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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE
Tak Gliwice żegnały wakacje ;-)

7 września, na rozpoczęcie wielkiej plenerowej imprezy na pl. Krakowskim, zespół InoRos pomysłowo połączył muzykę folkową z rockiem i popem. Później grupa Bednarek, czyli
Kamil Bednarek i spółka, rozbujała wszystkich słuchaczy piosenkami w klimacie reggae i soulu. W finale Muzycznego pożegnania wakacji co potrafi pokazała Sylwia Grzeszczak
– usłyszeliśmy największe hity i kilka nowych utworów zaśpiewanych charakterystycznym, mocnym głosem. (fot. UM Gliwice)

Najlepsza maturzystka

Zawalczą w Buenos o olimpijskie złoto?

Natalia Michalska, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im.
E. Dembowskiego w Gliwicach, znalazła się w gronie 25 najlepszych tegorocznych
maturzystów w Polsce! W tym roku egzamin dojrzałości zdawało w Polsce
247 840 uczniów. 25 najlepszych zostało laureatami V edycji Ogólnopolskiego
Projektu „Matura na 100 procent” organizowanego przez Fundację Zawsze
Warto. (fot. archiwum prywatne N. Michalskiej)

Ania Lipka, Nicole Chruszcz i Sandra Tatarczuk z gliwickiego klubu KKS Kolejarz
z nominacjami do reprezentacji Polski juniorek w 5-osobowym hokeju na trawie
na październikowe III Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires! Sandra
wystąpiła już w pierwszym polskim składzie w Mistrzostwach Europy w Cardiff,
Ania i Nicole broniły polskich barw na młodzieżowych Mistrzostwach Europy
w Hradec Králové. Brawo, dziewczyny! (fot. KKS Kolejarz Gliwice)

„Grasz? Wygrywasz!”. Było MEGA!

Oto rondo Brzezinka

W poniedziałek na boisku szkolnym „39” na os. Obrońców Pokoju Tom Hateley oraz
Piotr Parzyszek spotkali się z najmłodszymi w ramach drugiej odsłony akcji „Grasz?
Wygrywasz!”. Jej celem jest promowanie zdrowego stylu życia oraz docenienie wszystkich
dzieci aktywnie spędzających czas poza domem. Nie zabrakło kilku krótkich meczów,
miejskich gadżetów i pamiątek od GKS Piast oraz autografów. (fot. piast-gliwice.eu)

Na wniosek Stowarzyszenia „Brzezinka Razem” Rada Miasta nadała nazwę nowemu
skrzyżowaniu, które zostało wybudowane u zbiegu ul. Kozielskiej, Wyczółkowskiego i Kresowej. Budowa ronda Brzezinka zakończyła się w lipcu, a kierowcy
mogą po nim jeździć od sierpnia. Inwestycja o wartości około 5,3 mln zł została
sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice. (fot. M. Baranowski)
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Magnolii, Begonii, Bracka.
Z nową kanalizacją deszcze
niestraszne!

fot. M. Baranowski

INWESTYCJE

Gliwice chcą skutecznie zapobiegać podtopieniom i powodziom, rozbudowując za unijne pieniądze miejską sieć kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są obecnie w różnych częściach
miasta, m.in. w Wilczym Gardle przy ulicach Begonii i Magnolii, gdzie kierowcy muszą liczyć
się z częściowym zamknięciem lub utrudnieniami w ruchu.
Podobne roboty toczą się również
w Sośnicy przy ul. Brackiej, którą na czas
przebudowy kanalizacji deszczowej (i równolegle sanitarnej oraz wodociągowej)
wyłączono z ruchu na całym odcinku.
Prace przy ul. Magnolii i Begonii prowadzone są od wiosny i znajdują się na
liście 13 zadań inwestycyjnych II etapu
szeroko zakrojonego projektu pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modernizację i rozbudowę systemu
gospodarowania wodami opadowymi”.
Na jego realizację gliwicki samorząd
pozyskał rok temu z Unii Europejskiej
blisko 30 mln zł.

Nowoczesna kanalizacja deszczowa ma
powstać m.in. przy ul. Magnolii, Begonii,
Biegusa (wraz ze zbiornikiem retencyjnym),
Krokusów, Długiej, ks. J. Popiełuszki i Chorzowskiej (wraz z zabudową urządzenia
podczyszczającego oraz remontem wylotu
do rzeki Bytomki). Przewidziano też budowę
sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego w południowej części Brzezinki, zabudowę urządzeń
podczyszczajacych na wylotach do cieków
w Gliwicach (z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp cieków i rzek) oraz
przywrócenie pierwotnego, naturalnego
stanu koryta Kłodnicy. Co ważne, sprawność

działania rozbudowanej sieci kanalizacji
deszczowej w Gliwicach będzie monitorował w przyszłości stworzony specjalnie do
tego celu inteligentny system zarządzania.

Prace przy ul. Magnolii i Begonii
powinny zakończyć się pod koniec
listopada. Odtworzeniem jezdni
zajmie się Zarząd Dróg Miejskich
współpracujący z Wydziałem
Przedsięwzięć i Usług Komunalnych UM w Gliwicach.

Strumień pieniędzy z Brukseli
na modernizację kanalizacji
deszczowej był jednak większy.
Łącznie z przyznanym na początku 2017 roku dofinansowaniem na realizację I etapu tego
przedsięwzięcia, Miasto Gliwice
otrzymało z Unii Europejskiej
niemal 53,3 mln zł.
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Roboty przy ul. Begonii realizuje z kolei
firma Justmar z Chełma Śląskiego. – Prace przebiegają zgodnie z planem. Obecnie gliwickie PWiK wymienia tam sieć
wodociągową. Ta część robót powinna
się zakończyć do 25 września – dodaje
Roksana Burzak. Koszt inwestycji przy
ul. Begonii jest wyższy i wynosi 3 289
020 zł brutto.

Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Brackiej w Sośnicy realizowana jest z kolei
w ramach trzyletniej umowy
ramowej.

fot. Pixabay

– Projekt miasta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej (wraz z urządzeniami
podczyszczającymi) i zbiorników retencyjnych oraz wykonanie innych robót
związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi – przypomina Roksana
Burzak, zastępca naczelnika Wydziału
Przedsięwzięć i Usług Gospodarczych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Inwestycję przy Magnolii realizuje na
zlecenie miasta gliwicka firma FilBud.
– Przedsięwzięcie zmierza ku końcowi.
Obecnie trwają tam prace związane
z przyłączeniem wpustów ulicznych –
relacjonuje Roksana Burzak z Wydziału
Przedsięwzięć i Usług Komunalnych UM.
Koszt całej inwestycji to 1 322 918,10 zł
brutto.

– Umowa została podpisana przez miasto
w następstwie licznych awarii kanalizacji
w ciągu ul. Brackiej. Prace prowadzi od
lipca firma EuroTech z Gliwic, działająca
równolegle z ekipami PWiK zajmującymi
się kanalizacją wodociągową i sanitarną.
Roboty powinny zakończyć się w połowie
listopada – podkreśla Roksana Burzak.
Koszt modernizacji kanalizacji deszczowej
w tym rejonie wynosi 329 350 zł brutto.

(kik)
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AKTUALNOŚCI

Strefa gier już Niezwykły medalista
pełna dzieci!
„Strefa gier” w SP nr 41 im. Władysława Broniewskiego na Sikorniku
składa się z 6 wielkich pól do gier,
m.in. chińczyka, twistera i labiryntu
oraz placyku ruchu drogowego,
na którym dzieci będą poznawały
przepisy drogowe i przygotowywały się do egzaminu na kartę rowerową. Nadruki na płycie placu apelowego zostały wykonane metodą
trwałego nadruku, co oznacza, że
nie zostały namalowane, ale „wtopione” w nawierzchnię. Inwestycja
kosztowała około 55 tys. zł i została
zrealizowana w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Do korzystania ze strefy gier zostały zaproszone dzieci z sąsiadującego zespołu przedszkoli. Nowe
miejsce zabaw będą odwiedzać
w ramach spacerów.
(mf)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

– Bardzo się cieszymy z nowej
atrakcji. Dzieci bardzo chętnie

z niej korzystają i starają się wykorzystać na podwórku każdą wolną
chwilę. Co ważne, plac szkolny jest
dostępny również dla mieszkańców, więc z gier podwórkowych
i placyku może skorzystać każdy.
Wykonano również gry na korytarzach szkolnych. Pojawiła się
m.in. gra w klasy, zegar i twister.
To świetny sposób na spędzanie
przerw śródlekcyjnych przez
uczniów – mówi Joanna Łomnicka-Łakomy, dyrektor SP nr 41.

fot. S. Michałuszek

Po wakacjach na dzieci z SP nr 41 czekała sympatyczna
niespodzianka – na placu apelowym pojawiło się miasteczko ruchu drogowego oraz gry podwórkowe. Wszystko
w rozmiarze XXL! Od pierwszych dni zajęć wielbicieli nowej
szkolnej atrakcji nie brakuje. Zadanie zostało zrealizowane
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Jakub Muszyński ma 14 lat i jest uczniem gliwickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. W XI Ogólnopolskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej zdobył
aż dwa medale – złoty w stylu dowolnym oraz srebrny w stylu grzbietowym,
na dystansie 25 m.
W XI Ogólnopolskiej Letniej Olimpiadzie Specjalnej
wzięło udział około 1 000
zawodników. Dyscypliny
pływackie rozgrywane były
na obiektach AWF Katowice,
wzięło w nich udział około
120 uczestników. Jakub Muszyński zdobył złoty medal
w stylu dowolnym na dystansie 25 metrów. W stylu
grzbietowym, na tym samym
dystansie, wywalczył srebro.
Prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz zaprosił młodego
medalistę do Urzędu Miejskiego, by osobiście pogratulować
mu sukcesów. – Dystans 25
metrów to dużo, ale bardzo
lubię pływać. Lubię startować
w zawodach, bo fajnie jest

zdobywać medale – mówił
na spotkaniu Kuba Muszyński.
Jakub trenuje pływanie w ramach Klubu Olimpiad Specjalnych „Skrzaty”, który od kilku
lat działa przy ZSOS nr 7. Na
swoim koncie ma już medale
z Mistrzostw Szkół Specjalnych
oraz Śląskich Mityngów Pływackich. Dzięki sukcesom ma
także szansę na start w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi
w 2019 r. – Czekamy teraz na
weryfikację i mamy nadzieję,
że uda nam się zakwalifikować
– mówi trener „Skrzatów”,
Bartłomiej Kuziora.
W ramach Klubu Olimpiad Specjalnych „Skrzaty”

uczniowie ZSOS nr 7 trenują
przeróżne dyscypliny sportowe – od piłki nożnej, przez
narciarstwo, pływanie, bocci,
po kręgle, i z powodzeniem
startują w różnego rodzaju
zawodach. Takim przykładem
jest Grzegorz Krzemień, który
na czerwcowych igrzyskach
również zdobył dwa medale
– złoty w pływaniu stylem
dowolnym na dystansie 25
metrów i brązowy stylem
grzbietowym. – To ogromne
święto dla wszystkich, którzy
w nich uczestniczą. Cieszy
mnie, gdy uczniowie po zawodach przychodzą pochwalić
się swoimi medalami. Jestem
z nich wtedy bardzo dumna –
mówi dyrektor szkoły, Dorota
Tarczyńska.
(kr)

Odrębne obwody, wyborcze korekty
Rada Miasta Gliwice – zgodnie z wymogami ustawowymi – uchwaliła na wrześniowej sesji utworzenie w mieście
odrębnych obwodów głosowania. Ustaliła też ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Dostosowała również do stanu faktycznego obowiązujący od kwietnia opis granic stałych obwodów głosowania
oraz nazw i adresów siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście.

