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Miasto pamięta o swoich seniorach i z roku na rok poszerza ofertę
usług, zajęć i udogodnień dla starszych gliwiczan. Propozycji jest
mnóstwo!

>>4

druga strona w obiektywie
Ale była zabawa!

Fantastyczne koncerty Sylwii Lipki i Mateusza Mijała, dmuchańce i superzabawy dla dzieciaków, obozowisko dzielnych Wikingów i strefa relaksu w fotelach pod baldachimami –
weekend 7–8 września w parku Chopina obfitował w atrakcje dla całej rodziny. Festiwal Miasta i Rodzinny Piknik Seniora były w tym roku bardzo barwne i radosne. Seniorzy bawili
się przy dźwiękach muzyki biesiadnej, a dzieciaki wzięły udział w fajnych warsztatach i animacjach. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

Zobaczymy Gliwice na srebrnym ekranie

Nasze miasto zagra w drugim sezonie serialu „Stulecie Winnych”, wyprodukowanym przez Telewizję Polską. 5 i 6 września na planie filmowym znalazły się ulice Średnia i Kaczyniec.
Twórcy serialu odnaleźli tam klimat przedwojennej stolicy. „Stulecie Winnych” to saga o zawikłanych losach rodziny Winnych. Bohaterowie mierzą się z trudną historią Polski podczas
II wojny światowej i później, w czasach represji władz komunistycznych. W serialu występują między innymi Kinga Preis i Jan Wieczorkowski. (fot. UM Gliwice)

Gwiazdy disco polo w Arenie Gliwice

Miłośnicy MTB na start!

MIG, Piękni i Młodzi, After Party oraz Miły Pan dali z siebie wszystko podczas
Muzycznego Pożegnania Wakacji. 6 września bawiliście się świetnie! To był
szalony, roztańczony wieczór w Arenie Gliwice. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

Przed nami kolejny start o Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w Kolarstwie Górskim. Miłośnicy szybkiej jazdy w trudnym terenie zmierzą się 15 września na
terenie ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach. Zawodnicy, w zależności od wieku
i płci, będą mieli do pokonania od 350 m do 25 km. Każdy zawodnik obowiązkowo
musi posiadać sztywny kask i rower przystosowany do jazdy w terenie. Szczegółowe
informacje na temat zawodów można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych. (fot. time-sport.pl)
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z miasta

fot. archiwum UM Gliwice

Marka Śląskie. Marka Gliwice

Aż 5 podmiotów z Gliwic zostało uhonorowanych nagrodą w Konkursie „Marka–Śląskie”. Konkurs od dekady
docenia ludzi, firmy i instytucje, które tworzą pozytywny wizerunek regionu, przyczyniają się do jego rozwoju
i budują tożsamość regionalną Śląska w kraju i za granicą.
Muzeum w Gliwicach zwyciężyło
w kategorii Dziedzictwo Kulturowe Regionu. Kapituła konkursu
doceniła stałą wystawę „Żydzi na
Górnym Śląsku”. Zwycięzcą w kategorii Sport został Gliwicki Klub
Sportowy Piast S.A., a firma Euvic
Sp. z o.o. – lider outsourcingu IT
w Polsce – została uznana za najlepszą w kategorii Gospodarka.
Park Naukowo-Technologiczny
TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
zdobył nagrodę „Marka–Śląskie”
w kategorii Usługa, a prezes Technoparku prof. Jan Kosmol został
uhonorowany nagrodą Osobowość Roku.
Nagrody wręczono podczas XXV,
jubileuszowej gali Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, integrującej środowiska
biznesowe, polityczne, naukowe
i kulturalne. To jedno z najważniejszych spotkań biznesowych
w regionie. Uroczystość odbyła się
7 września w hali Arena Gliwice.

Tytuł Honorowego Członka
RIPH otrzymali: prof. Jerzy
Buzek, europarlamentarzysta,
były premier i przewodniczący
Parlamentu Europejskiego oraz
Beata Drzazga, prezes BetaMed
S.A. Jacek Kotra dyrektor Parku
Naukowo-Technologicznego
TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
otrzymał Medal Izby, a pracownikom ZBM I TBS wręczono Złote
Medale za Długoletnią Służbę.

Galę uświetnił występ zespołu „Śląsk”

Gala była świetną okazją do
podsumowań – pierwszą Izbę
Handlową w Gliwicach powołano 160 lat temu. – Dzisiejsi
przedsiębiorcy stoją przed
innymi problemami niż wtedy,
jednak priorytety pozostają
niezmienne, dlatego nadal pragniemy pielęgnować oraz kontynuować tradycje pierwszej Izby,

dbać o rozwój przedsiębiorczości
i wspólnie mierzyć się ze stale
zmieniającym się otoczeniem
gospodarczym – mówi Wiktor
Pawlik, prezes RIPH.
Podczas Gali wręczono również odznaczenia państwowe,
regionalne, Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz

Regionalnej Izby Przemysłowo
-Handlowej w Gliwicach. Honorową Złotą Odznaką Krajowej
Izby Gospodarczej uhonorowano
m.in. prezesa Technoparku prof.
Jana Kosmola, prof. Arkadiusza
Mężyka rektora Politechniki Śląskiej oraz Stanisława Ogryzka,
wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Gliwicach.

Podziękowania za szczególnie
aktywne wspieranie realizacji
statutowych zadań Izby przekazano m.in. gliwickiej firmie
Apauly Group Sp. z o.o. oraz
Bankowi Spółdzielczemu w Gliwicach.
Organizatorami Konkursu „Marka–Śląskie” są Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa, Urząd
Marszałkowski Województwa
Śląskiego, TVP3 Katowice, Radio
Katowice oraz Dziennik Zachodni.

(mf)

Zmiany przy Arkońskiej
Skwer w rejonie ulic Arkońskiej, Wrocławskiej i Lutyckiej
zostanie zmodernizowany. Mieszkańcy zyskają przyjazną
przestrzeń relaksu z wygodnymi siedziskami i leżakami.
Skwer jest już mocno wyeksploatowany, dlatego przejdzie modernizację. Po demontażu starych
krawężników i ław z gruzobetonu
zostaną ułożone nowe chodniki,
teren zostanie obsadzony rabatami i trawnikami, i wysypany korą
ogrodową. Będą nowe nasadzenia, m.in. grusze, klon, platan
i śliwa oraz niemal 600 krzewów,
m.in. hortensje, róże, czarne bzy,
derenie białe, tawuły i trzmieliny
oskrzydlone.
Na skwerze pojawi się niewielka
strefa relaksu – zostaną ustawione trzy ławki z oparciami,
8 siedzisk, trzy zestawy piknikowe,
2 leżaki i bujak oraz trzepak. Oferty przetargowe można składać do
poniedziałku 23 września. (mf)
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gliwiccy SENIorzy

RAZEM LEPIEJ I CIEKAWIEJ!

Gliwice pamiętają o swoich seniorach i z roku na rok poszerzają miejską ofertę usług,
zajęć i udogodnień dla starszych gliwiczan. Propozycji jest mnóstwo – od pomysłów
na wspólne spędzanie czasu wolnego, przez rozwijanie nowych pasji i hobby, korzystanie ze zniżek i rabatów, po udział w programach i akcjach prozdrowotnych.

