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Dobre miasto do 
mieszkania

Mieszkania w wyremontowanych 
budynkach, z miejscami parkingowymi, 
w ładnym otoczeniu – taki jest główny 
cel polityki mieszkaniowej. W Gliwicach, 
w imieniu Prezydenta Miasta, realizuje 
go ZGM. 
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Pierwszy taki satelita…
Śląskie Centrum Naukowo-Technolo-

giczne Przemysłu Lotniczego pracuje wraz 
z innymi podmiotami nad pierwszym 
polskim satelitą przemysłowym. Mocno 
zaangażowani w projekt są absolwenci 
Politechniki Śląskiej. 

15

Czas na improwizację
We wrześniu i październiku odbędzie 

się IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Dawnej Improwizowanej All’improvviso. 
Artyści prezentujący się podczas festiwalu 
twórczo nawiązują do dawnych tradycji 
muzycznych.

Kto będzie operatorem 
Hali Gliwice?

Trzy podmioty przeszły do kolejnego 
etapu w procedurze przetargu na wybór 
dzierżawcy Hali Gliwice. Oferenci nabyli doku-
mentację przetargową i przeszli do etapu ne-
gocjacji warunków umowy. Wyniki rozmów 
poznamy pod koniec listopada.

DODATEK SPECJALNY
STR. 7–14

https://gliwice.eu
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DRuGa STRONa W ObIeKTyWIe

Za nami chyba ostatni tak gorący weekend tegorocznego lata. Gliwiczanie chętnie 
odpoczywali nad wodą. Na zdjęciu kąpielisko w Czechowicach. Jeśli robicie równie 
ciekawe zdjęcia Gliwic, prześlijcie je na adres: redaktor@um.gliwice.pl. Może to wasze 
zdjęcia trafią na DRUGĄ STRONĘ W OBIEKTYWIE. (Fot. Mosquidron – foto i video 
z lotu komara)

Już zboże zebrane – to czas na dożynki! 4 września odbędą się miejskie dożynki w Ostro-
pie, których gospodarzem będzie Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Obchody 
rozpoczną się od dziękczynnej mszy świętej o godz. 11.00 w kościele Ducha Świętego. 
Na placu dożynkowym uczestnicy podzielą się chlebem. Zaplanowano również prezen-
tację koron dożynkowych, koncerty i zabawę taneczną. (Fot. A. Witwicki)

Tłumy pojawiły się na Pikniku Lotniczym w Gliwicach. Dużo działo się i na ziemi, i w po-
wietrzu. Imprezę zorganizowano z okazji 100-lecia istnienia lotniska w Gliwicach 
i 60-lecia działalności gliwickiego aeroklubu. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy lotnicze w powietrzu, ale – różnego rodzaju samoloty, szybowce i modele 
– można było zobaczyć także na ziemi. (Fot. Mosquidron – foto i video z lotu komara)

31 sierpnia 1939 roku w gliwickiej Radiostacji została przeprowadzona niemiecka ope-
racja dywersyjna znana jako prowokacja gliwicka. Dzisiaj Radiostacja jest udostępniona 
zwiedzającym jako jeden z oddziałów Muzeum w Gliwicach. Od 6 do 30 września dzieci 
i młodzież szkolna mogą wziąć udział w specjalnych lekcjach muzealnych. Zapisy prowa-
dzone są pod numerem telefonu 783 560 006. (Fot. materiały Muzeum w Gliwicach)

10 autobusów reklamowało nasze 
miasto podczas Światowych Dni 
Młodzieży. Solarisy taboru PKM 
Gliwice, oklejone wielkoformato-
wymi reklamami, woziły pielgrzy-
mów na spotkania z papieżem 
Franciszkiem i wśród młodzieży 
z całego świata promowały Gliwi-
ce jako nowoczesne miasto, pełne 
atrakcji kulturalnych i sportowych. 
Na pojazdach zaprezentowano 
m.in. Palmiarnię Miejską, Halę 
Gliwice, Stadion Miejski, starówkę 
z Ratuszem i Radiostację. Dodano 
też logo miasta oraz informacje, 
które z pewnością zapadną w pa-
mięć niejednemu uczestnikowi 
ŚDM: #kochamgliwice i @gliwice_
official. Do końca roku oklejone 
autobusy będą przemierzały gli-
wickie ulice. (Projekt i wykonanie: 
Gradient Agencja Reklamy)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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…pierwszy dzwonek, nowy rok nauki zainauguruje blisko  
20 tys. uczniów szkół publicznych w Gliwicach. W trakcie 
minionych wakacji wiele gliwickich placówek oświatowych 
przeszło remonty. W większości prace już się zakończyły, 
w niektórych szkołach – jeszcze trwają, ale nie będą prze-
szkadzały w nauce. 

W budżecie Wydziału Edu-
kacji UM w Gliwicach na mo-
dernizacje i remonty ponad 50 
placówek zaplanowano przeszło 
19 mln zł. Zakres prac był sze-
roki: od modernizacji instalacji 
elektrycznych (m.in. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 
13 i Gimnazjum nr 3), przez re-
monty sal (m.in. w Przedszkolu 
Miejskim nr 3 i w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 11), 
klatek schodowych (Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1) 
i sanitariatów (Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 14), po nowe 
podłogi i posadzki (m.in. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 
5), czy zmodernizowany basen 
w Szkole Podstawowej nr 28.

Gruntowną modernizację 
przeszedł budynek Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 przy  
ul. Gierymskiego. Prace zaczęły się 
od dachu – na całej powierzchni 
pokryto go dwuwarstwową papą 
termozgrzewalną. Budynek został 
kompleksowo ocieplony i poma-
lowany. Zamontowano nowe 
drzwi i okna, a także zmodernizo-
wano schody. – Dzięki wykonanym 
pochylniom nasza szkoła stała się 
bardziej przyjazna uczniom niepeł-
nosprawnym. Zyskała też nowy, 
estetyczny wygląd – mówi Dorota 
Tarczyńska, dyrektor ZSO nr 7.

Koszt modernizacji – 3,8 mln 
złotych, w większości pokryło mia-
sto, ale dofinansowania udzielił też 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Warto podkreślić, 
że wyżej opisane prace weszły 
w zakres drugiego etapu moder-
nizacji ZSO nr 7. Pierwszy etap 
zakończył się pod koniec listo-
pada ubiegłego roku. W miejsce 
dawnego gmachu „Szkoły Życia” 
postawiono nowy, parterowy 
obiekt murowany, spełniający wy-
mogi sanitarne i przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

To jednak nie wszystko. 
Wydział Inwestycji i Remontów 
realizuje w tym roku termomo-
dernizacje i kompleksowe moder-
nizacje jeszcze trzech placówek 
oświatowych. Prace będą pro-
wadzone w Przedszkolu Miejskim 
nr 34 przy ul. Chatka Puchatka, 
w Warsztatach Szkolnych Zespo-
łu Szkół Samochodowych przy  
ul. Strzelców Bytomskich i Ze-
spole Szkół Specjalnych przy ul. 

Dolnej Wsi. Koszty inwestycji 
w tych placówkach wyniosą łącz-
nie ponad 5 mln złotych. Miasto 
złożyło wnioski o współfinanso-
wanie tych zadań ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

Obecność ekip remonto-
wych nie ma mieć jednak wpły-
wu na normalne prowadzenie 
zajęć.  (pm)

eDuKaCja

awanse dla nauczycieli. Gratulacje!
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Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Gierymskiego po gruntownej modernizacji

Gdy zadzwoni...

Nauczyciele kontraktowi odebrali z rąk Krystiana Tomali, zastępcy 
prezydenta Gliwic, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Serdecznie gratulujemy!

39 nauczycieli kontraktowych, ze szkół 
prowadzonych przez Miasto Gliwice, po-
zytywnie przeszło postępowanie egzami-
nacyjne, złożyli ślubowanie i odebrali akty 
nadania stopnia nauczyciela mianowane-
go. We wtorek, 30 sierpnia, w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Perełka” przy  
ul. Studziennej, w imieniu prezydenta 
Gliwic, ślubowanie nauczycieli odebrał 
zastępca Krystian Tomala, wręczając 
świeżo upieczonym pedagogom akty 
nadania.

– Gratulując awansu chciałbym jeszcze 
raz podziękować wszystkim za zaangażo-
wanie i życzyć powodzenia w dalszej pra-
cy. Pamiętajcie, że praca nauczyciela jest 
szczególnym powołaniem. Każdego dnia 
nie tylko przekazujecie uczniom swoją 
wiedzę i umiejętności, ale bierzecie udział 
w wychowaniu i rozwoju drugiego człowie-
ka. To zadanie trudne i odpowiedzialne. 
Dlatego tak ważne jest, byście realizując 
swoje zadania, nie ograniczali się w tych 
wyznaczonych przepisami prawa oświato-

wego i wewnątrzszkolnymi uregulowania-
mi. Podejmując trud kształcenia młodego 
pokolenia, stosujcie nowoczesne metody 
pracy, by zaszczepić w dzieciach chęć pracy 
i zdobywania wiadomości. Gliwicka oświa-
ta była dla samorządu zawsze priorytetem, 
ale swój obecny kształt zawdzięcza w dużej 
mierze waszej pracy. Dlatego cieszę się, że 
Gliwice mają coraz lepiej przygotowanych 
i wykształconych nauczycieli – mówi Kry-
stian Tomala, zastępca prezydenta Gliwic. 

Akty nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego odebrali: 

Ksenia Dobrowolska, Agnieszka 
Drozd, Anna Florek, Dorota Gawol, Wio-
letta Gorlicka, Agnieszka Grzegorzyca, 

Agnieszka Hodur, Agata Karbownik, 
Joanna Kijas, Katarzyna Koloch, Angeli-
ka Kowalczyk, Dorota Kozłowska, Mag-
dalena Kral, Małgorzata Krzywonos, 
Przemysław Kulik, Michał Kwiatkowski, 
Agnieszka Lanuszny, Barbara Magiera, 
Iwona Miętus, Joanna Nierobiś, Ewa 
Oleszowska-Pakosz, Monika Pawlica, 
Marta Piecyk, Justyna Piwko, Agnieszka 
Płaszczyk, Robert Podkowik, Tomasz 
Protas, Małgorzata Rak, Marta Rzepka, 
Edyta Stanisławska, Sławomir Szachulski, 
Wojciech Szwarczyński, Daria Winicka, 
Anna Wojcieszczak, Grzegorz Woźny, Ju-
styna Zimnicka, Alicja Żaba, Marek Żak, 
Katarzyna Żydek.  (mf)
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eDuKaCja / mIaSTO I mIeSzKańCy

KOlORy 
mIaSTa

mieszkania w wyremontowanych budynkach, z miejscami parkingowymi, w ładnym otoczeniu – taki jest główny cel polityki mieszkaniowej 
każdego miasta. W Gliwicach, w imieniu Prezydenta miasta, realizuje go zakład Gospodarki mieszkaniowej, który współpracuje z prywat-
nymi właścicielami w ramach wspólnot mieszkaniowych. jak to partnerstwo wygląda w praktyce?

ZGM został wyodrębniony z Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w 2004 roku, co było następ-
stwem rozpoczęcia w latach dziewięć-
dziesiątych masowej sprzedaży mieszkań 
z bonifikatą. – Powstało bardzo dużo 
wspólnot mieszkaniowych, w których 
do chwili sprzedaży ostatniego lokalu 
Miasto ma również udziały. Jako członek 
wspólnot jesteśmy zobowiązani do prze-
kazywania zaliczek na ich konto, zgodnie 
z ustawą o własności lokali – tłumaczy 
Adam Neumann, zastępca prezydenta 
Gliwic.

ZGM dba o to, żeby zaliczki były wpłaca-
ne w terminie – wspólnotom zarządzanym 
przez inne (niż Zarząd Budynków Miejskich) 
podmioty zaliczki przelewa bezpośrednio 
Zakład, a wspólnotom zarządzanym przez 
ZBM przekazuje pieniądze zarządca zaso-
bu komunalnego, wystawiając Zakładowi 
odpowiednie obciążenie. Dzięki temu, że 
wszelkie zobowiązania Miasta regulowa-
ne są terminowo, wspólnoty zachowują 
płynność finansową, również wtedy, gdy 
prywatni właściciele spóźniają się z płace-
niem zaliczek.

miasto daje przykład

Wpłaty na fundusz remontowy po-
zwoliły w latach 2004–2016 kompleksowo 
wyremontować wiele nieruchomości. ZGM 
od kwietnia 2004 roku do grudnia 2015 
roku przekazał na fundusze remontowe 
wspólnot mieszkaniowych ponad 141 
mln 450 tys. zł! Wpłaty systematycznie 
rosły – w 2004 roku były to 4 mln 500 tys. 
zł, a w 2015 roku już 16 mln 400 tys. zł.  
– W 2016 roku, według szacunków, wkład 
ZGM-u wyniesie 17 mln zł. W wyjątkowych 
sytuacjach Miasto przekazuje z wyprzedze-
niem należne wpłaty na fundusz remontowy, 
by przeprowadzić konieczne prace budowla-
ne. Tak było na przykład po katastrofie – wy-
buchu gazu – w budynku przy ul. Słowackiego 
w 2011 roku – mówi Adam Neumann.

ZGM zawiera także umowy dzier-
żawy ze wspólnotami mieszkaniowymi 
i innymi podmiotami korzystającymi 
z gminnych nieruchomości. Od 2009 
roku zawarto 379 takich umów, przede 
wszystkim na dzierżawę gruntów 
pełniących rolę tak zwanych działek 
funkcjonalnych oraz z przeznaczeniem 

na kontenery na śmieci. – Działki 
funkcjonalne są dzierżawione za sym-
boliczną stawkę 1 gr za 1 m² rocznie. 
Dodatkowo ZGM przygotował uchwałę 
Rady Miasta, w myśl której właścicie-
lom lokali udzielana jest bonifikata na 
zakup działki funkcjonalnej, w wysoko-
ści 95% wartości ceny gruntu – mówi 
Adam Neumann. Jakie korzyści mają 
z tego lokatorzy? 

Tereny wokół budynków są 
zagospodarowywane zgodnie 
z potrzebami mieszkańców. 
budowane są parkingi, powstają 
tereny zielone i place zabaw. 