Wprowadzono także konieczne
korekty do kwietniowej uchwały Rady Miasta dotyczącej podziału Gliwic na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W obwodzie głosowania nr 2
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po „Niepaszycka” zarządzono
dopisać „Nikoli Tesli”; w obwodzie głosowania nr 5 – dokonać
zmiany nazwy ulicy ,,22 Lipca”
na „Lipcowa”; w obwodzie
głosowania nr 6 – dokonać
zmiany nazwy ulicy „Maksyma
Gorkiego” na „Wrześniowa”;
w obwodzie głosowania nr
20 – po „gen. Leopolda Okulickiego” dopisać ,,Handlowa”;
w obwodzie głosowania nr 83
– dokonać zmiany nazwy ulicy
„Nad Glinianką” na „Nad Stawem”; w obwodzie głosowania
nr 49 – zmienić nazwę siedziby
obwodowej komisji wyborczej
na Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 13 w Gliwicach.

nowym drogom zlokalizowanym
w mieście. Wynikają także z dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju szkolnego – podsumował
na ubiegłotygodniowej sesji RM sekretarz miasta Andrzej Karasiński.
Zmiany wejdą w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia zmienionej
uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
fot. Pixabay

Odrębne obwody głosowania
utworzono w 7 zakładach
opieki zdrowotnej, 2 domach
pomocy społecznej i w areszcie śledczym. Ze szczegółowym
wykazem można zapoznać się
na Gliwice.eu w zakładce Samorząd (odnośnik Sesje Rady
Miasta – > Sesja nr XL/2018 z 6
września br. – > pkt 8).

– Zmiany te związane są z podjęciem przez wojewodę śląskiego zarządzeń zastępczych zmieniających

nazwy niektórych ulic w Gliwicach
oraz podjęciem przez Radę Miasta
uchwał w sprawie nadania nazw

Przypominamy, że kadencja rad
gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
upływa 16 listopada. Data wyborów samorządowych została
natomiast ustalona na 21 października.
(kik)
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Z MIASTA

W Gliwicach najtaniej w regionie
Na potrzeby rankingu opracowano „model funkcjonowania
przeciętnej polskiej rodziny”,
zakładając, że składa się ona
z dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci; zajmuje mieszkanie
o powierzchni 74 m2; zużywa
rocznie 31,8 m3 wody na osobę i wytwarza taką samą ilość
ścieków; przez 48 godzin w roku
zajmuje w mieście płatne miejsce do parkowania, a każdy z jej
członków 98 razy w roku korzysta z komunikacji publicznej.
Zgodnie z tym modelem przeciętna rodzina żyjąca w mieście
powiatowym najwięcej wydaje
na wodę i ścieki (średnio 47 proc.),

fot. UM Gliwice

Gliwice są jednym z najtańszych miast w regionie. Tak wynika z analizy kosztów usług
komunalnych w miastach powiatowych, opracowanych na podstawie danych z 339
jednostek przez firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe. Pod uwagę wzięto roczne
koszty, jakie ponosi przeciętna polska rodzina (model 2 + 2) w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, komunikacja publiczna,
strefy płatnego parkowania.

w dalszej kolejności na komunikację publiczną (31 proc.) oraz
wywóz odpadów komunalnych
(18 proc.). Podatek od nierucho-

mości oraz opłata parkingowa
stanowią – według autorów badania – nieznaczny odsetek łącznych
kosztów rodziny. 
(kik)

W świetle zestawienia firmy Curulis roczne
opłaty za usługi komunalne w otoczeniu
Gliwic kształtują się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarnowskie Góry
Rybnik 			
Zabrze 			
Katowice 			
Chorzów 			
Świętochłowice 		
Ruda Śląska 		
Bytom 			
Siemianowice Śląskie
Tychy 			
Dąbrowa Górnicza
Gliwice 			

3 909,42 zł,
3 902,16 zł,
3 744,51 zł,
3 651,36 zł,
3 601,12 zł,
3 547,58 zł,
3 540,27 zł,
3 502,49 zł,
3 443,09 zł,
3 383,32 zł,
3 329,49 zł,
3 141,76 zł.

Użyteczne nowości na mapie

Miejski System Informacji Przestrzennej został wzbogacony o trzy nowe, bardzo przydatne geoportale. Można już korzystać
z internetowych zbiorów danych na temat zabytków i zieleni miejskiej, udostępniono także zasoby planistyczne miasta.
– Miasto Gliwice jako jedno
z pierwszych polskich miast
w pełni otworzyło bazy danych
planistycznych. Jako pierwsi
w kraju skutecznie wdrożyliśmy
wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie.
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy także usługę Web Feature
Service (WFS), która umożliwia
użytkownikom pobieranie danych w postaci wektorowej, to
znaczy gotowej do modyfikacji
w programach z systemami CAD
i GIS. To bardzo duże ułatwienie
dla ludzi z branży, nie muszą już
bowiem przerysowywać danych
z rysunków, mogą je pozyskiwać
wprost z MSIP-u – mówi Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik
Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

W GEOPORTALU ZABYTKÓW
zostały umieszczone wszystkie
obiekty zabytkowe na terenie
Gliwic – zarówno te wpisane do
wojewódzkiego rejestru zabytków, jak i włączone do gminnej
ewidencji zabytków. Na potrzeby
aplikacji wykonana została kompletna cyfrowa baza zabytków
miejskich. W geoportalu kilkoma
ruchami myszy można pobrać
opis obiektu, sprawdzić lokalizację i zobaczyć zdjęcie.
Zieleń miejska także została zinwentaryzowana. Kształty, rozmiary
i położenie obiektów odtworzono
na podstawie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i innych produktów
fotogrametrycznych. W ten sposób
pozyskano i udostępniono w portalu lokalizację lasów, parków, ogrodów działkowych, trawników i pól
uprawnych. Można nawet sprawdzić, czy w konkretnym szpalerze
rosną drzewa iglaste, czy liściaste.
Żeby zapoznać się z tymi danymi,
należy w MSIP-ie wybrać profil
ZIELEŃ MIEJSKA.
Trzecim udogodnieniem, które
opracowano i wdrożono w ramach MSIP-u, jest GEOPORTAL
PLANISTYCZNY. Urzędnicy przerysowali i opisali atrybutami
rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
do wersji cyfrowych. Wszystkie
teksty przyjętych w Gliwicach
uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego

zostały w pełni zintegrowane
z mapą MSIP-u. W ten sposób
każdy mieszkaniec i inwestor ma
dostęp do aktualnych danych
o istniejącym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym.
Obsługa portalu planistycznego
nie powinna sprawić nikomu problemu – na stronie udostępnione

zostały filmy instruktażowe, które
w przystępny sposób wyjaśniają
zasady korzystania z systemu.
Dzięki wprowadzonym w geoportalu e-usługom wnioski i uwagi
do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
można zgłaszać elektronicznie,
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z poziomu interaktywnej mapy.
Z tej możliwości mogą swobodnie korzystać między innymi
osoby niepełnosprawne, w tym
niedowidzące i niedosłyszące
– e-usługi są zgodne z wymaganiami WCAG 2.0. Dostępna jest
również wersja anglojęzyczna
geoportalu.

Cały Miejski System Informacji
Przestrzennej jest dostępny na
stronie msip-mapa.um.gliwice.pl.
Projekt „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach” został
dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020.


(mm)
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fot. Aeroklub Gliwicki

fot. pracowni KZA Dr Arch. Bronisław MZYK

Lew odpoczywa

Do floty Aeroklubu Gliwickiego dołączył motoszybowiec „FALKE”
SF – 25C. Niezawodną maszynę, tzw. JASTRZĘBIA, sprowadzono z Niemiec. Pozwala na lot zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym silniku.

Pomysł na dom i ogród

Jak ocenia nowy nabytek? – Wspaniała
maszyna, tzw. JASTRZĄB, o fajnych właściwościach. Z 1 000 metrów ten motoszybowiec z wyłączonym silnikiem może
pokonać odległość 22 kilometrów – podkreśla kierownik szkolenia w AGL.  (kik)

Pomysły na dom i ogród

Targi Expobud to świetna okazja, by poznać najnowsze trendy dotyczące urządzania domu i nowoczesnego ogrzewania. Na specjalnym stoisku
Urzędu Miejskiego w Gliwicach będzie można uzyskać informacje na
temat ekologicznych systemów grzewczych, nowych metod walki ze
smogiem i działań Miasta Gliwice wpływających na poprawę jakości
powietrza. Pojawi się też ogród pełen ciekawych roślin, a eksperci
chętnie podzielą się swoją wiedzą.
Targi Expobud są obecne w Gliwicach
od lat. Impreza przyciąga poszukiwaczy pomysłów na aranżację domu czy
ogrodu i najnowszych trendów w branży
budowlanej, a także specjalistów, którzy
chcą podzielić się swoją wiedzą. Podczas
dwudniowego wydarzenia będzie można
również zapoznać się z ekologicznymi
systemami grzewczymi i odnawialnymi
źródłami energii, a przy specjalnym
stoisku Urzędu Miejskiego w Gliwicach
uzyskać informacje na temat nowych
metod walki ze smogiem i działań Miasta Gliwice wpływających na poprawę
jakości powietrza.
Targi będą się składały z trzech paneli
tematycznych: dom, wnętrze, ogród.
Swoją ofertę zaprezentuje w sumie 80
wystawców, którzy chętnie udzielą porad.

6

Obok hali głównej stanie kiermasz roślin.
Nie zabraknie też różnego rodzaju miodów i domowych przetworów, degustacji
i ciepłych przekąsek.
Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci przygotowanych przez Klub Flojamo i konkursów
z nagrodami. Na każdego odwiedzającego
targi będzie czekał odwiedzający kupon
konkursowy, dzięki którym szczęśliwcy
wygrają cenne nagrody. Przygotowano też
konkursy dla wystawców.
14. edycja targów odbędzie się w weekend 15–16 września na terenie Hali
Sportowej Politechniki Śląskiej przy ul.
Kaszubskiej 28. Pawilony będą otwarte
w godz. od 10.00 do 17.00. Bezpłatny
bilet wstępu można pobrać na stronie
www.promocja-targi.pl. 
(mf)

Z cokołu przy ul. Dolnych Wałów zniknęła rzeźba Lwa Czuwającego.
Uspokajamy wszystkich – powróci po koniecznych naprawach, najpóźniej
pod koniec listopada.
Rzeźba została już zdemontowana i przetransportowana do pracowni Konserwacja
Zabytkowej Architektury Dr Arch. Bronisław MZYK. Specjaliści z Tarnowskich Gór
przeprowadzą niezbędne prace konserwacyjne rzeźby, która z biegiem lat, pod
wpływem warunków atmosferycznych,
nabawiła się ognisk korozyjnych. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, rzeźba
powróci na cokół jeszcze w listopadzie.
Tymczasem na swoje miejsce przy
skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich
i Kolejowej powrócił przydrożny krzyż
uszkodzony podczas kolizji drogowej.
W pracowni w Tarnowskich Górach
spędził kilka miesięcy, podczas których
prowadzono konserwację i renowację,
usunięto zniszczenia, wykonano też nowe
fundamenty i nawierzchnię wokół. (mf)

fot. UM Gliwice

„FALKE” SF – 25C to maszyna bardzo
ekonomiczna. – Ten motoszybowiec
zasilany jest paliwem samochodowym,
benzyną – w przeciwieństwie do innych
silników lotniczych, które zasilane są
drogim paliwem lotniczym – podkreśla
Andrzej Duszyński.

Zakupiona przez Aeroklub Gliwicki jednostka będzie wykorzystywana m.in. do
szkoleń. – Jesteśmy w trakcie załatwiania
formalności. Myślę, że już w przyszłym
sezonie ten szybowiec będzie nam fantastycznie służył do szkoleń. Oczywiście
można również na nim wykonywać nalot
do licencji samolotowej, turystycznej –
tłumaczy Duszyński.

fot. M. Mickielewicz / UM Gliwice

– Motoszybowiec z silnikiem samostartującym umożliwia niezależny start i nabranie wysokości pułapu, a po wyłączeniu
silnika lot stricte szybowcowy. Dzięki temu
oszczędzamy czas i kosztowne holowanie
na wysokość wyczepienia samolotem
holującym – mówi Andrzej Duszyński, kierownik szkolenia w gliwickim aeroklubie.

