portalu. Dostępna jest ona
w prawym górnym rogu.
Wystarczy nacisnąć ikonę
znaku zapytania.

KOMUNIKAT
Zarządu Dróg
Miejskich
w Gliwicach
W związku z przypadającymi
na 13 października 2019 r.
wyborami parlamentarnymi Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach przypomina, że
umieszczenie reklam wyborczych na słupach oświetlenia
ulicznego w pasach drogowych wymaga wcześniejszego
uzyskania dwóch zezwoleń
(na lokalizację reklam oraz
na zajęcie pasa drogowego)
wydawanych przez zarządcę
drogi. Aby ubiegać się o ww.
zezwolenia należy wcześniej
uzyskać zgodę właściciela
słupów – w przypadku latarni
miejskich o zgodę należy się
zwrócić do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług
Komunalnych w Urzędzie
Miejskim, w przypadku latarni
Tauron o zgodę należy wystąpić do Agencji Reklamowej
FUX Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy,
że ze względu na zwiększoną ilość pracy w okresie
przedwyborczym, wnioski
o lokalizację i zajęcie pasa
drogowego reklamami będą
przyjmowane do 7 października 2019 r. do godziny 15.30.
Wnioski, które wpłyną po
wyznaczonym terminie, nie
zostaną rozpatrzone przed
datą wyborów.
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Ogłoszenia
STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

Bądź na bieżąco.
Weź gazetę...

...w każdy
czwartek

LP.

NAZWA PUNKTU

1

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
„FAMILIA”

ul. Dębowa 5

ADRES

Baildona

OSIEDLE

2.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
– Filia w Gliwicach

ul. Hutnicza 9

Baildona

3.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16

4.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Jagiellońska 21

LP.
62.

NAZWA PUNKTU
Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ

ADRES

OSIEDLE

ul. Toszecka 18

Szobiszowice

63.

Kiosk

ul. Sztabu Powstańczego 21a

Szobiszowice

64.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice”

ul. Sztabu Powstańczego 3

Szobiszowice

Baildona

65.

Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ

ul. Tarnogórska 73

Szobiszowice

Baildona

66.

Stacja paliw PKS (obok SELGROS)

ul. Toszecka 11

Szobiszowice

67.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

ul. Dolnych Wałów 3

Śródmieście

5.

Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o.

ul. Zabrska 6

Baildona

6.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 150

Baildona

68.

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Śródmieście

7.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA

ul. Nad Bytomką 1

Baildona

69.

Punkt Obsługi Pasażera ZTM

pl. Piastów 2

Śródmieście

ul. Młodego Hutnika 2

Baildona

70.

Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 29

Śródmieście

8.

II Urząd Skarbowy

9.

Sklep ABC

ul. Rolników 147

Bojków

71.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW

ul. Zwycięstwa 1

Śródmieście

10.

Mini Market – sklep ABC

ul. Rolników 358

Bojków

72.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – ISP

ul. Kościuszki 35

Śródmieście

11.

KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

ul. Alfreda Nobla 3

Brzezinka

73.

Komenda Miejska Policji – RECEPCJA

ul. Powstańców Warszawy 12

Śródmieście

12.

Sano Sp. z o.o. NZOZ

ul. Sopocka 6

Brzezinka

74.

MBP – Biblioteka Centralna

ul. Kościuszki 17

Śródmieście

13.

Sklep Famili

ul. Łódzka 18

Brzezinka

75.

MBP – Filia nr 1

plac Inwalidów Wojennych 3

Śródmieście

14.

Sklep JULIA

ul. Zakopiańska 14

Brzezinka

76.

Muzeum w Gliwicach – Willa Caro

ul. Dolnych Wałów 8a

Śródmieście

15.

Delikatesy TATRA

ul. Kozielska 456

Brzezinka

77.

Gabinet dentystyczny DENTINAL

ul. Dolnych Wałów 20

Śródmieście

16.

Sklep ODIDO na stacji benzynowej

ul. Jagodowa 6

Czechowice

78.

LOK Klub Sportów Łączności

al. Korfantego 6

Śródmieście

17.

NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o.

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4

Kopernika

79.

Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski

ul. Pod Murami 2

Śródmieście

18.

Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK

ul. Oriona 120

Kopernika

80.

NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 1

Śródmieście

19.

MBP – Filia nr 21

ul. Syriusza 30

Kopernika

81.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Górnych Wałów 9

Śródmieście

20.

Supermarket STOKROTKA

ul. Kopernika 16

Kopernika

82.

PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina

ul. Fredry 6

Śródmieście

21.

Gliwicka Giełda Samochodowa

ul. Błonie 12

Ligota Zabrska

83.

Powiatowy Urząd Pracy

plac Inwalidów Wojennych 12

Śródmieście

22.

Przychodnia Unia Bracka

ul. Błonie 3

Ligota Zabrska

84.

NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o.

plac marszałka Piłsudskiego 5a

Śródmieście

23.

Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA

ul. Mechaników 9

Łabędy

85.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17

Śródmieście

24.

Sklep spożywczy ALDO

ul. Strzelców Bytomskich 30

Łabędy

86.

Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ

ul. Zygmunta Starego 20

Śródmieście

25.

Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA

ul. Strzelców Bytomskich 42

Łabędy

87.

Urząd Miejski w Gliwicach

ul. Zwycięstwa 21

Śródmieście

26.

Huta Łabędy SA

ul. Anny Jagiellonki 45

Łabędy

88.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

plac Inwalidów Wojennych 12

Śródmieście

27.

MBP – Filia nr 30

ul. Partyzantów 25

Łabędy

89.

Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach

ul. Jasna 31A

Trynek

28.

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.

ul. Adama Opla 1

Łabędy

90.

NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni)

ul. Bojkowska 37

Trynek

29.

Sklep spożywczy ADEX

ul. Partyzantów 10

Łabędy

91.

Hala Jasna31

ul. Jasna 31

Trynek

30.

Sklep BOGNA (ODIDO)

ul. Staromiejska 59

Łabędy

92.

MBP – Filia nr 7

ul. Junaków 4

Trynek

31.

Sklep JEGO

ul. Literatów 74

Łabędy

93.

Okręgowy Urząd Górniczy

ul. Jasna 31

Trynek

32.

Sklep MAJA

ul. Metalowców 5

Łabędy

94.

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ul. Asnyka 10

Trynek

33.

Sklep ROMEX (ODIDO)

ul. Staromiejska 11

Łabędy

34

Sklep wielobranżowy

ul. Przyszowska 40

Łabędy

95.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 47

Trynek

35.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy

ul. Rzeczycka 17/2

Łabędy

36.

Śląskie Centrum Logistyki SA

ul. Portowa 28

Łabędy

96.

Przychodnia Unia Bracka Gliwice

ul. Bojkowska 20

Trynek

97.

Zakład Lecznictwa Podstawowego
i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

ul. Cichociemnych 14

Trynek

37.

NZOZ Vitamed Sp. z o.o.

ul. Różana 7

Łabędy

98.

NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.

plac Jaśminu 2

Wilcze Gardło

38.

NZOZ Przychodnia ALMA-MED

ul. Paderewskiego 70

Obrońców Pokoju

99.

Sklep spożywczy

plac Jaśminu 2

Wilcze Gardło

39.

Kiosk

ul. Geodetów 1

Ostropa

100.

Park Handlowy ARENA

al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1

Wojska Polskiego

40.

NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.

ul. Lekarska 10

Ostropa

101.

Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska

ul. Bolesława Śmiałego 2B

Wojska Polskiego

41.

Sklep spożywczy

ul. Daszyńskiego 593

Ostropa

102.

MBP – Filia nr 9

ul. Czwartaków 18

Wojska Polskiego

42.

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

ul. Kaszubska 23

Politechnika

103.

Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o.

ul. Kozielska 16

Wojska Polskiego

43.

Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C

Politechnika

104.

NZOZ VITO-MED Sp. z o.o.

ul. Radiowa 2

Wojska Polskiego

105.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Płowiecka 31

Wojska Polskiego

44.

