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ZDROWIE

Dla pacjentów w wieku 18–39 lat, którzy zachorowali na nowotwór złośliwy przed 
ukończeniem 18. roku życia, w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach uru-
chomiono – we współpracy z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii 
i hematologii dziecięcej dla województwa śląskiego – pierwszą w Polsce Poradnię 
Onkologiczną dla Młodych Dorosłych.

Pacjenci są do niej kierowani głów-
nie przez lekarzy prowadzących 
z oddziałów onkologii i hemato-
logii dziecięcej, ale sami również 
mogą zapisać się na wizytę. 

– W Poradni Onkologicznej dla 
Młodych Dorosłych odbywają 
się wizyty kontrolne, których 
celem jest monitorowanie stanu 
zdrowia, m.in. późnych powikłań 
zastosowanego leczenia onko-
logicznego, a także profilaktyka 
nowotworowa. Zajmuje się tym 
zespół, w którego skład wchodzą: 
onkolodzy kliniczni i radiotera-
peuci, hematolodzy, endokry-
nolodzy, kardiolodzy, neurolog, 
ginekolog, laryngolog, okulista, 
neurologopeda i psycholog – wy-
jaśnia lek. med. Katarzyna Drosik-
-Rutowicz z I Kliniki Radioterapii 
i Chemioterapii Narodowego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach, 

członek zespołu poradni, która 
działa w strukturze Zakładu Ra-
dioterapii.

Termin wizyty trzeba 
uzgodnić telefonicznie!

Ustala się go z koordynatorem, 
Agnieszką Szczyrbą, pod nr. tel. 
784-981-893, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00–14.30. 
W sytuacji, gdy pacjent jest „prze-
kazywany” przez ośrodek pedia-
tryczny, konieczne jest ustalenie 
pierwszej wizyty w poradni co 
najmniej miesiąc przed ukończe-
niem przez pacjenta 18. roku życia 
– z uwagi na konieczność ustalenia 
dalszego leczenia lub obserwacji, 
w tym zarezerwowania terminów 
badań obrazowych. 

Kontrole w poradni odbywają się 
zgodnie z harmonogramem okre-

ślonym w wytycznych Polskiej Unii 
Onkologii i Europejskiego Towa-
rzystwa Onkologii Klinicznej – do  
5 lat od zakończenia leczenia onko-
logicznego, a następnie raz w roku 
przez kolejne 5 lat i raz na 2 lata do 
ukończenia 39. roku życia. W razie 
konieczności kontynuacji leczenia 
onkologicznego lub rozpoznania 
progresji choroby, dalsze leczenie 
prowadzone jest w Zakładzie 
Radioterapii lub w odpowiedniej 
klinice narządowej Narodowego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach. 

Młodzi dorośli mają 
utrudniony dostęp do 
opieki onkologicznej

Poradnia Onkologiczna dla 
Młodych Dorosłych powstała 
z inicjatywy prof. Krzysztofa Skła-
dowskiego, dyrektora gliwickiego 
oddziału NIO i jednocześnie kon-

sultanta krajowego w dziedzinie 
radioterapii onkologicznej oraz 
prof. Tomasza Szczepańskiego, 
rektora Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, 
a zarazem śląskiego konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie on-
kologii i hematologii dziecięcej 
oraz przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Onkologii i Hema-
tologii Dziecięcej. Poradnia ma 
ułatwić dostęp do opieki onkolo-
gicznej pacjentom, którzy przed 
ukończeniem 18. roku życia byli 
diagnozowani i leczeni w dziecię-
cych oddziałach onkologicznych 
i hematologicznych, ale jako 

dorośli nie mogą już pozostawać 
pod ich opieką. Niestety, nie za-
wsze są oni płynnie przekazywani 
do ośrodków onkologicznych dla 
dorosłych. Po osiągnięciu pełno-
letności wielu z nich pozostaje 
bez opieki, co pogarsza efekty ich 
dotychczasowego leczenia.

Obecnie do gliwickiej poradni 
kierowani są pacjenci z trzech 
śląskich szpitali pediatrycznych, 
zlokalizowanych w Katowicach, 
Chorzowie i Zabrzu. Do tej pory 
zapisało się około 30 osób.

 (NIO/kik)

Z nastaniem Nowego Roku w Gliwicach przestała 
działać jedyna w mieście i powiecie poradnia cho-
rób zakaźnych, funkcjonująca od długiego czasu 
przy prywatnym szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa). 
Władze lecznicy poinformowały pacjentów o pla-
nowanym zamknięciu niespodziewanie, tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia. W trosce o zdrowie 
mieszkańców, lukę w tej dziedzinie postanowił wy-
pełnić prowadzony przez Miasto Gliwice Szpital 
Miejski nr 4.

 – Mając na uwadze bezpieczeń-
stwo i zdrowie mieszkańców 
oraz świadomość, jak bardzo 
potrzebne jest funkcjonowa-
nie poradni chorób zakaźnych 
w Gliwicach, wsparliśmy Szpital 
Miejski nr 4 w staraniach o uru-
chomienie tego typu placówki 
w jego strukturach. Liczymy na 
konstruktywny przebieg rozmów 
w tej kwestii z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia i pozytywną od-
powiedź NFZ. Naszym celem jest 
możliwie jak najszybsze otwarcie 
nowej poradni chorób zakaźnych 
w wyremontowanej przed dwo-
ma laty siedzibie przyszpitalnych 
specjalistycznych poradni Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Zygmunta Starego 19 – mówi 

Ewa Weber, zastępczyni prezy-
denta Gliwic odpowiedzialna 
m.in. za sferę funkcjonowania 
opieki zdrowotnej w mieście.

Prezes Szpitala Miejskiego nr 4 
Przemysław Gliklich już 30 grudnia 
zgłosił do NFZ gotowość urucho-
mienia poradni chorób zakaźnych. 
Narodowy Fundusz Zdrowia zaj-
muje się tym wnioskiem w trybie 
pilnym – trwa kompletowanie do-
kumentacji. Na rzecz gliwickiej „4” 
pozytywnie przemawia fakt, że 
w czasie pandemii koronawirusa 
lecznica ta pełniła rolę szpitala 
zakaźnego. Stawia to ten podmiot 
jako wiarygodnego i rzetelnego 
usługodawcę w zakresie chorób 
zakaźnych.

Poradnia chorób zakaź-
nych zniknęła z oferty 
szpitala VITO-MED po 
niemal dwóch dekadach 
funkcjonowania. 
Decyzja szpitala w tej 
sprawie jest ostateczna 
i podyktowana 
reorganizacją lecznicy.

– Spółka VITO-MED od 1 stycznia 
2023 roku nie będzie realizowała 
świadczeń w rodzaju ambulatoryj-
na opieka specjalistyczna w części 
dotyczącej świadczeń w zakresie 

chorób zakaźnych wraz z zakresem 
skojarzonym. Spółka, za porozu-
mieniem stron, rozwiązała w tym 
zakresie umowę z NFZ – poin-
formowała Miasto Gliwice Anna 
Czagan, prezes szpitala VITO-MED. 
– Decyzja jest podyktowana wzglę-
dami organizacyjnymi, w szczegól-
ności prowadzoną reorganizacją 
szpitala, który przede wszystkim 
będzie skupiać się na komplekso-
wym leczeniu pacjentów ze scho-
rzeniami neurologicznymi, w tym 
pacjentów po udarach – doprecy-
zowała prezes VITO-MEDU.