Postaw na samoobronę
Podstawowe zasady obrony mogą przydać się każdej gliwiczance. Będzie
można je poznać w czasie bezpłatnego kursu dla kobiet, organizowanego
przez Centrum Ratownictwa Gliwice wspólnie ze Strażą Miejską. Na zainteresowane panie czeka 100 miejsc.
29. bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet
prowadzony będzie od 26 września do 16
listopada w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2. Zajęcia
będą się odbywać w środy i piątki od godz.
18.00 do 20.00 (z wyjątkiem 2 listopada).

poznanie technik samoobrony, rozwijanie sprawności fizycznej i naukę
właściwego reagowania w sytuacjach
zagrożenia.
(kr)

W kursie mogą uczestniczyć gliwiczanki,
które ukończyły 15. rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana
jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego.
Zapisy na kurs rozpoczną się 18 września.
O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisać można się osobiście w siedzibie Centrum Ratownictwa Gliwice przy
ul. Bolesława Śmiałego 2b. Szczegółowe
informacje można uzyskać na stronie
www.crg.gliwice.pl lub dzwoniąc pod nr
tel. 32/301-97-23.
Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
Jego celem jest wzmocnienie poczucia
bezpieczeństwa wśród kobiet poprzez

fot. Z. Daniec

JASTRZĄB
wylądował
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Pięściarki w akcji!
Nowy partner
Politechniki

fot. materiały Politechniki Śl.

W Gliwicach trwają Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska kobiet w boksie. O czempionat walczą pięściarki z kilkunastu krajów. Przed nami najważniejsze walki!

Politechnika Śląska oraz japońska spółka Kyosan Electric
Manufacturing rozpoczynają współpracę. List intencyjny pomiędzy nowymi partnerami został podpisany
4 września w rektoracie uczelni.

Współpraca pomiędzy nowymi partnerami będzie polegać
m.in. na wymianie pomysłów,
know-how oraz doświadczeń
obu stron. Zarówno uczelnia, jak
i spółka deklarują chęć podjęcia
współpracy w obszarze badań
naukowych i prac wdrożeniowych oraz ogólnego kształcenia.

(mt)

Przed nami kolejna, już druga w tym roku edycja Pucharu Prezydenta Gliwic w Kolarstwie Górskim. Tym razem rowerzyści powalczą w Czechowicach.

W niedzielę, 16 września,
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice
przy ul. Ziemięcickiej 62 oraz
pobliskich terenach leśnych

Impreza jest objęta honorowym
patronatem Prezydenta Miasta
Gliwice i dofinansowana z miejskiego budżetu. 
(kr)

my w naszym kraju – powiedział
Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej – Na Wydziale
Transportu Politechniki Śląskiej
tworzone są, a następnie wdrażane, rozwiązania w obszarze sterowania ruchem. Z przyjemnością
więc włączymy się we wszystkie
aktywności oraz wszelkie formy
współpracy – podkreślał rektor
gliwickiej uczelni.

Rywalizacja na dwa koła
Wszyscy miłośnicy kolarstwa
górskiego oraz szeroko pojętej
jazdy na rowerze mogą sprawdzić się w kolejnych organizowanych w Gliwicach zawodach
rowerowych.

Najważniejsze spotkania w hali
widowiskowo-sportowej przy
ul. Jasnej 31 przewidziano

od czwartku. Wtedy to rozpoczną się walki ćwierćfinałowe,
a dzień później – półfinały.
W sobotę, 15 września, zaplanowano finał mistrzostw. Panie
spotkają się na ringu o godzinie
18.00.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

– Problemy transportowe to w tej
chwili jeden z najważniejszych
obszarów, nad którym pracuje-

O tytuł mistrzowski będą
walczyć Maria i Barbara Grabowskie oraz Karolina i Paulina Pawłowskie. Nie zabrakło
również aktualnej mistrzyni
Polski – Alexas Kubicki, reprezentującej Gliwicki Uczniowski
Klub Sportowy CARBO.

odbędą się zawody o Puchar
Prezydenta Gliwic w Kolarstwie Górskim. Może w nich
wziąć udział każdy, kto posiada rower przystosowany do
jazdy w zalesionym terenie
i kask – przewidziano aż 11
kategorii wiekowych na różnych poziomach trudności.
Czas przejazdu każdego
z zawodników będzie mierzony

Kolorowo
w gliwickich szkołach

elektronicznie. Biuro zawodów
zostanie otwarte o godz. 8.30,
a pierwsze starty rozpoczną się
o godz. 10.00.
Regulamin zawodów oraz
opis tras dostępne są na stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach, który wraz z Miastem Gliwice jest organizatorem
wydarzenia. 
(mf)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Działalność spółki Kyosan Electric Manufacturing obejmuje
m.in. produkcję oraz sprzedaż
kolejowych systemów sygnalizacyjnych i systemów sterowania ruchem drogowym, w tym
systemów automatycznego sterowania pociągami, automatycznego zatrzymywania pociągów,
a także systemów zarządzania.
Współpraca między gliwicką
uczelnia a japońską spółką
będzie rozwijana m.in. w zakresie poszukiwania rozwiązań
bieżących problemów dotyczących poprawy bezpieczeństwa
i płynności ruchu kolejowego
oraz drogowego.

Uroczysta inauguracja mistrzostw
odbyła się 11 września. Na starcie
13. edycji imprezy zameldowało się ponad 200 zawodniczek,
w tym 120 zagranicznych. Prestiżowa impreza ściągnęła do Gliwic
znakomite fighterki. Na ringu
można zobaczyć pięściarki m.in.
z Kanady, Francji, Indii, Serbii,
Niemiec, Rosji czy Somalii. Wśród
polskich reprezentantek występuje także gliwicka delegacja.

fot. Gliwice TV

Miasto zrealizowało kolejne dwa zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Przy SP nr 13 zmodernizowano plac zabaw, a uczniowie z SP nr 8 korzystają
już z wyremontowanej szatni. Obie inwestycje zostały
sfinansowane z miejskiego budżetu.
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Dzieci korzystają już ze zmodernizowanego placu zabaw
w Żernikach. Przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Elsnera
zamontowano nowe urządzenia
zabawowe: zjeżdżalnię, huśtawki
i bujaki. Inwestycja kosztowała
60 tys. zł. Nowości pojawiły

się też w Bojkowie – uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 przy
ul. Spacerowej korzystają z nowych, kolorowych szafek. Modernizacja szatni kosztowała
40 tys. zł. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego.  (mf)
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Wybieramy „Gliwiczanina bez barier”
– Konkurs jest okazją do zaprezentowania wyjątkowych osobowości pełnych inwencji. Każda
z tych osób, pokonując codziennie
trudności związane ze swoimi
ograniczeniami, podejmuje wiele ważnych i ciekawych wyzwań
pokazując, że niepełnosprawność
nie musi być przeszkodą w prowadzeniu aktywnego życia.
Chcemy, aby poznali ich wszyscy
gliwiczanie, zwłaszcza, że sami
nie zawsze mają dość odwagi,
chęci lub możliwości, aby publicznie o sobie opowiedzieć – mówi
Klaudia Bera, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

W pierwszym etapie konkursu,
do 28 września, przyjmowane są
zgłoszenia kandydatów. Mogą
tego dokonać sami zainteresowani
bądź inne osoby, organizacje i firmy. Proponowany kandydat musi
zamieszkiwać na terenie Gliwic
i nie może być laureatem I edycji
konkursu z 2014 roku. Niezbędne
formularze i regulamin konkursu
są dostępne na bip.gliwice.eu
w zakładce Zdrowie i pomoc społeczna (odnośnik Pomoc dla osób
niepełnosprawnych). Można je
także otrzymać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21
– w pokoju 204 na II piętrze oraz
na parterze UM w Biurze Obsługi

fot. Freepik

Prezydent Gliwic zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Gliwiczanin bez barier”. W konkursie nagradzane są
osoby z niepełnosprawnością, które przełamują stereotypy i stanowią najlepszy dowód na to, że niepełnosprawność nie
oznacza bierności ani wycofania z życia społecznego czy zawodowego.

Interesantów (informacja główna
oraz stanowisko konsultanta ds.
osób niepełnosprawnych).

W drugim etapie zgłoszenia
zostaną poddane ocenie jury.
Nagrodę i tytuł „Gliwiczanina

bez barier 2018” przyzna prezydent miasta. Jury zaproponuje
także grupę kandydatów do
wyróżnienia specjalnego mieszkańców („Gliwiczanin bez barier
2018 – wybrany przez społeczność lokalną”), przyznawanego
w głosowaniu internautów.
Odbędzie się ono między
8 października a 5 listopada.
Już dzisiaj zachęcamy gliwiczan
do oddawania głosów na swoich faworytów!
Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi w grudniu podczas uroczystej gali w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych.
(kik)

Wiem, co podpisuję!

Przejdź na jasną
stronę mocy. Kryzys
można pokonać!
Gliwicki Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza osoby
wychodzące z kryzysu psychicznego na cykl spotkań z ekspertem, który pomoże pokonać trudności na niełatwej
drodze do zdrowia.
Pierwsze zajęcia odbędą się
20 września w galerii „Sklepik
z marzeniami” (ul. Górnych Wałów 13). Początek – godz. 16.00.
Kolejne spotkania organizowane
będą co dwa tygodnie.
– Serdecznie zapraszamy. W każdym tkwi potencjał zdrowienia!
Najważniejsze jest to, by poczuć
się zdrowym, by nie doświadczać
stygmatyzacji, by nie kończyło się
to autodestrukcją – przekonują
pomysłodawcy cyklu. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod
numerem tel. 32/270-07-65 od
godz. 7.30 do 15.30.
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Środowiskowy Dom Samopomocy to dzienny ośrodek wsparcia
działający w Sośnicy przy ul. Sikorskiego 134. Przygotowuje osoby
przewlekle chore psychicznie
i niepełnosprawne intelektualnie do życia w społeczeństwie.
W gliwickiej placówce odbywają
się zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, zajęcia parateatralne
czy terapia ruchem. Ponadto
prowadzone są treningi umiejętności praktycznych i społecznych.
Podopieczni ośrodka korzystają
też z konsultacji psychologicznych
i psychiatrycznych oraz uczestniczą w terapii indywidualnej. (kik)

– Warto wziąć udział w takim
wykładzie. Zainteresowani
dowiedzą się na przykład,
na co zwracać uwagę, gdy
zawieramy umowę w domu,
kiedy możemy od niej odstąpić i jak dochodzić roszczeń.
Typowe praktyki nieuczciwych
sprzedawców zostaną przedstawione w bardzo przystępny
sposób, a prelegenci wyjaśnią
słuchaczom, jak się przed
nimi bronić – podkreśla Anna
Nidzińska, Miejski Rzecznik
Konsumentów w Gliwicach.

Spotkanie odbędzie się
w czwartek 20 września
w auli Górnośląskiego
Centrum Edukacyjnego przy ul. Okrzei 20.
Początek – godz. 15.00.
Wstęp wolny!

fot. Freepik

fot. Pixabay

Ważna informacja szczególnie dla seniorów, którzy najczęściej padają ofiarami nieuczciwych przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów telekomunikacyjnych. Wyłudzeniom można zapobiec! Na otwarte spotkanie poświęcone temu
zagadnieniu, organizowane 20 września w ramach akcji Urzędu Komunikacji Elektronicznej „Wiem, co podpisuję”, zaprasza Miejski Rzecznik Konsumentów w Gliwicach.

zainteresowanych pozostaje
ogólnokrajowa infolinia konsumencka (tel. 801-440-220
oraz 22/290-89-16) czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
8.00–18.00. W celu uzyskania

porady konsumenckiej można
skontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji
Handlowej w Katowicach,
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, tel. 32/356-81-00. (kik)

Jednocześnie przypominamy,
że tego dnia biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach będzie czynne do godziny 14.15. W sekretariacie
biura MRK (pok. 008, parter
gmachu UM przy ul. Zwycięstwa 21, wejście od strony
ul. Wyszyńskiego) będzie można uzyskać informacje o innych
instytucjach konsumenckich,
a także otrzymać poradniki
konsumenckie. Do dyspozycji
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Od 2008 r. Nowe Gliwice są wizytówką naszego miasta. To wyjątkowe miejsce, gdzie
przeszłość łączy się z przyszłością, a tradycja przeplata z nową myślą technologiczną.
To centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające kilkadziesiąt firm z branży nowych
technologii, a jednocześnie funkcjonalna miejska przestrzeń, która przyciąga mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. W przemianę pokopalnianego terenu
w Centrum Edukacji i Biznesu miasto zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki
unijne. Po dziesięciu latach trzeba stwierdzić, że to bardzo udana inwestycja.

Koksownia Gliwice – widok od strony torów. Lata 20. XX w.