W ten sposób Miasto wywiera po-
zytywny wpływ na zagospodarowanie 
terenów mieszkalnych.

Dobra rada na wagę złota
Pracownicy ZGM-u biorą czynny udział 

w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, 
nierzadko inspirując pozostałych właścicieli 

do podjęcia nowych inicjatyw, takich jak 
adaptacje części wspólnych (na przykład 
strychów) na lokale  albo modernizacje sys-
temów ogrzewania na ekologiczne (między 
innymi przez podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej).

zGm kilka razy w roku zleca 
także zbm-om przegląd działek 
w celu ustalenia, które nieru-
chomości gminne wymagają 
uporządkowania. 

W 2013 roku wykonano inwentary-
zacje nieruchomości znajdujących się 
we władaniu wspólnot mieszkaniowych, 
których członkiem jest Miasto Gliwice 
(1625 wspólnot). Wykonano wówczas 
dokumentację fotograficzną budynków 
(elewacje, dachy), klatek schodowych 
i podwórek. Podobnie przechowywane 
i archiwizowane są wszystkie uchwały 
wspólnot mieszkaniowych podpisane 
przez pracowników ZGM.

 (mm)

Nowy rektor już zarządza
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ul. Plebiscytowa 8–14ul. Kościuszki 5

Od 1 września prof. arkadiusz mężyk pełni funkcję rektora Politechniki Śląskiej. 
uczelnią będzie zarządzał do 2020 r. Nowy rektor został wybrany 20 kwietnia przez 
180-osobowe uczelniane Kolegium elektorów.

Prof. Arkadiusz Mężyk, do-
tychczas dziekan Wydziału Me-
chanicznego Technologicznego, 
urodził się w 1962 r. Ukończył 
studia na wydziale Mechanicz-
nym Technologicznym, po czym 
rozpoczął pracę na uczelni. Odbył 
zagraniczne staże i kursy naukowe. 
Z wyróżnieniem obronił rozprawę 
doktorską i habilitacyjną. Za osią-
gnięcia naukowe otrzymał m.in. 
indywidualną Nagrodę MEN, 
prestiżową nagrodę Wydziału IV 
PAN, zespołową nagrodę MENiS. 

Jest profesorem w dziedzinie nauk 
technicznych. W swoim dorobku 
ma m.in. 177 publikacji, 6 mo-
nografii naukowych, 9 patentów, 
wzór przemysłowy i 13 zgłoszeń 
patentowych. Swoją wizję rozwo-
ju Politechniki zawarł w programie 
„Uczelnia przyjazna i prestiżowa. 
Stawiam na ludzi, stawiam na roz-
wój”. Wśród celów, które zamierza 
osiągnąć, nowy rektor wymienia 
m.in.: zapewnienie trwałego miej-
sca Politechniki Śląskiej w ścisłej 
czołówce polskich uczelni tech-

nicznych, zwiększenie dorobku 
naukowego i innowacyjnego 
uczelni, budowanie przyjaznych 
więzi w społeczności akade-
mickiej, przyspieszenie rozwoju 
kariery zawodowej, zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa zatrud-
nienia pracowników uczelni, pod-
niesienie atrakcyjności kształcenia 
oraz zwiększenie wartości dyplo-
mu Politechniki Śląskiej na rynku 
pracy, współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym i absol-
wentami w obszarze kształcenia, 

innowacyjnych badań naukowych 
i transferu technologii oraz inter-
nacjonalizację kształcenia i badań 
naukowych. 

Dotychczasowy rektor Poli-
techniki Śląskiej, prof. Andrzej 
Karbownik, po zakończeniu 

kadencji pozostanie pracowni-
kiem naukowo-dydaktycznym 
Politechniki Śląskiej na Wy-
dziale Organizacji i Zarządzania 
w Zabrzu, gdzie pełni funkcję 
dyrektora Instytutu Zarządzania, 
Administracji i Logistki.  (mf)

Dobre miasto do mieszkania
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aKTualNOŚCI

Cezar Śląskiego 
biznesu 

uwaga! Remonty 
na DK-88

Warszawska firma GIG Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Sa w Katowicach oraz Wizja multimedia z Warszawy  
to trzy podmioty, które przeszły do kolejnego etapu w procedurze przetargu na wybór dzierżawcy hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach. 

Jak poinformowało Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, 
menadżer projektu, podmioty nabyły 
dokumentację przetargową i przeszły do 
kolejnego etapu – negocjacji warunków 
umowy. 

PWiK zakłada, że zakończenie postę-
powania przetargowego i wybór dzier-
żawcy hali widowiskowo-sportowej w 

Gliwicach nastąpi do końca listopada 
2016 r. 

– Projekt umowy dzierżawy zakłada 
pozyskiwanie tzw. Sponsora Tytularnego 
Hali, którego nazwa znajdzie się w na-
zwie obiektu. Jednak na tym etapie nie 
można jeszcze mówić o żadnych konkre-
tach, ponieważ działania w tym kierun-
ku będą podejmowane po ostatecznym 

wyborze operatora – podaje menedżer 
projektu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Tymczasem na budowie Hali Gliwi-
ce prace postępują w szybkim tempie. 
Rozpoczęto układanie posadzki z żywicy, 
montaż żaluzji wentylacyjnych i rolet, 
oświetlenia, drzwi, bram, podwiesza-
nych sufitów, przeszkleń w lożach VIP, 
trwają prace związane z montażem na-

głośnienia, monitoringu, kanałów wen-
tylacyjnych oraz instalacji elektrycznych 
i chłodzących. Również teren wokół hali 
jest intensywnie zagospodarowywany 
– montowane są słupy oświetleniowe, 
kładziony jest bruk, trwają prace przygo-
towawcze pod nawierzchnie asfaltowe. 

Szczegóły: www.hala.gliwice.eu.
(mf)

Dr Grzegorz Wszołek, prezes gliwickiej firmy emT-SySTemS, został 
wyróżniony tytułem „Cezar Śląskiego biznesu”.  Nagroda business 
Centre Clubu honoruje najlepsze firmy regionu i liderów biznesu.

Laureatami konkursu „Cezary Ślą-
skiego Biznesu” zostają najlepsze firmy 
znane w Polsce i Europie. To ambasa-
dorowie województwa – promują Śląsk 
jako rynek zbytu i biznesowy potencjał 
intelektualny.

Cezar Śląskiego Biznesu to kolejna 
w tym roku nagroda dla gliwickiej fir-
my. EMT-SYSTEMS została wyróżniona 
Godłem Firmy Szkoleniowej Roku 

2016, Złotym Godłem Quality Inter-
national 2016 i Medalem Europejskim 
BCC 2016. 

EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. Centrum 
Szkoleń Inżynierskich jest gliwicką 
firmą szkoleniową specjalizującą się 
w organizacji kursów i szkoleń z za-
kresu technik inżynierskich. Na rynku 
szkoleniowym działa od 2006 r. Więcej:   
www.emt-systems.pl.  (mf)

zarząd Dróg miejskich informuje kierowców o pracach remonto-
wych na niektórych odcinkach drogi DK-88. Prace rozpoczną się  
2 września.

Robotnicy będą wymieniać na-
wierzchnię nie na całej długości 
jezdni, a jedynie na niektórych, 
wymagających remontu, odcinkach. 
– Jednym z takich miejsc będzie 
odcinek od wiaduktu nad torami 
w kierunku Zabrza – mówi Jadwiga 
Stiborska-Jagiełło, rzecznik ZDM. 
– Roboty będą prowadzone na wy-

branych fragmentach nawierzchni 
jezdni ósemek.

W miejscach prac droga będzie zwę-
żana do dwóch pasów. ZDM przestrzega 
kierowców, aby zwracali szczególną 
uwagę na tymczasowe oznakowanie na 
jezdni i aby stosowali się do ograniczeń 
prędkości. Prace mają się zakończyć po 
dwóch tygodniach. (pm)
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bogdan Traczyk, pre-
zes Górnośląskiej agencji 
Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o.o.

– Dzięki nabyciu przez 
GAPR udziałów Śląskie-
go Centrum Naukowo 

Technologicznego Przemysłu Lotniczego, 
różne podmioty z naszego Miasta mają 
i będą miały szansę uczestniczyć nie tylko 
w budowie pierwszych polskich satelitów 
kosmicznych, ale przede wszystkim mieć 
dostęp do najbardziej wysublimowanych 
technologii, które nie muszą mieć tylko 
takiego zastosowania. Dzięki rozwijającej 
się już od jakiegoś czasu współpracy ŚC-
NTPL z PAK (Polską Agencją Kosmiczną) 
i ESA (Europejską Agencją Kosmiczną), 
jest też szansa na wytwarzanie znacznej 
części struktury konstrukcyjnej całej linii 
europejskich satelitów kosmicznych.

artur ząbczyk, student mechatroniki, został zwycięzcą międzynaro-
dowego konkursu ThinkGoodmobility Challenge. Gliwiczanin zapro-
jektował innowacyjny system, który odzyskuje energię z jadącego po-
jazdu i przekazuje w czasie rzeczywistym dane o ruchu drogowym, co 
redukuje koszty i czas podróży wszystkich uczestników ruchu.

System zaprojektowany przez dwu-
dziestotrzyletniego studenta Politechniki 
Śląskiej nosi nazwę MaRS (Management 
and Recovery System). Jego innowacyj-
ność polega na możliwości odzyskiwa-
nia wszystkich form energii (cieplnej, 
kinetycznej oraz energii odkształceń), 
aby wprowadzić pojazd w tzw. tryb że-
glowania. System, w połączeniu z inteli-
gentną siecią informacyjną, w której za-
rejestrowani są wszyscy uczestnicy ruchu 
w czasie rzeczywistym, optymalizuje ruch 
drogowy i pozwala odzyskiwać energię 
w innych pojazdach. Sieć informacyjna 
zawiera w sobie dane m.in. o prędkości, 
wypadkach i sygnalizacji świetlnej.

Jak zauważają specjaliści, system 
gliwiczanina okazał się najlepszy 
w całym konkursie nieprzypadkowo.  
– Propozycja Artura wyróżniała się za-
awansowaniem koncepcji i potencjałem 
wdrożeniowym. Wykorzystując istnieją-
cą technologię, stworzył zintegrowany 
system, który może znacznie poprawić 
efektywność zarówno dla kierowcy, jak 
i środowiska. System MaRS już za kilka 
lat może zmienić oblicze transportu 
w centrach miast, radykalnie ogranicza-
jąc emisje i koszty, a także poprawiając 
jakość naszego życia – mówił Carlos 
Cipollitti, dyrektor generalny Centrum 
Innowacji Goodyeara w Luksemburgu 
i członek jury konkursu.

Zadaniem uczestników było zaprezen-
towanie pomysłów rewolucjonizujących 
przyszłość transportu i rozwiązujących 
takie współczesne problemy jak korki, 
łączność czy bezpieczeństwo drogowe. 
Na konkurs wpłynęły 73 prace z całej 
Europy. Członkami jury byli specjaliści 
branży transportowej oraz naukowcy.

Więcej informacji o konkursie Think-
GoodMobility Challenge, wraz z innymi 
projektami konkursowymi, znajduje 
się na stronie www.thinkgoodmobility.
goodyear.eu. (pm)

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu lotniczego, które 
w 90% należy do gliwickiej Górnośląskiej agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju (miasto Gliwice jest głównym udziałowcem GaPR), pracuje wraz 
z innymi podmiotami nad pierwszym polskim satelitą przemysłowym. 
mocno zaangażowani w projekt są absolwenci Politechniki Śląskiej.

 Pierwszy polski satelita przemysłowy 
o roboczej nazwie SAT-AIS-PL należy do ka-
tegorii CubeSat. – Oznacza to, że ma nieduże 
gabaryty. Zbliżony jest do sześcianu o masie 
ok. 40 kilogramów – mówi Bartłomiej Płonka, 
prezes zarządu Śląskiego Centrum Naukowo
-Technologicznego Przemysłu Lotniczego 
Sp. z o.o. – Satelita będzie zbierał informacje 
z automatycznego systemu identyfikacji stat-
ków (AIS) na potrzeby monitorowania i nad-
zoru bezpieczeństwa ruchu morskiego. Dane, 
które zbierze, będą używane przez urzędy 
morskie, Wojsko Polskie, Straż Graniczną, 
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, 
Służby Specjalne oraz Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Morskiego – dodaje. Urzą-
dzenie będzie w kontakcie z naziemną stacją 
łączności oraz centrum kontroli i sterowania. 
Wszystkie naziemne elementy infrastruktury 
systemu mają być zlokalizowane w Polsce. 

 Koordynatorem prac nad satelitą jest 
Creotech Instruments SA oraz Centrum 
Badań Kosmicznych PAN. Ich zadaniem 
jest opracowanie koncepcji konstrukcji 
nośnej orbitera SAT-AIS-PL (fot. obok). 

– Z kolei naszym zadaniem będzie dopra-
cowywanie przyjętego wariantu konstruk-
cyjnego, prowadzenie dokumentacji wy-
konawczej i produkcja zaprojektowanych 
elementów – mówi Bartłomiej Płonka. 
Prace nad projektem potrwają kilka lat. 

 Warto jednak zauważyć, że kolejny raz 
w tego typu przedsięwzięcie zaangażowani 
są absolwenci Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego Politechniki Śląskiej 
i przedstawiciele gliwickich firm z branży 
nowoczesnych technologii. Pisaliśmy już na 
łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego 
– GLIWICE” (nr 27 z 7 lipca 2016 roku) o ich 
udziale w pracach nad innym satelitą o na-
zwie PW-Sat2, którego projekt koncepcyjny 
jest już gotowy. 

– Głównym celem misji tego satelity 
będzie przetestowanie specjalnego żagla, 
który posłużyłby do deorbitacji, czyli kon-
trolowanego sprowadzenia statku kosmicz-
nego z orbity – dodaje Bartłomiej Płonka. 
– Satelita ten nie jest jednak satelitą prze-
mysłowym, ma służyć do celów naukowych 
i edukacyjnych młodej kadry inżynierów. 