Około 1100 dotychczasowych 
pacjentów poradni zakaźnej 
z ul. Radiowej zostało przekie-
rowanych do dalszego leczenia 
w najbliższych placówkach 
w regionie – w Bytomiu, Rudzie 
Śląskiej i Świętochłowicach. 
Przypomnijmy, że w całym woje-
wództwie śląskim działa obecnie 
11 tego typu podmiotów leczni-
czych przeznaczonych dla osób 
dorosłych oraz 2 przeznaczone 
dla dzieci. 

 (kik)
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W trosce o bezpieczeństwo gliwiczan

Pierwsza w Polsce Poradnia Onkologiczna  
dla Młodych Dorosłych
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WYDARZENIA

Jest jednym z pierwszych absolwentów automatyki na Politechnice Śląskiej. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał m.in. w Libii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Algierii czy Chinach. Dziś stwo-
rzona przez niego firma zatrudnia ponad 1000 pracowników – w tym przeszło 600 inżynierów –  
w 15 miejscach na świecie, a w swoim dorobku ma ponad 3500 projektów zrealizowanych w przeszło 70 kra-
jach. Brunon Gabryś – założyciel i wiceprezes firmy AIUT został tegorocznym laureatem nagrody Gliwicki Lew.
Gliwicki Lew to statuetka przyzna-
wana przez Prezydenta Miasta 
Gliwice liderom przedsiębiorstw 
oraz instytucji, którzy dzięki swo-
jej pasji, wiedzy i zaangażowaniu 
osiągnęli sukces. W tym roku 
został nią uhonorowany Brunon 
Gabryś, założyciel i wiceprezes 
firmy AIUT. Uroczyste wręczenie 
nagrody odbyło się w czwartek,  
5 stycznia, w Arenie Gliwice.

– Brunon Gabryś był jedną 
z osób, która na początku lat 90. 
zmieniała charakter gospodarczy 
naszego miasta. Korzystając ze 
swojego wykształcenia i wiedzy, 
założył firmę, która rozwijała się 
równolegle z rozwojem Gliwic 
– początkowo współpracując 
z przemysłem cementowym 
i hutnictwem, by później dosko-
nale wpasować się w otoczenie 
biznesowe jednej z kluczowych 
dla naszego miasta nowych branż 
– przemysłu samochodowego. 
Firma AIUT znalazła się wśród 
tych przedsiębiorstw, które nie 
tylko wytrzymały konkurencję 
zachodnich firm, ale również 
wykorzystały możliwości, jakie 
stworzyło wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. AIUT jest jed-
nak nie tylko jedną z tych firm, 
dzięki którym możemy mówić 
„Gliwice – przyszłość jest tu”. 
AIUT jest firmą, która dosłownie 
wyrosła z przysłowiowego ga-
rażu, a dzisiaj jest przedsiębior-
stwem globalnym, działającym 
w branży najnowocześniejszych 
rozwiązań – mówił prezydent 
Gliwic, Adam Neumann.

– Dziękując za wyróżnienie, chcę 
podkreślić, że traktuję je jako wy-
różnienie całego zespołu firmy 
AIUT. Biznes w naszej branży to 
gra zespołowa i sukces jest za-
sługą wszystkich pracowników. 
(…) Słyszałem kiedyś taką opinię, 
że najważniejszym, a właściwie 
jedynym, zadaniem szefa firmy 
jest stworzenie dobrej atmosfery 
– no więc może mi się to udało. 
Resztę zrobiły koleżanki i koledzy 
– powiedział Brunon Gabryś, lau-
reat nagrody Gliwicki Lew 2022.

Brunon Gabryś jest jednym 
z pierwszych absolwentów 
automatyki na Politechnice Ślą-
skiej. Swoje pierwsze zawodowe 
szlify zdobywał m.in. w Instytu-

cie Informatyki Teoretycznej 
i Stosowanej PAN, a następnie 
w kolejnych hutach, cementow-
niach i zakładach przemysłowych 
w Libii, we Włoszech, ZSRR, 
Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, Algierii czy Chinach, gdzie 
zajmował się oprogramowaniem 
systemów automatyki lub uru-

chamianiem produkcji. Decyzję 
o założeniu własnej działalności 
podjął po powrocie do Polski, na 
początku lat 90. Stworzona przez 
niego firma AIUT działa już od 31 
lat, dostarczając na rynek euro-
pejski i światowy kompleksowe 
rozwiązania z zakresu automa-
tyzacji i robotyzacji procesów 

produkcyjnych, IT oraz Przemy-
słowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Narodziny  
giganta

Firma AIUT docelowo miała 
zajmować się kompleksową in-
tegracją systemów automatyki 
i elektryki przemysłowej. Począt-
kowo realizowała zlecenia dla 
przemysłu cementowego i hut-
nictwa, następnie dla przemysłu 
samochodowego. Wejście Polski 
do Unii Europejskiej ułatwiło 
relacje z zagranicznymi klienta-
mi oraz spowodowało napływ 
nowych inwestycji. W 2008 roku 
firma przeniosła się do nowej 
siedziby w Strefie Ekonomicznej 
przy ul. Wyczółkowskiego 113 
w Gliwicach, gdzie działa do dziś.

– Z firmy garażowej staliśmy się 
firmą wielogarażową. Równo-
legle do działalności integra-
torskiej szukaliśmy możliwości 
rozwoju własnych produktów. 
Skoncentrowaliśmy się na 
najbardziej masowych zasto-
sowaniach: zdalnym odczycie 
liczników ciepła i gazu oraz mo-
nitoringu poziomu gazu w zbior-
nikach LPG. Oczywiście nie było 
to łatwe. Faktyczne sukcesy 
zaczęliśmy odnosić dopiero po 
wejściu na rynek międzynarodo-
wy – opowiadał Brunon Gabryś.

Było to możliwe dzięki udziałowi 
w międzynarodowych konferen-
cjach i targach, podczas których 
firma pozyskiwała kolejnych 
klientów – zarówno z Europy, 
jak również Indii, Kataru czy 

Omanu. W odpowiedzi na dy-
namiczny rozwój branży oraz 
rosnące zapotrzebowanie AIUT 
od kilkunastu lat rozwija dział 
robotyki, ukierunkowany na bu-
dowę maszyn. Zajmuje się także 
projektowaniem i produkcją 
autonomicznych pojazdów dla 
transportu technologicznego. 
Poszukiwanie nowych kierun-
ków rozwoju, angażowanie się 
w nowoczesne technologie oraz 
wychodzenie na rynek globalny 
– to główne założenia strategii 
biznesowej firmy AIUT, której 
spółki zależne działają w Chinach, 
Stanach Zjednoczonych, Indiach, 
Niemczech, Rumunii czy Kana-
dzie. Jak zapowiada jej założyciel 
– w planach są już kolejne.