Historia pięknie odrestaurowanych, przyciągających uwagę
budynków sięga połowy XIX
wieku. Wówczas nadreński przedsiębiorca William
Suermondt rozpoczął odwierty
w poszukiwaniu węgla kamiennego w rejonie Gliwic. Początek
kopalni „Gliwice” datuje się na
1901 r., gdy połączono 16 pól
górniczych w jedno. Później

wybudowano infrastrukturę
techniczną i rozpoczęto fedrowanie. Do 1945 roku zakład
nosił nazwę Gleiwitzer Grube,
później KWK Gliwice.
Pierwszy poziom wydobywczy,
na głębokości 185 metrów,
założono w 1911 r. W 1930 r.
roczne wydobycie przekroczyło 500 tys. ton węgla,
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Po II wojnie światowej kopalnia Gliwice pracowała jeszcze
przez ponad półwiecze – została zamknięta w 2000 r.
Kilka lat po tym, jak spod ziemi
wyjechała ostatnia tona węgla,
rozpoczął się 1. etap rewitalizacji
obejmującej 15-hektarowy teren. Ostatecznie zrewitalizowano
25 ha. Dzięki zaangażowaniu
władz miejskich, tereny i obiekty
pokopalniane zagospodarowano
jako Centrum Edukacji i Biznesu
– Nowe Gliwice.

fot. zbiory Muzeum w Gliwicach

fot. zbiory Muzeum w Gliwicach

Od Gleiwitzer Grube...

a podczas II wojny światowej
osiągnęło niemal 900 tys. ton.
Wraz z drążeniem szybów rozpoczęła się również budowa
najbardziej charakterystycznych budynków kopalni – monumentalnej cechowni z łaźnią, maszynowni i kotłowni,
w których obecnie mieszczą
się firmy Nowych Gliwic. Budynki powstały według projektu architektów Emila i Georga
Zillmannów, twórców katowickiego Giszowca i Nikiszowca.

„Gleiwitzer Grube”. Tak w latach 20. XX w. wyglądała kopalnia. Z ówczesnej zabudowy zachowało
się tylko kilka budynków. Po renowacji stały się jedną z wizytówek Gliwic
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fot. M. Baranowski
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...do Centrum Edukacji i Biznesu

Zabytkowe budynki poddano pieczołowitej renowacji.
Przygotowano działki inwestycyjne wraz z drogami
dojazdowymi i niezbędną
infrastrukturą.

W maszynowni znajdują się
aktualnie pomieszczenia firm
projektowo-badawczych oraz
Oddział Odlewnictwa Artystycznego gliwickiego muzeum.
Wyremontowano także willę
dyrektora, a na fundamentach
dawnej dyrekcji kopalni stanął
nowy budynek, połączony

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Obecnie w budynku cechowni
ma siedzibę m.in. Śląska Sieć
Metropolitalna. W przepięknej
auli drewnianej i kilku mniejszych salach wykładowych
organizowane są kongresy,
konferencje i targi. Przez
kilka lat działa tutaj również
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

1 października 2008 r. uroczyście otwarto Centrum Edukacji i Biznesu. Na zdjęciu od lewej:
Bogdan Traczyk, prezes GAPR, Dorota Wójtowicz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic

z cechownią stalowo-szklanym
łącznikiem.
Zrewitalizowano również
teren okalający odrestaurowane budynki. Pojawiły
się rozległe zieleńce, drogi
dojazdowe, parkingi, boiska sportowe, dekoracyjne
oświetlenie. Na początek do
dyspozycji oddano 4 hektary

fot. archiwum UM Gliwice

Cechownia i maszynownia
zachowały swój historyczny,
industrialny wygląd, ale dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom
technologicznym zyskały
też nowoczesny charakter.
Wnętrzom nadano nowe
funkcje. Pieczołowicie oczysz-

czono elewacje, wymieniono
pokrycie dachów, pojawiła się
nowa aluminiowa i drewniana
stolarka ściśle odtwarzająca
pierwotne podziały przeszkleń.
Przy realizacji starano się zachować oryginalne posadzki,
balustrady i klinkierowe okładziny ścian. Pomiędzy cechownią a maszynownią ustawiono
wagon z pamiątkową, ostatnią
wydobytą toną węgla.

Trzon Nowych Gliwic stanowią budynki cechowni i maszynowni dawnej kopalni.
Zabytkowe obiekty zostały uzupełnione o nowoczesny budynek, który powstał
w miejscu siedziby dawnej dyrekcji kopalni
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działek inwestycyjnych wyposażonych w nowoczesną
infrastrukturę.

Nowe Gliwice to
jedna z największych rewitalizacji pokopalnianych terenów
w Polsce.

Terenem i obiektami gospodaruje ich właściciel – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju sp. z o.o. z większościowym udziałem Miasta
Gliwice. Koszt rewitalizacji
15-hektarowego terenu wyniósł
24 mln euro. 9,5 mln euro pozyskano z funduszy europejskich,
pozostałe środki pochodziły
z budżetu Miasta Gliwice.

fot. zbiory Muzeum w Gliwicach

W 2006 r. miasto rozpoczęło
rewitalizację
zdegradowanego 15-hektarowego terenu na
cele biznesowe
i edukacyjne.
Po uzyskaniu
dofinansowania
unijnego, w latach 2006–2008
przekształcono to miejsce
w strefę przedsiębiorczości.

Od 2010 r. w części odrestaurowanej maszynowni mieści się Oddział Odlewnictwa
Artystycznego Muzeum w Gliwicach, w którym wyeksponowano zbiór odlewów
artystycznych z brązu i żeliwa. Wystawa przygotowana przez Studio Nizio Design
International otrzymała wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Muzealne 2010
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Zygmunt
Frankiewicz,

fot. materiały Future Processing

prezydent
Gliwic:

Działa tam m.in. Flytronic – twórca bezzałogowych systemów
latających, w tym pierwszego
używanego przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej aparatu
bezzałogowego WB Electronics
FlyEye. – Dla nas to idealna lokalizacja – bliskość lotniska ułatwia
nam przeprowadzanie testów
i lotów. Wspaniale odrestaurowane zabytkowe budynki, sąsiadująca nowoczesna architektura
i zielona przestrzeń wokół wpływają pozytywnie na naszą pracę
i kreatywność. Bliskość autostrad
A4 oraz A1 ułatwia dojazd,
a Politechniki Śląskiej – prowadzenie wspólnych projektów

oraz współpracę ze studentami
z High Flyers. Nowe Gliwice są
rozpoznawalnym i bardzo ważnym ośrodkiem technologicznym
na Śląsku. To dobre miejsce na
siedzibę firmy. Cenimy sobie też
dobrą współpracę z władzami
miasta oraz GAPR SA – mówią
Jarosław Zając, prezes zarządu
oraz Wojciech Szumiński, wiceprezes Flytronic SA, laureaci
wielu nagród, m.in. Gliwickiego
Lwa przyznawanego przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Nowe Gliwice wybrała również
firma Kamsoft zajmująca się
systemami informatycznymi dla
medycyny i farmacji oraz Future
Processing, firma specjalizująca
się w tworzeniu oprogramowania komputerowego na potrzeby międzynarodowego handlu,
przemysłu i usług.

fot. materiały Fux

– Wybraliśmy Nowe Gliwice
ze względu na bliskość uczelni,
łatwość dojazdu i możliwość
inwestycji we własny park technologiczny. To tylko kilka argumentów, które przemawiały za
tym wyborem. Po 10 latach nasze
marzenia o budowie własnego
kompleksu się spełniły, a my możemy cieszyć się sąsiedztwem
wielu ważnych dla Gliwic firm.
W ciągu dekady FP stała się firmą
ponad 900-osobową, a Nowe Gliwice stały się zapleczem prężnie
działających firm, które są obecne
w całej Europie – mówi Jarosław
Kacprzak, rzecznik prasowy Future Processing.
Od dekady z powodzeniem
w Nowych Gliwicach działa
też firma FIS-SST tworząca
oprogramowanie dla wymagających odbiorców z Niemiec.

Siedzibę firmy FIS–SST zaprojektowali architekci z gliwickiego
biura Zalewski Architekture Group. Projekt został Obiektem
Roku w XVII edycji konkursu Architektura Roku Województwa
Śląskiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów
Polskich. Stowarzyszenie doceniło również siedzibę tworzącej
gry komputerowe Infinite Dreams
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– Byliśmy jednymi z pierwszych
stawiających swoją siedzibę
na tym terenie. Od tego czasu
otoczenie bardzo się zmieniło.
Nasi pracownicy cenią sobie
dogodne położenie, przestrzeń,
miejsca parkingowe i jednocześnie bliskość do centrum Gliwic.
Obok przyjaznej atmosfery
są to aspekty o decydującym
znaczeniu dla komfortu pracy
w naszej firmie – mówi Janusz
Hryszkiewicz, prezes zarządu
FIS–SST Sp. z o.o.
Swoje siedziby ulokowały tam
również: firma Etisoft zajmująca się produkcją nowoczesnych
oznaczeń przemysłowych
i systemów Auto ID, działająca
w branży automatyki przemysłowej ProPoint czy tworząca
gry komputerowe i aplikacje
na platformy mobilne spółka

Idreams. Działa tam także Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej,
Uniwersytet Trzeciego Wieku
i Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego. Nowoczesne budynki, w których
mieszczą się siedziby firm, to
często przykłady doskonałej
architektury. Ich projekty, wykonane przez gliwickie pracownie,
są nagradzane w branżowych
konkursach.
Potencjał Nowych Gliwic nie
został jeszcze wyczerpany.
W ofercie GAPR dostępnych
jest jeszcze 8 następnych działek
inwestycyjnych.
W ramach kompleksu Nowe
Gliwice dostępne są też powierzchnie biurowe oraz tzw.
open space wyposażone w niezbędną infrastrukturę.

fot. materiały Future Processing

Na terenie
Nowych Gliwic
działa 45 nowoczesnych, zaawansowanych
technologicznie
firm z branży
elektrotechnicznej, energetycznej, telekomunikacyjnej,
informatycznej
i lotniczej.

Na uwagę zasługuje siedziba firmy Kamsoft (największy biurowiec w Nowych Gliwicach) oraz grafitowy budynek gliwickiej Agencji Reklamy Fux, projektu Weroniki Łuszczyk i Łukasza Piankowskiego z pracowni Interurban, który brał udział w plebiscycie Polska Architektura 2017 i znalazł się w finałowej dziesiątce XI edycji konkursu Bryła Roku 2017

fot. Zalewski Architekture Group

Przeznaczenie Nowych Gliwic
dla biznesu z sektora nowoczesnych technologii było
strzałem w dziesiątkę. Jeszcze
przed oficjalnym otwarciem
cała powierzchnia biurowa
dostępna wówczas na wynajem została zarezerwowana.
Inwestorów przyciągały m.in.
walory architektoniczne budynków i wysoki standard
wykończenia. Chętnych nie
brakowało, bo lokalizacja
kompleksu jest wyjątkowo
atrakcyjna – niedaleko skrzyżowania autostrad A1 i A4.
Atutem jest również bliskość
Politechniki Śląskiej, a więc
– dostęp do lokalnego rynku
pracy, wykwalifikowanych
kadr i potencjalnych partnerów biznesowych. Na działalność inwestycyjną przekazano
do tej pory 25 ha.

fot. K. Krzemiński / UM Gliwice

Nowe Gliwice
– dobry adres

Bardzo się cieszę, że
udało nam się nadać
temu miejscu nowe życie i całkowicie zmienić
jego charakter. Obecnie
Nowe Gliwice to wizytówka miasta. To miejsce, które przyciąga kreatywnych i pełnych
pasji ludzi oraz liczące się na rynku firmy.
To centrum nowych technologii, symbol
przemiany, jakiej dokonaliśmy w Gliwicach
w ciągu ostatnich 25 lat.