NOWe TeCHNOlOGIe

KOlORy 
mIaSTa
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zwycięzca jest z Gliwic

Naukowcy z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej i uni-
wersytetu w Porto opracowali niezwykłe tworzywo, które zmini-
malizuje skutki uderzeń piorunów w samoloty.

Jakie skutki może mieć uderzenie pio-
runa? Może np. rozerwać pień drzewa, 
uszkodzić sieć elektroenergetyczną. Aby 
zminimalizować ryzyko uszkodzenia sieci 
i instalacji, stosuje się ochronniki przepię-
ciowe. Ale co zrobić, jeśli obiekt, który 
trzeba uchronić przed skutkami uderzeń 
piorunów porusza się w przestworzach 
i lawiruje w samym sercu burzy? Zespół 
naukowców złożony m.in. ze specjalistów 
Politechniki Śląskiej, znalazł rozwiązanie.

Materiał, który opracowali naukowcy, 
przewodzi prąd elektryczny i jednocześnie 
spełnia wymogi stawiane przez branżę 
lotniczą w zakresie wytrzymałościowym. 
Tworzywo zostało skonstruowane na ba-
zie polimeru przewodniczącego i polimeru 
dielektrycznego. Ta mieszanka nie sprawi, 
że pioruny będą omijały samoloty, ale zmi-
nimalizuje straty – bo skumulowana ener-
gia nie wypali dziury w poszyciu. Obecnie 
projekt jest na etapie prac badawczych. 
Materiał pomyślnie przeszedł próby wy-
sokonapięciowe i wysokoprądowe.

– Przed nami lata badań, gdyby jednak 
udało się zastosować opracowany mate-
riał, korzyści dla lotnictwa byłyby znaczą-

ce. Rozwiązanie, które stworzyliśmy, jest 
ekonomiczne i ma liczne atuty. Przede 
wszystkim materiał jest wytrzymały i lekki. 
Nie używamy metalu, więc „odchudzamy” 
samolot. Im lżejsza konstrukcja, tym więk-
sze oszczędności, m.in. na paliwie – mówi 
dr hab. inż. Andrzej Katunin z Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego Poli-
techniki Śląskiej, kierownik projektu.

W pracę zaangażowanych było  
7 naukowców: dr hab. inż. Andrzej Katunin 
z Wydziału Mechanicznego Technologiczne-
go Politechniki Śląskiej (kierownik projektu), 
dr inż. Katarzyna Krukiewicz i dr inż. Roman 
Turczyn z Wydziału Chemicznego Politech-
niki Śląskiej, dr inż. Przemysław Sul i dr inż. 
Andrzej Łasica z Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszawskiej oraz dr Giuseppe 
Catalanotti z Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej Uniwersytetu w Porto. W pracach 
pomagało też kilku innych uczonych. Efekty 
prac specjalistów zostały docenione – pro-
jekt otrzymał trzecią nagrodę w ostatniej 
edycji konkursu popularyzatorskiego INTER 
i został objęty finansowaniem przez Fun-
dację na rzecz Nauki Polskiej w ramach 
projektu SKILLS. (mf)

Walczą z piorunami

Pierwszy taki satelita…

Oprócz eksperymentów z żaglem, ma on 
również przetestować system, dzięki któ-
remu ma być mniej kosmicznych odpadów 
w przestrzeni. PW-Sat2 ma być wystrzelony 
na orbitę już w 2017 roku. 

 Oba projekty są finansowane głów-
nie przez Europejską Agencję Kosmicz-
ną (ESA). Satelity zostaną umieszczone 
na orbicie okołoziemskiej za pomocą 
rakiet startujących z Gujany Francu-
skiej, gdzie mieści się kosmodrom 
nieopodal miejscowości Kourou.

 Śląskie Centrum Naukowo-Technicz-
ne Przemysłu Lotniczego planuje zacieśnić 
współpracę z Politechniką Śląską poprzez 
realizację praktyk i programów stażowych 
na kierunku Lighweight Structures. Celem 
będzie zapoznanie studentów z nowocze-
snymi procesami wytwarzania struktur 
kompozytowych stosowanych w przemy-
śle lotniczym i kosmicznym.  (pm)
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20 lat temu w Gliwicach utworzono Strefę ekonomiczną. Wraz z pojawieniem się inwesto-
rów rozpoczął się okres budowy nowoczesnych zakładów produkcyjnych i tworzenia miejsc 
pracy. Od 1996 roku, dzięki inwestycjom w strefie, systematycznie rosną też wpływy do bu-
dżetu miasta. Obecnie Strefa ekonomiczna w Gliwicach to dziesiątki zaawansowanych tech-
nologicznie przedsiębiorstw, które podbijają krajowe i zagraniczne rynki. W specjalnym do-
datku prezentujemy fakty i dane na temat strefy – opisujemy nieznaną historię jej powstania 
i rozwoju, podajemy też garść ciekawostek. Podsumowujemy, jak dzięki strefie zmieniły się 
Gliwice. Włączając się w obchody tego jubileuszu, zachęcamy też do wspólnego świętowa-
nia. 2 września o godz. 18.00 na placu Krakowskim odbędzie się wielki plenerowy koncert  
– wystąpią mateusz ziółko, margaret i Perfect. Natomiast 3 września w parku Chopina roze-
grana zostanie biegowa Gra miejska. Życzymy przyjemnej lektury – redakcja „mSI – GlIWICe”.

DODATEK SPECJALNY
STR. 7–14
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KOlORy 
mIaSTa

Strefa ekonomiczna w Gliwicach to jeden z kluczowych elementów wzrostu gospodarczego miasta. Kamieniem węgielnym pod rozwój 
tego terenu inwestycyjnego była fabryka Opla. budowę rozpoczęto w 1996 roku, a za przykładem koncernu General motors poszły  
następne przedsiębiorstwa.

 Kiedy 6 maja 1996 roku sfinalizo-
wano starania Gliwic o budowę fabryki 
produkującej samochody marki Opel,  
Gliwice wkroczyły na drogę dynamicz-
nych przemian gospodarczych. Nowo po-
wstała Strefa Ekonomiczna w Gliwicach 
zaczęła przyciągać kolejnych znaczących 
inwestorów.

Per aspera ad astra
Kiedy ponad 20 lat temu po kraju 

rozeszła się wieść, że General Motors, 
amerykański koncern motoryzacyjny, 
szuka miejsca na fabrykę produkują-
cą samochody, zainteresowanie było 
ogromne. Kilkadziesiąt miast dwoiło 

się i troiło, żeby przekonać GM do za-
inwestowania na ich terenie. Gliwice 
nie były faworytem w tej rozgrywce. 
Mało które miasto traktowało je jako 
poważną konkurencję, ale mimo to 
samorząd miejski przekonał inwesto-
ra i zapadła decyzja o budowie fabry-
ki w Gliwicach. W ten sposób jedno 

z najbiedniejszych miast w regionie 
okazało się czarnym koniem negocjacji 
z General Motors.

Władze koncernu szybko się przeko-
nały, że decyzja o uruchomieniu produk-
cji w Gliwicach była trafiona – zakład po-
wstał ekspresowo i już 31 sierpnia 1998 
roku z taśmy zjechał pierwszy biały opel 
astra. W 2016 roku opel astra V został 
uznany za Samochód Roku na Targach 
Motoryzacyjnych w Genewie, dekla-
sując konkurencję, ale wtedy fabryka 
Opla w Gliwicach była już powszechnie 
postrzegana jako jedna z najważniejszych 
w całym koncernie. To tutaj produko-
wano wszystkie generacje astry. Samo 
miasto ma też obecnie jeden z najwyż-
szych w Polsce dochodów budżetu na 1 
mieszkańca – 7097,98 zł (średnia dla kra-
ju to 5398,35 zł), wg danych Głównego 
Urzędu Statystycznego z 31 grudnia 2014 
roku. Gliwice nie są już jednym z najbied-
niejszych miast w regionie, ale jednym 
z najbogatszych w skali kraju.

– W negocjacjach 
dotyczących utworzenia 
Strefy Ekonomicznej 
w Gliwicach jako argu-
ment wykorzystaliśmy 
fabrykę Opla. Mówili-
śmy o tym, że mamy 

inwestora strategicznego. W niektórych 
strefach bez tego inwestora głównego 
nic się nie dzieje. Co więcej, kilka stref 
zostało nawet zlikwidowanych – mówi 
andrzej Karasiński, sekretarz Gliwic. 
W ten sposób teren na obrzeżach mia-
sta został przekształcony w świetnie 
prosperującą Strefę Ekonomiczną,  

Na początku był... Opel

Uroczystość rozpoczęcia budowy gliwickiej fabryki Opla z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 2 października 1996 r.

Fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

Fo
t. 

„2
5 

la
t g

liw
ic

ki
eg

o 
sa

m
or

za
du

”



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2016 (811), 1 września 2016 9

20 laT STRefy eKONOmICzNej W GlIWICaCH

siedzibę firm działających w oparciu o naj-
nowocześniejsze technologie i zatrudnia-
jących wykwalifikowanych pracowników. 
Obecność General Motors dla wielu 
inwestorów była gwarancją powodzenia 
ich własnych przedsięwzięć, dlatego te-
ren został szybko zagospodarowany pod 
budowę kolejnych zakładów. Sąsiedztwo 
fabryki Opla przez cały czas windowało 
pozycję Gliwic, bo zakład zawsze był li-
derem w zakresie zarządzania produkcją, 
innowacyjności, bezpieczeństwa, higieny 
pracy i ochrony środowiska. To w gliwickim 
zakładzie produkowano najbardziej znane 
modele Opla, eksport zawsze stał na bar-
dzo wysokim poziomie, a zużycie energii 
dzięki projektom środowiskowym doty-
czącym optymalizacji zarządzania energią 
było niskie (co doceniło także Ministerstwo 
Środowiska przyznając fabryce nagrodę za 
efektywne zarządzanie energią).

Strefa – garść  nieznanych faktów
Choć obecnie istnienie świetnie 

prosperującej Strefy Ekonomicznej na 
obrzeżach miasta dla wielu mieszkańców 

jest czymś oczywistym, to droga Gliwic 
do wejścia w skład Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej była wyboista.  
– Kiedy rozpoczęliśmy starania, żeby zna-
leźć się w tej katowickiej grupie, ona była 
już zorganizowana. Opierała się na Ty-
chach i Żorach, a Gliwice były traktowane, 
delikatnie mówiąc, z rezerwą. Obawiano 
się tego, że nie zdążymy przygotować 
materiałów, nad którymi inne miasta 
pracowały przez wiele miesięcy – mówi 
Andrzej Karasiński. Dokumentację udało 
się w Gliwicach sporządzić w kilka tygodni, 
oczywiście pracując w weekendy i po go-
dzinach, ale warto było: Podstrefa Gliwicka 
jest dzisiaj największa w całej KSSE.

Poza nastawieniem innych miast do 
udziału Gliwic w pracach nad powołaniem 
Stefy Ekonomicznej, problemem były też 
grunty, na których planowano inwestować. 
Fabryka Opla musiała kupić grunty nale-
żące do Skarbu Państwa, którymi władała 
Agencja Nieruchomości Rolnych. – Trzeba 
było jeszcze zmienić zapisy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
Była to kolejna rzecz, której dokonano w re-
kordowo krótkim czasie – tłumaczy Andrzej 
Karasiński.

Po tym, jak uruchomiono fabrykę 
Opla, inwestycjami w strefie zaintere-
sowane były jeszcze dwie duże firmy. 
Bardzo szybko pojawili się w Gliwicach 
przedstawiciele firmy Roca. Udało się 
ich przekonać do wybudowania nowo-
czesnej fabryki ceramiki łazienkowej na 
terenie miasta. Zakład prężnie działa do 
dziś, produkując na potrzeby rynku kra-
jowego i eksportując. Drugim inwesto-
rem, który rozważał Strefę Ekonomiczną 
w Gliwicach, był Isuzu Motors Polska. 
– Prowadziliśmy z nimi bardzo długie ne-
gocjacje, do Gliwic przyleciał nawet cały 
zarząd z Japonii, żeby sprawdzić, jak wy-
gląda nasza oferta. Przy pożegnaniu po-
wiedzieli, że będą w Gliwicach. Wszystko 
było rozpracowane, działka była wybra-
na, cena ustalona, ale ostatecznie Isuzu 
zdecydowało się na Tychy. Szkoda, że ta 
inwestycja nie doszła do skutku w Gliwi-
cach, wówczas rozwój naszej strefy byłby 
jeszcze dynamiczniejszy – kończy Andrzej 
Karasiński.

– Nie byłoby Strefy 
Ekonomicznej w Gliwi-
cach, gdyby nie wygra-
na w wyścigu o uloko-
wanie zakładów Opla 
w naszym mieście. Po 
trudnej walce zdobyli-

śmy tę inwestycję, koncern zdecydował się 
na Gliwice i dzięki temu zapadła decyzja 
o włączeniu miasta do tworzącej się Strefy  

Ekonomicznej – wspomina zygmunt 
frankiewicz, prezydent Gliwic, który za-
biegał o zawarcie umowy inwestycyjnej 
z General Motors.

Co zyskało miasto?
Obecność takiej fabryki jak Opel to 

dla Gliwic impuls do dalszego rozwo-
ju. General Motors przyciągnął innych 
inwestorów i walnie przyczynił się do 
rozbudowy strefy – obecnie działa 65 
przedsiębiorstw, które zatrudniają ok. 17 
tys. osób. Za ciosem poszła Politechnika 
Śląska, kształcąc wyspecjalizowane kadry 
inżynierów, którzy wdrażają innowacyjne 
rozwiązania w przemyśle, a ostatnio także 
Górnośląskie Centrum Edukacyjne, które 
podpisało umowę o utworzeniu klasy pa-
tronackiej o profilu monter mechatronik.

– Gliwicka inwestycja General Motors 
to dowód na to, że branża motoryzacyjna 
jest kołem zamachowym gospodarki, ale 
także kołem zamachowym Gliwic. Fa-
bryka Opla otworzyła drogę dla rozwoju 
miasta opartego na nowoczesnym prze-
myśle i nowych technologiach. Dwadzie-
ścia lat temu byliśmy jednym z najbied-
niejszych miast dawnego województwa 
katowickiego, dziś jesteśmy jednym z naj-
bogatszych w Polsce – mówił Zygmunt 
Frankiewicz podczas uroczystości z okazji 
20-lecia działalności koncernu General 
Motors w Gliwicach.