– Żadna strategia nie zastąpi 
jednak ludzi, którzy są najwięk-
szą wartością naszej firmy. Zbu-
dowanie blisko 1000-osobowego 
zespołu było najważniejszym 
i zarazem najtrudniejszym za-
daniem, które udało nam się 
zrealizować. Nasi pracownicy to 
głównie absolwenci Politechniki 
Śląskiej i lokalnych szkół, miesz-
kańcy Gliwic i regionu. Dzięki 
nim jesteśmy związani z naszym 
miastem i to z nim wiążemy na-
szą przyszłość – podsumował 
Brunon Gabryś.

Podczas uroczystości Związek 
Polskich Artystów Plastyków 
– Okręg Gliwicko-Zabrzański 
przekazał na ręce laureata obraz 
autorstwa Anatola Martyniuka 
„Gliwice I”, stworzony w ramach 
XIII Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego „Moje Miasto” – 
Gliwice 2022.   (ml)

Brunon Gabryś  
Gliwickim Lwem 2022

Wieczór uświetnił koncert uczniów, wychowanków i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwicach.
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WAŻNE

Osoby bezdomne są najbardziej narażone na negatywne skutki niskich temperatur. 
Dlatego, jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Straż Miejska i orga-
nizacje pozarządowe pomagają im przetrwać trudne zimowe miesiące. Gdy widzimy 
osobę potrzebującą wsparcia, warto skierować ją po pomoc w odpowiednie miejsce. 

Informacje na temat pomocy ofe-
rowanej przez różne placówki za-
pewniające schronienie oraz pla-
cówki wsparcia doraźnego można 
uzyskać m.in. pod wojewódzkim 
całodobowym numerem pomocy 
dla osób bezdomnych 987. Osoby 
bezdomne i mieszkańcy zgłasza-
jący konieczność udzielenia im 
pomocy mogą kontaktować się 
także z dyżurnym Straży Miejskiej 
pod bezpłatnym i całodobowym 
numerem interwencyjnym 986. 

Gliwiccy strażnicy miejscy re-
gularnie sprawdzają miejsca 
przebywania osób bezdomnych 
i w razie potrzeby prowadzą czyn-
ności interwencyjne. Od początku 
listopada przeprowadzili 141 ta-
kich kontroli. W tym czasie przy-
jęli też od gliwiczan 89 zgłoszeń 
dotyczących osób bezdomnych. 
Dostarczają też osobom bezdom-
nym gorącą herbatę, organizują 
dla nich w Straży Miejskiej zbiórki 
odzieży, obuwia i kołder.

Wsparcie w Gliwicach 
oferują pracownicy 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej, którzy 
stale współpracują  
ze Strażą Miejską  
oraz Policją.

Szeroką ofertę pomocy dla bez-
domnych ma gliwicki Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Pierwszy 
kontakt można nawiązać pod 
całodobowym nr. telefonu 693-
346-323, działającym od listopada 
do marca, a obsługiwanym przez 
pracownika Zespołu pracy so-
cjalnej i usług ds. bezdomności 
i zagrożenia bezdomnością OPS. 
Dzięki niemu można uzyskać infor-
macje na temat schronienia oraz 
pomocy doraźnej, a także o róż-
nych innych dostępnych formach 
pomocy dla osób bezdomnych. 

Osoby szukające wsparcia lub 
chcące poinformować o potrzebie 
udzielenia pomocy osobie bez-
domnej mogą zgłosić się także na 
ul. Bojkowską 20 bezpośrednio 
do Zespołu pracy socjalnej i usług 

ds. bezdomności i zagrożenia 
bezdomnością w OPS lub za-
dzwonić pod numer 32/232-09-04  
lub 32/401-03-51 – w poniedział-
ki w godz. od 9.00 do 11.00, we 
wtorki, środy i piątki w godz. od 
8.00 do 10.00 oraz w czwartki 
w godz. od 13.00 do 15.00.

Osoby potrzebujące 
mogą korzystać  
m.in. z ogrzewalni,  
darmowych posiłków 
czy odzieży. Niektóre 

formy pomocy  
wymagają kontaktu  
z pracownikiem  
socjalnym OPS  
i skierowania, inne są 
dostępne od razu.

Podstawowe informacje dotyczą-
ce pomocy osobom bezdomnym 
można znaleźć na stronie Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
 (mf)

Zwróć uwagę  
na potrzebujących!

FORMY POMOCY NIEWYMAGAJĄCE KONTAKTU  
Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM OPS I SKIEROWANIA 

SCHRONIENIE 

ŻYWNOŚĆ I ODZIEŻ

Osoby pozbawione dachu nad głową mogą uzy-
skać schronienie w miejskiej Ogrzewalni przy 
ul. Noakowskiego 1, prowadzonej na zlecenie Miasta przez Dom 
Dziennego Pobytu „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej, w której jest  
30 miejsc: 25 dla mężczyzn i 5 dla kobiet. Do dyspozycji są dwa pomieszczenia 
z krzesłami z dostępem do oddzielnych łazienek. Jest też kącik kuchenny, 
w którym można przygotować m.in. gorący napój. Pracownicy placówki 
dokładają wszelkich starań, by osoby, które tam trafiają, mogły bezpiecznie 
przeczekać najmroźniejsze dni i noce w godnych warunkach. Od października 
do kwietnia ogrzewalnia czynna jest całodobowo (z przerwą techniczną 
od godz. 10.00 do 12.00), a od maja do września w godz. od 18.00 do 
8.00 (tel. 519-76-11-37). 

Pomoc w formie żywności/odzieży oferują: 
• Gliwicki Bank Żywności prowadzony przez Stowarzy-

szenie Chrześcijańskie „Samarytanin”,  ul. Anny Jagiellonki 48 
w Łabędach – punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki od godz. 14.30 
(665-644-729, 604-195-016); 

• Oddział PCK , ul. Wrocławska 16, czynny od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.30 do 13.00 – zapewnia pieczywo (wydawane od godz. 9.00) 
oraz odzież i obuwie (wydawane od godz. 10.00 do 12.00). 

• Caritas Diecezji Gliwickiej, ul. Ziemowita 2, tel. (32) 230-78-70 – wydawanie 
żywności: pn., śr., godz. 7.00-15.00; 

• Darmową odzież i obuwie można pozyskać również z wieszaków wy-
stawionych m.in. przed Izbą Wytrzeźwień przy ul. Okopowej i Centrum 
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25. 

JADŁODZIELNIE

Każdy, kto ma nadmiar żywności, a chce się nią po-
dzielić z osobami potrzebującymi, może ją zostawić 
w działających na terenie Gliwic jadłodzielniach:
• przy ul. Barlickiego 3 (wejście od strony parkingu 

otwartego od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 21.00) 
• przy Parku Handlowym Arena (przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego).

FORMY POMOCY WYMAGAJĄCE KONTAKTU 
Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM OPS I SKIEROWANIA

Warto skorzystać ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i skontaktować się z tą miejską jednostką. 
Tam można otrzymać skierowanie – na pobyt w schroniskach lub inną pomoc świadczoną w ramach 
ustawy o pomocy społecznej. W tym celu należy zgłosić się do Zespołu nr 3 ds. świadczeń OPS przy  
ul. Ziemowita 1 (pok. 5, tel. 32/337-11-81) w poniedziałki w godz. od 9.00 do 11.00, we wtorki, środy 
i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 lub w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00. 