W Nowych Gliwicach od dziesięciu lat działa m.in. firma Future
Processing. Zaczynali skromnie, od wynajęcia w 2008 r. pokoi
w budynku nr 4. Obecnie firma zatrudnia ponad 900 osób i jest
największym pracodawcą w Nowych Gliwicach. Posiada kompleks złożony z czterech obiektów biurowych, który zaprojektowało gliwickie biuro projektowe MFA Studio
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fot. M. Baranowski
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Nie tylko dla biznesu

Wiele będzie
się działo w Nowych Gliwicach
także w najbliższych dniach.
14 września rozpocznie się trzecia edycja Festiwalu Innowacji

i Technologii, a dzień później
przy ul. Bojkowskiej 37 odbędzie się Piknik Naukowo-Technologiczny Pik-Tech z udziałem
Politechniki Śląskiej, Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz firm
z sektora wysokich technologii.
W programie zaplanowano
wiele ekscytujących wydarzeń,
m.in. pokazy lotów dronów,
wyścigi zdalnie sterowanych
samochodów wydrukowanych
w technologii 3D, warsztaty
konstruktorskie dla dzieci czy
miasteczko cyrkowe. Ponadto
na odwiedzających piknik miłośników nowych smaków będą
czekały foodtrucki serwujące
oryginalne dania i strefa chill out.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Z potencjału Nowych Gliwic
korzystają także mieszkańcy
Gliwic, których przyciąga nie
tylko Odział Odlewnictwa
Artystycznego czy spotkania
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizowane są tam także plenerowe koncerty, pikniki rodzinne, zawody sportowe. To właśnie
w Nowych Gliwicach odbył się
ubiegłoroczny finał wojewódzkiego Święta Szlaku Zabytków
Techniki Industriada, tu co roku
zlokalizowane były start i meta
gliwickiego półmaratonu.

W Nowych Gliwicach odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych. Święto Zabytków Techniki,
Industriada 2017, przyciągnęła nie tylko gliwiczan, ale również wielu mieszkańców regionu, zainteresowanych naszym poprzemysłowym dziedzictwem

Na finał obchodów organizatorzy zaplanowali wielki koncert
plenerowy. Gwiazdą wieczoru
będzie zespół Lao Che.  (mf)

Bogdan Traczyk,
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Koncert Lao Che rozpocznie
się 15 września około godz.
20.00.

fot. M. Klinger

Nowe Gliwice to fenomen. Zdewastowany pokopalniany teren
został przez Miasto przekształcony w małą dolinę krzemową, w której działa kilkadziesiąt firm informatycznych, a pracę znalazło ponad
2 tys. osób. Nastąpiła całkowita zmiana wizerunku
tej części miasta – z górniczego na biznesowy i technologiczny. Z dawnego industrialnego krajobrazu
pozostały tylko trzy zabytkowe budynki, które po
odrestaurowaniu zyskały nową funkcję, oraz jeden
zrekonstruowany prawie do poziomu fundamentów,
też z nową funkcją. Zrekultywowaliśmy też hałdę
w części należącej do GAPR – tereny zostały uzbrojone i zasiedlają je już kolejne firmy. Inicjatorem tej
niezwykłej metamorfozy jest Miasto Gliwice, które
dostrzegło potencjał tej przestrzeni i podjęło trud nadania jej nowego znaczenia oraz funkcji, inwestując
olbrzymie środki.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

prezes Górnośląskiej
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju:

Wcześniej na scenie wystąpi
pięć zespołów wyłonionych
w konkursie „Nowe Gliwice
– Nowe Brzmienia”: Double
Blind, Koszau, Clumsy Warlocks, Kurczat i St. James
Hotel. Początek koncertów
o godz. 14.30. Wstęp na
wszystkie występy jest wolny.
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SPORT

Mistrzostwo Polski
– cel na najbliższy sezon
Rozpoczyna się sezon Futsal Ekstraklasy. Na tydzień przed pierwszym ligowym meczem Piast Gliwice zaprezentował
drużynę. Trener Klaudiusz Hirsch zapowiada, że Niebiesko-Czerwoni będą walczyć o najwyższe cele.

W niebiesko-czerwonych barwach zagra również trzech Hiszpanów. To młodzi zawodnicy,
ale mający na swoim koncie już
znaczące sukcesy. Sergio Parra
– futsalista słynnej Barcelony –
wygrywał już m.in. młodzieżowe
mistrzostwo Hiszpanii. Powoływany był też do młodzieżowych
reprezentacji tego kraju.
Zmiany te mają na celu zwiększenie potencjału sportowego
drużyny. Jeszcze przed pierwszym
gwizdkiem gliwiczanie mierzą bardzo wysoko. – Wychodzę z zało-

fot. M. Duśko

W miniony piątek Piast Gliwice
zaprezentował drużynę, która
kolejny sezon zagra w futsalowej
ekstraklasie. W przerwie doszło
w kadrze do mocnego przetasowania. Z zespołu odeszło ośmiu zawodników. Wśród nowych piłkarzy
znalazł się m.in. Rafał Franz, gliwiczanin, który ostatnie cztery sezony
spędził w Rekordzie Bielsko-Biała,
a wcześniej reprezentował inne
czołowe polskie kluby. Na swoim
koncie ma 7 tytułów mistrza Polski, wielokrotnie też występował
w reprezentacji Polski.

Skład Piasta Gliwice na sezon 2018/2019: bramkarze: Michał Widuch, Maciej Steindor; pivot: Michał Lebiedziński; zawodnicy z pola: Rafał Franz, Paweł Martyn, Jose Luis Santiago Gutierrez, Serio Parra Bonnila
i Roberto Terol Camacho., Paweł Grzywa, Marek Bugański, Przemysław Dewucki, Michał Grecz, Marcin
Grzywa, Sebastian Szadurski; Sztab: Klaudiusz Hirsch, I trener, Miłosz Karski, kierownik, Adam Tarczyński,
zastępca kierownika, Kamil Paluch, fizjoterapeuta, Kamil Gonsior, analityk.

żenia, że przed sezonem zawsze
trzeba postawić sobie za cel walkę
o mistrzostwo i przed startem nie
możemy zakładać inaczej. Zdaje
sobie sprawę, że faworytem do
tytułu mistrzowskiego nie jeste-

śmy. Na papierze konkurentów
do pierwszego miejsca mamy
mocnych, ale w każdym meczu
będziemy walczyć o trzy punkty.
Boisko zweryfikuje, czy już w tym
sezonie uda nam się stanąć na

podium. Ja w to mocno wierzę –
powiedział podczas prezentacji
Klaudiusz Hirsch, trener Piasta.
Prezentacja drużyny odbyła się
w hali widowiskowo-sportowej

Arena Gliwice. To właśnie tam,
na małej arenie, od tego sezonu
futsaliści będą rozgrywać swoje
mecze. – Jest tu chyba najlepszy parkiet w Polsce, dokładnie
taki, na jakim swoje spotkania
rozgrywają najlepsze drużyny
w Hiszpanii czy Portugalii, a więc
najmocniejszych lig w Europie.
Na takim parkiecie piłka szybciej
się przemieszcza. Przez to mecze
będą jeszcze bardziej atrakcyjne
dla kibiców – wyjaśnia szkoleniowiec Niebiesko-Czerwonych. Najbliższe spotkanie już w niedzielę,
16 września, o godz. 18.00. Gliwiczanie zmierzą się z AZS UG.
W sezonie 2018/2019 futsalowa drużyna Piasta na własnym
parkiecie rozegra co najmniej
13 spotkań. Aby zagwarantować
sobie stałe miejsce, warto zaopatrzyć się w karnet. Wejściówki dostępne są na stronie www.
kupbilet.pl oraz w salonach sieci
Kolporter, STS i Empik w całej
Polsce. Karnet będzie można
odebrać od 13 września w siedzibie GKS Piast (ul. Zwycięstwa
36) lub w dniu meczu w Arenie
Gliwice. 
(kr)

Gliwicka drużyna koszykarska będzie reprezentować Polskę w Europie. GTK zagra w rozgrywkach
Alpe Adria Cup. W fazie grupowej przyjdzie im się
zmierzyć z rywalami ze Słowenii, Czech i Austrii.
Pierwszy mecz już z początkiem października.
Koszykarska liga Alpe Adria Cup
powstała w 2015 r. Udział w rozgrywkach biorą kluby z: Austrii,
Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Słowenii. W tym roku
zagra tam również Polska. Nasz
kraj będzie reprezentować GTK
Gliwice.
Pierwsze szczegóły już znamy.
Losowanie grup odbyło się
w Wiedniu. Gliwiczanie trafili
do grupy D, w której znalazły się
również drużyny: Sencur Gorenjska (Słowenia), Sluneta Usti nad
Lebem (Czechy) i BC Hellmann
Vienna (Austria).
2 października w Gliwicach zostanie rozegrany pierwszy mecz,
a rywalem Polaków będą goście
ze Słowenii. Kolejne 3 spotkania

gliwiczanie zagrają na wyjeździe.
Najpierw, 10 października, zmierzą się z czeskim przeciwnikiem,
potem z KC Hellmann Vienna (30
października) i pod koniec listopada z Sencur Gorenjska. Dwa ostatnie mecze GTK Gliwice w fazie grupowej odbędą się przed własną
publicznością. 1 i 19 grudnia nasi
zagrają w Arenie Gliwice, najpierw
z zespołem z Czech, a niespełna
trzy tygodnie później z BC Hellmann Vienna. 
(kr)

Akademiczki ostro
trenują przed sezonem

fot. materiały AZS Gliwice

GTK Gliwice na
europejskim parkiecie

Już ponad miesiąc temu siatkarki AZS-u rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. W miniony weekend trenerzy mieli okazję przyjrzeć się efektom
pracy, którą wspólnie wykonała drużyna. Gliwiczanki wzięły bowiem udział
w mocno obsadzonym turnieju, zajmując w nim drugie miejsce.
– Jestem bardzo zadowolony
zarówno z postawy zawodniczek jak i faktu, że skończyliśmy ten turniej bez kontuzji
czy urazów. Dziewczyny zagrały bardzo dobrze, mimo
że byliśmy po czterodniowym
obozie w górach i mieliśmy
rzadszy kontakt z halą i piłkami – ocenia postawę swoich podopiecznych Wojciech
Czapla.
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W pierwszym meczu akademiczki
zmierzyły się ze słowackim Prešovem. W tym spotkaniu było jeszcze
sporo chaosu, ale to normalne
na tym etapie. – Oczywiście nie
wszystko jeszcze wygląda tak jak
powinno. Ten turniej jednak dał
nam wskazówki, nad czym musimy
teraz mocno pracować – zaznacza
szkoleniowiec. Najlepszy mecz
gliwiczanki zagrały na koniec turnieju. Do zwycięstwa nad czołową

drużyną I ligi – Wisłą Warszawa –
zabrakło niewiele. – Prowadziliśmy
2:1 w setach i myślę, że gdyby nie
zmęczenie, to wygralibyśmy – zauważa Wojciech Czapla.
I liga wystartuje w ostatni weekend września. Pierwszy mecz
gliwiczanki rozegrają w Poznaniu.
29 września zmierzą się z Energetykiem Poznań.

(źródło azs.gliwice.pl)
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DZIAŁO SIĘ
8 i 9 września w parku Chopina odbył się Festiwal Miasta Złota Rybka 2018. Wśród atrakcji
przygotowanych dla mieszkańców były między innymi koncerty, zawody sportowe, zabawa
na dmuchańcach i wielka parada morskich przebierańców. Złota Rybka spełniła niejedno życzenie! Organizatorem imprezy była Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. 
(mm)

Złota Rybka oczarowała
gliwiczan

fot. Z. Daniec / UM Gliwice
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Dzieci bawiły się świetnie! W parku Chopina było
miasteczku – dmuchańce, karuzele, zjeżdżalnie. jak w wesołym
Festiwalowe
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Gliwiczanie o Festiwalu Miasta
Złota Rybka 2018

fot. Ł. Fedorczyk

pani Małgorzata

ice, park Chrobrego,
Radiostacja, stadion miejski, Nowe Gliw
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oło!
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W Rybkowym Autobusie było bardzo
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Myślę, że frekwencja świadczy
o tym, że jest zapotrzebowanie
na takie imprezy, zwłaszcza skierowane do dzieci.

pani Aleksandra

Dzieci mogą aktywnie spędzić czas
z rodzicami, wspólnie się przy tym
bawiąc. Myślę, że to jest taki piknik pokoleń, który jest bardzo potrzebny.