 (mm)

Pierwszy samochód marki Opel Astra, wyprodukowany w gliwickiej fabryce Opla (zdjęcie z 31 sierpnia 1996 r.)

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i dyrektor gliwickiej fabryki Opla Andrzej Korpak 
z dumą prezentują Samochód Roku 2016 – opla astrę V

Gliwicki Opel to potęga branży motoryzacyjnej. W 2015 roku w GM wyprodukowano 
około 170 tys. samochodów. Wszystko wskazuje na to, że rok 2016 będzie jeszcze lepszy
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W 1996 roku władze Gliwic 
rozpoczęły rozmowy z koncernem 

General Motors na temat zlokalizowania 
planowanego nowego zakładu Opla na 
terenie miasta. Negocjacje zakończyły 
się podpisaniem porozumienia 
z inwestorem w maju 1996 roku. 
W rozmowach uczestniczył również 
Eugeniusz Ciszak, ówczesny wojewoda 
katowicki oraz przedstawiciele rządu 
polskiego: Klemens Ścierski – ówczesny 
minister przemysłu i Tadeusz Soroka – 
wiceminister. Równolegle Gliwice czyniły 
starania o ustanowienie specjalnej 
strefy ekonomicznej na terenie miasta, 
które również zakończyły się sukcesem. 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
została powołana do życia w czerwcu 
1996 roku. Gliwicka Podstrefa powstała 
na terenie o powierzchni około 350 
hektarów. Fabryka Opla została 
wybudowana na gruncie o powierzchni 
około 70 hektarów, prace budowlane 
rozpoczęły się jesienią 1996 roku. 
Uroczyste otwarcie zakładu miało 
miejsce jesienią 1998 roku, zaś pierwszy 

samochód marki Opel wyprodukowany 
w Gliwicach zjechał z taśmy produkcyjnej 
31 sierpnia 1998 roku.

W „okresie pionierskim” gliwicki 
samorząd skupił się na wyposażeniu 

terenów inwestycyjnych w niezbędną 
infrastrukturę techniczną (drogi 
dojazdowe, sieć wodociągową 
i kanalizacyjną), a Górnośląski Zakład 
Elektroenergetyczny zbudował 

infrastrukturę energetyczną. Te 
dalekowzroczne kroki okazały się 
kluczowe dla pozyskania kolejnych 
przedsiębiorców, którzy w 1998 roku 
zadecydowali o rozpoczęciu swoich 
inwestycji w Gliwicach – hiszpańska 
Roca, producent ceramiki sanitarnej, 
a następnie kolejni producenci z branży 
motoryzacyjnej: HP Polska, Plastal, 
Autorobot Strefa. W 2000 roku do 
grona zagranicznych inwestorów 
dołączyli amerykańscy producenci 
części samochodowych i podzespołów 
– TRW Braking Systems Polska 
i Tenneco Automotive Eastern Europe, 
włoski producent chemii budowlanej  
– Mapei, hiszpański Mecalux i irlandzki 
Oasis. W strefie zainwestowali 
również krajowi przedsiębiorcy: 
drukarnia wielkoformatowa BMT, Jadar  
– producent materiałów budowlanych 
(strefowy zakład kupiony został później 
przez firmę Semmelrock), Kalmet 
– producent elementów stalowych 
dla górnictwa oraz Waskom z branży 
informatycznej (obecnie firma Ente).

Do Gliwic przybyły kolejne zagraniczne 
firmy: zarówno zza zachodniej 

granicy (austriackie Maco i niemiecki 
Rehau), jak i z Dalekiego Wschodu (w 2003 
roku teren w Gliwicach zakupił drugi po 
GM-ie podstrefowy gigant – japoński NGK 
Ceramics). W tym okresie nastąpiły zmiany 
o charakterze terytorialnym i prawnym. 
W 2002 roku teren Podstrefy powiększył 
się o nowe nieruchomości w Gliwicach 
(w tym pokopalniany teren w Łabędach), 
a rok później po raz pierwszy włączony 

został teren spoza Gliwic – około 15 
hektarów gruntów w Zabrzu. W związku 
z planowanym wejściem Polski do Unii 
Europejskiej zmienione zostały przepisy 
o specjalnych strefach ekonomicznych. 
Krajowe przepisy zostały dostosowane 
do unijnych zasad udzielania pomocy 
publicznej przedsiębiorcom przez państwa 
członkowskie. 

W roku 2003 roku powierzchnia 
Podstrefy Gliwickiej wynosiła około 380 
hektarów.

1996–2000 „wiek XX – okres pionierski” 

2001–2003 „okres przedakcesyjny” 

Roca

Gliwicki Ratusz. Podpisanie porozumienia między przedstawicielami władz miasta  
i koncernu General Motors (zdjęcie z 6 maja 1996 roku)

HP

ul. leonarda da Vinci
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Przez 3 lata, od 2004 roku do listopada 
2006 roku, kiedy do Podstrefy 

dołączyła gmina Knurów, powierzchnia 
Podstrefy wynosiła 380 hektarów. 
W Gliwicach systematycznie przybywało 
inwestorów: ulokował się tu niemiecki 
Kirchhoff, Welding Alloys z Wielkiej 
Brytanii, portugalski Martifer, a z polskich 
przedsiębiorców – gliwickie firmy Metar 
i Opinion Strefa Druku. W roku 2005 
w Podstrefie na terenie Gliwic pojawiły 
się pierwsze „reinwestycje” – to znaczy 
inwestycje związane z rozbudową 
uruchomionych tu w poprzednich 
latach zakładów. Wówczas rozbudowały 
się: Roca, Kalmet, Plastal, Mecalux, 
a w 2006 roku – Tenneco, TRW, Mapei. 
W tym samym roku pokopalniany teren 

w Łabędach kupiła niemiecka spółka 
Müller Die Lila Logistik. Amerykański 
Deweloper AIG Lincoln wybudował 
w Gliwicach hale pod wynajem, 
w których ulokowały się m.in. kolejne 
firmy z branży motoryzacyjnej – Nexteer 
Automotive Systems (dawniej Delphi) 
i włoski Giobert. Pierwsi inwestorzy 
pojawili się także na terenach w Zabrzu.

Pod koniec 2006 roku powierzchnia 
Podstrefy wynosiła 392 hektary, w tym 
365 hektarów w Gliwicach.

Działało w niej 45 firm, w tym  
42 w Gliwicach i 3 w Zabrzu.

Zatrudnienie w Podstrefie wynosiło 
8800 pracowników (głównie w Gliwicach, 
zakłady w Zabrzu jeszcze nie zatrudniały), 
wydatki inwestycyjne – 4,2 mld zł.

W tych latach miał miejsce 
znaczący rozwój terytorialny 

KSSE, w tym Podstrefy Gliwickiej, 
do której włączone zostały tereny 
m.in. w województwie opolskim. 
W pierwszej kolejności do Podstrefy 
weszła gmina Strzelce Opolskie 
w związku z nowymi projektami 
producentów z grupy Kronospan, 
a następnie rozległy teren pod 
park przemysłowy w gminie 
Ujazd położonej mniej więcej 
w połowie drogi między Gliwicami 
a Opolem. W województwie 
śląskim Podstrefa rozrosła się o 30 
hektarów w Lublińcu oraz o prawie 
100 hektarów w Zabrzu (ten 
teren został zarezerwowany dla 
kolejnego parku przemysłowego). 
Na początku 2010 roku Podstrefa 
objęła nowe tereny w Kędzierzynie-
-Koźlu, Gogolinie i Krapkowicach. 
Po tych włączeniach całkowita 
powierzchnia Podstrefy wynosiła 
już 981 hektarów. W tym okresie 
Podstrefa borykała się ze skutkami 
kryzysu ekonomicznego – napływ 
nowych inwestycji obniżył się 
odczuwalnie, osiągając dno 
w 2009 roku, kiedy w Podstrefie 
ulokowała się tylko jedna nowa 
firma. W 2010 roku było już 
widać poprawę – w drugim 
kwartale pojawiły się pierwsze 
nowe inwestycje po recesji – 
w Gliwicach zainwestowały 
niemiecki BMZ, producent baterii 
akumulatorowych i szwedzki HL 
Display.

2004–2006 „okres małej stabilizacji”

2007–2010 
„okres ekspansji terytorialnej” 

Opinion Strefa Druku

NGK Ceramics

Początek  
2010 roku

Powierzchnia  
w hektarach

liczba firm zatrudnienie Wydatki inwestycyjne 
w mld zł

Gliwice 379 56 + 4 
deweloperów

10 100 5,6
Cała Podstrefa 981 10 700 6,1
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Inwestorów przybywa. W 2011 roku 
rozpoczął swoją działalność klaster 

motoryzacyjny „Silesia Automotive” 
skupiający licznych w Strefie, w tym 
w Gliwicach, przedsiębiorców z branży. 
W latach 2012–2014 Podstrefa 
znów się powiększyła o nowe tereny 
w województwach śląskim i opolskim, 
przekraczając łączną powierzchnię 1000 
hektarów. Wraz z powrotem koniunktury 
oraz zbliżającą się zmianą przepisów 

wspólnotowych w kierunku zmniejszenia 
limitów pomocy publicznej, w 2014 
roku ma miejsce mocne ożywienie 
w inwestycjach strefowych. W połowie 
2014 roku inwestycję związaną 

z rozbudową podjął BMZ, w tym czasie 
rozpoczęło się także zagospodarowanie 
terenu w Ujeździe, gdzie ulokował się 
pierwszy inwestor, amerykańska firma 
Tru-Flex. Katowicka Strefa uplasowała 

się wysoko w rankingu dotyczących 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
według magazynu „Business Financial 
Times”, zajmując w 2012 roku 2. miejsce 
w Europie i 11. na świecie.

Katowicka Strefa to marka znana 
i ceniona w Europie i na świecie, 

a Gliwice mogą poszczycić się 
najlepszym parkiem przemysłowym 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
W Zabrzu i Ujeździe powstają kolejne 
parki przemysłowe. Dobre wieści dla 
poszukujących pracy gliwiczan i wielu 
tutejszych firm dobiegają z pobliskiego 
Ujazdu – wkrótce nastąpi uruchomienie 
zakładu szwajcarskiej firmy Mubea 
Automotive Poland, a w lipcu 2016 roku 
miała miejsce ceremonia wbudowania 
kamienia węgielnego pod zakład firmy 

IFA Powertrain Polska, niemieckiego 
producenta wałów napędowych, który 
zainwestuje blisko 100 mln euro.

Szeroka oferta terenów Podstrefy 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
potencjalnych inwestorów, zarówno 
zagranicznych, jak i krajowych. W 2015 
roku Strefa podniosła swoją pozycję 

w rankingu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych według „Business Financial 
Timesa”: KSSE zajęła 1. miejsce w Europie 
i 2. na świecie. Przedsiębiorcy cenią to, co 
ma do zaoferowania lokalna społeczność 
– dobrze wykształconych, przygotowanych 
i zaangażowanych pracowników, świetną 
infrastrukturę transportową, edukację 

techniczną na wysokim poziomie. Warto 
zachęcać młodzież do zdobywania 
wykształcenia na kierunkach technicznych 
i ekonomicznych, rozwijania znajomości 
języków obcych, bo takie przygotowanie 
stwarza największe szanse na dobrą pracę 
w pobliżu miejsca zamieszkania.

(Podstrefa Gliwicka KSSE)

2011–2014 „okres nowej fali”

2015 – „okres  
(miejmy nadzieję)  
dużej stabilizacji”

Gliwicka Podstrefa

Strefa nocą

Połowa 2016 roku Powierzchnia  
w hektarach

liczba firm zatrudnienie Wydatki inwestycyjne 
w mld zł

Gliwice    389 70 + 5 deweloperów 18 970    9,1
Cała Podstrefa 1 037 97 + 6 deweloperów 20 170 10,6

Koniec 2014 roku Powierzchnia  
w hektarach

liczba firm zatrudnienie Wydatki inwestycyjne 
w mld zł

Gliwice    389 64 + 6 deweloperów 16 440 8,9
Cała Podstrefa 1 037 81 + 7 deweloperów 19 000 7,6
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Coraz większe wpływy do miejskiego budżetu z podatku od nieruchomości, coraz mniejsze bezrobocie – to największe korzyści wynika-
jące z obecności Strefy ekonomicznej w Gliwicach. W ciągu dwóch ostatnich dekad Gliwice pokonały imponujący dystans – od jednego 
z najbiedniejszych miast dawnego woj. katowickiego do miasta bogatego, nieustannie rozwijajacego się – miasta tętniącego życiem, 
docenianego przez ekspertów i mieszkańców. To w dużej mierze zasługa Strefy ekonomicznej, ale nie tylko. 

Powstała dwadzieścia lat temu 
Strefa Ekonomiczna to obecnie  
9,1 mld zł bezpośrednio zainwestowanych 
w Gliwicach. – Strefa ma znaczący wpływ 
na rozwój Gliwic. Daje tysiące miejsc pracy. 
Gliwiczanie dobrze zarabiają, a inwestorzy 
wnoszą podatki do miejskiego budżetu 
– mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic. Rosną także wpływy do budżetu 
miasta z podatku od nieruchomości 
(z którego początkowo nowym firmom 
przysługują zwolnienia udzielane przez 
gminę – to jedna z tak zwanych zachęt 
inwestycyjnych). W 2010 wpływy z tego 
podatku do budżetu miasta wynosiły 12 047 
250 zł, w tym roku będzie to 28 401 035 zł, 
a w przyszłym roku – zgodnie z prognozami 
– już 36 052 804 zł. Trudno to sobie 
wyobrazić, ale jeszcze dwadzieścia lat temu 
dochody budżetu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca Gliwic wynosiły zaledwie 652 zł 
(1995 rok – dane GUS). Obecnie to aż 7 694 zł  
(2015 rok – dane GUS). 