Piknik jest świetną okazją do niezapomnianych spotkań i wspólnej zabawy,
bo w programie nie brakuje konkursów, zabaw tanecznych, zawodów
sportowych, warsztatów, treningów,
koncertów czy pokazów. Tradycyjnie
otwiera go wielobarwny pochód seniorów i ich rodzin, którzy wspólnie
maszerują spod Urzędu Miejskiego
do pobliskiego parku Chopina.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Rodzinny Piknik Seniora to ważne
wydarzenie o towarzyskim i rodzinnym charakterze, które na stałe
wpisało się do kalendarza miejskich
imprez. W tym roku odbyło się po raz
ósmy, 8 września w ramach Festiwalu
Miasta Gliwice.

fot. materiały MBP w Gliwicach

Ciekawe cykle wykładów, zajęcia oraz
wycieczki dla seniorów organizuje od lat
dzięki wsparciu miasta gliwicki Uniwersytet Trzeciego Wieku (www.utwgliwice.
wordpress.com) i Miejska Biblioteka Publiczna (www.biblioteka.gliwice.pl/oferta/
dorosli/).
W bibliotecznych filiach przez cały rok warto skorzystać z bezpłatnej oferty Dyskusyjnego Klubu Książki, Kreatywnej Pracowni
czy zajęć z cyklu Podróże przy kawie. Teatr
Miejski, który wiosną odsłaniał przed dojrzałymi gliwiczanami swoje pracownie,
archiwa i kuluary, a także upowszechniał
wiedzę o teatrze szekspirowskim, zaprasza
obecnie seniorów na jesienne wykłady
poświęcone sztukom związanego z Gliwicami Tadeusza Różewicza.

fot. materiały Teatru Miejskiego w Gliwicach

Seniorów, którzy chcieliby spróbować swoich sił na scenie,
zainteresuje z pewnością Grupa Teatralna Seniorów przy
Centrum Organizacji Kulturalnych (ul. Studzienna 6). Uzdolnionych muzycznie (zarówno grających na instrumentach, jak
i śpiewających) skupia natomiast Zespół Muzyczny Seniorów
spotykający się w COK w każdy wtorek miesiąca.
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fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

gliwiccy seniorzy
Cotygodniowy Seans Seniora
w miejskim kinie studyjnym
AMOK to z kolei cykl projekcji
filmowych, przeznaczony specjalnie dla dojrzałych widzów.
Odpowiednia legitymacja upoważnia do skorzystania z promocyjnych biletów za 8 zł lub
10 zł. Zapowiedzi filmów warto
śledzić pod adresem www.
amok.gliwice.pl/wydarzenia/
seans-seniora.
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fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Dla tych, których niespecjalnie pociąga
X Muza, a woleliby raczej sprawniej poruszać się w świecie wirtualnym, Centrum
Wolontariatu przy Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych organizuje
bezpłatne warsztaty komputerowe w ramach projektu „Facebook łączy pokolenia”.
W każdy poniedziałek (15.40-16.40) i wtorek
(16.00-17.00) można spotkać się, by rozwiązać problemy związane z obsługą telefonu,
tabletu, laptopa i aparatu fotograficznego,
założeniem e-maila i nauką obsługi poczty
elektronicznej oraz komunikatorów i kont
w popularnych portalach społecznościowych. Uwaga! Warsztaty komputerowe dla
seniorów organizują również filie MBP!

Społecznicy z powołania mogą
dołączyć do Akademii Wolontariatu Seniora lub pań z grupy
Baśniowych Babć, które odwiedzają gliwickie przedszkola.
Szerszych informacji na ten temat oraz o działaniach dla i na
rzecz seniorów warto szukać na
stronie gcop.gliwice.pl.  (kik)

Za tydzień kolejna
odsłona cyklu –
„Razem lepiej i aktywniej”
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warto wiedzieć

XV Targi Expobud.

14–15 września

Z myślą o Twoim domu i ogrodzie
Już w najbliższy weekend 14–15 września odbędzie się kolejna odsłona popularnych wśród gliwiczan Targów Expobud.
Będzie to już 15. edycja imprezy, która na stałe wpisała się
w jesienny kalendarz gliwickich spotkań branżowych.

Wydarzenie będzie skupione
wokół czterech paneli: expobud
z ofertą ogólnobudowlaną, silesia design z ofertą wyposażenia
wnętrz, ogrodomanią prezentującą wyposażenie ogrodu oraz
strefą instalacji, na której będzie
można dowiedzieć się wszystkiego na temat zielonej energii.

Przedstawiciele wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
poprowadzą „DESIGN THINKING” – warsztaty projektowe
tworzenia prostych rozwiązań
dla wszystkich, którzy mają liczne pomysły, ale nie wiedzą, jak
je zrealizować.

3... 2... 1...
Kawiarenka Zdrowia!

Popularny miejski cykl wraca po wakacyjnej przerwie!
Pierwsze spotkanie w ramach Kawiarenki Zdrowia odbędzie się już 16 września w Centrum Edukacyjnym
im. św. Jana Pawła II (obok gliwickiej katedry). Start
– godz. 17.00.
Gościem Kawiarenki będzie lek.
med. Małgorzata Błońska-Zyber,
która poruszy temat chorób diabetologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem cukrzycy. Oprawę muzyczną zapewni Agnieszka
Bielanik-Witomska, która wystąpi z koncertem „Kobieta w ogniu
uczuć”. To muzyczno-literacka
opowieść o kobiecie kochającej
i pragnącej miłości, targanej różnymi namiętnościami. O kobie-
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cie, która szuka siebie, spełniając
rolę matki, żony i kochanki. Jej
portret udało się stworzyć dzięki
piosenkom z Kabaretu Starszych
Panów.
Tradycyjnie na zakończenie spotkania uczestników czeka zdrowy
poczęstunek. Wstęp wolny! Organizatorem Kawiarenki Zdrowia
jest Miasto Gliwice. 

(kik)

fot. archiwum UM Gliwice

Szkolenia budowania relacji
z architektem, wykonawcą
i dystrybutorem poprowadzi
Grupa Umbrella Marketing
Group. Na płycie hali, w strefie
warsztatów, odbędą się trzy
prelekcje, na które obowiązują
zapisy.

fot. D. Nita-Garbiec / archiwum UM Gliwice

Na terenie zewnętrznym podczas targów odbywać się będzie
kiermasz roślin ozdobnych: by-

lin, krzewów, wrzosów, drzew
i kwiatów ozdobnych. Będzie też
okazja, by porozmawiać ze specjalistami ogrodnictwa i kupić
najbardziej potrzebne rośliny.
Warto też skorzystać z warsztatów WHISPERS OF FLOWERS,
czyli tworzenia lasów w słoju.

Stowarzyszenie Specjalistów
Robót Wykończeniowych będzie
służyło poradami technicznymi
mistrza i rzeczoznawcy. „W szpilkach na budowie” poinstruuje
z kolei, jak nie kupować „bubla”,
czyli mieszkania lub domu, który
może budzić obawy.
– Podczas tegorocznej oferty
zaprezentują się firmy z takimi
nowościami, jak urządzenie

z podciśnieniowym urządzeniem
wspomagającym układanie płytek
ceramicznych. Zaprezentujemy też
dachy od najlepszych producentów
i domy prefabrykowane w technologii STEICO. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy prawdziwą gratkę – będą budować domy z FLOJAMO. Zapraszamy do śledzenia
na bieżąco naszej strony www.
promocja-targi.pl oraz naszego
fanpage’a – mówi Wioletta Och-

man, właścicielka Agencji Informacyjno-Reklamowej „Promocja”,
organizator Targów Expobud.
15. edycja targów Expobud odbędzie się 14–15 września (w godz.
10.00–17.00) w małej hali Areny
Gliwice przy ul. Akademickiej
50. Bezpłatny bilet wstępu, po
wypełnieniu formularza, można
pobrać na stronie www.promocja-targi.pl. 
(mf)

Egzoszkielet pomaga
w rehabilitacji

Przychodnia Technomex–Gliwice zaprasza osoby z mózgowym porażeniem na bezpłatną rehabilitację. Ćwiczenia prowadzone są z użyciem nowoczesnego sprzętu,
w tym egzoszkieletu, platform do ćwiczeń kontroli posturalnej i ruchomych bieżni.
Rehabilitacja prowadzona jest
w Przychodni Technomex w Gliwicach, przy ul. Szparagowej 19.
Terapia trwa 2 godziny dziennie,
przez 5 dni w tygodniu. Obejmuje 6 tygodni ćwiczeń.
Prowadzone są ćwiczenia
chodu z wykorzystaniem EksoGT™. Jest to bioniczny szkielet zewnętrzny, przy pomocy
którego osoby z niedowładami
i porażeniami kończyn dolnych
mogą chodzić, ćwicząc prawidłowy wzorzec chodu.
Wdrażane są również ćwiczenia
kontroli posturalnej i koordynacji
ruchowej z zastosowaniem biologicznych sprzężeń zwrotnych
wykorzystujących rzeczywistość
wirtualną. W warunkach rzeczywistości wirtualnej pacjent ćwiczy wykonywanie różnorodnych
funkcji ruchowych, aby potem
wytrenowane wzorce ruchowe
wykorzystywać w świecie realnym. Dzięki sprzężeniom pacjent
obserwuje dokładność wykonywanego przez siebie ćwiczenia

fot. archiwum Przychodni Technomex-Gliwice

Mieszkańcy naszego miasta i regionu chętnie zaglądają na targi
Expobud – przeglądają oferty,
zaznajamiają się z najnowszymi
trendami w aranżacji wnętrz
i ogrodów oraz ekologicznymi
rozwiązaniami technologicznymi
stosowanymi w nowoczesnym
budownictwie. Dwudniowa impreza to również okazja do nawiązania kontaktów i wzięcia udziału
w warsztatach i konkursach.

i może na bieżąco korygować
swoje ruchy.
Terapia poprzedzona jest dokładną diagnostyką funkcjonalną.
Kierownikiem programu terapeutycznego jest dr Krzysztof Czupryna, fizjoterapeuta specjalizujący
się od wielu lat w terapii mózgowego porażenia dziecięcego.