Oglądaj na
Gliwice.eu

pani Beata

Jesteśmy z dziećmi, więc korzystamy
z atrakcji. Fajnie, że wszystko jest
tutaj za darmo. Dla dzieci jest to bardzo duża atrakcja i fajnie spędzony
czas w gronie rodzinnym.

pani Patrycja

To świetny sposób na spędzenie
sobotniego popołudnia. Fajnie,
że miasto coś takiego organizuje.
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KULTURA

Podróż zaczyna się
w Gliwicach

fot. M. Jarmoluk, licencja CC0

Na zdrowie!

fot. A. Derewecki, licencja CC0

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w Gliwicach odbędą się 14 października w Arenie Gliwice. Gwoździem podróżniczego programu będzie Tomasz Gorazdowski, dziennikarz, który objechał świat na motocyklu. Miasto Gliwice zaprasza!

Na tak zwanej małej arenie przy
ul. Akademickiej 50 spotkamy
się z ekstremalnymi globtroterami – takimi, którzy zwiedzając
świat, biją rekordy w swoich
dziedzinach. Będą wśród nich
żeglarze, szybownicy i nurkowie.
Gwiazdą tegorocznych spotkań
podróżniczych będzie Tomasz

Gorazdowski. Dziennikarz spędził 126 dni w motocyklowym
siodle – podczas swojej podróży
dookoła świata na wygodnej kanapie odwiedził 19 krajów. Pełna
lista państw, które Gorazdowski
zwiedził podczas wszystkich
swoich wypraw, liczy już blisko
100 pozycji.

Poza spotkaniami podróżniczymi zaplanowano także warsztaty dla dzieci. Szczegółowy
program obchodów wkrótce
ukaże się na stronie kultura.
gliwice.eu. Wstęp na wszystkie
atrakcje w ramach Światowego
Dnia Turystyki w Gliwicach jest
wolny. 
(mm)

22 września odbędzie się XXIII Gliwicki Kiermasz Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej. Będzie okazja, by kupić
i skosztować zdrowych smakołyków, a także wziąć udział
w warsztatach na temat świadomego żywienia.
Pestycydy, konserwanty, modyfikacje genetyczne – to wszystko
negatywnie wpływa na żywność,
a poprzez nią także na nasze
zdrowie. – Niestety większość
dostępnej obecnie żywności
jest silnie przetworzona – mówią
organizatorzy kiermaszu z Koła
Miejskiego w Gliwicach Polskiego Klubu Ekologicznego. Stąd
pomysł na imprezę promującą
ekologiczne rolnictwo.
Między godz. 10.00 a 18.00
w Hali Górnych Wałów (ul.

Górnych Wałów 29) zaplanowano warsztaty, podczas
których uczestnicy spróbują
odpowiedzieć na pytanie, czy
żywność ma widoczny wpływ
na nasze zdrowie i co jeść,
żeby sobie nie szkodzić.
Podczas imprezy będzie można
kupić i spróbować ekologicznych produktów z bogatej
oferty wystawców. Wstęp na
kiermasz oraz uczestnictwo
we wszystkich warsztatach są
bezpłatne. 
(mm)

Niech żyje BAL Ruszyły zapisy w MDK-u

22 września odbędzie się turniej i bal taneczny. Do hali
przy ul. Kaszubskiej przyjadą najlepsi tancerze. Kibicować
będzie można od godz. 9.30.
W pierwszym bloku turniejowym
zmierzą się najmłodsi uczestnicy.
O godz. 13.00 zatańczą seniorzy.
Niech wygrają najlepsi!

też prawdziwi kowboje! Po
wieczornej gali odbędzie się bal
taneczny utrzymany w klimacie
Dzikiego Zachodu.

Na godz. 18.00 zaplanowane
jest grand prix seniorów. Na
parkiecie zaprezentują się najlepsze pary taneczne z całego
kraju. Specjalny pokaz dadzą

Organizatorem turnieju i balu jest
Stowarzyszenie SZOK. Impreza
jest dofinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.

(mm)

Dzieci i młodzież z dobrym słuchem oraz poczuciem rytmu
mają okazję dołączyć do zespołu
wokalno-tanecznego Gwar. W zajęciach Gwarowego Przedszkola
mogą uczestniczyć już 5-latki.
Starsze dzieci będą uczęszczać
na warsztaty i próby w swoich
grupach wiekowych. Gwar trenuje
w poniedziałkowe i czwartkowego
popołudnia, zapisy są prowadzone
pod nr. tel. 603-892-988 i 608-361-662.
Ci, którzy od śpiewów i pląsów
wolą zacisze pracowni plastycznej, powinni zapisać się do
studia Kredka. Inspirację znajdą
tam zarówno dzieci zupełnie
początkujące, jak i te bardziej zaawansowane. Zajęcia artystyczne
odbywają się w MDK-u przy ul.
Barlickiego 3 i Szkole Podstawowej nr 38 (ul. Partyzantów 25).
Można się zapisać pod nr. tel.
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887-644-436. A dla miłośników
fotografii swoje podwoje otwiera
grupa fotograficzna Aczkolwiek.
14, 20 i 21 września będą prowadzone nabory do grupy początkującej oraz zaawansowanej. Wystarczy stawić się między godz.
16.30 a 18.30 w sali 25 w MDK-u.
Dla tych, którzy lubią ruch i kulturę
Dalekiego Wschodu, przygotowano zajęcia z szermierki japońskiej.

Tajniki tej trudnej sztuki walki
będzie można zgłębiać w MDK-u
i Centrum Kulturalno-Sportowym
„Łabędź” (ul. Partyzantów 25).
W zajęciach mogą brać udział dzieci i rodzice. Zapisywać się można
pod nr. tel. 501-335-730.
Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć pozalekcyjnych
są dostępne na stronie mdk.
gliwice.pl. 
(mm)

fot. S. Klimkin, licencja CC0

fot. materiały organizatora

Młodzi artyści, którzy chcą rozwijać swoje pasje, mogą to robić w Młodzieżowym
Domu Kultury w Gliwicach. Trwają obecnie nabory na zajęcia fotograficzne, wokalno-taneczne, plastyczne i treningi szermierki japońskiej.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Numer naboru:
GCOP.KD.210.14.2018
Dyrektor Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
z siedzibą w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko
podinspektora
w niepełnym wymiarze czasu pracy,
tj. 0,6 etatu.

KOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE
AB.6740.7.5.2018
z 3 września 2018 r.

ZAKŁAD POGRZEBOWY MZUK Gliwice, ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW I USŁUGI CMENTARNE
Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności w ZUS, USC.
Przewozy zwłok w kraju i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się,
że na wniosek z 9 sierpnia 2018 r.:
Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

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

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

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów powstających na oczyszczalniach
ścieków, stacji zrzutu odpadów, przepompowniach ścieków oraz lagunie
na terenach działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 16 października 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 października 2018 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A., Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1,
sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki sprzętowe:
nazwa

nr ewid.

„Rozbudowa odcinka
ul. Ziemięcickiej wraz z rozbiórką
i budową nowego wiaduktu nad
terenem kolejowym”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości
o numerach ewidencyjnych działek (przed ich
podziałem):

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

Lp.

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

rok prod.

Uwagi

1.

Rozkładarka gąsienicowa ABG
TITAN 511 (stół roboczy 3-6 mb)

5-0146

1993

sprzęt użytkowany do
samego końca

2.

Skrapiarka SK-1000 (jednoosiowa)

5-0107

1989

sprzęt użytkowany do
samego końca

3.

Samochód KIA K2500
(podwójna kabina – 6 os.)

7-0199

2004

pojazd uszkodzony

Wszelkich informacji udziela Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr. telefonu: 32/270-40-03, wew. 140.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Obręb Czechowice Północ:
43, 45/2, 47, 48, 50, 51, 214/4, 217, 218, 272/3,
272/4, 272/5, 272/6, 276, 288, 289, 301, 302, 303,
305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317
Obręb Zalew Czechowice:
68, 151, 152.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 504 na
V piętrze), a ewentualne uwagi lub zastrzeżenia
należy wnieść pisemnie, powołując się na znak
niniejszego obwieszczenia w terminie 14 dni od
dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona
w oparciu o posiadane dowody i materiały.

OFERTY PRACY

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 6 września 2018 r.

• instalator sieci teletechnicznych
/ telemonter
wykształcenie min. zawodowe, mile widziany kierunek budowlany i pokrewne, znajomość zagadnień budowy instalacji teletechnicznych, zakres
obowiązków: montaż instalacji teletechnicznych,
elektrycznych oraz światłowodowych, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice i okolice;

• lider działu piekarnia
wykształcenie min. zawodowe, ks. sanpeidu, zakres
obowiązków: zarządzanie i koordynowanie pracy
podległych pracowników, stanowisko decyzyjne
i związane z odpowiedzialnością, wprowadzanie
danych do systemu informatycznego, prace biurowe,
obsługa urządzeń biurowych (faks, kserokopiarka,
drukarka, komputer – praca do 4 godzin), kontrola
ilości towarów, pobieranie towaru z pomieszczeń
magazynowych (w tym chłodnie i mroźnie), obsługa
maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym
(np. piec piekarniczy, maszyna do foliowania), prace
na wysokości do 3 metrów, ręczne prace transportowe, prace transportowe z wykorzystaniem wózków
ręcznych i wózków z napędem silnikowym, proste
prace porządkowe, dwie zmiany, miejsce pracy:
Gliwice;

• koordynator ds. pracowniczych
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe,
prawo jazdy kat. B, znajomość języka ukraińskiego
i rosyjskiego, zakres obowiązków: rekrutacja pracowników na terenie Polski, Ukrainy i Białorusi, koordynacja spraw związanych z przyjazdem, zatrudnianiem
i zakwaterowaniem pracowników, jedna zmiana;

• pracownik produkcyjno-magazynowy
wykształcenie: brak wymagań, trzy zmiany, zakres
obowiązków: rozładunek i załadunek towarów na magazynie, wykonywanie transportów wewnętrznych
odpadów, komponentów i produktów, napełnianie
i opróżnianie zbiorników, konfekcjonowanie wyrobów
do odpowiednich opakowań, miejsce pracy: Gliwice;

• pracownik produkcji okien
wykształcenie: brak wymagań, znajomość języka
rosyjskiego, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, umowa-zlecenie, miejsce
pracy: Pyskowice;

• pracownik produkcji szyb
wykształcenie: brak wymagań, kształtowanie i obróbka szkła płaskiego, umowa-zlecenie, miejsce
pracy: Pyskowice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt
osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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nabór nr
KD.210.36.2018.KP-1

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Kultury
i Promocji Miasta w pełnym
wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 25 września 2018 r. do godz. 16.00 w Wydziale
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie związanej z tym
niezbędnej dokumentacji,
• rozsyłanie informacji o wydarzeniach, konferencjach, spotkaniach,
działaniach ważnych dla III sektora,
• sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem sal i wyposażenia GCOP,
• prowadzenie skrzynek kontaktowych,
• prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz zmierzających
do zwiększenia zaangażowania w kulturę,
• pomoc organizacjom w realizacji ich przedsięwzięć, w tym w obsłudze
sprzętu multimedialnego, nagłośnieniowego itp.,
• wsparcie promocji wydarzeń, wystaw, spotkań, akcji,
• współorganizowanie wydarzeń takich jak m.in. Gala Liderzy Społeczni
Gliwic, kampania 1% podatku dla gliwickich OPP,
• udział w organizacji innych wydarzeń i działań w GCOP.
Wymagania niezbędne:
• podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii GCOP (tj. w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz niektóre soboty),
• wykształcenie wyższe.
Dodatkowe wymagania:
• praktyczne doświadczenie w zakresie organizacji, współprowadzenia
lub wsparcia działań edukacyjnych lub kulturalnych, udokumentowane świadectwem pracy, porozumieniem wolontariackim, rekomendacjami, opiniami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami
stwierdzającym wykonywanie tego typu zadań,
• wiedza na temat trendów we współczesnej kulturze,
• podstawowa umiejętność obsługi urządzeń nagłośnieniowych,
multimedialnych,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność,
umiejętność pracy w grupie, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Studzienna 6 – praca na I piętrze w budynku wielokondygnacyjnym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
2. Warunki pracy: praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca
w pozycji siedzącej, praca związana jest z bezpośrednim kontaktem z klientem, praca wymaga pracy przy monitorze ekranowym
powyżej 4 godzin.
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej
www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania),
4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas
rozmowy kwalifikacyjnej),
5. oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 13 września
2018 r. do godziny 12.00, w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – podinspektor”, numerem
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie
papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty
decyduje data jej wpływu.
W przypadku napływu więcej niż 15 aplikacji, które spełnią wymagania
formalne, 17 września 2018 r. o godz. 17.00 w filii GCOP w Gliwicach
przy ul. Studziennej rozpocznie się test kwalifikacyjny. Rozmowy
z wyłonionymi kandydatami odbędą się w dniach 18 – 20 września
2018 r. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/232-04-77 lub 32/775-20-53.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania
przyczyn.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1260):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz
miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%.
Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych lista kandydatów
spełniających wymagania formalne umieszczana jest na stronie internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunkowe, specjalistyczne szkolenia
z zakresu napraw i obsługi taboru
posiadanego przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom
kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

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

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

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego
rozkładu jazdy i harmonogramu
pracy, obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo
kwalifikacji zawodowej).