 Początkowo rozwój miasta oparto 
na branży motoryzacyjnej, potem doszły 
nowe technologie, a następnie logistyka. 
Z ciągłym rozwojem strefy w naszym 
mieście wiąże się spadek bezrobocia. Na 
koniec 2015 roku bez pracy pozostawało 
5,6 proc. gliwiczan (dla woj. śląskiego 
stopa bezrobocia wyniosła 8,2 proc., 
a dla całej Polski 9,8 proc. – dane 
GUS). Konkurencyjność powoduje, 
że w Gliwicach zarabia się lepiej niż 
w innych, znacznie większych miastach 
(także miastach wojewódzkich). W 2015 
roku średnie miesięczne wynagrodzenie 
mieszkańców Gliwic wyniosło 4 726 zł. 

Duży wpływ na inwestycyjną 
atrakcyjność Gliwic ma doskonała 
lokalizacja. Skrzyżowania dwóch 
autostrad – A1 i A4, Drogowa Trasa 
Średnicowa, dostęp do trzech dużych 
lotnisk (Katowice-Pyrzowice, Kraków 
i Ostrawa) sprzyjają pozyskiwaniu 
nowych inwestycji. Korzystne warunki 
wielkiemu biznesowi stwarza miasto, 
a kapitał ludzki na wysokim poziomie 
zapewnia obecna w Gliwicach od ponad 
70 lat Politechnika Śląska, która jest 
jedną z najlepszych uczelni technicznych 
w Polsce i kuźnią specjalistycznych 
kadr. Jej absolwenci pracują 
w najlepszych firmach. Współpraca 
miasta z Politechniką Śląską i Strefą 

Ekonomiczną zaowocowała utworzeniem 
w 2004 roku „Technoparku GLIWICE”, 
który jest nowoczesnym centrum 
wsparcia biznesu akademickiego. 
O promocję przedsiębiorczości dba 
m.in. działająca w Gliwicach Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. 
Od kilku lat wizytówką miasta są firmy, 
które podbijają krajowy i zagraniczny 
rynek w dziedzinie zaawansowanych 
technolog i i  informatycznych. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa lokują 
się w Nowych Gliwicach – biznesowej 
części miasta, w której działalność 
gospodarczą prowadzą obecnie  
44 podmioty zatrudniające w sumie  
ok. 2 tys. osób. 

lIDeR INNOWaCyjNOŚCI
Doświadczenie we wdrażaniu nowych 

technologii przekłada się na codzienne 
funkcjonowanie miasta. Gliwice to 
jedno z niewielu polskich miast, które 
zainwestowało w infrastrukturę związaną 
z szerokopasmowym przesyłem danych. 
Wybudowano ponad 60 kilometrów 
światłowodów. Dzięki temu i sprawniej, 
i taniej można zarządzać miastem. Sieć 
szerokopasmowa poprawia bezpieczeństwo. 
Łatwo podłączyć do niej kolejne kamery 
miejskiego systemu monitoringu.

 Działający od prawie trzech lat 
system detekcji ruchu drogowego 
usprawnił poruszanie się po Gliwicach. 

jak zmieniły się 
Gliwice?
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Dochody budżetu Miasta Gliwice z podatku od nieruchomości płaconego przez 
podmioty działające na terenie gliwickiej podstrefy KSSE w latach 2010–2017:

dochody osiągnięte dochody prognozowane 
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KOlORy 
mIaSTa

20 laT STRefy eKONOmICzNej W GlIWICaCH
W trakcie remontów dróg przejazd 
przez miasto jest łatwiejszy i szybszy. 
Zmodernizowano sygnalizacje świetlne 
na gliwickich skrzyżowaniach i obniżono 
koszty eksploatacji, wykorzystując lampy 
LED. Sygnalizacje są energooszczędne 
i mniej awaryjne, mogą pracować 
nawet w niesprzyjających warunkach 
atmosfer ycznych .  Oczy wiśc ie 
zamontowano też kamery, które 
monitorują to, co dzieje się na drogach. 
Zebrane dane trafiają do Centrum 
Sterowania Ruchem, które mieści się 
w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Przesłane dane są poddawane 
analizie, dzięki czemu można jeszcze 
sprawniej sterować ruchem tam, gdzie 
w danej chwili tworzą się największe korki.  
– To przedsięwzięcie na poziomie 
europejskim, zrealizowane w sposób, 
który przekroczył moje oczekiwania – 
mówił prof. Stanisław Krawiec z Wydziału 
Transportu Politechniki Śląskiej, który 
miał okazję poznać gliwicki system od 
kuchni, gdy rozpoczynał działanie. Gdyby 
doszło do poważnego wypadku lub 
katastrofy drogowej – analitycy z Centrum 
Sterowania Ruchem mogą reagować 
natychmiast, powiadamiając o zdarzeniu 
odpowiednie służby. 

GlIWICe  
NIe zWalNIajĄ TemPa

W Gliwicach wciąż realizowane są 
kolejne, ważne inwestycje. Pod koniec 
marca oddano do użytku Drogową Trasę 
Średnicową, na ukończeniu jest Hala 
Gliwice, a niebawem zostanie oddany 
do użytku gruntownie zmodernizowany 
dworzec PKP w Gliwicach. 

 Niedawno dowiedzieliśmy się 
też, jak będzie wyglądało Centrum 
Przesiadkowe – następna duża inwestycja. 
Będzie to zintegrowany system stacji 
autobusów miejskich, regionalnych 
i międzynarodowych z parkingami 
dla samochodów i rowerów oraz 
zapleczem dla podróżnych (lokalami 
gastronomicznymi i punktami z prasą). 
W jednym miejscu będą skupione 
wszystkie środki transportu miejskiego – 
niewątpliwie usprawni to przemieszczanie 
się podróżnych. Inwestycja ma być 
gotowa do 2020 r. Centrum Przesiadkowe 
będzie zlokalizowane po północnej 
stronie dworca PKP. Zmodernizowane 
zostaną również plac Piastów i plac przed 
dworcem, od strony południowej (od  
ul. Zwycięstwa). 

 Kompleksowej modernizacji 
zostanie również poddane lotnisko 

Aeroklubu Gliwickiego, które zostanie 
dostosowane m.in. do potrzeb 
inwestorów i publicznego transportu 
lotniczego na małą skalę. W Gliwicach 
jest wiele firm, które chętnie skorzystają 
z takiej oferty. W przyszłości pojawi 
się tam niezbędna infrastruktura: 
zostanie wybudowany utwardzony 
pas i droga startowa, drogi kołowania, 
płyta postojowa, kontenerowa stacja 
paliw, hangary postojowe i postojowo-
-obsługowe, parkingi oraz drogi 
dojazdowe. Według założeń lotnisko ma 
być gotowe do 2018 roku. Inwestycja 
zostanie sfinansowana z budżetu 
miasta, a zrealizuje ją Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

 Przyspieszenia nabrały też 
prace związane z rozbudową 
Gliwickiego Centrum medycz-
nego (dawnego Szpitala miej-
skiego nr 1 przy ul. Kościuszki). 
Plan zakłada budowę budynku 
wyposażonego w nowe oddzia-
ły. Na razie poznaliśmy program 
funkcjonalno-użytkowy plano-
wanej inwestycji. 

Za finansowanie systemu ochrony 
zdrowia odpowiedzialny jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia podlegający 

administracji rządowej, jednak kontrakty 
z NFZ nie odpowiadają rzeczywistym 
potrzebom i gliwicki samorząd od 
lat sukcesywnie podejmuje własne 
działania poprawiające infrastrukturę 
placówek i warunki świadczenia usług 
zdrowotnych.

GlIWICe DOCeNIONe
Pozytywne zmiany, które przez 

dwadzieścia lat stały się w Gliwicach 
faktem nie umknęły uwadze 
ekspertów. Miasto może poszczycić się 
wieloma nagrodami i wyróżnieniami 
w prestiżowych rankingach i konkursach. 

Ostatnio Gliwice zajęły III 
miejsce w rankingu zamożności 
samorządów w kategorii miasto 
na prawach powiatu przepro-
wadzonym przez czasopismo 
„Wspólnota” oraz III miejsce 
w Rankingu Samorządów 2016 
wśród miast na prawach  
powiatu przeprowadzonym 
przez dziennik „Rzeczpospolita”.  
Wyróżnień jest więcej. 

Wszystkich wymienić nie sposób. 
Najważniejsze w ostatnich latach to: 
I miejsce w „Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Samorządu Terytorialnego 
2015”, I  miejsce w „Rankingu 
Najdynamiczniej Rozwijających się 
Samorządów w latach 2003–2014”, 
GRAND PRIX konkursu „Lider 
zrównoważonego gospodarowania 
przestrzenią” w 2014 roku – za 
znakomity rozwój miasta w oparciu 
o odpowiedzialne planowanie 
przestrzenne, „Laur na Srebrny Jubileusz 
ZMP” dla Miasta Gliwice – wyróżnienie 
za wybitne rozwiązania w rozwoju miast 
i zarządzania nimi (2016 r.). 

 Najważniejszą ocenę wystawili 
jednak mieszkańcy Gliwic, którzy 
doceniają metamorfozę swojego miasta 
na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 
Z „Diagnozy Społecznej 2015” pod 
redakcją prof. Janusza Czapińskiego 
i Tomasza Panka wynika, że Gliwice 
znalazły się na wysokiej szóstej pozycji 
w kraju pod względem jakości życia, 

wyprzedzając m.in. Warszawę. Zajęły też 
pierwsze miejsce wśród przebadanych 
miast woj. śląskiego. Satysfakcjonująca 
jest również skala zadowolenia 
gliwiczan – aż 66,1 proc. – daje nam 
dziesiąte miejsce w Polsce i pierwsze 
w woj. śląskim. Metodologia rankingu 
uwzględnia m.in. kapitał społeczny, 
poziom materialny mieszkańców, 
dobrostan psychiczny, fizyczny 
i społeczny, poziom cywilizacyjny, 
dobrobyt materialny, stres życiowy 
i patologie. „Diagnoza Społeczna” 
to kompleksowe badanie warunków 
i jakości życia Polaków wykonywane co 
dwa lata przez zespół pod kierownictwem 
prof. Janusza Czapińskiego – Radę 
Monitoringu Społecznego, czyli głównych 
autorów oraz zespół zaproszonych 
ekspertów.

jeSTeŚ z GlIWIC? 
uŚmIeCHNIj SIĘ…

…bo Gliwice to miasto, które 
w  o s t a t n i m  d w u d z i e s t o l e c i u 
zdecydowanie wypiękniało. Warto 
odświeżyć pamięć i porównać Gliwice 
obecne z miastem sprzed dwudziestu 
lat. Zmodernizowane uliczki starówki 
prowadzące na rynek zachęcają 
do spacerów. Skwery, zieleńce 
i zadbane parki miejskie zapewniają 
chwilę wytchnienia i odpoczynku. 
Aktywni fizycznie mogą spędzać czas 
uprawiając różnorodne dyscypliny 
sportu w halach i na boiskach, które 
w ostatnich latach wybudowało miasto. 
Podobnie z krytymi pływalniami, 
w tym z basenem „Olimpijczyk”  
– pełnowymiarową pływalnią,  
na terenie której organizowane  
są zawody rangi krajowej. Coraz większą 
popularnością cieszą się siłownie 
plenerowe. Tych również przybywa 
w poszczególnych dzielnicach. Rekordy 
frekwencji, nie tylko wśród gliwiczan, 
bije Palmiarnia Miejska. Zabytki  
to również mocna strona Gliwic. Miasto 
kompleksowo odrestaurowało dawny 
Żydowski Dom Przedpogrzebowy przy 
ul. Poniatowskiego, który stał się piątym 
oddziałem Muzeum w Gliwicach.  
To tylko niektóre przykłady 
pozytywnych zmian, które dokonały się 
w Gliwicach w ostatnich latach. 

 (as)

W Gliwicach znajduje się największy węzeł drogowy w Europie. Miasto jest świetnie skomunikowane dzięki lokalizacji na przecięciu 
dwóch autostrad A1 i A4

Zdecydowanym, potrójnym cięciem uroczyście otwarto nową siedzibę Parku Nauko-
wo-Technologicznego Technopark Gliwice
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KulTuRa

Czas na improwizację

Siła tkwi  
w tradycji

Czwartek jazzowy 
z Gwiazdą

We wrześniu i październiku odbędzie się IX międzynarodowy festiwal muzyki Dawnej Improwizo-
wanej all’improvviso. artyści prezentujący się podczas festiwalu twórczo nawiązują do dawnych 
tradycji muzycznych – podczas tegorocznej edycji wystąpią m.in. arianna Savall i Petter udland 
johansen, {oh} Orkiestra Historyczna oraz Gerardo Nuñez Trio.

Coroczne święto melomanów łączy ze 
sobą różne kultury i formy ekspresji arty-
stycznej. Muzycy posługują się dawnymi 
instrumentami albo ich wiernymi kopiami, 
nawiązując do współczesnego jazzu i mu-
zyki świata.

Festiwal rozpocznie koncert grupy 
Constantinople, który odbędzie się  
10 września o godz. 19.00 w Centrum 
Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”  
(ul. Bojkowska 37). Podczas koncertu „Wę-
drowne ogrody” muzykom towarzyszyć 
będzie senegalski griot (afrykański artysta 
muzyczno-słowny), Abblaye Cissoko.

14 września na scenie Ruin Teatru Vic-
toria (al. Przyjaźni 18) wystąpi znakomita 
sopranistka i harfistka Arianna Savall oraz 
Petter Udland Johansen, tenor, który dodat-
kowo opanował sztukę gry na tradycyjnych 
skrzypcach hardingfele i mandolinie. Wraz 
z zespołem Hirundo Maris o godz. 18.30 
wykonają koncert „Il viaggio d’Amore”, inspi-
rowany europejskimi pieśniami miłosnymi.

23 września uczestnicy festiwalu 
All’improvviso trafią do muzycznego raju – 
wszystko za sprawą koncertu „In Paradiso”, 
który rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele 
ewangelicko-augsburskim Marcina Lutra 
(ul. Strzelców Bytomskich 9). W programie 
włoska muzyka sakralna XVII wieku i utwory 

takich kompozytorów, jak Monteverdi, Fer-
rari, Merula. Wykonają je muzycy związani 
z hiszpańską barokową grupą La Galanía, so-
pranistka Raquel Andueza i grający na teorbie 
(lutni basowej) Jesús Fernández Baena.