• Bezdomni mężczyźni mogą uzyskać wsparcie w schronisku prowadzonym przez 
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta przy ul. św. Brata Alberta 63 w Gliwicach, w którym przebywać 
może 67 mężczyzn posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gliwicach (tel. 32/232-94-61). 

• Bezdomni mężczyźni mogą korzystać również ze Schroniska św. Brata Alberta przy ul. Traugutta 6, 
dysponującego miejscami dla 60 osób (tel. 504-687-244).

• Bezdomne kobiety mogą z kolei znaleźć schronienie w schronisku prowadzonym przez Fundację 
„Zacisze Grażyny” przy ul. Leśnej 4 w miejscowości Niewiesze, w którym zapewniono 11 miejsc dla 
osób posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gliwicach (tel. 883-263-153). 

• Osoby bezdomne (kobiety i mężczyźni), które wymagają wsparcia placówki z usługami opiekuń-
czymi, mogą korzystać z miejsc pobytu w ramach umowy zawartej przez miasto z Chrześcijańskim 
Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu (ul. Sportowa 136, 
tel. 32/425-92-34). Może tam przebywać 28 osób posiadających ostatnie stałe zameldowanie 
w Gliwicach.

SCHRONIENIE 

ŻYWNOŚĆ

KĄPIEL I HIGIENA

Potrzebujący mogą korzystać z doraźnej pomocy żywnościowej świadczonej przez 
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Wrocławskiej 16 (tel. 32/231-70-68). Punkt 
czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 13.00, zapewnia też osobom posiadającym skierowanie 
jednorazową paczkę żywnościową. 
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS, potrzebujący mają 
do dyspozycji cztery punkty wydawania gorących posiłków: przy ul. Daszyńskiego 2, przy ul. Anny 
Jagiellonki 1, przy ul. Błogosławionego Czesława 5 oraz przy ul. Stabika 9. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z kąpieli w Punkcie Higieny mieszczącym się przy  
ul. Okopowej 6 mogą zgłaszać się po skierowanie do pracownika socjalnego przy ul. Bojkow-
skiej 20 (tel. 32/232-09-04): w poniedziałki od godz. 9.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 16.30,  
we wtorki, środy i piątki od 8.00 do 10.00, w czwartki od 13.00 do 15.00.  
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Możliwość kąpieli: od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00 o stałych porach – godz. 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00.
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„Nowe technologie w każdym wieku” to pierwszy współfinansowany ze środków unijnych międzynarodowy projekt 
edukacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach. Jest przeznaczony dla wykładowców UTW i osób kierujących tym 
stowarzyszeniem. Nakierowany m.in. na lepsze poznanie i skuteczniejsze wykorzystywanie potencjału edukacji cyfrowej 
w nauczaniu osób dorosłych, będzie realizowany od stycznia do końca lipca.
Jak pokazała pandemia COVID-19, 
dostęp do nowych technologii po-
maga dać wszystkim równe szanse, 
wspierając nie tylko możliwości kon-
taktowania się poprzez platformy 
komunikacyjne, ale też uczenia się 
online czy prowadzenia zdalnej pra-
cy bez względu na odległości. Dalsze 
rozwijanie kompetencji cyfrowych, 
szczególnie wśród osób dojrzałych, 
jest dzisiaj koniecznością, aby niko-
go nie pozostawić w tyle. 

– Technologie informacyjno-ko-
munikacyjne są bardzo ważnym
elementem wzbogacającym
kształcenie osób starszych. Mając 
to na uwadze, przygotowaliśmy we 
współpracy z grecką organizacją
KNOWLEDGE HEALTH & EDUCA-

TION międzynarodowy projekt edu-
kacyjny skupiony na poznawaniu 
przez wykładowców i osoby prowa-
dzące zajęcia na UTW najnowszych 
narzędzi ICT wraz z rozwijaniem tak 
koniecznej we współczesnych cza-
sach znajomości języka angielskie-
go – mówi Aleksandra Podkańska, 
koordynator projektu z ramienia 
UTW Gliwice. 

Unijna dotacja pozwalająca na 
7-miesięczną realizację edukacyj-
nego przedsięwzięcia wyniosła ok. 
58 tys. euro. Dzięki tej puli środków 
zostanie zorganizowany wiosenny 
program przygotowawczy, obej-
mujący m.in. intensywne kursy 
językowe, a także dwa czerwcowe, 
10-dniowe wyjazdy szkoleniowe 

dla dwóch grup uczestników do 
ośrodka w Tolo Argolidas w Grecji. 
Wiedza i doświadczenie zgroma-
dzone w ramach projektu zostaną 
włączone do planu dalszej pracy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gliwicach.

– Na potrzeby realizacji projektu
został przygotowany regulamin
rekrutacji uczestników, który
określa kryteria oraz zasady wery-
fikacji udziału chętnych – zaznacza
Aleksandra Podkańska. Regulamin 
wraz z pozostałymi niezbędnymi
dokumentami można pobrać ze
strony utwgliwice.wordpress.com
(zakładka Erasmus+). W projekcie 
weźmie udział maksymalnie 22
uczestników. (kik)

Trzy agregaty prądotwórcze, śpiwory, ubrania i żywność są w drodze 
do Lwowa. Gliwice wspierają ukraińską uczelnię techniczną, której 
kadry po 1945 roku przyczyniły się do powstania Politechniki Śląskiej. 

PomagaMY. Gliwice solidarne 
z Politechniką Lwowską

Pierwszy europejski projekt UTW Gliwice
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15 grudnia gliwiccy radni na wniosek Pre-
zydenta Miasta jednogłośnie zadecydowali 
o udzieleniu pomocy rzeczowej najwięk-
szej w zachodniej Ukrainie szkole wyższej
– Politechnice Lwowskiej. Reakcja miasta
to odpowiedź na apel o przekazanie genera-
torów prądu, które zasilą kotłownie uczelni. 
Z powodu przerw w dostawach energii
w ogarniętym wojną kraju normalna praca 
uczelni jest niemożliwa. Brak ogrzewania
zimą zagraża także najstarszym, zabytkowym 
budynkom uczelni, które czekają na decyzję 
o wpisaniu na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.

Aby wesprzeć środowisko Politechniki 
Lwowskiej, pracownicy Urzędu Miejskie-
go i miejskich jednostek organizacyjnych 
przed Bożym Narodzeniem zorganizowali 
zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które 
razem z agregatami 3 stycznia pojechały 
do Lwowa. Wśród darów były przede 
wszystkim śpiwory, ubrania i żywność.