– Tego typu edukacja chodu
z wykorzystaniem egzoszkieletu
dostępna jest tylko w kilkunastu
ośrodkach na terenie całego
kraju i nie jest refundowana
przez NFZ – mówi Piotr Kozioł,
dyrektor ds. Projektów Unijnych
w Technomex Gliwice.
Diagnostyka oraz terapia prowadzone w programie terapeutycznym Technomeksu są
bezpłatne. Mogą w nim wziąć
udział dzieci oraz osoby dorosłe
ze stwierdzonym mózgowym
porażeniem dziecięcym, spełniające kryteria włączenia do
programu.
Szczegółowe informacje na
temat programu można uzyskać pod numerem telefonu
694-483-101, na stronie internetowej drogadosprawnosci.
pl/mpdz oraz pisząc na adres
e-mail: rejestracja@drogadosprawności.pl.
Projekt jest dofinansowany ze
środków unijnych. 
(mf)
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sport
Niedziela z gwiazdami lekkiej atletyki

15 września arena lekkoatletyczna przy ul. Syriusza w Gliwicach będzie gościć uczestników 44. Memoriału Zenona Sęka. Podczas imprezy z udziałem gwiazd lekkiej atletyki
zostaną rozegrane najbardziej atrakcyjne dla kibiców konkurencje: skok w dal, o tyczce i wzwyż, rzuty kulą, młotem i oszczepem, a także biegi sprinterów i biegaczy na średnich
dystansach. Warto zarezerwować sobie czas między 14.00 a 18.00 – wstęp wolny! Sekcja lekkoatletyczna GKS Piast i Miasto Gliwice zapraszają! Memoriał poświęcony będzie
pamięci zmarłego przedwcześnie wybitnego trenera lekkiej atletyki i wychowawcy młodzieży. To Zenon Sęk wypatrzył i wyszlifował talent młodziutkiej Ewy Gryzieckiej – późniejszej
rekordzistki świata i uczestniczki Igrzysk Olimpijskich. Warto przypomnieć, że jeszcze zanim przebudowano gliwicki stadion piłkarski przy ul. Okrzei, to właśnie tam w okolicach
7 września (czyli daty śmierci Sęka) zjeżdżali się lekkoatleci z Polski i zagranicy. Gliwiczanie mieli okazję zobaczyć na żywo m.in. Irenę Szewińską i Władysława Komara.
– W ostatnich latach kontynuowaliśmy tę tradycję w formie memoriału dla młodzieży szkolnej, łączonego z mistrzostwami Gliwic w lekkiej atletyce. Obecnie, gdy na gliwickim Koperniku mamy nowoczesną arenę lekkoatletyczną z prawdziwego zdarzenia, powracamy do pierwotnej rangi tych zawodów – mówi Wojciech Rutyna, wiceprezes
GKS Piast. Do udziału w gliwickim Memoriale Zenona Sęka zaproszono znane zawodniczki i zawodników z Polski i zagranicy, w tym najbardziej utytułowane nazwiska. Jak
pokazało czerwcowe Grand Prix Gliwic w Lekkiej Atletyce, gwiazdy królowej sportu wyjątkowo cenią sobie gliwicką bieżnię – podobno najszybszą w Polsce i sprzyjającą biciu
rekordów! Dwa dni po memoriale dla seniorów, na arenie przy Syriusza odbędą się pod tym samym szyldem zawody dla juniorów. (fot. A. Ziaja / UM Gliwice)

GTK ponownie zwycięskie

Rozbiła medalowy bank

GTK Gliwice w wyjazdowym spotkaniu towarzyskim pokonało BK Opawę 105:90.
Najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach gości był rezerwowy Payton Henson,
który zdobył 18 punktów. Już w najbliższy piątek reprezentanci Gliwic udadzą się do
Lublina, gdzie rozpoczną zmagania w turnieju czterech drużyn od meczu z HydroTruckiem Radom. W sobotę zmierzą się albo z TBV Startem Lublin, albo MKS-em Dąbrowa
Górnicza – w zależności od piątkowych rezultatów. (fot. GTK Gliwice)

Sonia Lniany, trenerka judo z gliwickiego klubu BJJ Factory, z dwoma medalami
Mistrzostw Świata w Sportach Walki w południowokoreańskim Chungju! Zdobyła
złoto i tytuł Mistrzyni Świata, a także brąz (w kategorii Belt Wrestling). Warto podkreślić, że to drugi złoty medal i tytuł Mistrza Świata wywalczony po multimedaliście
Pawle Bańczyku przez trenera klubu BJJ Factory. Gratulacje! (fot. BJJ Factory)

Królowe boksu w akcji

W Gliwicach trwają Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska kobiet w boksie. To już 14. edycja tej prestiżowej imprezy, która ściąga do miasta znakomite pięściarki. W hali Jasna 31 o
czempionat walczą zawodniczki z kilkunastu krajów (m.in. z USA, Indii, Ukrainy, Kazachstanu, Czech, Niemiec, Senegalu, Słowacji i Grecji), ekipa kadry narodowej Polski i reprezentantki
najlepszych polskich klubów. Najważniejsze spotkania rozgrywane będą od czwartku. Wtedy to rozpoczną się walki ćwierćfinałowe, a dzień później – półfinały. W sobotę zaplanowano
finał mistrzostw. Panie spotkają się na ringu o godz. 18.00. Impreza jest objęta honorowym patronatem prezydenta Gliwic i dofinansowana z miejskiego budżetu. (fot. UM Gliwice)
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sport / kultura
Zostają w Piaście na dłużej!

Dobre wieści z Okrzei! Trener Mistrzów Polski Waldemar Fornalik przedłużył swój kontrakt z Piastem Gliwice, a zawodnikiem Niebiesko-Czerwonych został ponownie Tomasz
Jodłowiec. Ich umowy obowiązują do końca czerwca 2021 r. – Jestem zadowolony z przedłużenia kontraktu. W Piaście stworzono świetne warunki pracy, które pozwalają
w odpowiedni sposób zarządzać drużyną. Dobrze czuję się w Gliwicach i to właśnie tutaj osiągnąłem życiowy sukces w mojej karierze trenerskiej – powiedział Waldemar
Fornalik. Przypomnijmy, że rozpoczął pracę w Piaście pod koniec września 2017 roku. Od tego czasu na ławce trenerskiej Niebiesko-Czerwonych prowadził drużynę w 80
spotkaniach. Pod jego wodzą gliwiczanie zdobyli tytuł Mistrza Polski, a na swoim koncie zanotowali 32 zwycięstwa, 23 remisy i 25 porażek. (fot. piast-gliwice.eu)

Brawo, Milena!

Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet

13-letnia gliwiczanka Milena Ciechanowska (Skarpa Bytom) z II miejscem w Klasyfikacji
Generalnej Pucharu Polski 2019 we wspinaczce na czas! Zapewniła je sobie na wrześniowych zawodach wspinaczkowych w Łodzi, ustanawiając tam swoją „życiówkę”
(8,33 s). Milena trenuje na co dzień w Chwyciarnii Areny Gliwice pod okiem Marka
Chłopasia. Wielkie gratulacje! (fot. archiwum T. Ciechanowskiego)

W najbliższy weekend w Gliwicach nie zabraknie wielkich siatkarskich emocji!
W hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej przy ul. Kaszubskiej 28 odbędzie się
turniej kobiecej siatkówki z udziałem ekstraligowych zespołów Pölkky KUUSAMO
(Finlandia), Zhemchuzhina Polesya Mozyr (Białoruś) i TJ OSTRAVA (Czechy). Stawkę
uzupełni gospodarz zawodów – KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Turniej będzie
rozgrywany na zasadzie każdy z każdym do pięciu setów. Punktacja – jak w meczach
ligowych. Faworytem jest fińska drużyna Pölkky KUUSAMO, która gra w europejskich
pucharach. Emocje gwarantowane. Wstęp wolny! (fot. Pixabay)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Trzy stulecia historii
Kościoły pw. św. Jerzego w Ostropie i Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Łabędach to cenne zabytki
sztuki sakralnej. Z okazji przypadającego w tym roku
300-lecia konsekracji świątyń we wrześniu dowiemy
się nieco więcej na temat tych pięknych budowli.
Kościół pw. św. Jerzego w Ostropie został wybudowany na
miejscu innej świątyni, która została zniszczona podczas wojen
szwedzkich w latach 1655–1656.
Budynek o konstrukcji drewniano-murowanej może się
poszczycić zachowanym barokowym wyposażeniem – amboną,
belką tęczową (z datą 1646, czyli
wykonaną 73 lata przed poświęceniem kościoła!), konstrukcją
głównego ołtarza i prezbiterium.
Miasto Gliwice od lat wspiera
finansowo renowację tej sakralnej perełki.
Kościół nie jest obecnie używany
w celach religijnych, dlatego warto
wziąć udział w obchodach jubileuszu 300-lecia konsekracji kościoła
w niedzielę 22 września. O godz.
16.45 o historii świątyni opowie

8

ks. Michał Wilner, proboszcz.
Później głos zabierze Ewa Pokorska-Ożóg, miejski konserwator
zabytków, a wykład wygłosi ks.
dr hab. Piotr Górecki z Uniwersytetu Opolskiego. Na zakończenie
zaplanowano spektakl Teatru A pt.
„Poranek” (godz. 18.15).
Podczas obchodów będzie także
promowana książka o kościele
pw. św. Jerzego – „Bene ordinata
et eleganter picta. Kościół św.
Jerzego w Gliwicach-Ostropie
(1667–1719–2019)”. Okazja,
żeby zajrzeć do wnętrza świątyni,
będzie także w poniedziałek 16
września. W ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego po
ostropskim kościele będzie oprowadzać Antonia Żaba. Zwiedzanie
możliwe jest w dwóch grupach
– o godz. 15.00 i 16.00.

Drugą świątynią, która w tym roku
świętuje 300-lecie konsekracji, jest
kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach
(ul. Staromiejska 25). Co ciekawe,
ten budynek został zbudowany
w XV wieku – wprawne oko
wypatrzy późnośredniowieczne
gotyckie sklepienia. W latach
1716–1719 z inicjatywy rodu von
Welczeck kościół został rozbudowany. O rodzinie von Welczeck

przypomina kamienny rodowy
herb nad wejściem głównym
i inskrypcja na chrzcielnicy stojącej
w pobliżu rodzinnego grobowca.
Warto także przyjrzeć się kamiennej rzeźbie Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII wieku
(w niszy, nad głównym wejściem).
Do końca września w pobliżu kościoła można oglądać wystawę
planszową prezentującą niezwykłą

architekturę łabędzkiej świątyni.
Muzeum w Gliwicach przygotowało także specjalny folder, w którym są opisane szczegóły wyposażenia i wystroju kościoła. Można
go kupić w kościele, Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) i Zamku
Piastowskim (ul. Pod Murami 2).
Ekspozycję i publikację opracowała Anna Kwiecień, historyk sztuki
z gliwickiego muzeum. 

(mm)
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Nie czekamy, głosujemy!

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach GBO 2020?
Weźcie udział w głosowaniu, które potrwa do 23 września.
Do głosowania skierowano 145
projektów zaproponowanych
przez mieszkańców – w tym 140
zadań dzielnicowych (wśród
nich są propozycje z wszystkich
21 gliwickich dzielnic) i 5 zadań
ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy).

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

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
KWOTY DLA DZIELNIC

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

Dzielnica

Kwota na realizację
zadań [w zł]

BAILDONA

304 000

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

BOJKÓW

170 000

294

BRZEZINKA

162 000

255

CZECHOWICE

126 000

74

KOPERNIKA

318 000

1030

LIGOTA ZABRSKA

153 000

208

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

ŁABĘDY
OBROŃCÓW POKOJU
OSTROPA

414 000
217 000
171 000

1503
527
299

POLITECHNIKA

206 000

470

SIKORNIK

372 000

1295

SOŚNICA

477 000

1819

STARE GLIWICE

243 000

653

SZOBISZOWICE

365 000

1259

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

ŚRÓDMIEŚCIE

391 000

1390

TRYNEK

455 000

1710

WILCZE GARDŁO

134 000

117

WOJSKA POLSKIEGO

351 000

1194

WÓJTOWA WIEŚ

230 000

593

ZATORZE

373 000

1300

ŻERNIKI

184 000

361

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

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

5 816 000

–

Więcej informacji szukaj na

Gliwice.eu

zakładka GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. prymasa Stefana
Wyszyńskiego)
2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul.
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)
3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze,
ul. Jasna 31A
4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24

10.Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11.Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12.Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13.Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A
14.Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15.Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16.Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17.Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18.Filia nr 24, ul. Architektów 109
19.Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20.Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21.Biblioforum, ul. Lipowa 1 (CH Forum)
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22.GCOP, Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1/1, I piętro
23.GCOP, Dom Aktywnej Młodzieży,
ul. Barlickiego 3, pokój 21–22
24.GCOP, Strefa Aktywności Społecznej,
ul. Jagiellońska 21

9

Gliwicki budżet obywatelski 2020
WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców trwa do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

400 000

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Remont harcówki

083

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

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

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

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

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

35 000

5.

Rehabilitacja

230

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

12 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
84 600
8000

200 100

PROJEKTY DZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych

5 816 000

Dzielnica Baildona
304 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zabezpieczenie
schronów

057

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

50 600

2.

Place zabaw i sprzęt
dla szkoły

244

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

128 600

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

179 200

Dzielnica Bojków
170 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Spektakle i warsztaty

153

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

15 000

2.

Przejście dla pieszych

197

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła.

20 000

3.

Kurs samoobrony

198

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

15 000

4.

Zagospodarowanie
terenu

210

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

120 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

170 000

Dzielnica Brzezinka
162 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

003

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.

2.

Gimnastyka

117

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Park linowy

229

Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową.

162 000

4.

Parking rowerowy

239

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

23 500

SUMA
10

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych
162 000
6000

353 500
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Dzielnica Czechowice
126 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Festyn

033

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

14 000

2.

Wiata

072

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

100 000

3.

Uporządkowanie terenu

073

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

15 000

4.

Zagospodarowanie terenu

290

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

54 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

183 000

Dzielnica Kopernika
318 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Miejsca postojowe

034

2.

Zajęcia dla seniorów

036

3.

Street workout

4.

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

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

80 000

070

Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.

100 000

Gimnastyka

088

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

5.

Huśtawka

121

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

30 000

6.

Miejsca postojowe

186

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.

150 000

7.

Ławki

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

SUMA

9000
6000

12 000

387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
153 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Skwer

275

Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

100 000

2.

Zajęcia sportowe

277

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

49 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

149 500

Dzielnica Łabędy
414 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

024

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

350 000

2.

Chodniki

054

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

30 000

3.

Plac zabaw

068

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

198 000

4.

Gimnastyka

251

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

12 000

5.

Sygnalizacja
ostrzegawcza

252

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

60 000

6.

Chodnik

253

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

150 000

7.

Zumba fitness

254

8.

Miejsca postojowe

255

9.

Aktywizacja seniorów

256

10.

Street workout

257

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

100 000

11.

Chodnik

259

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

270 000

12.

Siłownia zewnętrzna

261

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

100 000

13.

Tenis stołowy

262

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

16 000

14.