1 października o godz. 18.00 w gliwic-
kim teatrze przy ul. Nowy Świat 55 będzie 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie sce-
niczne: światowa współczesna premiera 
opery „Arminio” Johanna Adolfa Hassego 
(1699–1783). Autorem libretta jest Giovanni 
Claudio Pasquini.  {oh} Orkiestra Historycz-

na, słynny katowicki zespół wykonujący mu-
zykę dawną, wystawi dzieło Hassego, nad-
wornego kompozytora króla Polski Augusta 
II Mocnego, po raz pierwszy od przynajmniej 
150 lat! Autorem koncepcji scenicznej jest 
słowacki reżyser Marek Mokoš. W rolach 
głównych wystąpią sopranistka Marketa 
Cukrová i tenor Karol Kozłowski. Po gliwic-
kiej premierze, przy wsparciu Miasta Gliwice 
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, opera będzie wystawiona jeszcze 
w Pradze i Ostrawie.

Na Scenie przy Nowym Świecie,  
7 października o godz. 18.30, zabrzmią 
rytmy flamenco: gitarzysta Gerardo Nuñez 
w towarzystwie Pabla Martina (kontra-
bas) i Angela Sancheza (instrumenty 
perkusyjne) będzie prawdziwą gwiazdą 
tegorocznego festiwalu. Gerardo Nuñez 
Trio to mieszanka folkloru andaluzyjskich 
Cyganów i współczesnego jazzu.

Na zakończenie All’improvviso,  
31 października, w ewangelickim kościele 
Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19), zostanie 
wykonany koncert „Kontrabarokowo”. 
Kwartet smyczkowy Altra Volta rozpocznie 
swój występ o godz. 18.00.

Organizatorem festiwalu All’impro-
vviso jest Towarzystwo Kulturalne Fuga. 
Impreza jest dofinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

3 września odbędzie się pierwsza edycja Polish Happy jazz fest. Co 
odróżnia tę imprezę od innych jazzowych festiwali w Gliwicach? 
Prezentuje jazz tradycyjny, czyli korzenie tego gatunku.

Jazz tradycyjny to podstawa, która 
ukształtowała inne style: smooth jazz, 
free jazz, jazz-rock. W ramach I Między-
narodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjne-
go „Polish Happy Jazz Feet” odbędzie się 
konkurs dla muzyków i część koncertowa.

I Międzynarodowy Turniej Tradycjo-
nalistów Jazzowych rozpocznie się o godz. 
13.00 w amfiteatrze w Sośnicy (ul. Przed-
wiośnie 1). Po nim, o godz. 19.00, zaczną 
się koncerty galowe. Wystąpi zwycięzca 
turnieju, Revival Swing Band Praha, War-
saw Dixielanders i Seredský Dixieland Band.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest 
bezpłatny. Organizatorem festiwalu jest 

Fundacja Jazzu Tradycyjnego. Impreza 
jest dofinansowana z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)
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Uwaga! Od września wszystkie Czwartki Jazzowe z Gwiazdą będą 
odbywać się w nowej lokalizacji – w klubie muzycznym 4art przy  
ul. Wieczorka 22. Organizatorem koncertów jest Śląski Jazz Club, 
który obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Cykl jest dofinan-
sowany z budżetu Miasta Gliwice.

8 WRzeŚNIa, GODz. 20.00
N.a.K. TRIO

22 WRzeŚNIa, GODz. 20.00
SKOlIaS & SKOlIaS

15 WRzeŚNIa, GODz. 20.00
OleŚ bROTHeRS 
& aNTONI „zIuT” GRalaK
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KOlORy 
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KulTuRa / OGłOSzeNIa

miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas jar-
marku bożonarodzeniowego 2016. Organizacja jarmarku planowana jest wstępnie w dniach od 3 do 23 grudnia tego roku na gliwickim 
Rynku, czas jego trwania jest uzależniony od zainteresowania wystawców.

Miasto ze swej strony zapewni 
zaplecze handlowe (domki handlowe 
o powierzchni ok. 6 m2) i sanitarne 
oraz dekoracje świąteczne i program 
artystyczny w wybrane dni przy świą-
tecznej szopce.

Handlowcy będą zobowiązani do 
uiszczenia opłaty targowej, zgodnie ze 
stawkami obowiązującymi na terenie Gli-
wic (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XVII/432/2016 z 16 czerwca 2016 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia na terenie miasta Gliwice opłaty 
targowej oraz określenia wysokości stawek 

dziennych opłaty targowej) z następującymi 
zastrzeżeniami: 
• sprzedaż będzie prowadzona 

w dniach i godzinach wskazanych 
przez organizatora (nie będzie moż-
liwości udostępnienia domku tylko 
w wybrane dni lub godziny),

• sprzedaż będzie prowadzona wy-
łącznie w domkach zapewnianych 
przez organizatora (nie będzie moż-
liwości ustawienia dodatkowych 
stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska o charakte-
rze świątecznym, w których prowadzona 

będzie sprzedaż takiego asortymentu jak 
ceramika artystyczna, wyroby regionalne, 
ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, 
pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły 
spożywcze oraz wyroby garmażeryjne 
i gastronomiczne. Organizator zastrzega 
sobie możliwość dokonania wyboru 
wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych pro-
simy o przesyłanie wstępnych zgłoszeń 
do 7 października 2016 r. w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gli-

wicach, Wydział Kultury i Promocji 

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

• osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego;

• faksem na nr 32/231-40-59;
• za pośrednictwem poczty e-mail: 

kp@um.gliwice.pl.
W zgłoszeniu należy wpisać dane 

kontaktowe osoby/firmy oraz wskazać 
charakter prowadzonej działalności. 
Ostateczna decyzja dotycząca organizacji 
wydarzenia zostanie podjęta do 31 paź-
dziernika 2016 r.
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jarmark bożonarodzeniowy 2016

Przed nami kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem akcja 
będzie poświecona Henrykowi Sienkiewiczowi. miłośnicy „Trylogii” 
– 3 września będzie się działo! 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gli-
wicach zaprasza do lektury. Ale nie 
tylko. W sobotę, 3 września, w godz. 
od 11.00 do 17.00 odbędzie się miejska 
gra, będzie też można spotkać postaci 
znane nam dotychczas wyłącznie z ksią-
żek. Finał gry odbędzie się w parku 
Chopina, gdzie zaplanowano maraton 
czytania „Quo vadis”. Będzie też okazja, 
by zakręcić sienkiewiczowskim kołem 
fortuny i wziąć udział w akcji bookcros-
singowej, w której znajdą się m.in. dzieła 

noblisty. Gra przeznaczona jest dla 2–4 
osobowych drużyn.

Organizatorem gry jest MBP w Gli-
wicach. Wsparcia MBP udzielają: 
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Pol-
skich w Gliwicach, Szkoła Podstawowa  
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza, Cen-
trum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(GCOP), „Kawka” Księgarnia – Antykwa-
riat – Kawiarnia, „Paris, Paris” cafe bistro  
& szkoła języka francuskiego, Stacja  
Artystyczna Rynek i gliwicki teatr.  (mf)

Czytanie Sienkiewicza

HiP HOP w starej 
fabryce

2 i 3 września odbędzie się trzecia 
edycja Silesia Hip Hop festival. 
W Starej fabryce Drutu zapla-
nowane są warsztaty z Djingu, 
beatboxu, breakdance’u, graffiti 
i – oczywiście – koncerty. Wystą-
pią m.in. Trzeci Wymiar, małpa 
i z.b.u.K.u.

Starymi fabrycznymi budynkami przy 
ul. Dubois w piątek i sobotę zawładnie kul-
tura hiphopowa. 2 września o godz. 18.00 
rozpoczną się warsztaty. Hopbeat i Toten-
tON wprowadzą uczestników w arkana 
dobierania oraz odtwarzania i miksowania 
muzyki na żywo, Minix zaprezentuje, jak 
tworzyć dźwięki – na przykład perkusji 
albo linii basowej – za pomocą narządów 
mowy: ust, języka czy krtani. Oprócz DJin-
gu i beatboxu, w planach są też zajęcia 
z breakdance’u, które poprowadzi Jezior-
skee z Lion Kingz Crew oraz wprowadzenie 
do graffiti, które zorganizuje Nesk. Wstęp 
na wszystkie warsztaty jest bezpłatny.

3 września będzie dniem koncer-
tów. Impreza rozpocznie się o godz. 
19.00. Zagra DJ Hopbeat, Styl V.iP., 
Filozof i Bejf. Wystąpi także popularny 

gliwicki raper i producent muzyczny 
Skorup w towarzystwie Jazbrothers. 
Gwiazdami festiwalu będą  Z.B.U.K.U, 
Małpa i grupa Trzeci Wymiar. – Najlepsi 
artyści polskiej sceny hip hop w jednym 
miejscu oraz postindustrialny klimat 
Starej Fabryki Drutu to gwarancja im-
prezy na najwyższym poziomie – mówią 
organizatorzy.

Silesia Hip Hop Festival III jest orga-
nizowany przez Stowarzyszenie Ludzie 
Lasu. Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice. (mm)
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OGłOSzeNIa

ogłoszeniA

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

w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Asper-

gera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1–7, którzy posiada-
ją orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do:
	 klasy VI szkoły podstawowej,
	 klasy III gimnazjum,
	 szkoły ponadgimnazjalnej: zasad-

niczej szkoły zawodowej, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub 
szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy dla uczniów z upośledze-
niem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy skła-
dać w szkole, do której uczeń będzie 
uczęszczał w nadchodzącym roku szkol-

nym, w nieprzekraczalnym terminie do  
30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uzależ-
niona od rodzaju niepełnosprawności oraz 
typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał 
– szczegółowych informacji udzielają szkoły 
oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastą-
pi po przedłożeniu przez rodziców w szkole 
dowodu zakupu podręczników.

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

         WyPRaWKa SzKOlNa 2016

nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta miasta Gliwice dla uczniów w 2016 r. 

Stypendia mogą uzyskać wybitnie 
uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjal-
nych,  ponadgimnazjalnych i artystycz-
nych, zamieszkali na terenie miasta 
Gliwice.
Wniosek o przyznane stypendium 
może zostać złożony dla ucznia, który 
uzyskał w wyniku ostatniej klasyfika-
cji rocznej średnią ocen co najmniej 
4,0 i ocenę z zachowania co najmniej 
dobrą oraz legitymuje się osiągnięcia-
mi naukowymi lub artystycznymi na 
szczeblu międzynarodowym, krajowym  
lub wojewódzkim. 
Z wnioskiem o przyznanie stypendium 
Prezydenta Miasta może wystąpić: 
• dyrektor lub nauczyciel szkoły, 
• rodzic lub opiekun prawny, 

• pełnoletni uczeń.
Termin składania wniosków o przyzna-
nie stypendium Prezydenta Miasta Gli-
wice dla uczniów – od 1 września do 
30 września 2016 r.
Wnioski wraz z załączoną dokumenta-
cją należy składać w zamkniętych ko-
pertach w sekretariacie Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A (I piętro, pokój 119).
Do wniosku o przyznanie stypendium 
należy dołączyć, potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły lub osobę przez niego upoważ-
nioną, kserokopie dokumentów po-
twierdzających wyniki w nauce, ocenę 
z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć 
naukowych lub artystycznych, które zo-

stały szczegółowo określone w uchwa-
le nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z 11 lipca 2013 r. http://
bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.
pdf.
Wzór wniosku o przyznanie stypen-
dium do pobrania: 
• w sekretariacie Wydziału Edukacji 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A (I piętro, pok. 119), 

• w każdej szkole gimnazjalnej i po-
nadgimnazjalnej, 

• na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gli-
wice.eu) w zakładce „Edukacja”.

Informacje: Wydział Edukacji  
tel. 32/338-64-64, 32/338-64-62.

PRezYDenT MiAsTA gLiWiCe
ogłAszA

zaSaDy uDzIelaNIa  
STyPeNDIum PRezyDeNTa mIaSTa Dla uCzNIÓW 

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

inFoRMACJe

lista osób, którym Prezydent miasta  
przyznał stypendium sportowe na okres  

od września do grudnia 2016 r.

Imię i Nazwisko         Dyscyplina 
sportowa

Przynależność klubowa

Karolina Mazanek szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter
Kaja Kościelniak szermierka Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter

Dawid Lipski
modelarstwo 

lotnicze
Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

Łukasz Ważny ju-jitsu Klub Sportowy Kodokan
Remigiusz Jander ju-jitsu Klub Sportowy Kodokan

Zapraszamy podmioty lecznicze z terenu miasta 
Gliwice do współpracy przy organizacji Gliwic-
kiego Dnia dla Zdrowia poprzez zaproponowanie 
działań leczniczych (konsultacje, porady specja-
listyczne, badania) w ramach Państwa działalności. 
Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie de-
klaracji dostępnej na stronie https://gliwice.eu/miasto/
zdrowie-i-pomoc-spoleczna/ochrona-i-promocja-zdrowia.  