Podziękowania do prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna przekazała prof. 
Natalija Czuchraj, zastępczyni rektora 
ds. edukacji i relacji międzynarodowych: 
„W imieniu rektora prof. Jurija Bobały oraz 
całej społeczności akademickiej Uniwersy-
tetu Narodowego Politechnika Lwowska 
wyrażamy szczerą wdzięczność za Państwa 
pomoc! Teraz mamy możliwość dalszej pra-
cy, nauki, życia w tym bardzo trudnym dla 
naszej Ojczyzny czasie. Wróg jest podstęp-
ny – odbiera terytoria i życie wojskowym 
i cywilom, by rozsiać panikę i rozpacz, chce 
zostawić wszystkich w chłodzie, bez wody 
i światła. Nasza wiara w sprawiedliwość, 

duch walki oraz Wasza pomoc i wsparcie 
nigdy mu na to nie pozwolą! Dzięki wiel-
kiemu sercu wszystkich naszych przyjaciół 
zawsze będziemy mieć ciepło i światło, czując 
wsparcie Państwa każdego dnia w drodze do 
naszego całkowitego Zwycięstwa”.

Politechnika Śląska powstała na bazie ka-
dry profesorskiej, która w 1945 roku była 
zmuszona emigrować ze Lwowa. Tradycje 
Politechniki Lwowskiej były jednym z naj-
silniejszym atutów powstałej w Gliwicach 
uczelni, wyróżniających ją na tle pozosta-
łych polskich politechnik.

(mm)

https://utwgliwice.wordpress.com/
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Elektroniczne, taneczne brzmienia w połączeniu z tekstami poruszającymi kwestię 
miejsca człowieka w przyrodzie – to znaki rozpoznawcze L.A.S., czyli Lachowicz Audio 
System, który w styczniu zagra w gliwickiej Cechowni.
L.A.S., czyli Jacek Lachowicz, to
kompozytor, producent muzyczny,
klawiszowiec i wokalista. Współpra-
cował z takimi zespołami i artystami
jak Ścianka, Lenny Valentino, Kobiety,
Tymon Tymański czy Kortez.

Podczas koncertu „Zawieszony”, któ-
ry rozpocznie się 13 stycznia o godz. 
20.00 w Cechowni przy ul. Bojkow-
skiej 35a w Gliwicach, zagra przede 
wszystkim utwory instrumentalne 
z wykorzystaniem fortepianu. Jak 
zapowiadają organizatorzy – będzie 
klimatycznie i ambientowo.

W dniu koncertu drzwi Cechowni 
zostaną otwarte o godz. 16.00. 
Szczegółowe informacje oraz bilety 

dostępne są na stronie cechownia-
-gliwice.pl/wydarzenia/las-lachowicz-

-audio-system-koncert.
(Cechownia Gliwice/ml)

Wszystkie wydarzenia kulturalne są 
publikowane na stronie Kultura.gliwice.
eu. Jesteś organizatorem? Dodaj swoje 
wydarzenie na naszą stronę poprzez 
formularz.

Spektakle, seanse filmowe, koncer-
ty i 30-lecie kina Amok – nowy rok 
rozpoczyna się w gliwickiej kulturze 
z impetem. 

piątek, 13 stycznia
	W ramach cyklu „Dzielnice Gliwic – znaki szcze-

gólne” w Willi Caro (ul. Dolnych wałów 8a)
o godz. 17.00 rozpocznie się wykład miejskiej
konserwator zabytków Ewy Pokorskiej „Kvartalo
Obrońców Pokoju”. Wstęp wolny, liczba miejsc
ograniczona.

	O godz. 18.00 w Bibliotece Centralnej przy
ul. Kościuszki 17 rozpocznie się „Koncert kolęd”
w wykonaniu słuchaczy z Państwowego Policeal-
nego Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego 
w Gliwicach. Wstęp bezpłatny.

	W Państwowej Szkole Muzycznej im. Ludomira
Różyckiego (ul. Ziemowita 12) o godz. 18.00 roz-
pocznie się koncert charytatywny na rzecz
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.
Wystąpią: uczniowie PSM Gliwice, uczennice szkoły 
baletowej M. M. Szewczenko, uczniowie V LO i ze-
spół „Fluktuacja”. Rezerwacja miejsc: 32/231-31-23.

	O godz. 19.30 w kinie AMOK (ul. Dolnych Wałów 3) 
zostanie wyświetlony „Moonage Daydream”,
dokument muzyczny o życiu Davida Bowiego. To
część obchodów 30-lecia kina AMOK. Szczegóły
oraz informacje na temat biletów dostępne są na
stronie internetowej amok.gliwice.pl.

	O godz. 20.00 w Cechowni (ul. Bojkowska 35a)
rozpocznie się koncert L.A.S. „Zawieszony” –
wystąpi Jacek Lachowicz, wokalista, kompozytor, 
producent i klawiszowiec. Więcej informacji na
temat wydarzenia i biletów: cechownia-gliwice.pl.

sobota, 14 stycznia
	Ruszają Ferie w Bibliotece. O godz. 10.00 w Bi-

bliotece Centralnej rozpocznie się STEAM DAY,
święto nauki, technologii, inżynierii, sztuki i mate-
matyki. Na odwiedzających czekać będzie szereg
warsztatów, które rozbudzą wyobraźnię i kreatyw-
ne myślenie. Więcej na biblioteka.gliwice.pl.

	Na godz. 11.00 oraz 15.00 zaplanowany jest bez-
płatny fotograficzny Mastermind w Czytelni
Sztuki (Willa Caro). Zapisy na dyskusyjne spotkanie 
prowadzone są na pokochajfotografie.pl.

	O godz. 12.00 w Willi Caro rozpocznie się wykład
inauguracyjny prof. Wojciecha Kowalskiego „Szczę-
śliwy powrót skradzionej Madonny. Losy arcydzieła 
Lucasa Cranacha Starszego”, który zainauguruje
wystawę „Madonna pod jodłami”.

	O godz. 18.55 w kinie AMOK – w ramach Metro-
politan Opera na żywo sezon 2022-2023 – zostanie 
pokazana „Fedora”, porywający dramat Giorda-
na, z Sonyą Yonchevą w tytułowej roli.

	„Szalone nożyczki” w Teatrze Miejskim pójdą
w ruch o godz. 19.00. Będzie to specjalny pokaz
z napisami i tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

niedziela, 15 stycznia
	Najpiękniejsze polskie kolędy będzie można

usłyszeć od godz. 14.30 w Willi Caro. Wystąpi Jo-
anna Korpiela-Jatkowska (wokal), Janusz Kohut
(fortepian) oraz Urszula Mizia (wiolonczela). Wstęp 
jest bezpłatny. (mf)

L.A.S. w Cechowni

Teatr w strefie ciszy

Kvartalo Obrońców Pokoju

Spektakle z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy, przystosowanie kas, 
szatni i sali widowiskowej czy modernizacja strony internetowej – to tylko niektóre 
udogodnienia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, jakie pojawią się w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach dzięki grantowi z programu „Kultura bez barier”.
Teatr Miejski w Gliwicach pozyskał 
z PFRON grant w wysokości 156 500 zł  
na realizację projektu „Teatr w strefie 
ciszy”. Zakłada on przystosowanie prze-
strzeni dla widzów (kasy, szatnia, foyer, 
sala widowiskowa) do bezstresowego 
korzystania przez osoby niesłyszące 
modernizację strony internetowej, 
a także prezentację sześciu spektakli 
z bieżącego repertuaru. Przedsta-
wienia z napisami, pętlą indukcyjną 
i tłumaczeniem na polski język migowy 
wystawiane będą raz w miesiącu. 