Politechnika Śląska (Wydział Górniczy)

ul. Akademicka 2

Politechnika

45.

Politechnika Śląska (Rektorat)

ul. Akademicka 2A

Politechnika

106.

I Urząd Skarbowy

ul. Góry Chełmskiej 15

Wojska Polskiego

Jednostka Wojskowa (WKU)

ul. Zawiszy Czarnego 7

Wójtowa Wieś

46.

Przychodnia Akademicka Sp. z o.o.

ul. Łużycka 5

Politechnika

107.

47.

Interior Sp. z o.o.

ul. Derkacza 9

Sikornik

108.

NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o.

ul. Dolnej Wsi 62

Wójtowa Wieś

Sikornik

109.

Sklep DELIKATESY

ul. Daszyńskiego 167

Wójtowa Wieś

Sklep wielobranżowy

ul. Dolnej Wsi 58

Wójtowa Wieś

48.

Kryta pływalnia MEWA

ul. Mewy 36

49.

MBP – Filia nr 5

ul. Perkoza 12

Sikornik

110.

50.

Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM

ul. Derkacza 10

Sikornik

111.

Animed Sp. z o.o. NZOZ

ul. Lipowa 36

Zatorze

Sikornik

112.

Drogeria ALSTO

ul. Lipowa 57

Zatorze

MBP – Filia nr 17

ul. Spółdzielcza 33A

Zatorze

51.

Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ

ul. Rybitwy 2

52.

Teatr Miejski w Gliwicach

ul. Nowy Świat 55-57

Sikornik

113.

53.

Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS

ul. Reymonta 18

Sośnica

114.

Sklep rybny ATLANTIC

ul. Spółdzielcza 33C

Zatorze

Sośnica

115.

FORUM

ul. Lipowa 1

Zatorze

116.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

ul. Okrzei 20

Zatorze

117.

Internat przy Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16

Zatorze

54.

Kryta pływalnia NEPTUN

ul. Dzionkarzy

55.

M&P Sklep z tapetami i farbami

ul. Reymonta 20

Sośnica

56.

Punkt LOTTO

ul. Jedności 4b

Sośnica

57.

MBP – Filia nr 16

ul. Przedwiośnie 2

Sośnica

118.

Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ

ul. Opolska 18

Zatorze

58.

Simply Market Gliwice

ul. Żabińskiego 55

Stare Gliwice

119.

Sklep spożywczy obok restauracji

ul. Czarnieckiego 33

Zatorze

59.

NZOZ EUROMEDICAL

ul. Żabińskiego 18

Stare Gliwice

120.

Sklep NETTO

ul. Kurpiowska 2c

Żerniki

60.

TESCO Extra Gliwice

ul. Łabędzka 26

Stare Gliwice

121.

Sklep SPOŁEM

ul. Elsnera 50

Żerniki

Szobiszowice

122.

Sklep GRONO

ul. Rogozińskiego 35

Żerniki

61.

Kryta pływalnia DELFIN

ul. Warszawska 35

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2019 (968), 5 września 2019

23

kultura

Koncert z klasą

CO? GDZIE? KIEDY?

Lato 2019 pożegnamy podczas bardzo wyrafinowanego koncertu w parku
Chopina. 15 września na scenie spotkają się znakomita Gliwicka Orkiestra
Kameralna oraz zespół Affabre (Concinui) – The Chamber Singers.

■■ godz. 20.00: „Summer Shorts Season 2019” –
projekcje filmów krótkometrażowych w ramach
DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

piątek 6 września

W programie wrześniowego występu są autorskie opracowania
przebojów muzyki popularnej,
musicalowej i filmowej. W parku
Chopina zabrzmią także znane
i lubiane standardy jazzowe
w opracowaniu na sekstet wokalny
i orkiestrę.