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze
świadectwem kwalifikacji zawodowej, potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego lub
uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji
katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.
Informujemy, że skontaktujemy się
z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność
pracy w zespole, dobry poziom
kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych menedżerskich.

NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Polna w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• nieruchomość oznaczona jako
działka nr 1069, obręb Szobiszowice, o pow. 0,2500 ha, KW nr
GL1G/00034722/1, użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
lub w trakcie zabudowy.
Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona w północno-centralnej części miasta Gliwice przy
ul. Polnej. Kształt działki zbliżony do prostokąta, działka o korzystnym ukształtowaniu terenu. Okolica dobrze skomunikowana. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa. Na działce znajduje się
punkt oświetleniowy, słup elektryczny,
przebiega linia elektroenergetyczna (naziemna i podziemna) oraz gazociąg.
Istnieje możliwość skomunikowania
działki nr 1069, obręb Szobiszowice,
z włączeniem nowym zjazdem do ulicy
Polnej w Gliwicach. Zjazd winien zostać
zlokalizowany jak najbliżej zachodniej
granicy ww. działki (odsunięcie od planowanego skrzyżowania z drogą oznaczoną
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 042 KDD 1/2), z zachowaniem wymaganych przepisami pól
widoczności przy wyjeździe na ulicę Polną
(szczególną uwagę w tym zakresie należy
zwrócić na usytuowanie ogrodzenia działki
sąsiedniej nr 1081).
Zgodnie z opracowaną „Koncepcją dróg
rowerowych” dla miasta Gliwice wzdłuż
ul. Polnej planowana jest przyszłościowo
budowa trasy rowerowej nr 1.
Przeznaczeniem podstawowym tego terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Natomiast
przeznaczeniem uzupełniającym usługi
nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem
mieszkalnym lub w budynkach wolnostojących, zabudowa gospodarcza (garaże,
budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich). W planie miejscowym dla północno-wschodniej części działki ustalono obowiązującą linię zabudowy, co bezpośrednio
przekłada się na sposób zagospodarowania
przedmiotowej działki, a więc elewacje budynków winny być usytuowane wzdłuż tej
linii. Zgodnie z opinią Wydziału Architektury
i Budownictwa UM w Gliwicach, działka,
biorąc pod uwagę sąsiadującą zabudowę,
powinna być zagospodarowana z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę wskaźniki planu miejscowego, zabudowa wielorodzinna
nie jest racjonalna.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 1069, obręb Szobiszowice,
położona jest na terenie, dla którego od
17 października 2010 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie
ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.
Przedmiotowy plan uchwalony został
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą

nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami planu przeważająca
część działki nr 1069, obręb Szobiszowice, znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem:
11MNn – opisanym jako:
tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1MNn do 25MNn
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach
wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla
samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
(…),
e) odległości nowej zabudowy od wyznaczonych na rysunku planu ulic z zachowaniem wyznaczonych na rysunku planu
linii zabudowy,
(…).
Niewielka południowo-zachodnia część
działki nr 1069, obręb Szobiszowice,
znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem:
044 KDD 1/2 – opisanym jako:
tereny ulic dojazdowych – istniejących
i projektowanych.
Pozostała niewielka południowo-wschodnia część przedmiotowej działki znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem:
042 KDD 1/2 – opisanym jako:
tereny ulic dojazdowych – istniejących
i projektowanych.
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 01 KDD 1/2 do 059 KDD
1/2 obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z rysunkiem planu na przedmiotowej działce od południowej strony wyznaczono nieprzekraczalną linię zabudowy, czyli liniowe oznaczenie graficzne, po
którego wewnętrznej stronie dopuszcza
się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że
naziemna część obiektu budowlanego
nie może wykraczać poza zewnętrzną
krawędź linii, o ile ustalenia planu nie
stanowią inaczej.
Natomiast od strony wschodniej wyznaczono obowiązującą linię zabudowy, tzn.
nieprzekraczalną linię zabudowy, na której
musi znajdować się zewnętrzna krawędź
zewnętrznej ściany budynku.

Działka położona jest w granicach obszaru
rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
584 000,00 zł brutto

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

Minimalne postąpienie: 5840,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 listopada
2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 12 grudnia 2018 r.
Wadium
Wadium w wysokości 58 400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach:
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1069, obręb Szobiszowice oraz
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy
najpóźniej 6 listopada 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym
terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego lub sporządzone
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego – w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
W przypadku nabycia nieruchomości
przez małżonków, do dokonania czynności
przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich, ze
stosownym pełnomocnictwem drugiego
małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta

Gliwice nr PM-6472/2018 z 29 czerwca
2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1069, obręb
Szobiszowice, KW nr GL1G/00034722/1,
stanowiącej własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem
zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r., pod poz.
2909., zapisami księgi wieczystej nr
GL1G/00034722/1 oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za
wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych
praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6472/18
z 29 czerwca 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania
Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.0016.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy
w celu realizacji obowiązków i uprawnień
wynikających z przepisów prawa w związku
z realizacja zadań ustawowych, w tym celu
rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również
w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu
prosimy o podanie danych kontaktowych,
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub
adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać
danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak
zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień
wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych
w oparciu o porozumienia, o których
mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a,
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również
niezbędne do zapewnienia dostępu do
informacji o stanie załatwienia spraw,
do czego jesteśmy zobowiązani ustawą
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o dostępie do informacji publicznej (art.
6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy –
w takim przypadku, niepodanie danych
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej
wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach
ochrony danych osobowych można się
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony
danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie,
telefonicznie lub osobiście do protokołu
w Informacji Głównej w holu Urzędu od
strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub
239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą,
może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych osobowych,
• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć

zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie danych osobowych do
momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy
prawa dopuszczają taką możliwość, osoba,
której dane osobowe dotyczą, może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
lub wysyłać korespondencję elektroniczną
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą
wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień
– wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą,
ma również prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych
danych może uniemożliwić załatwienie

sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost
z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli
przepis prawa nakłada na prezydenta
miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez
okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE.L Nr 119, str. 1).
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
ogłasza:
II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy nr B przy
ul. Asnyka 11–15.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
3. Powierzchnia lokalu: 123 m2.
4. Skład lokalu: 6 pomieszczeń biurowych, 1 pomieszczenie magazynowe, 2 WC, 5 korytarzy.
5. Kondygnacja: I.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw
osób trzecich.
7. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący
959/10 000 części w prawie użytkowania wieczystego
gruntu i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Nieruchomość lokalowa jest objęta KW nr
GL1G/00070825/7.
9. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony
na działce nr 886 o powierzchni 0,0907 ha, obręb
Trynek – KW nr GL1G/00034115/3.
10. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: 3% wartości udziałów w nieruchomości gruntowej.
11. Cena wywoławcza: 210 000,00 zł.
12. Wadium: 10 500,00 zł.
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.
13. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
20 września 2018 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie
do 8 października 2018 r. wadium na konto ZBM I
TBS Sp. z o.o. w ING Banku Śląskim SA nr 20 1050
1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu
wadium na konto).
15. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 października
2018 r. godz. 10.00 (część jawna i niejawna), sala
konferencyjna – pokój 121 na I piętrze w siedzibie
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych
Wałów 11.
16. Oferty winny zawierać następujące informacje i dokumenty:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres
zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego
osobą fizyczną – nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS,

• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
każdego ze wspólników oraz oświadczenia każdego ze wspólników o wyrażeniu zgody na ich
reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób
fizycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialnie lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie)
i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
17. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach
w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich
I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, do 8 października 2018 r., do godz. 15.00.
18. Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący
sposób:
• zaadresowana na Dział Administracyjny ZBM I
TBS Sp. z o.o.,
• mieć następujący opis:
,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO NR B
PRZY UL. ASNYKA 11–15
– NIE OTWIERAĆ PRZED 12 PAŹDZIERNIKA 2018 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.
20. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy
została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został
zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarząd
Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono 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, 32/339-29-50.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 250, obręb Czechowice Zachód,
położonej w Gliwicach na zachód od
ul. Toszeckiej, stanowiącej własność
Miasta Gliwice, o pow. gruntu 0,2740 ha,
księga wieczysta nr GL1G/00044877/5.
Termin przetargu: 1 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 506 000,00 zł

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

Wadium: 50 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 września 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego,
stanowiącej własność Miasta Gliwice,
o pow. gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.
Termin przetargu: 2 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 463 000,00 zł

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

Wadium: 46.300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 września 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących
własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu
wieczystym Miasta Gliwice, obejmujących:

• zabudowaną dz. nr 296, obręb Centrum,
KW GL1G/00053840/3, wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy
budynku administracyjno-biurowego
o pow. użytkowej 3954 m2, oraz niezabudowaną dz. nr 297, obręb Centrum,
KW GL1G/00118278/6.
Termin przetargu: 15 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 918 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 90 354,57 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT:
6 827 645,43 zł

Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.), stanowi 1,31% ceny wywoławczej
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem
VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT
stanowi 98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Wadium: 691 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 października 2018 r.
-------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości zabudowanej, obejmującej:

• dz. nr 1327, obręb Sośnica, o powierzchni 0,4187 ha, położonej przy
ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, zapisanej
w KW nr GL1G/00020177/4.
Termin przetargu: 29 października 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 1 330 00,00 zł

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)
nieruchomość zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe
o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w Internet
szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,
ochraniany przez profesjonalną
firmę oraz monitorowany
telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC
Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum
Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84 lub
e-mail: marketing@scl.com.pl

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 192/2018 do 21 września 2018 r.,
• nr 193/2018 do 21 września 2018 r.,
• nr 196/2018 do 21 września 2018 r.;

przeznaczone do użyczenia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 191/2018 do 21 września 2018 r.,

• nr 195/2018 do 21 września 2018 r.,
• nr 197/2018 do 21 września 2018 r.;

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

nr 194/2018 do 20 września 2018 r.,
nr 199/2018 do 20 września 2018 r.,
nr 200/2018 do 20 września 2018 r.,
nr 201/2018 do 20 września 2018 r.,
nr 202/2018 do 20 września 2018 r.

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

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

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do użyczenia:
• nr 505 – 507 do 20 września
2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
• nr 508 – 512 do 21 września
2018 r.;

przeznaczone do sprzedaży:
• nr 513 – 524 do 25 września
2018 r.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wynajęcia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 30/SP/2018 do 20 września 2018 r.,
• nr 32/SP/2018 do 20 września 2018 r.;

przeznaczone do zbycia,
stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 31/SP/2018 do 20 września 2018 r.,
• nr 33/SP/2018 do 20 września 2018 r.
• nr 34/SP/2018 do 25 września 2018 r.