Pierwszym spektaklem z udogodnie-
niami będzie komedia kryminalna 
„Szalone nożyczki”. Przedstawienie 
zostanie zaprezentowane 14 stycznia 
o godz. 19.00.

– Zaplanowaliśmy kompleksową
koncepcję komfortowej „podróży wi-
dza” z problemami słuchu po świecie
teatru, po to aby czuł się u nas kom-

fortowo i mógł w pełni doświadczyć 
sztuki scenicznej – mówią Agnieszka 
Szczotka i Joanna Rakowska, koordy-
natorki projektu „Teatr w strefie ciszy”.

– Czynimy starania, aby do uczest-
nictwa w kulturze włączać grupy
widzów, którzy do tej pory nie mogli
w niej uczestniczyć. Dzięki gran-
towi wyposażymy teatr w sprzęt

niezbędny do zapewnienia widzom 
z niepełnosprawnościami słuchu 
komfortowego udziału w spek-
taklach. Dodatkową zachętą do 
uczestnictwa w spektaklach dla osób 
z niepełnosprawnością słuchu są bi-
lety w preferencyjnej cenie – dodaje 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego w Gliwicach.

(Teatr Miejski w Gliwicach)

Obrońców Pokoju to dzielnica, któ-
rej poświęcony zostanie najbliższy, 
13. wykład Ewy Pokorskiej-Ożóg
z cyklu „Dzielnice Gliwic – znaki
szczególne”. Miejska Konserwator
Zabytków w Gliwicach przybliży
gościom Willi Caro historyczne i ar-
chitektoniczne ciekawostki związane
z tym obszarem naszego miasta.

Wykład zatytułowany „Kvartalo 
Obrońców Pokoju” odbędzie się 
w piątek, 13 stycznia, w Willi Caro. 
Początek o godz. 17.00.

– Tym razem zabytki czy powojenne
budownictwo mieszkaniowe ustą-

pią miejsca... ulicy. Ta wybrana ma 
bowiem niepospolitego patrona, 
ośmiokrotnie nominowanego do 
Pokojowej Nagrody Nobla lekarza 
okulistę i lingwistę, Ludwika Łaza-
rza Zamenhofa. Nieprzypadkowo 
upamiętniono go w Gliwicach. Espe-
ranto jest bardzo gliwickie – mówi 
autorka cyklu, Ewa Pokorska-Ożóg.

Kolejne piątkowe spotkania z cyklu 
„Dzielnice Gliwic – znaki szczegól-
ne”: 3 lutego – „Howardowskie 
dzielnice – Brzezinka, Żerniki i Wil-
cze Gardło”; 3 marca – „Wojska 
Polskiego z „wiecznym” zabytkiem”; 
7 kwietnia – „Najstarsze Szobiszowi-

ce”; 12 maja – „Miejskie Łabędy”; 
2 czerwca – „Enklawiczny Bojków”.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny, 
jednak liczba miejsc na sali jest ogra-
niczona. Więcej informacji na temat 
najbliższego spotkania znajduje 
się na stronie muzeum.gliwice.pl. 

 (Muzeum w Gliwicach/ml)
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„Szalone nożyczki”, reż. M. Sławiński

https://cechownia-gliwice.pl/wydarzenia/las-lachowicz-audio-system-koncert/
https://cechownia-gliwice.pl/wydarzenia/las-lachowicz-audio-system-koncert/
https://cechownia-gliwice.pl/wydarzenia/las-lachowicz-audio-system-koncert/
https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
https://amok.gliwice.pl/
https://cechownia-gliwice.pl/
https://biblioteka.gliwice.pl/
https://pokochajfotografie.pl/
http://muzeum.gliwice.pl
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KULTURA

Tysiące seansów, setki wydarzeń kulturalnych, 
spotkań z reżyserami, akademie filmowe, spe-
cjalne projekcje dla najmłodszych, młodzie-
ży i seniorów. Gliwickie kino Amok świętuje  
30. urodziny! Jak? Oczywiście filmowo.
Świętowanie „trzydziestki” Amoku 
rozpocznie się w piątek, 13 stycz-
nia. O godz. 19.30 w kinie Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3) pokazany 
zostanie unikatowy dokument 
„Moonage Daydream” uka-
zującym życie i geniusz Davida 
Bowiego, jednego z najbardziej 
twórczych i wpływowych artystów 
naszych czasów.

Przed i po pokazie kino Amok za-
chęca do odwiedzin w bistro&cafe 
LOOPA (ul. Dworcowa 25), gdzie 
będzie można wczuć się w księży-
cowy klimat muzyki. – Zachęcamy 
do kontynuowania wieczoru pod 
hasłem David Bowie Pretty Cool 
Party inspirowanego niepowta-
rzalnym stylem i niezapomnianą 
muzyką brytyjskiego artysty. Stroje 
w stylu glam rocka i Ziggy Stardusta 
mile widziane – mówi kierowniczka 
kina Urszula Biel.

Na kolejne urodzinowe wyda-
rzenia przyjdzie czas w czwartek,  
19 stycznia, o godz. 18.30 w No-
wej Prowansji (ul. Dolnych Wa-
łów 1). Miłośnicy kina spotkają 
się z dr Urszulą Biel, która oprócz 
tego, że od początku zajmuje się 
gliwickim kinem, napisała dwie 
książki o zawiłych losach gór-
nośląskich kin i ich właścicieli 
w złotym okresie lat 20. i 30.  
XX wieku i chętnie odpowie 
na pytania dotyczące X Muzy 
w naszym regionie. Urszula 
Biel jest też prezeską Śląskiego 
Towarzystwa Filmowego. Za 
swoją działalność otrzymała 
m.in. nagrodę Stowarzyszenia
Kin Studyjnych „Kiniarz Roku”,
a kino Amok jako jedyne w Polsce
trzykrotnie otrzymało nagrody
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej: w kategorii Kino za rok 2013,
w kategorii Edukacja Filmowa za

rok 2017 oraz za debiut w 2022 
roku (innowacyjny projekt Zespół 
Edukatorów Filmowych).

Podczas spotkania będzie okazja, 
by poznać anegdotyczną histo-
rię kina Amok, zobaczyć krótką 
prezentację przedwojennych 
gliwickich kin, dowiedzieć się, 
jak kiedyś reklamowano filmy.

O godz. 20.00 w kinie Amok 
będzie można zobaczyć „After-
sun” w reż. Charlotte Wells. Film 
dokumentujący wakacje ojca 
z córką na VHS został uznany za 
najlepszy film tego roku – zdobył 
7 nagród BIFA, w tym dla najlep-
szego filmu, 4 nominacje Gotham 
Awards, 5 nominacji Film Inde-
pendent Spirit Awards. Infor-
macje na temat biletów można 
znaleźć na stronie internetowej 
amok.gliwice.pl.  (mf)

„Madonna pod jodłami” to niezaprzeczalnie jedna z najpiękniejszych Ma-
donn w sztuce europejskiej. Dzieło Lucasa Cranacha starszego ze zbiorów 
Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu będzie można podziwiać w Willi 
Caro w Gliwicach od 14 stycznia do 2 kwietnia. Tego nie można przegapić!
 „Madonna pod jodłami” po-
wstała około 1510 roku i jest 
medytacją nad macierzyństwem, 
miłością matczyną, a równocze-
śnie zapowiedzią męki Chrystusa. 
To jedno z najdoskonalszych dzieł 
renesansowych znajdujących 
się w polskich zbiorach, będzie 
pokazane w otoczeniu dwóch 
obrazów: „Alegorii Mądrości 
Bożej” z XV-wiecznej szkoły flo-
renckiej oraz portretu „Chłopiec 
ze szczygłem” Antona Möllera 
z 1586 r. Ekspozycja będzie zatem 
spotkaniem dwóch renesansów: 
północnego i południowego.