■■ godz. 16.30: „Witaj, szkoło!” – warsztaty plastyczne z cyklu „Biblioforum Artystycznie”, Biblioforum
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 18.00: Miły Pan, Piękni i Młodzi, After Party,
MIG – Muzyczne pożegnanie wakacji, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

Affabre (Concinui) –
The Chamber Singers
W skład Affabre (Concinui) – The
Chamber Singers wchodzą: Robert Hyll (kontratenor), Leszek
Marciniak (kontratenor), Przemyslaw Czekala (tenor), Piotr
Lewandowski (baryton), Piotr
Dziurla (bas) i Artur Hoffmann

fot. materiały promocyjne

Gliwicka Orkiestra Kameralna
powstała w 2000 roku, z okazji
750-lecia istnienia miasta. Występują w niej znakomici, związani z Gliwicami muzycy, którzy
zasilają najlepsze zespoły w kraju,
na przykład Narodową Orkiestrę
Symfoniczną Polskiego Radia,
Sinfonię Varsovię, Filharmonię
Śląską. Połączenie ich talentów
i doświadczeń zaowocowało wypracowaniem bardzo wysokiego
poziomu artystycznego orkiestry.

czwartek 5 września

(bas). Ten sekstet brzmi po prostu znakomicie!
Koncert rozpocznie się 15 września
o godz. 19.00. Wstęp wolny. Miasto Gliwice zaprasza! 

(mm)

Gliwicka Orkiestra Kameralna

sobota 7 września

■■ od godz. 12.30: Festiwal Miasta, park Chopina
■■ godz. 16.00: „Kino Hasiora” – oprowadzanie kuratorskie po wystawie i pokaz slajdów, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)

niedziela 8 września

■■ od godz. 14.30: VIII Rodzinny Piknik Seniora, park
Chopina
■■ godz. 18.30: Renata Przemyk – koncert z cyklu
„Alternative Nights in Gliwice”, Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

poniedziałek 9 września

■■ godz. 17.00: „Drobiazgi” Stanisława Ryszarda Szali
– wernisaż wystawy plastycznej, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

środa 11 września

■■ godz. 17.00: warsztaty tworzenia drewnianych
ramek na zdjęcia z cyklu „Biblioteka Art”, Filia
nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Spółdzielcza 33a)

fot. A. Powierża

fot. materiały promocyjne

kultura.gliwice.eu

Gliwiczanie zawojowali Holandię
Gliwicko-knurowski zespół Wbrew Pozorom zrobił furorę na folkowym festiwalu
w holenderskim mieście Appingedam. Impreza odbyła się 22–25 sierpnia i przyciągnęła
miłośników pieśni morza z całej Europy.
Wbrew Pozorom tworzą: Ania
Brand (wokal), Anna Długosz (wokal, skrzypce), Magdalena Długosz
-Malcherek (wokal), , Ela i Michał
Janerkowie (wokal, gitara i gitara
basowa), Ania Wiktor (wokal,
djembe) oraz Patrycja Żukowska
(wokal, gitara akustyczna, ukulele).
Ich muzyczna przygoda rozpoczęła
się w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Występują na
festiwalach piosenki turystycznej
i przeglądach poezji śpiewanej
w kraju i za granicą.
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8 września w Gliwicach zaśpiewa dama polskiego rocka – Renata Przemyk. To będzie niezwykły koncert: artystka wykona wszystkie utwory
ze swojego przebojowego debiutu płytowego
– „Ya Hozna”.

Wbrew Pozorom

fot. Wbrew Pozorem

Wykonują też piosenkę żeglarską, szanty i piosenki autorskie.
Obecnie pracują nad materiałem
na drugą płytę. Album zostanie
wydany na przełomie 2019 i 2020
roku. 
(mm)

Renata Przemyk
w „Mrowisku”

Przemyk rozpoczynała karierę w zespole Ya Hozna. Na
pierwszym krążku tego zespołu pojawiły się takie utwory, jak kultowe „Babę zesłał Bóg” czy „Kochaj mnie jak
wariat”. Rockowo-folkowa mieszanka z silnym wpływem
bluesa po latach nadal brzmi świetnie, a przejmujący głos
Przemyk wywiera na słuchaczach ogromne wrażenie.
Koncert rozpocznie się w niedzielę 8 września o godz.
18.30 w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
(ul. Pszczyńska 85). Impreza jest dofinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.
(mm)
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