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

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA:

Wadium: 133 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 października 2018 r.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. RÓWNA 33, lokal nr 2, parter, pow.
36,93 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 900,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 32, lokal nr 1, parter,
pow. 50,18 m2 + piwnica – 3,99 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 600,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 9.30
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44 w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 65, lokal nr 9, IV piętro, pow. 56,85 m2, 2 pokoje, kuchnia,
komórka, przedpokój, z dostępem do
WC usytuowanego na klatce schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości)
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. STYCZYŃSKIEGO 51, lokal nr 2, parter, pow. 32,92 m2, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 700,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.45
do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. KOZIELSKA 5, lokal nr 21A, III piętro, pow. 82,09 m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, z dostępem do WC usytuowanego na klatce schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 11.10
do 11.25, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. RÓŻY LUKSEMBURG 11, lokal nr 3,
I piętro, pow. 53,80 m2 + piwnica –

6,10 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka,
przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy
ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. WIENIAWSKIEGO 28, lokal nr 1, parter, pow. 47,30 m2 + piwnica – 7,70 m2,
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 000,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2018 r. od godz. 9.25
do 9.40, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy
ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 14 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 40, lokal nr 1, parter, pow.
51,24 m2 + piwnica – 2,63 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin oględzin: 14 września 2018 r. od godz. 12.30
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r.
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32 339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. LOTNIKÓW 22, lokal nr 4, I piętro,
pow. 54,50 m2 + piwnica – 4,03 m2,
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 900,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 14 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 września 2018 r.
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. ZABRSKA 28, lokal nr 4, I piętro,
pow. 100,35 m2 + piwnica – 8,48 m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 187 000,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.00 do
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. ZABRSKA 5, lokal nr 1, I piętro, pow.
55,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 600,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.30 do
11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 48,
lokal nr 5, I piętro, pow. 76,91 m2
+ piwnica – 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 154 600,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 12.00 do
12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2
+ piwnica – 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,
2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 366 700,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 11.00 do
11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. JANA PAWŁA II 12, lokal nr 11, I piętro (oficyna), pow. 40,19 m2, 2 pokoje,
kuchnia, przedpokój, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 500,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 21 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r.
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. ZAWISZY CZARNEGO 18, lokal nr 13,
I piętro (oficyna), pow. 87,52 m2 + piwnica
– 12,26 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, 2 przedpokoje, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 228 900,00 zł
Wadium: 11 500,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r. od
godz. 8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32 339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. KŁODNICKA 10, lokal nr 13, III piętro,
pow. 32,12 m2 + piwnica – 3,38 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 19 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r.
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. BANKOWA 1, lokal nr 5, I piętro, pow.
38,18 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 600,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 12.30
do 12.45
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33929-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RYNEK 21, lokal nr 5, III piętro,
pow. 38,61 m2, 1 pokój, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze, WC,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II piętro, pow. 79,65 m 2 + pomieszczenie strychowe: 11,77 m 2, 3 pokoje,
2 przedpokoje, kuchnia, pomieszczenie
gospodarcze, łazienka z WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach,
tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

UŻYTKOWE
• UL. KONARSKIEGO 4 I ZIMNEJ WODY 2,
lokal nr II, parter, I piętro (oficyna), pow.
82,27 m2 + 4 pomieszczenia piwniczne
o łącznej powierzchni 21,58 m2, 3 pomieszczenia na parterze oraz 2 pomieszczenia na I piętrze, skomunikowane z klatką schodową (parter/I piętro), lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 100,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 8.30 do
8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. GROTTGERA 31, lokal nr 12, parter (oficyna), pow. 30,60 m2 + piwnica
– 4,67 m2, 2 pomieszczenia i WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 300,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2018 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy
ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 21 września 2018 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 23, lokal nr I,
piwnica (wejście od podwórka), pow.
50,06 m2, 3 pomieszczenia, WC, korytarz, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 36 100,00 zł
Wadium: 1900,00 zł
Termin oględzin: 18 września 2018 r. od godz. 10.40
do 10.50
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. DZIEWANNY, garaż nr 2, parter, pow.
20,25 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
Wadium: 640,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2018 r. od godz. 15.00
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 października 2018 r. od
godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 28 września 2018 r.

• UL. LOMPY 1, lokal nr 4b, I piętro, pow.
16,72 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 100,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
Termin oględzin: 26 września 2018 r. od godz. 13.10
do 13.25
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu

w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. TARNOGÓRSKA 74, lokal nr I, parter,
pow. 60,61 m2, 3 pomieszczenia i WC,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 900,00 zł
Wadium: 7600,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2018 r. od godz. 15.00
do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 14.00 do 14.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach,
tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4, parter,
pow. 13,63 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 800,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter,
pow. 234,91 m2 + 4 piwnice i 2 korytarze:
67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze,
2 sanitariaty, WC, klatka schodowa, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 października 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 368 500,00 zł
Wadium: 18 500,00 zł
Termin oględzin: 28 września 2018 r. od godz. 12.00
do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 9 października 2018 r.
od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 5 października 2018 r.

• UL. ZABRSKA 7, lokal nr I, parter i I piętro,
pow. 140,60 m2, 6 pomieszczeń, toaleta,
korytarz położone na parterze i 2 pomieszczenia położone na I piętrze, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 433 600,00 zł
Wadium: 21 700,00 zł
Termin oględzin: 2 października 2018 r. od godz. 9.00
do 9.15, 24 października 2018 r. od godz. 15.00 do 15.15
(dodatkowy termin oględzin: 6 listopada 2018 r. od godz.
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 przy
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 listopada 2018 r.

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

Wykaż inicjatywę!

CO? GDZIE? KIEDY?

28 wykładów, warsztatów, spektakli, koncertów i spotkań – program „Jesieni Inicjatyw”
jest bardzo zróżnicowany. W taki kreatywny sposób Centrum Inicjatyw Społecznych
świętuje 25-lecie działalności. Na wszystkie wydarzenia jest wstęp wolny.

■■ godz. 18.00–20.00: „Po mejKING” – finisaż wystawy,
galeria Melina (ul. Częstochowska 16)
■■ godz. 22.00–3.00: Noc Filmowa, Stacja Artystyczna
Rynek (Rynek 4–5)

stępny na stronie cis-gliwice.pl/
jesieninicjatyw. „Jesień Inicjatyw”
jest dofinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.
Centrum Inicjatyw Społecznych
to stowarzyszenie początkowo
związane z Politechniką Śląską.
W 25-letniej historii zrzeszeni
w CIS-ie społecznicy realizowali
projekty z zakresu edukacji, profilaktyki społecznej, kultury i szereg
innych działań. Obecnie prowadzą
między innymi tańce w kręgu, edukację ekologiczną i program „Makgajwer”. – Propagujemy aktywne
postawy społeczne, inspirujemy

i wspieramy działania na rzecz
społeczności lokalnej, pomagamy
ludziom w samoorganizowaniu się.
Wspieramy osoby dostrzegające potrzeby społeczności lokalnej i mające
pomysł na ich realizację. Pomagamy
przekształcić pomysł w projekt, który następnie pomysłodawca – jako
lider – realizuje w ramach naszej
organizacji. Programy te mogą dotyczyć różnych dziedzin – od samotnej wyprawy na Grenlandię, poprzez
akcje dobroczynne, po festiwale
kulturalne – mówi Joanna Sarré
z CIS-u. Więcej na temat stowarzyszenia można przeczytać na stronie
cis-gliwice.pl.
(mm)

SOBOTA 15 WRZEŚNIA

■■ godz. 11.00–14.00: „Wiem, pomagam, buduję” –
warsztaty dla rodziców, Stacja Artystyczna Rynek
(Rynek 4–5)
■■ godz. 13.00–18.00: FashionMania 2018 – targi
mody, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
(ul. Pszczyńska 85)
■■ od godz. 14.30: Double Blind, Koszau, Clumsy
Warlocks, Kurczat, St. James Hotel, Lao Che – koncerty w ramach Pik-Techu, Nowe Gliwice (ul. Bojkowska 37)
■■ godz. 16.00: „Polski wrzesień 1939 r.” – wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Laur dla Niepodległej”,
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 16.00: „Tajlandia wegańska” – wykład Agnieszki Moszczyńskiej i warsztaty kulinarne z cyklu „Kulturalne Podróże Kulinarne”, Społeczna Kuchnia na
Zielonym (ul. Cichociemnych 18)

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA

■■ godz. 11.00–15.00: Gliwicka Giełda Płytowa, klub
Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”,
ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona Ukrzyżowania” – warsztaty z cyklu „Ikona – okno pełne blasku”, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 12.00: Otwarty Salon Muzyczny – koncert Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza, park Chopina
■■ godz. 13.00: zwiedzenie cmentarzy żydowskich
z przewodnikiem, cmentarze przy ul. Na Piasku i Poniatowskiego
■■ godz. 19.00: „Stalker” – spektakl w wykonaniu Teatro Tatro, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)
■■ godz. 19.00: Irena Santor – koncert, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

Zostań członkiem MAF-ii
Kino Amok zaprasza grupy szkolne do udziału w zajęciach filmowych w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Warto skorzystać, bo autorski program na rok szkolny
2018/2019 otrzymał Certyfikat Filmoteki Narodowej!

Oferta kina Amok uzupełnia szkolną
edukację filmową. Wszystkie projekcje będą poprzedzone miniwykładami filmoznawczymi. Zapisy na
poszczególne bloki są prowadzone
w biurze kina pod nr. tel. 32/238-25-01 i mejlowo na adres biuro@
amok.gliwice.pl. Do wyboru są trzy
godziny spotkań: 8.30, 11.30 i 12.15.

„Zimna wojna”,
reż. P. Pawlikowski
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Dodatkowo dla najmłodszych kinomanów przygotowano zajęcia
Przedszkolnej Akademii Filmowej
w formie gier, zabaw i projekcji
multimedialnych. Dzieci spróbują też nakręcić scenki filmowe
i udźwiękowić film. Podczas
każdego spotkania zaplanowano
również projekcję bajki.
Szczegółowe informacje na temat
programów MAF i PAF są dostępne
na stronie amok.gliwice.pl.

(mm)

„Dunkierka”,
reż. C. Nolan

■■ godz. 17.00–18.00: „Gościnna Gruzja” – spotkanie
podróżnicze z Michałem Szulimem, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

WTOREK 18 WRZEŚNIA

■■ godz. 18.00–20.00: spotkanie autorskie z Justyną
Wydrą z cyklu „Literatura na Stacji”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚRODA 19 WRZEŚNIA

■■ godz. 12.30: „Juliusz” – projekcja w ramach Seansu
Seniora, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu
fot. Warner Bros. Entertainment Inc.

my pomóc Państwu odkryć. Kilka
rzeczy zdobyliśmy specjalnie z myślą
o tym programie – mówi Urszula
Biel, kierownik kina Amok.

fot. Ł. Bąk

Zajęcia MAF-ii są organizowane
z podziałem na cztery grupy wiekowe: osobno dla uczniów klas I–III,
IV–VI, VII–VII i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej grupie prezentowane są inne tytuły filmowe,
zgodne z podstawą programową na
danym etapie kształcenia. – Wszystkie filmy zostały przez nas starannie
wybrane z ponad 300 pozycji, jakie
corocznie wchodzą na polskie ekrany. Znalazły się wśród nich zarówno
dobrze znane, wartościowe hity, jak
i tytuły mniej popularne, które chce-

PONIEDZIAŁEK 17 WRZEŚNIA

reż. materiały promocyjne

Miłośnicy zdrowego stylu życia
także będą mieli w czym wybierać.
Wykłady i zajęcia z jogi poprowadzi
Ewa Bobrowska, a Natalia Białowąs wprowadzi kobiety do świata
gimnastyki słowiańskiej. Co to
takiego? Pierwsza okazja, żeby się
dowiedzieć, nadarzy się 4 października na wykładzie w SAR-ze. Będą
także zajęcia tai chi (13 października) i wprowadzenie do ajurwedy
(3 października). W planach są
również improwizacje teatralne
i koncerty piosenki aktorskiej.
Pełen program wydarzeń jest do-

■■ godz. 20.15: „Czuję się świetnie”, „Muzykanci” – projekcje w ramach DKF-u Trans, kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 14 WRZEŚNIA

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Do 24 listopada w wielu miejscach
miasta będzie się działo – wszystko za sprawą Festiwalu Liderów
Społecznych „Jesień Inicjatyw”.
Będzie okazja, by odkryć nowe pasje i poznać wielu ciekawych ludzi.
W wystawie „Artyści CIS na 25 lat”
wezmą udział znakomici plastycy
związani ze stowarzyszeniem:
Urszula Tatrzańska, Helena i Józef
Szubowie, Zuzanna Dębkowska,
Joanna Guszta. Ich prace będzie
można oglądać od 28 września
w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek
4–5). Nie zabraknie też warsztatów
– kolażu (6 października) i wikliniarstwa gazetowego (12 października).

CZWARTEK 13 WRZEŚNIA

„Coco”, reż. L. Unkrich,
A. Molina
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