Losy obrazu były niezwykle 
dramatyczne. Został przywie-
ziony z Wittenbergi do Wrocławia 
w 1517 r. i przez 430 lat znajdował 
się we wrocławskiej katedrze. 
Tuż po II wojnie światowej został 
skradziony. W 1945 r. przeniesio-
no dzieło do Muzeum Archidie-
cezjalnego we Wrocławiu. Tam 
w latach 1946-47 niemiecki du-
chowny Siegfried Zimmer i malarz 
Georg Kupke potajemnie wykonali 
kopię obrazu, którą powiesili we 
wrocławskiej katedrze. W 1948 
roku Zimmer wywiózł do Nie-
miec oryginalny obraz i sprzedał 
w latach 60. w Monachium. Od 
lat 70. „Madonna pod jodłami” 
była kilkakrotnie wystawiana na 
międzynarodowym rynku anty-
kwarycznym. W 1961 r. fakt, że 

oryginał zastąpiono falsyfikatem 
odkryła Daniela Stankiewicz, kon-
serwatorka z Muzeum Śląskiego 
we Wrocławiu. Od 1981 r. strona 
polska podejmowała starania 
o odzyskanie obrazu. Rozpoczął
się długi proces restytucji arcy-
dzieła, który szczęśliwie zakończył
się w 2012 roku.

W sobotę, 14 stycznia, w dzień 
wernisażu wystawy w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
o godzinie 12.00 prof. dr hab.
Wojciech Kowalski wygłosi
wykład inauguracyjny „Szczę-
śliwy powrót skradzionej Ma-
donny. Losy arcydzieła Lucasa
Cranacha starszego". Warto
podkreślić, że to właśnie profe-
sor Kowalski, gliwiczanin, prawnik, 
specjalista prawa międzynarodo-
wego, wieloletni pełnomocnik
Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw restytucji dóbr kultury,
prowadził negocjacje ze stroną
szwajcarską, które doprowadziły
do odzyskania obrazu.

Gliwickiej wystawie będzie 
towarzyszył program edu-
kacyjny i oprowadzania ku-
ratorskie (kuratorem wystawy 
jest Patrycja Gwoździewicz).

Poza wykładem inaugurującym 
zaplanowano wykłady prowadzo-
ne przez kuratora:

• 4 lutego, godz. 12.00 – „Między 
gotykiem a renesansem. Malar-
stwo niemieckie 1450–1550”,

• 4 marca, godz. 12.00 – „Siena
czy Florencja? Współzawodnic-
two w sztuce w XIV i XV wieku”.

Przewidziano również oprowa-
dzania kuratorskie po wystawie 
dla szkół – w środy o godz. 10.00.

Lucas Cranach starszy (1472–
1553) to jeden z najwybitniej-
szych reprezentantów rene-
sansu w Niemczech. Pochodził 
z Kronach. W czasie wędrówki 
artystycznej prowadzącej przez 
Bawarię i wzdłuż Dunaju, dotarł 
do Wiednia i związał się z tamtej-
szym kręgiem humanistów. Jego 
malarstwo podlegało wpływom 
późnogotyckiej ekspresji, a baj-
kowo-idylliczne tła krajobrazowe 
czerpał ze szkoły naddunajskiej. 
W 1505 roku przybył na dwór księ-
cia elektora Fryderyka III Wettyna 
do Wittenbergi i tam rozwinął swój 
warsztat. Przy udziale licznych 
współpracowników prowadził dużą 
produkcję malarską i graficzną. Kil-
kakrotnie był burmistrzem i zdobył 
znaczny majątek. Zaprzyjaźnił się 
z Marcinem Lutrem, poznał Fili-
pa Melanchtona i przystąpił do 
obozu reformacji. W 1508 roku 
podróżował do Niderlandów, po-
jawiły się wówczas w jego twór-
czości elementy manierystyczne. 

Oprócz obrazów religijnych zaczął 
malować kompozycje mitologicz-
ne. Skutkiem ogromnej liczby 
zamówień, poziom wielu dzieł 
jest nierówny artystycznie. Dużą 
wartość zachowały portrety. Pod 
koniec życia Cranach udał się 
za swym księciem w 1550 roku 
do Augsburga, Innsbrucku i do 

Weimaru, gdzie zmarł w 1553 r. 
Jego uczniami i kontynuatorami 
byli dwaj synowie: Hans (1510- 
-1537) i Lucas młodszy (1515-
-1586).

Więcej informacji na www.mu-
zeum.gliwice.pl. 

(Muzeum w Gliwicach/al)

Trzy dekady dobrego kina 

Arcydzieło Lucasa Cranacha w Muzeum w Gliwicach

https://amok.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/
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Z MIASTA

Ruszyła nowa Metrolinia. Autobusy oznaczo-
ne numerem M106 kursują między Gliwicami 
a Rudzińcem. To pierwsze z połączeń ZTM, które 
obsługuje gminę Rudziniec – informuje Zarząd 
Transportu Metropolitalnego.

Linia kursuje przez cały tydzień 
od wczesnych godzin porannych 
do późnych godzin wieczornych, 
w dni robocze w godzinach 
szczytu co pół godziny, poza 
szczytem – co godzinę. W dni 
wolne od pracy autobusy kursują 
co dwie godziny.

W gminie Rudziniec autobusy 
zatrzymują się w Rudzińcu, 
Rudnie, Bojszowie i Kleszczo-
wie. W Gliwicach, w wybranych 

kursach, zapewniają dojazd do 
strefy ekonomicznej i parku lo-
gistycznego w Brzezince.

W związku z uruchomieniem linii 
metropolitalnej M106 wprowa-
dzono korekty rozkładów jazdy 
linii: 57, 259, 280, 692 i 699.

Rozkład jazdy autobusu M106 
jest dostępny na stronie inter-
netowej rj.metropoliaztm.pl.  

(ZTM)

Autobusem z Gliwic do Rudzińca 
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1 stycznia zmieniły się stawki opłat targowych obowiązujących na terenie 
Gliwic. Nie zmienił się natomiast sposób poboru opłat – w dalszym ciągu na 
terenie całego miasta od sprzedających opłaty są pobierane przez inkasentów 
z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
Opłata targowa pobierana jest od 
osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości 
prawnej, dokonujących sprzedaży 
na targowiskach (za targowiska 
uznaje się wszelkie miejsca, w któ-

rych jest prowadzona sprzedaż). 
Nie ma znaczenia, czy sprzedaż 
odbywa się na terenie miejskim 
czy prywatnym, jak również czy 
sprzedający uiszcza inne należno-
ści za korzystanie z targowiska (np. 
opłaca czynsz dzierżawny).