Warsztaty kreatywne

264

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

27 000

15.

Pierwsza pomoc

265

Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.

Krótki opis projektu

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

10 000
96 000
50 700

4800

1 474 500
11
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Dzielnica Obrońców Pokoju
217 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

035

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

217 000

2.

Droga rowerowa

062

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

210 000

3.

Sala gimnastyczna

233

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

57 000

4.

Kurs aktywizacyjny

281

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

12 000

5.

Kurs komputerowy

283

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

30 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

526 500

Dzielnica Ostropa
171 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Lampy solarne

032

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

40 000

2.

Ubrania bojowe

090

Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.

37 100

3.

Siłownia zewnętrzna

177

171 000

4.

Zakup sprzętu

188

5.

Meble ogrodowe

280

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

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

12 500
3000

263 600

Dzielnica Politechnika
206 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Aktywizacja seniorów

110

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

15 300

2.

Spotkania z kulturą

232

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

12 000

SUMA

27 300

Dzielnica Sikornik
372 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

166

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

350 000

2.

Korty

196

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

143 000

3.

Strefa relaksu

288

50 000

4.

Plac zabaw

298

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

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

290 000

833 000

Dzielnica Sośnica
477 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy

12

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Jezdnia

007

Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.

360 000

2.

Plac zabaw

064

450 000

3.

Wydarzenia

122

4.

Chodnik

125

5.

Monitoring

127

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

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
433 400
282 000
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6.

Zatoki postojowe

131

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

320 000

7.

Miejsca postojowe

132

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

61 200

8.

Pumptrack

214

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

250 000

9.

Street workout

215

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

100 000

SUMA

2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
243 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Kurtyna wodna

235

Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.

10 000

2.

Przejście dla pieszych

236

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

20 000

3.

Ćwiczenia dla seniorów

247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.

15 000

4.

Biegi

269

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

5.

Zajecia sportowe

271

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

46 000

6.

Strefa relaksu

272

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

180 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

5000

276 000

Dzielnica Szobiszowice
365 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Gimnastyka

134

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

8300

2.

Wieczorki taneczne

135

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

9000

3.

Chodniki

170

Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja.

170 000

4.

Rozgrywki piłkarskie

171

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.

16 000

5.

Teatrzyki

172

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

6.

Aqua aerobik

181

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

7.

Joga

182

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

8.

Warsztaty taneczne

183

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

9.

Nordic walking

184

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

7000

10.

Kurs samoobrony

190

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

15 000

11.

Zajęcia integrujące

191

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

17 000

12.

Zajęcia dla dzieci

192

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

5600

13.

Plac zabaw

193 + 025

14.

Zajęcia taneczne

15.

Plac zabaw

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

3000
26 000
8200
16 000

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

350 000

204

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

32 000

243

Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7.

317 800

SUMA

1 000 900

Dzielnica Śródmieście
391 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Droga dojazdowa

011

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

290 000

2.

Pijalnia wody

030

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

25 000

3.

Nasadzenia

042

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

30 000

4.

Plac zabaw

067

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

391 000

5.

Street workout

179

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

70 000

6.

Gimnastyka

268

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

10 500

Krótki opis projektu

SUMA
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Przewidywany koszt
projektu w złotych

816 500
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Dzielnica Trynek
455 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

031

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

300 000

2.

Parking

051

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

140 000

3.

Język angielski

085

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

54 000

4.

Warsztaty

086

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

8400

5.

Gimnastyka

091

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

6000

6.

Aqua aerobik

092

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

7.

Zajęcia bokserskie

099

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

8.

Rozgrywki piłkarskie

154

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.

14 000

9.

Sprzęt sportowy

156

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

12 000

10.

Zagospodarowanie
terenu

168

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

165 000

11.

Zieleniec

174

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

30 000

12.

Kompleks
wspinaczkowy

194

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

200 000

13.

Stacja napraw rowerów

195

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

14.

Zajęcia tai-chi

297

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

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
6000

6500
24 000

980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
134 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Nasadzenia

218

Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu.

2.

Zakup sprzętu

219

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

3.

Teatrzyki dla dzieci

220

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

10 000

4.

Wynajem sali

221

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

45 000

5.

Parkingi rowerowe

222

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

23 000

6.

Monitoring

223

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

112 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
50 000
9000

249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
351 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Street workout

087

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

100 000

2.

Gimnastyka

089

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Plac zabaw

115

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

350 000

4.

Droga dojazdowa

136

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

110 000

5.

Zajęcia piłkarskie

137

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

16 000

6.

Plac zabaw

167

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

350 000

7.

Gimnastyka

242

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

7600

8.

Warsztaty kreatywne

273

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

13 000

9.

Pumptrack

279

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

300 000

SUMA
14

6000

1 252 600
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gliwicki budżet obywatelski 2020
Dzielnica Wójtowa Wieś
230 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Remont zjazdu

012

Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83.

50 000

2.

Zagospodarowanie
terenu

056

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

50 000

3.

Karate

163

Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci.

6500

4.

Nasadzenia

234

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

5200

Krótki opis projektu

SUMA

111 700

Dzielnica Zatorze
373 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

026

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

2.

Warsztaty

095

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

3.

Oświetlenie solarne

096

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

50 000

4.

Wykłady

098

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

7 000

5.

Plac zabaw

100

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

150 000

6.

Wieczorki taneczne

102

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

17 000

7.

Nagłośnienie

103

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

35 000

8.

Teatrzyki

104

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

9.

Zajęcia dla dzieci

108

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

20 000

10.

Siłownia zewnętrzna

109

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

60 000

11.

Fitness

116

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

63 000

12.

Warsztaty

164

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

175 500

13.

Kurs samoobrony

165

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

20 000

14.

Warsztaty krawieckie

231

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

45 000

Krótki opis projektu

120 000
7600

3200

SUMA

773 300

Dzielnica Żerniki
184 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

013

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

170 000

2.

Sala gimnastyczna

017

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

96 000

3.

Trasa
rekreacyjno-sportowa

071

Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.

184 000

SUMA

450 000

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

6 216 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie
i zakwalifikowanych do głosowania

12 929 700 zł

www.gliwice.eu
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajduje się więcej informacji na temat GBO
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ogłoszenia / warto wiedzieć

7 mln zł dla gliwickiej onkologii
Gliwickie Centrum Onkologii otrzymało znaczące dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia
na zakup nowego akceleratora liniowego. Kwota 7 mln zł została przyznana w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Przekazanie symbolicznego czeku i podpisanie umowy odbyło
się w Gliwicach z udziałem prof.
Krzysztofa Składowskiego, dyrektora gliwickiego Centrum Onkologii, a zarazem krajowego konsultanta w dziedzinie radioterapii
onkologicznej, oraz wiceministra
zdrowia Macieja Miłkowskiego.

Podczas spotkania poruszono
m.in. kwestię kolejnych planów
inwestycyjnych w gliwickim COI
dotyczących budowy drugiego
budynku klinicznego poświęconego unitom nowotworów piersi,
płuca, przewodu pokarmowego,
ginekologii i urologii. Wspomniano też o pomyśle utworzenia

w przyszłości ośrodka protonoterapii.
Gliwice są jednym z sześciu ośrodków onkologicznych w Polsce, które
uzyskały dofinansowanie na zakup
nowych akceleratorów z Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
(kik)

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

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

Działająca w Gliwicach Fundacja Różyczka zaprasza
osoby niepełnosprawne do
udziału w niezwykłych spotkaniach kawiarnianych.
W ramach dofinansowanego z miejskiego budżetu zadania „Gliwice dla
(nie)pełnosprawnych na 5”, w gliwickich kawiarniach w ostatni czwartek
miesiąca organizowane są spotkania

fot. Pixabay

Spotkajmy się!
dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkową atrakcją kawiarnianych
spotkań są prelekcje przewodnika
na temat Gliwic i Śląska.

a następnie w Cukierni Karmel przy
ul. Zwycięstwa 41 przy poczęstunku
będą kontynuować opowieści o obyczajach Śląska.