Deklarację można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać  
w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl  
do dnia 23 września 2016 r. 
Osoba do kontaktu: Beata Jeżyk – Urząd Miej-
ski Gliwice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 
tel. 32/238-54-33; mail: jezyk_b@um.gliwice.pl.

oFeRTY PRACY

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

• inżynier jakości – wykształcenie wyższe, do-
świadczenie zawodowe: 3 lata na ww. stanowi-
sku, znajomość języka angielskiego, zakres obo-
wiązków: zarządzanie reklamacjami, zmianami  
w produkcie, kontakt z klientem w sprawie 
reklamacji, jedna zmiana, miejsce pracy Py-
skowice; 

• wulkanizator – wykształcenie zawodowe – 
mechanik samochodowy, mile widziane do-
świadczenie zawodowe, jedna zmiana, miejsce 
pracy Gliwice;

• sitodrukarz – wykształcenie: brak wymagań, 
min. dwuletnie doświadczenie zawodowe, 
zakres obowiązków: przygotowywanie i wy-
konywanie nadruków na odzież, praca fizyczna, 
jedna zmiana, miejsce pracy Knurów, umo-
wa zlecenia z możliwością zawarcia umowy 
o pracę;

• pracownik do dociepleń budynków – wykształ-
cenie zawodowe budowlane, min. 2 lata stażu 
pracy, wykonywanie izolacji termicznych ścian 
zewnętrznych obiektów budowlanych z zasto-

sowaniem różnych materiałów izolacyjnych, 
tynków, praca na wysokości, umowa o pracę 
na okres próbny, miejsce pracy Gliwice;

• stolarz meblowy – wykształcenie: brak wyma-
gań, doświadczenie zawodowe, mile widziane 
prawo jazdy kat. B, jedna zmiana, miejsce pracy: 
Trachy;

• mechanik naczep, samochodów ciężarowych 
– wykształcenie: techniczne, doświadczenie w 
pracy w serwisie naczep i/lub samochodów 
ciężarowych, wiedza techniczna dotycząca 
naczep, ew. pojazdów ciężarowych, efektyw-
ność, odpowiedzialność, sumienność, mile 
widziane prawo jazdy kat. B, C, mile widziana 
umiejętność spawania, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice.

Oferty z 1 września 2016 r.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty  
lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

PlaNOWaNy PORzĄDeK 
SeSjI RaDy mIaSTa

Do porządku sesji Rady miasta Gliwice, zaplanowanej  
na 8 września 2016 r., planuje się wprowadzić  

niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok. 

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia na terenie miasta 
Gliwice poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia z tytułu inkasa.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia jednostek budżeto-
wych, które gromadzą na wydzielonym 
rachunku dochody, źródeł tych dochodów, 
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporzą-
dzania planu finansowego, dokonywania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na konwersję wierzytelności miasta Gliwice 
i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach oraz wyrażenie zgody na objęcie 
przez miasto Gliwice udziałów w podwyższo-
nym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością w Gliwicach.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez miasto Gliwice udziałów 
w podwyższonym kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach.

7. Projekty uchwał w sprawie upoważnienia do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Rady Miasta nr XVI/392/2016 z 19 maja 2016 
r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego Miasta Gliwice na lata 2017–2020.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia kolejnych umów dzierżaw 
z wnioskodawcami i wydzierżawienie nie-
ruchomości stanowiącej własność miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Pia-
stowskiej, na czas nieoznaczony.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie wieloletniej umowy użyczenia 
lokalu użytkowego położonego w budynku 
przy ul. Tarnogórskiej 129 w Gliwicach na 
rzecz Muzeum W Gliwicach.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowymi dzierżawcami, nieruchomo-
ści stanowiącej własność miasta Gliwice, po-
łożonej w Gliwicach przy ulicy Św. Wojciecha.

12. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go i zawarcie na czas nieoznaczony umów 
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część Osiedla Ligota 
Zabrska i Osiedla Baildona.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część „osiedla 
Żerniki” położoną po wschodniej stronie 
ulicy Tarnogórskiej.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamia-
ru zmiany w sieci placówek Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach w drodze zmiany 
statutu nadanego Uchwałą nr IX/206/2015 
Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2015 r. 
z późn. zm.

16. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie Statutu Miasta Gliwice.

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Gliwice.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewod-
niczącego Rady Miasta porządek sesji zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
1 września br. oraz Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się  
8 września br.

http://www.pup.gliwice.pl/
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OGłOSzeNIa

KOlORy 
mIaSTa

zarząd budynków miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice
działający w imieniu Prezydenta miasta Gliwice

 ogłasza III przetarg ustny ograniczony 
 na wysokość stawki czynszu na najem lokalu użytkowego przy ul. matejki 3 u-9 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

1. OzNaCzeNIe PRzeDmIOTu PRzeTaRGu
Lokal użytkowy usytuowany jest w budynku przy ul. matejki 3 
(działka nr 881, obręb Stare miasto). Łączna powierzchnia użytkowa 
lokalu wynosi – 622,40 m2 w tym : parter – 321,50 m2, I piętro 
– 66,49 m2, piwnica 234,41 m2. Budynek, w którym zlokali-
zowany jest lokal użytkowy jest własnością miasta Gliwice. 
Budynek przy ul. Matejki 3 w Gliwicach znajduje się w obrębie 
staromiejskiego układu urbanistycznego Gliwic, wpisanego 
do rejestru zabytków pod numerem A/270/50. W związku 
z powyższym wszelkie prace remontowe i/lub moderniza-
cyjne wymagają zgody konserwatora zabytków.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: elektrycz-
ną, wod.-kan., gazową, centralne ogrzewanie – sieciowe,  
wc w lokalu.
Lokal do remontu. Prace remontowe i modernizacyjne zwią-
zane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca 
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie 
z § 8 umowy najmu.
Najemca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym 
zakresie uzyskać konieczne zezwolenia do prowadzenia dzia-
łalności w najmowanym lokalu użytkowym.
Z kartą stanu technicznego, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można za-
poznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami i Lokali 
Użytkowych, pokój 107, ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Dolnych Wałów 11, codziennie: poniedziałek–środa od 
godz. 8.00 do 15.00, czwartek od godz. 8.00 do 16.30, piątek 
od godz. 8.00 do 13.30. 
Przedmiotowy lokal użytkowy zarządzeniem PM-2534/16 
Prezydenta Miasta Gliwice z 17 marca 2016 r. został prze-
znaczony do przetargu ograniczonego na wysokość stawki 
czynszu dla podmiotów deklarujących prowadzenie działal-
ności gastronomicznej.
Wynajmujący przez działalność restauracyjną/gastronomicz-
ną rozumie działalność zdefiniowaną w sekcji I, dziale 56 
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 
2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (DzU 
z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) który obejmuje 
następujące podklasy:
1) 56.10.a (restauracje i inne stałe placówki gastrono-
miczne) – działalność w zakresie przygotowania i podawa-
nia posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom 
dokonującym własnego wyboru z wystawionego menu, bez 
względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na 
miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane.

2) 56.30 z (przygotowywanie i podawanie napojów) – dzia-
łalność w zakresie przygotowywania i podawania napojów 
do konsumpcji na miejscu.
2. CeNa WyWOłaWCza I WySOKOŚĆ POSTĄPIeNIa 
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. użytkowej lokalu /
parter, I piętro – 387,99 m2/ wynosi 10,00 zł/m2, a minimalna 
wysokość postąpienia (netto) wynosi 1,00 zł/m2 powierzchni 
użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony zostanie VAT w wyso-
kości 23%. 
uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie pod-
lega licytacji i wynosi:
234,41 m2 x 1,50 zł/m2 = 351,62 zł miesięcznie plus podatek 
VAT wg aktualnej na dzień zapłaty stawki czynszu.
3. TeRmIN I mIejSCe PRzeTaRGu 
Przetarg odbędzie się 16 września 2016 r. (piątek) o godzinie 
10.15 w pokoju 121 – sala narad – I piętro w siedzibie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11.
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 16 września 2016 r. (piątek) od godz. 
9.30 do godz. 10.00 w pokoju 121 sala narad I piętro w sie-
dzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11.
4.  WaDIum 
Wadium wynosi: 11 640,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 
sześćset czterdzieści złotych 00/100)
Wadium należy wpłacić – konto zbm I TbS Sp. z o.o. przy 
ul. Dolnych Wałów 11 – ING bank Śląski S.a. I O/ Gliwice 
nr Konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem 
„Lokal użytkowy ul Matejki 3 U-9” 
Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu i zaleca 
się, aby zostało wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by 
znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o. w dniu poprze-
dzającym przetarg.
Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy 
znajdować się będzie na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego uczestnika przetargu 
wlicza się na poczet pierwszych należności czynszowych 
z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania 
odsetek od tej kwoty. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wy-
grał, zwraca się mu niezwłocznie, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy 
uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umo-
wy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
5. OKReŚleNIe KWOTy WeKSla 
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizato-
ra przetargu weksel in blanco opiewający na wartość  
6-miesięcznego czynszu. 
Weksel in blanco dostępny jest w ZBM I TBS Sp. z o.o.
6. TeRmIN I WaRuNKI zaWaRCIa umOWy
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy 
najmu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umo-
wa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
7. WaRuNKI uCzeSTNICTWa W PRzeTaRGu uSTNym
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wpłacenie wadium i złożenie dokumentu potwierdzają-
cego wpłatę wadium (wyciąg przelewu),
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu i wzorem 
umowy najmu lokalu (załącznik nr 2),
c. złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec miasta 
Gliwice z tytułu m.in. podatku, najmu/użytkowania lokalu, 
dzierżawy (załącznik nr 3),
d. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktu-
alnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu przetargu. Jeżeli prowadzona działalność 
nie obejmuje branży gastronomicznej należy złożyć promesę 
obejmującą zobowiązanie do rozszerzenia działalności 
gospodarczej w razie wylicytowania najwyższej stawki, 
a tym samym wygrania przetargu, w terminie 1 miesiąca 
od dnia zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
e. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospo-
darczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej wraz z promesą obejmującą zobowiązanie oso-
by fizycznej do podjęcia działalności gospodarczej w razie 
wylicytowania najwyższej stawki, a tym samym wygrania 
przetargu, w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego.
2. Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości, dowód wpłaty wadium.

3. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczest-
nika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo 
w formie przewidzianej prawem (pełnomocnictwo szcze-
gółowe notarialnie poświadczone), upoważniające ją do 
podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby re-
prezentowanej. Za uczestnika przetargu (oferenta) uznaje 
się osobę (podmiot) wpłacający wadium.
4.  Dokumenty wymienione w pkt. 1 nie będące orygina-
łami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika 
przetargu.
8. OGlĘDzINy lOKalu
Oględziny lokalu użytkowego można dokonać 9 września 
2016 r. (piątek) od godz. 10.00 do godz. 10.30
9. POzOSTałe POSTaNOWIeNIa
Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego chociaż jeden 
oferent, który zaoferuje stawkę czynszu wyższą od ceny 
wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie podane 
w niniejszym ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu może przetarg odwołać lub 
lokal może zostać wycofany z przetargu bez podania 
przyczyny.

zarząd budynków miejskich I Towarzystwo budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów, 44-100 Gliwice OGłaSza:

PRzeTaRG PISemNy NIeOGRaNICzONy
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr i przy ul. Rybnickiej 15.
2.  Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części 

gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 87,97 m2.
4.  Skład lokalu: 4 pomieszczenia, dwa pomieszczenia komunikacyjne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – piwnica:  

10,74 m2 oraz WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia: 99,52 m2.
7.  Kondygnacja: I.
8.  Obciążenie nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1130/10000 części 

w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132851/1.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na działce nr 265 

o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr GL1G/00011256/6.
12.  Cena wywoławcza – 159 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 7950,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który 

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

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 5 września 

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

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

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

wadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność 

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

ność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń każdego ze 
wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody 
na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku 
uczestnictwa w przetargu jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

te warunki bez zastrzeżeń.

17.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 w zaklejonych kopertach 
do godz. 15.00 dnia 5 września 2016 r. 

18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR I PRZY  
UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.

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

daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 

lokalu użytkowego.
20.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać , gdy została wybrana 

inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRzeTaRG PISemNy NIeOGRaNICzONy
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr III przy  

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

gruntu w użytkowanie wieczyste.
3.  Powierzchnia lokalu: 147,20 m2.
4.  Skład lokalu: 7 pomieszczeń, przedpokój, pomieszczenie sanitarne, WC.
5.  Powierzchnia pomieszczeń przynależnych – WC o powierzchni 0,81 m2.
6.  Łączna powierzchnia lokalu: 148,01 m2.
7.  Kondygnacja: II.
8.  Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1680/10000 części 

w nieruchomości wspólnej.
10. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132852/8.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na działce nr 265 

o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr GL1G/00011256/6 .
12.  Cena wywoławcza – 230 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 11 500,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który 

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

umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 5 września 

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

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

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

wadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność 

z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za 
zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólni-
ków o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

te warunki bez zastrzeżeń.
17.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 

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

18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.
• winny posiadać następujące opis:

„OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR III  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.09.2016 r.”.
19.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od 

daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 

lokalu użytkowego.
21. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana 
inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania której-
kolwiek z ofert.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
II PRzeTaRG PISemNy NIeOGRaNICzONy
1.  Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr IV przy  

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

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

z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
9.  Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 749/10000 części 

w nieruchomości wspólnej.
10.  Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr GL1G/00132853/5.
11.  Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na działce nr 265 

o powierzchni 0,0944 ha, obręb Trynek – KW nr GL1G/00011256/6.
12.  Cena wywoławcza – 75 000,00 zł brutto.
13.  Wadium – 3 750,00 zł brutto.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który 

wygra przetarg,

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

zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 5 września 

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

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

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

wadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność 

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

zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń 
każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólni-
ków o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie 
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu 
jednego z nich,

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

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

• nazwę adresata oferty tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 

te warunki bez zastrzeżeń.
17.  Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków 

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

18.  Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracji i Ubezpieczeń ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujące opis:

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR IV  
PRZY UL. RYBNICKIEJ 15 – OFICYNA – NIE OTWIERAĆ  

PRZED DNIEM 09.09.2016r.”.
19.  Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od 

daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem 

lokalu użytkowego.
20.  Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana 

inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

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

nieRUChoMośCi
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OGłOSzeNIa

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własno-
ści lokalu mieszkalnego nr 15, stanowiącego własność 
Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 31,70 m2 wraz  
z przynależną piwnicą o powierzchni 15 m2, usytuowanego  
w budynku przy 
• ul. łużyckiej 2b, oznaczonego geodezyjnie jako dział-

ka nr 293 o pow. 3731 m2, obr. Politechnika, KW 
Gl1G/00033650/8, stanowiącego własność miasta 
Gliwice. lokal usytuowany jest na IV piętrze w wielo-
rodzinnym, 10 piętrowym budynku.