Kolejne spotkanie kawiarniane pt.
„Na Śląsku czarnym i zielonym” odbędzie się 26 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach przy
ul. Barlickiego 3. Uczestnicy spotkania
zapoznają się z kulturą regionalną,

Cykl spotkań kończy się 28 listopada. Udział w zajęciach jest
bezpłatny, ale obowiązują zapisy.
Szczegółowe informacje dotyczące
spotkań dostępne są pod numerem
telefonu 516-047-471. 
(mf)

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

PRZYPOMNIENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
O TERMINIE WPŁATY III RATY
ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wydział Przedsięwzięć
Gospodarczych i Usług
Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przypomina
przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2019 roku
upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie
miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni
liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem,
że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30%
opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej
dla danego roku. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie
wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe
zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, pokój
366 (III piętro), tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.
Opłaty można dokonać w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub na rachunek bankowy – nr 03 1050 1230 1000
0022 7694 9514.
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Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.:

Dostawa fabrycznie nowych dwóch sztuk samochodów dostawczych do 3,5 t typu VAN – nr 01 47 2019.
Termin składania ofert:
11 października 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
11 października 2019 r. o godz. 12.00

Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków z COŚ
w Gliwicach, oczyszczalni ścieków w Smolnicy, stacji
zrzutu odpadów (zwanej dalej SZO) na terenie COŚ
w Gliwicach (tj. odpadów powstających z czyszczenia kanalizacji), przepompowni – ul. Nadbrzeżna
w Gliwicach, ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach,
ul. Mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy
ul. Kujawskiej w Gliwicach.
Termin składania ofert:
10 października 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
10 października 2019 r. o godz. 12.00

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

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

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

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebudowy przewodów
kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i C.W.U. wraz z likwidacją nieekologicznych
urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń
łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz
remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kossaka 27 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 16 września 2019 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. o godz. 10.00.

Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice
nr 1, 3, 4, 6, 7 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Kaplicznej 10, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania
z jednoczesną likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe w tych lokalach wraz z wynikającą
z tego przebudową instalacji C.W.U. oraz docieplenie
lokalu nr 7.
Termin składania ofert: 16 września 2019 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 16 września 2019 r. o godz. 10.30.

Remont elewacji ceglanej wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie stropu strychu, piwnic,
wykonanie instalacji odgromowej, modernizacja
klatki schodowej wraz z instalacją domofonową i anteną zbiorczą oraz wykonanie pomieszczeń łazienek
w lokalach mieszkalnych nr 3, 3a i 3b w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztanowej 1, 1A, Urbana 4 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 23 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 września 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją
pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni
i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją pionową
i poziomą ścian piwnic oraz dociepleniem elewacji
oraz stropu nad poddaszem i części dachu.
Termin składania ofert: 23 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 września 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl
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Ogłoszenia
oferty pracy

informacje i obwieszczenia

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

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej
deratyzacji odbędzie się w dniach:

od 15 września 2019 r.
do 15 października 2019 r.

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

Jarmark Bożonarodzeniowy 2019
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących
zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. Planowany termin trwania jarmarku to: 22 listopada –
22 grudnia bieżącego roku.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe
o powierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne,
• program artystyczny (w wybrane przez
organizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia
wysokości stawek dziennych opłaty
targowej),
2. jednorazowa opłata za wynajem domków w wysokości 500,00 zł brutto za
1 domek
3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym
z domków handlowych,
4. prowadzenie sprzedaży ciągłej
w dniach i godzinach wskazanych przez
organizatora (nie będzie możliwości
udostępniania domku tylko w wybrane
dni lub godziny),
5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie
w domkach zapewnianych przez or-

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

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

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta
do 18 października 2019 r.
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Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we
wszystkich nieruchomościach mieszkalnych
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją
powinny zostać także objęte w miarę potrzeb
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki,
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają
deratyzację na własny koszt i we własnym
zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni,
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach,
na strychach, w budynkach gospodarczych itp.
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
W dniach od 15 września do 15 października
2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2019 r. należy zebrać pozostałe
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy
o niebezpieczeństwie zatrucia
i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić
wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia,
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku
do tych osób, które nie wykonają obowiązków
wynikających z niniejszego Obwieszczenia,
nakładane będą mandaty karne, wynikające
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

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

nabór nr KD.210.39.2019.PU-3

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale
Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych
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,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 23 września
2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń
i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

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

oferty pracy

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.)”.

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

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według
ustalonego rozkładu jazdy
i harmonogramu pracy,
obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską,
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D
wraz ze świadectwem
kwalifikacji zawodowej
potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego
lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych
menedżerskich.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

OGŁASZA

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 5 września 2019 r.

● cukiernik/pomoc cukiernika
wykształcenie zawodowe kierunkowe, doświadczenie zawodowe mile widziane,
miejsce pracy: Gliwice, tylko zmiana od
godz. 17.00, wymiar etatu do uzgodnienia
z pracodawcą, w przypadku posiadania
prawa jazdy kat. B – godziny pracy do
uzgodnienia z pracodawcą;

● fakturzysta
wykształcenie średnie, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, zakres
obowiązków: kontakt z klientem, wprowadzanie zamówień do systemu komputerowego, wystawianie faktur, praca
w godz. 11.00 – 19.00 (w pn., śr., czw.)
oraz 8.00 – 16.00 (we wt., pt.), miejsce
pracy: Gliwice;

● mechanik maszyn i urządzeń
technicznych
wykształcenie min. zawodowe techniczne,
min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
uprawnienia spawalnicze, prace ślusarsko-mechaniczne w zakresie utrzymania
ruchu, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice, strefa ekonomiczna;

● rzeźnik wędliniarz
wykształcenie zawodowe, praca na jedną
zmianę, obróbka mięsa, miejsce pracy:
Gliwice;

● mechanik utrzymania ruchu
wykształcenie techniczne, min. 3 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane
uprawnienia G1–SEP, mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie
A2, znajomość rysunku technicznego,

znajomość zagadnień na temat maszyn
i ich funkcjonowania, zakres obowiązków:
zapewnienie ciągłości i sprawności technicznej maszyn produkcyjnych, usuwanie
awarii z zakresu elektroniki, automatyki,
wykonywanie prewencyjnych konserwacji maszyn, trzy zmiany, miejsce pracy:
Gliwice;

● cieśla
wykształcenie zawodowe, 2–3 lata doświadczenia, umowa na okres próbny,
jedna zmiana, miejsce pracy: teren Gliwic;

● zbrojarz
wykształcenie podstawowe/zawodowe,
doświadczenie: brak wymagań, umiejętność zbrojenia ścian, stropów i dachów
stacji transformatorowych, praca w zakładzie produkcyjnym, jedna zmiana, 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.

NIERUCHOMOŚCI
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 nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 1015, Stare Gliwice, położonej w Gliwicach przy
ul. Łabędzkiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Użytki: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
lub w trakcie zabudowy, RIIIb – grunty orne, o pow.
0,1827 ha, księga wieczysta nr GL1G/00046015/9.
Termin przetargu: 24 września 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 515 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 51 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 września 2019 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:

• zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb Sośnica,
zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, o łącznej
powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy
ul. Młodego Górnika 13, stanowiących własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 2 października 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości: 315 000,00 zł*

*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2147 z późn. zm.).

Wadium: 31 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 września 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

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

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 24 h.
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.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od
śródmieścia Gliwic.

Termin przetargu: 7 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 327 200,47 zł,
w tym: 4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wadium: 433 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 października 2019 r.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych
informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,
44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

8 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 229 przy ul. Chorzowskiej, obręb Kolej, o powierzchni
0,1794 ha, KW GL1G/00069805/1.
Cena wywoławcza nieruchomości:
329 000,00 zł
Wadium: 32 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 3290,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działkę nr 229,
obręb Kolej, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 9 lipca
2019 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Właścicielem nieruchomości gruntowej,
obejmującej działkę nr 229, obręb Kolej,
jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania
wieczystego ustanowione zostało do 5 grudnia 2089 r. na rzecz Gminy Gliwice. Działka
nr 229, obręb Kolej, o powierzchni 0,1794 ha,
stanowi teren niezabudowany, graniczący
z budynkami przemysłowymi, o nieregularnym podłużnym kształcie. Położona jest przy
ul. Chorzowskiej. Nieruchomość stanowi teren
użytku oznaczonego symbolem „Bp”. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowane tereny przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe.
W okolicy dostęp do pełnej sieci uzbrojenia
terenu. Warunki podłączenia należy uzgadniać
bezpośrednio z dysponentami sieci.
Skomunikowanie przedmiotowej działki
z ul. Chorzowską powinno odbywać się
zjazdami istniejącymi na działkach sąsiednich, po ustanowionych służebnościach
drogowych.
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki
i wieczystych użytkowników działki nr 229
(arch. 4/42), obręb Kolej, ustanowiona została nieodpłatna i nieograniczona w czasie
służebność drogi po działkach 882 (arch.
4/14) i 884 (arch. 4/22) od ul. Chorzowskiej
do działki nr 231 (arch. 4/23), z jednoczesnym zapewnieniem, że powyższe działki
nr 882 i 884 nie stanowią zorganizowanej
części przedsiębiorstwa.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 387,50 zł
(kwota nieopodatkowana podatkiem VAT,
ustanowiona przed 1 maja 2004 r.) Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku
jej aktualizacji.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r.
w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący
działki nr 229, obręb Kolej, został oznaczony
symbolem 4 UP, co oznacza tereny produkcyjne istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna,
w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 32 900,00 zł w formie pieniężnej,
dokonując przelewu na konto bankowe
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 229, obręb Kolej, imię
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP
firmy, na której rzecz nieruchomość będzie
nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 3 października 2019 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości
zaoferowanej przez oferenta, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy
przetargu nie wygrają – bez możliwości
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji
przetargowej (przed otwarciem przetargu) dowodu wniesienia wadium,
• okazanie komisji przetargowej dowodu
osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku
pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem)
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
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. Akt
notarialny przenoszący prawo własności
nieruchomości powinien być zawarty do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do
7 listopada 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
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
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do poniesienia kosztów notarialnych
i sądowych związanych z nabyciem prawa
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku
od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.
poz. 2204, z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie
zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest
Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice).
2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa w związku z realizacją zadań
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym, w takim przypadku, niepodanie
danych, będzie skutkowało konsekwencjami
przewidzianymi w przepisach prawa,
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie
umowy lub jej wykonanie.
Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać
Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo prawo
nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie będą mogły zostać wykorzystane do
celu, którego zgoda miała dotyczyć.
3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych;
• w przypadku danych zbieranych za zgodą można
również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie danych do momentu
jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane
dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego
administratora danych. Nie dotyczy to jednak
danych 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 dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez
Urząd można się kontaktować korespondencją
e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie
pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu
udzielenia odpowiedzi.
5. Dodatkowe informacje:
a) 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,
b) dane 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,
c) 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)
z 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).
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Ogłoszenia
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. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako
działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 480 000,00 zł*
Wadium: 48 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 4800,00 zł

*Cena nieruchomości, tj. 316 416,00 zł (co stanowi 65,92% ceny)
zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn.
zm.). W pozostałej części, cena nieruchomości, tj. 163 584,00 zł
(co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest z podatku VAT zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek
RIVb – grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księga wieczysta nr GL1G/00014972/2,
• działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, księga
wieczysta nr GL1G/00014972/2.
Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w północnej części
miasta Gliwice, przy ul. Toszeckiej 183 (droga wojewódzka nr 901). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa
mieszkaniowa, drobne punkty handlowo-usługowe.
Nieruchomość zabudowana (w ok. 5%) budynkiem
o charakterze mieszkalno-usługowym oraz budynkiem
gospodarczym. W pozostałej części działki porośnięte
są dziko rosnącą roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami. Teren częściowo ogrodzony. Kształt
działek regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta.
Działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, zabudowana jest budynkiem o charakterze usługowo-mieszkalnym. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym.
Wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek składa
się z lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 65 m2
i lokalu użytkowego o pow. użytkowej 24,7 m2. Stan
techniczny i funkcjonalny ocenia się jako zły. Budynek
został wyłączony z użytkowania. Przedmiotowy budynek w całości położony jest po stronie nieprzekraczalnej linii zabudowy, po której nie jest dopuszczone
wznoszenie budynków. Oznacza to, że w przypadku
rozbiórki budynku nie będzie możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki położony
jest budynek gospodarczy o pow. zabudowy ok. 10 m2,
wykonany z pustaków. Budynek został wyłączony z użytkowania.
Skomunikowanie nieruchomości może odbywać się
zjazdem istniejącym. Z uwagi na fakt, że zjazd zlokalizowany jest w zasięgu oddziaływania skrzyżowania, na
terenie działki może być prowadzona działalność nie
wymagająca dużego ruchu pojazdów. Ewentualna realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one
od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce
nr 204 w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą
ochronną o łącznej pow. gruntu objętej służebnością
wynoszącej 61,57 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej nr w GL1G/00014972/2 w dziale III – elektroniczny
dostęp do treści księgi wieczystych na stronie: https://
ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice Zachód, zlokalizowana jest wiata przystankowa i fragment chodnika
wzdłuż ul. Toszeckiej. W związku z powyższym przed jej
zbyciem zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa na rzecz Miasta
Gliwice, polegająca na prawie korzystania z części nieruchomości niezbędnej do korzystania z wiaty przystankowej oraz jej eksploatacji i modernizacji, o pow. ok. 10 m2.
Ponadto przy wschodniej granicy działki nr 204 znajduje się punkt oświetleniowy wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, będący własnością
firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A., stanowiący element miejskiej sieci oświetleniowej.
Od północy działka nr 204 graniczy z działką nr 418, obręb Czechowice Zachód, stanowiącą rów melioracyjny.
Przyszły właściciel nie może wykonywać żadnych prac
w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również
zakaz zabudowy i grodzenia w odległości 3 m od skarpy.
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren działek przebiegają następujące sieci: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa. Warunki
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt
oraz we własnym zakresie.

Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy
rowerowej nr 9 wzdłuż ul. Toszeckiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód,
położone są na terenie, na którym od 31 maja 2014 r.
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego
„osiedle Czechowice”. Plan uchwalony został przez
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014
z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września
2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 205/1 oraz
przeważająca część działki nr 204 znajdują się na terenie
oznaczonym symbolem 2MNU opisanym jako tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 znajduje się
na terenie oznaczonym symbolami 8ZNW opisanym
jako tereny zieleni niskiej i wysokiej związanej z dolinami cieków wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 3WSc
opisanym jako tereny wód powierzchniowych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do
5MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i pomocnicze,
b) garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
f) obiekty małej architektury;
(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
(…)
b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,
c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondygnacji nadziemnych,
d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi związane z obsługą pojazdów i warsztaty,
(…).
Na ww. terenie 2MNU ustalona została na rysunku
planu nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. planu, ilekroć w planie jest
mowa o „terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – należy przez to rozumieć tereny, na których
funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą występować
samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach”.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW do
18ZNW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
b) mosty i kładki,
c) cieki i zbiorniki wodne,
d) rowy odwadniające,
e) obiekty małej architektury,
f) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WSc do
19WSc obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wody śródlądowe płynące,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.
Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa
„OW” obserwacji archeologicznej. Ponadto obszar
planu położony jest w całości w granicach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 204 i 205/1,
obręb Czechowice Zachód, oraz z uwagi na wyznaczoną
na terenie 2MNU linię zabudowy, a także istniejący
w sąsiedztwie rów melioracyjny, zagospodarowanie
ww. działek zgodnie z planem może być ograniczone.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 listopada 2019 r. o godz.
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności przedmiotowej nieruchomości odbył się
29 lipca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 48 000,00 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,

działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, imię,
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy,
na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice
najpóźniej 13 listopada 2019 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.
6. 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 Gliwicach – w przypadku
pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, należy okazać 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.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19
z 27 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako
niezabudowana działka nr 204 i zabudowana działka
nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, o łącznej powierzchni 0,3932 ha, położonej w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 183, z KW nr GL1G/00014972/2 stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. 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 gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 18 grudnia 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie (przed wyznaczonym
terminem) aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-470/19
z 27 marca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. 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 (t.j. 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. 2204 z późn. zm.).
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 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. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), 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
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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:
a) 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,
b) 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,
c) 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).