Termin przetargu: 19 września 2016r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 120 000,00 zł
* Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o po-
datku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z 
późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z 
podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2016 r.

nieRUChoMośCi nA sPRzeDAŻ

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

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice, których organizatorem jest  
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach

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

MieszKALne

UŻYTKoWe

LoKALe nA sPRzeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice, których organizatorem jest zakład Gospodarki mieszkaniowej

 □ al. WOjCIeCHa KORfaNTeGO 32, lokal nr 7, parter, pow. 
42,50 m2 + piwnica - 2,83 m2, 3 pomieszczenia
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 300,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 9.30 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.55 do 11.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. PRymaSa STefaNa WySzyńSKIeGO 14a, lokal nr u-1, 
parter, I piętro, pow. 462,01 m2, 9 pomieszczeń, 2 korytarze 
i WC na parterze oraz 3 pomieszczenia na I piętrze
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 126 300,00 zł
Wadium: 56 400,00 zł
Dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.45 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. KSIĘCIa zIemOWITa 19, lokal nr 11, III piętro, pow. 46,15 m2  
+ piwnica - 4,42 m2, 5 pomieszczeń
Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
12.20 do 12.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. KaCzyNIeC 6, lokal nr 4, III piętro, pow. 26,09 m2 + WC - 0,52 m2  
+ piwnica - 2,56 m2, 2 pomieszczenia

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 200,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 8.40 do 8.55
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. KRÓlOWej bONy 10, garaż nr G-3, parter, pow. 16,50 m2,  
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 600,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 12.20 do 12.35
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
11.55 do 12.05 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. KSaWeReGO DuNIKOWSKIeGO 14, lokal nr I, 
parter, pow. 28,31 m2, 2 pomieszczenia, korytarz 
 

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 53 500,00 zł
Wadium: 2700,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 13.45 do 14.00
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
11.10 do 11.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. OKRzeI 9, lokal nr I, parter, pow. 99,64 m2,  
6 pomieszczeń, korytarz, WC

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 272 100,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 13.40 do 13.55
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. TaRNOGÓRSKa 78, lokal nr III, parter, pow. 39,59 m2,  
2 pomieszczenia

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 900,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 15.00 do 15.15

(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
9.30 do 9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy  
ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. TaRNOGÓRSKa 74, lokal nr II, parter, piwnica,  
pow. 101,44 m2, 6 pomieszczeń i WC na parterze,  
1 pomieszczenie w piwnicy

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 239 800,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 14.40 do 14.55
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
10.00 do 10.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. zyGmuNTa STaReGO 29, lokal nr I, parter,  
pow. 47,37 m2, 2 pomieszczenia, korytarz, WC

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 400,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
12.00 do 12.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Oddz. 
1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. KOPalNIaNa, garaż nr 4, parter, pow. 19,81 m2,  
1 pomieszczenie

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 400,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.30 do 14.40
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-94)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. KOPalNIaNa 4a, lokal nr 5, II piętro - poddasze,  
pow. 28,91 m2 + 12,14 m2, 3 pomieszczenia

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 13.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. KOPalNIaNa 4a, lokal nr 6, II piętro - poddasze,  
pow. 30,71 m2 + 9,41 m2, 2 pomieszczenia

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 600,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 14.15 do 14.30
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
12.30 do 12.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 
Oddz. 2 przy ul. Asnyka 13 w Gliwicach, tel. 32/339-29-90)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. NaDRzeCzNa, garaż nr 11, parter, pow. 15,73 m2

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3500,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 12 września 2016 r. od godz. 15.00 do 15.10
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
14.00 do 14.10  po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. NORbeRTa baRlICKIeGO 13, lokal nr III,  
I piętro, pow. 60,06 m2 + komórka - 3,95 m2,  
3 pomieszczenia, korytarz, łazienka z WC

Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 000,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

 □ ul. STaNISłaWa CHuDOby 6a, lokal nr 2a, I piętro, pow. 
55,59 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC 

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 800,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 15.05 do 15.20
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
8.45 do 8.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. fRyDeRyKa CHOPINa 11, lokal nr 8, III piętro, pow. 93,93 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 900,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 6 września 2016 r. od godz. 9.05 do 9.20
(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. zWyCIĘSTWa 38, lokal nr 9, IV piętro, pow. 61,68 m2 + 
piwnica - 6,29 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospo-
darcze i przedpokój

Termin przetargu: 15 września 2016 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 800,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 14.40 do 14.55

(dodatkowy termin oględzin: 13 września 2016 r. od godz. 
9.10 do 9.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 9 września 2016 r.

 □ ul. TaRNOGÓRSKa 26, lokal nr 8, III piętro, pow. 92,43 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka, komórka, przedpokój

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 197 000,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin oględzin: 5 września 2016 r. od godz. 14.10 do 14.25
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
10.30 do 10.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 
przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. SObIeSKIeGO 2, lokal nr 9, IV piętro, pow. 46,56 m2, 1 pokój,  
kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, z dostępem 
do WC (w częściach wspólnych) na klatce schodowej

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 900,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 7 września 2016 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
11.00 do 11.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1  przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. SzCzeCIńSKa 10, lokal nr 2, parter, pow. 34,73 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój

Termin przetargu: 22 września 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 500,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 9 września 2016 r. od godz. 13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 20 września 2016 r. od godz. 
11.30 do 11.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 16 września 2016 r.

 □ ul. zWyCIĘSTWa 16-18, lokal nr 13, III piętro, pow. 62,89 m2,  
2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój i pomieszczenie gospodarcze

Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 141 900,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 10.00 do 
godz. 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 
9.45 do 9.55 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

 □ ul. STaNISłaWa CHuDOby 8, lokal nr 4a, 
I piętro, pow. 59,20 m2, 1 pokój z aneksem kuchennym,  
1 pokój, łazienka, WC, przedpokój

Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 145 200,00 zł

Wadium: 7300,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2016 r. od godz. 13.05 do 13.20
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 
10.10 do 10.20 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy 
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

 □ ul. RaCIbORSKa 4, lokal nr 1a, I piętro, pow. 29,19 m2,  
1 pokój, kuchnia z dostępem do WC na korytarzu pozostają-
cego w częściach wspólnych nieruchomości

Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 200,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 
9.00 do 9.10 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

 □ ul. GRODOWa 22, lokal nr 5, I piętro, pow. 18,93 m2  
+ piwnica - 3,77 m2, 1 pokój, kuchnia i łazienka z WC

Termin przetargu: 6 października 2016 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 100,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 27 września 2016 r. od godz. 9.25 do 9.40
(dodatkowy termin oględzin: 4 października 2016 r. od godz. 
9.20 do 9.30 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. 
Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 29 września 2016 r.

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

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

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

wydzierżawienia, stanowiące własność miasta Gliwice:
•	 nr 166/2016  

do 13 września 2016 r.
•	 nr 167/2016  

do 13 września 2016 r.
•	 nr 168/2016  

do 13 września 2016 r.
•	 nr 169/2016  

do 13 września 2016 r.

PRezYDenT MiAsTA gLiWiCe

inFoRMUJe,

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

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

zakład Gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach
PRzyPOmINa

     Śląskie Centrum logistyki Sa 
      wynajmie:

 maGazyNy I bIuRa
  Siedziba firmy: Gliwice, nr ref.: ŚCL29/DM/2016

   OfeRujemy:
• Halę magazynową – o powierzchni ok. 2400 m2,
• Halę produkcyjno-magazynową o powierzchni  

ok. 2000 m2 z zapleczem socjalno-biurowym,
• Nowoczesne pomieszczenia biurowe o powierzchni  

ok. 400 m2 i 340 m2.
Obiekty zlokalizowane są bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej, 
DK88, A4, niedaleko A1. Znajdują się na terenie większego kompleksu 
magazynowego, który jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany przez 
agencję ochrony całą dobę.
Na terenie znajduje się bocznica kolejowa oraz terminal kontenerowy,  
wolny obszar celny oraz oddział celny.

Kontakt: tel. 606-928-898 lub e-mail: nieruchomosci@scl.com.pl. www.scl.com.pl

nieRUChoMośCi

http://www.zgm-gliwice.pl
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Kto nie strzela, ten nie wygrywa 

Pięści poszły w ruch Rolkowisko już gotowe!

W meczu 7. kolejki piłkarskiej lOTTO ekstraklasy Piast Gliwice przegrał na wyjeździe z lechem Poznań 0:2. „Kolejorz” był drużyną zdecydowanie lep-
szą. Sytuacja Piasta robi się nieciekawa. aby zacząć punktować w lidze, gliwiczanie zdecydowanie muszą poprawić grę w ofensywie. 

W obecnym sezonie gra w ataku jest 
zdecydowanie największą bolączką Piasta. 
Gliwiczanie strzelili tylko cztery gole w sied-
miu spotkaniach – stracili ich aż jedenaście! 
W czterech ostatnich meczach nie trafili ani 
razu. Lech natomiast zaczął sezon fatalnie, ale 
powoli się rozkręca. W czterech ostatnich ko-
lejkach trzy mecze wygrał, jeden zremisował. 
W ostatniej serii gier wygrał u siebie właśnie 
z Piastem. Na pomeczowej konferencji praso-
wej trener Piasta Jiri Necek nie krył rozczaro-
wania porażką z „Kolejorzem”. – W pierwszej 
połowie w grze było dużo chaosu i nerwo-
wości. Obie drużyny miały dużo niecelnych 
podań i przez to nie stwarzały sobie sytuacji 
bramowych – mówił Necek. – Wiedziałem, że 
w drugiej połowie muszę szybko zrobić zmia-
ny. W środku tygodnia graliśmy 120 minut 

w Pucharze Polski (Piast odpadł z rozgrywek 
po porażce z Lechią Gdańsk w rzutach kar-
nych – przyp. red.) i wiedziałem, że zawodnicy 
są zmęczeni – musiałem to poprawić. Żałuję, 
że nie wykorzystaliśmy naszych szans w kon-
trataku i nie udało się strzelić na 1:1 – tłu-
maczył szkoleniowiec Piasta, który przyznał,  
że Lech wygrał zasłużenie. 

Gdy zamykaliśmy ten numer „MSI” 
na oficjalnej stronie internetowej 
Piasta Gliwice podano informację, że  
z dniem 30 sierpnia 2016 roku rezygnację  
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu GKS 
Piast SA złożył Adam Sarkowicz. Poinfor-
mowano też, że Rada Nadzorcza gliwic-
kiego klubu rozwiązała za porozumieniem 
stron kontrakt z Jirim Neckiem, dotychcza-
sowym trenerem Piasta Gliwice. (as) fo
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Do 3 września w hali sportowej przy ul. jasnej 31 w Gliwicach potrwa 
XI edycja międzynarodowych mistrzostw Śląska Kobiet w boksie pod 
Patronatem Prezydenta miasta Gliwice zygmunta frankiewicza. 

Pierwsze walki odbyły się w środę 
(31 sierpnia). Finałowe pojedynki zapla-
nowano na sobotę (30 września). Udział 
w zawodach zapowiedziało ponad 120 
zawodniczek z 12 państw – z Niemiec, 
Słowacji, Danii, Ghany, Serbii, Tadży-
kistanu, Kazachstanu, Szwecji, Czech, 
Kosowa, Litwy i oczywiście z Polski.  
– Turniej rozgrywany w Gliwicach z roku 
na rok cieszy się coraz większym uzna-

niem i zainteresowaniem. Ma już swoją 
renomę. Podczas poprzednich dziesięciu 
edycji mieliśmy okazję zobaczyć w ringu 
zawodniczki, które zdobywały medale 
w zawodach rangi międzykontynentalnej 
i światowej, a także w trakcie Igrzysk 
Olimpijskich – mówi Henryk Wilk z Gliwic-
kiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
CARBO. Ważna informacja dla kibiców – 
wstęp na imprezę jest bezpłatny.   (as)

zakończyły się prace przy budowie ścieżki dla rolkarzy w lesie komu-
nalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach. To pierwszy etap budo-
wy. za rok zrealizowany będzie etap drugi. 

Aktualnie rolkowisko liczy blisko ki-
lometr długości. W przyszłości zostanie 
rozbudowane o dodatkową pętlę, co 
w sumie da odcinek o długości 1,5 km.  
– Na ścieżkę najłatwiej dostać się od stro-
ny ul. Dębowej. Alejki biegną w części lasu 
między ul. Chorzowską, Dębową, główną 
aleją lasu oraz dawnym Zameczkiem Le-
śnym. Wzdłuż trasy zamontowane zostały 
latarnie – tłumaczy Marzena Sosnowska, 
rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych, który zrealizował pierwszy 
etap tej inwestycji. Koszt budowy ścieżki 
to 400 tys. zł. Drugi etap, którego realizacja 
planowana jest za rok, zakłada wykonanie 
kolejnego odcinka rolkowiska oraz montaż 
małej architektury.  (as)

już po raz siedemnasty tenisiści z Gliwic będą walczyć o Puchar Pre-
zydenta miasta. mistrzostwa Gliwic w tenisie, organizowane przez 
miejski zarząd usług Komunalnych, rozpoczną się 10 września na 
kortach przy ul. Kosynierów. jeszcze można się zapisać.

Ta impreza to prawdziwe święto tenisi-
stów z Gliwic. Mistrzostwa potrwają do 24 
września. Zostaną rozegrane w kilkunastu 
kategoriach. Dwutygodniowe zmagania 
zakończy uroczyste rozdanie nagród. 
W zeszłorocznych zawodach wzięło udział 
150 osób. Nagrodzonych zostało 70 uczest-
ników indywidualnych oraz blisko 40 par. 

 Wrześniowe Mistrzostwa są również 
doskonałą okazją na podsumowanie mija-
jącego sezonu na kortach. – W tym roku przy 
ul. Kosynierów gościliśmy m.in. uczestników 
90. Mistrzostw Polski w tenisie. Zorganizo-
waliśmy również „Tenisowe wakacje”, czyli 
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
z których skorzystało ok. 120 uczestników – 
mówi Marzena Sosnowska, rzecznik MZUK.

 Zapisy na Mistrzostwa Gliwic w tenisie 
o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice przyj-
mowane są osobiście na kortach MZUK 
przy ul. Kosynierów do 9 września. Ważne, 
żeby wcześniej zapoznać się z regulaminem, 
który dostępny jest na stronie internetowej  
www.mzuk.pl oraz na terenie obiektu. (as)

Sprawdź się na kortach!
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