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

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

 UL. MASTALERZA 69, lokal nr 9, II piętro, pow. 40,59 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do
gen. remontu

Termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 900,00 zł
Wadium: 5600,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2019 r. od godz. 12.40 do 12.55 (dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 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: 4 października 2019 r.

 UL. RÓŻY LUKSEMBURG 30, lokal nr 1, parter, pow.
47,90 m2 + piwnica: 14,80 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, lokal do gen. remontu
Termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 000,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 10.15 do 10.30 (dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 UL. WIENIAWSKIEGO 14, lokal nr 4, I piętro, pow. 46,66 m2
+ piwnica: 12,74 m2, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka
z WC, lokal do gen. remontu

Termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 600,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 10.40 do 10.55 (dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 10.30 do 10.45, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,
tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 UL. SIEMIŃSKIEGO 29, lokal nr 13, III piętro, pow.
54,22 m2 + piwnica: 6,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
dostęp do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) odbywa się z klatki schodowej, lokal do gen. remontu
Termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
Termin oględzin: 25 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

UŻYTKOWE
 UL. KOZIELSKA 13, garaż nr 2, parter, 1 pomieszczenie,
pow. 15,45 m2, garaż do gen. remontu

Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 10.00 do 10.30, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

 UL. KORCZOKA 47, garaż nr 5, parter, 1 pomieszczenie,
pow. 13,18 m2, garaż do gen. remontu
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
Wadium: 700,00 zł
Termin oględzin: 13 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

 UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, 1 pomieszczenie,
pow. 15,73 m2, garaż do gen. remontu

Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

 UL. KOŚCIUSZKI 20, lokal nr 9a, poddasze, pow. 9,55 m2,
2 pomieszczenia, dostęp do WC (stanowiącego część
wspólną nieruchomości) odbywa się z klatki schodowej,
lokal do gen. remontu
Termin przetargu: 3 października 2019 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 17 900,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 1 października 2019 r. od godz. 12.00 do
12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 września 2019 r.

 UL. CHORZOWSKA 38, lokal nr I, parter, pow. 63,49 m2,
3 pomieszczenia, 3 WC, lokal do gen. remontu
Termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 500,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 8.00 do
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne
są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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Zapraszamy
na muzyczną ucztę
W jesiennej edycji XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej
Improwizowanej All’improvviso usłyszymy trzy bardzo różnorodne koncerty. Gliwickie sceny będą gościć znakomitych europejskich muzyków.
Tego nie można przegapić!

Podczas następnego festiwalowego koncertu, 4 października o godz.
18.30 w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57),
publiczność zaczaruje niesamowita harfistka – Christina Pluhar.
Ze swoim zespołem L`Arpeggiata
wyruszy w muzyczną podróż przez
Morze Śródziemne. Muzycy wykonają utwory z Portugalii, Turcji,
Hiszpanii, Katalonii, Grecji i Włoch.
Tyle słońca na All’improvviso jeszcze nie było!
W Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (ul.
Bojkowska 37) 18 października
o godz. 18.30 rozpocznie się koncert „Mozart & Jazz”. Wystąpią
pianista Marek Bracha i zespół

Capricornus Consort Basel
Atom String Quartet. W „Nowych
Gliwicach” zabrzmi XII Koncert
fortepianowy A-dur Wolfganga
Amadeusa Mozarta. To będzie
zupełnie nowe, pełne improwizacji wykonanie kompozycji klasyka
wiedeńskiego.

Organizatorem XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej
Improwizowanej All’improvviso
jest Towarzystwo Kulturalne Fuga.
Miasto Gliwice zaprasza! 

(mm)

Dzień później – 19 października
– w kościele Marcina Lutra (ul.
Strzelców Bytomskich 9) wystąpi
jeden z najważniejszych czeskich
kwartetów smyczkowych: Zemlinsky Qaurtet. Z muzykami zagra klarnecista Igor Františák. W programie
jest muzyka kameralna Wolfganga
Amadeusa Mozarta, Josepha Haydna i Johannesa Brahmsa.
Na zakończenie festiwalu zaplanowano koncert barokowego tria
Extempore Ensemble. 16 listopada
o godz. 19.00 w kościele Zbawiciela
(ul. Jagiellońska 19) muzycy wykonają między innymi utwory Georga Philippa Telemanna i Jeana-Philippe’a Rameau.

Miriam Feuersinger

fot. Schneider Fotography

Z okazji 100-lecia powstań śląskich
27 września o godz. 18.30 w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni
18) zagra znana gliwickim melomanom {oh} Orkiestra Historyczna
pod batutą świetnego klarnecisty
Lorenza Coppoli. Wykonają utwory XVIII-wiecznego kompozytora
pochodzącego ze Śląska – Jakuba
Gołąbka.

fot. materiały organizatora

26 września o godz. 18.30 na
Scenie Bajka w kinie Amok (ul.
Dolnych Wałów 3) zabrzmi muzyka
Christopha Graupnera. Na ogromny dorobek muzyczny kompozytora
składa się między innymi ponad
1400 kantat. Właśnie te formy weźmie na muzyczny warsztat wokalny
duet Miriam Feuersinger (sopran)
i Franz Vitzthum (kontratenor).
Znakomitym młodym śpiewakom
będzie towarzyszyła szwajcarska
orkiestra Capricornus Consort
Basel, specjalizująca się w muzyce
barokowej.

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 12 września

■■ godz. 21.00: Yumi Ito & Szymon Mika Duo – koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, Śląski
Jazz Club (ul. Siemińskiego 22)

piątek 13 września

■■ godz. 19.30: Latino Dance Night – warsztaty taneczne, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

sobota 14 września

■■ od godz. 10.00: turniej V:TES Gliwice by Night –
rozgrywki RPG, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek
4–5)
■■ godz. 10.00: zwiedzanie Wydziału Elektrycznego
Politechniki Śląskiej z Ewą Pokorską-Ożóg w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej (ul. Krzywoustego 2)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Wyszywany Hasior” – warsztaty krawieckie, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów
8a)
■■ godz. 14.30: „Bajki nieBajki. Opowieści z całego
świata” – głośne czytanie i warsztaty plastyczne,
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ od godz. 14.30: Szum na Wodnej – warsztaty, pokaz mody i koncerty, ul. Wodna
■■ godz. 15.00: 750-lecie powstania dzielnicy Bojków, Szkoła Podstawowa nr 8 w Gliwicach (ul.
Spacerowa 6)
■■ godz. 18.30: Il Volo – koncert popoperowy, Arena
Gliwice (ul. Akademicka 50)
■■ godz. 18.30: Moskwa, Redakcja, Bunkier – koncerty punkowe, klub Spirala (Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

niedziela 15 września

■■ godz. 11.00 i 13.00: czwarty sezon „Pamiętnika
Florki” – projekcje bajek w ramach Dziecięcego
Salonika Filmowego, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 12.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza –
koncert z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny”, park
Chopina
■■ godz. 19.00: Gliwicka Orkiestra Kameralna, Affabre (Concinui) – The Chamber Singers – koncert
z cyklu „Na pożegnanie lata”, park Chopina
■■ godz. 19.00: pokaz filmu 3D i projekcja „Dzisiejszych czasów” (reż. C. Chaplin) z muzyką na
żywo Łukasza Marciniaka w ramach festiwalu
elektrONarracje, ruiny teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)

poniedziałek 16 września

■■ godz. 15.00 i 16.00: zwiedzanie kościoła pw. św.
Jerzego w Ostropie z Antoniną Żabą w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, kościół
pw. św. Jerzego w Ostropie (ul. Piekarska 13)
■■ godz. 17.00: „Opera w plenerze” – wykład Lilianny Czajkowskiej z cyklu „Opera nie gryzie”, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

WTORek 17 września

■■ godz. 18.30: „Wilk w psiej skórze? Fakty i mity na
temat psów” – wykład Olimpii Kłosińskiej, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

środa 18 września

{oh} Orkiestra Historyczna
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fot. M. Hałas

■■ godz. 16.30: „Zwierzęta z liści” – warsztaty plastyczne z cyklu „Jesienne inspiracje w Biblioforum”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,
ul. Lipowa 1)
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