Opłacie targowej nie podlega 
sprzedaż dokonywana w bu-
dynkach lub w ich częściach, 
zwolnieni są z niej także sprze-
dający, którzy są podatnikami 
podatku od nieruchomości 
w związku z przedmiotami 

opodatkowania położonymi 
na targowiskach.

Większość stawek opłaty targo-
wej nie zmieniła się od 2018 r., 
a niektóre od 2016 r. Nowe wy-
sokości opłat wynikają z uchwały 
nr XXXIX/808/2022 Rady Mia-
sta Gliwice z 8 września 2022 
r. Szczegółowe informacje na
temat zmian dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(bip.gliwice.eu/stawki-oplaty-
-targowej). (mf)

Zmiana opłaty targowej
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https://rj.metropoliaztm.pl/
https://bip.gliwice.eu/stawki-oplaty-targowej
https://bip.gliwice.eu/stawki-oplaty-targowej
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AKTUALNOŚCI

Zakończył się przetarg na organizację Gliwickiego Roweru Miejskiego w 2023 roku. Nie wybrano żadnej oferty, bo wszyst-
kie przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel. Na wypożyczalnie rowerów trzeba będzie poczekać 
do czasu uruchomienia Roweru Metropolitalnego.
Na obsługę Gliwickiego Roweru 
Miejskiego w 2023 roku zabezpie-
czono blisko 1,1 mln zł. Niestety 
złożone w przetargu oferty opiewa-
ły na dużo wyższe kwoty. Najniższa 
oferta była o 369 tys. zł wyższa niż 
zakładano, a w trudnej sytuacji 
finansowej, w której znalazły się 
obecnie wszystkie samorządy 
w Polsce, Gliwice nie mogą sobie 
pozwolić na dalsze dokładanie do 
systemu. Zresztą nie tylko Gliwice 
– ze względu na wysokie koszty 
rower miejski zniknął też między 
innymi z Bielska-Białej, Kalisza, 
Poznania czy Rybnika.

W 2022 roku wpły-
wy do miejskiej 
kasy z Gliwickiego 
Roweru Miejskiego 
wyniosły 67 tys. To 
zaledwie 6% kwoty, 
jaką samorząd wy-
dał na utrzymanie 
systemu.

W obecnej, wyjątkowo trudnej 
sytuacji ekonomicznej, mia-
sto musi oszczędzać. Zmiany 

w prawie finansowym znacząco 
obniżyły dochody samorządów, 
co przy rosnących kosztach funk-
cjonowania miasta wymusza 
ograniczanie wydatków. Dlatego 
nie zdecydowano się na zwięk-
szenie budżetu na rower miejski 
o ponad 30% – a o tyle więcej 
miasto musiałoby zapłacić, 
gdyby wybrało najniższą ofertę 
w tegorocznym przetargu.

System miejskich wypożyczalni 
rowerów niewątpliwie przyczynił 
się do wzrostu zainteresowania 
tą „zieloną” formą transportu, 
dlatego miasto nie przestanie 
wspierać finansowo rozwo-
ju transportu rowerowego. 
Obecnie rowerzyści mają do 
dyspozycji w Gliwicach ponad 
126 km tras i dróg rowerowych 
oraz ciągów pieszo-rowerowych.

W planach inwestycyjnych jest 
budowa nowych tras rowe-
rowych (między innymi przy 
ul. Toszeckiej, ul. Strzelców 
Bytomskich i ul. Portowej; mię-
dzy ul. Jesienną a Wschodnią; 
wzdłuż obwodnicy zachodniej) 
i przebudowa istniejących tras 
(np. przy ul. Mickiewicza). Na 
dużą część z tych zadań miasto 
pozyskuje dofinansowanie ze-
wnętrzne. Projektowane będą 
także kolejne trasy rowerowe 
np. z Gliwic do Pyskowic i Gie-
rałtowic oraz kolejne odcinki 
trasy rowerowej w śladzie kolejki 
wąskotorowej. Również przy-
szły Park Południowy w rejonie  
ul. Rybnickiej będzie uwzględniał 
potrzeby rowerzystów.

Brak Gliwickiego Roweru Miej-
skiego nie oznacza, że miasto 
całkowicie zrezygnuje z systemu 
miejskich wypożyczalni. Gliwice 
przystąpią do Roweru Metropo-
litalnego, na który postępowanie 
w trybie zamówień publicznych 
prowadzi Górnośląsko-Zagłę-
biowska Metropolia. Termin 
uruchomienia systemu nie jest 
jeszcze znany. (mm)

Plac Grunwaldzki i jego okolice kryją wiele tajemnic i ciekawostek. Poznają je uczestnicy spacerów historycznych z wie-
wiórką Hanią i jeżem Stasiem, organizowanych przez Fundację Plac Grunwaldzki.
Podczas spacerów historycznych 
dzieci dowiadują się, do czego 
służyła zabytkowa wieża ciśnień 
przy ul. Sobieskiego, kim był 
i gdzie mieszkał Tadeusz Róże-
wicz oraz gdzie kiedyś mieściły 
się koszary pruskiej jednostki 
wojskowej. Poznają też różnicę 
między urbanistą i architektem, 
dowiadują się, dlaczego prowadzi 
się rejestr zabytków i czym jest 
architektoniczny detal. Spacerom 
towarzyszy specjalnie w tym celu 
stworzona mapa oraz kolorowy 
„zadaniownik”.

 – Chcieliśmy pokazać dzie-
ciom zabytki naszej dzielnicy, 
uświadomić im nietuzinkowy 
charakter miejsc, obok któ-

rych przechodzą codziennie 
w drodze do szkoły. Wrażliwość 
na piękno i dziedzictwo histo-
ryczne należy kształtować od 
najmłodszych lat – podkreśla 
Aleksandra Adryańska-Krząkała, 
współzałożycielka Fundacji Plac 
Grunwaldzki i inicjatorka spa-
cerów historycznych, które są 
realizowane w ramach Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej.

Docelowo w spacerach udział ma 
wziąć ponad 500 uczniów z klas III, 
IV i V szkół podstawowych.

– To fantastyczna inicjatywa. 
Ciekawe opowieści i estetyczne, 
profesjonalne materiały spra-
wiają, że dzieci są zachwycone 

i nauczyciele również – mówi 
Ewa Gołąb, wicedyrektor  
SP nr 9.

Spacery potrwają do końca stycz-
nia, ale dla zainteresowanych 
fundacja przygotowała niespo-
dziankę.

– Na wiosnę zorganizujemy 
kilka spacerów rodzinnych tą 
samą trasą, dla mieszkańców 
okolic placu Grunwaldzkiego, 
przyjaciół Fundacji i wszystkich 
chętnych – dodaje Adryańska-
-Krząkała.

Daty spacerów będą publikowane 
na stronie Fundacji na Facebooku: 
Plac Grunwaldzki – Gliwice. (mf)

Rekordowo wysoka cena  
za rower miejski

Spacerem wokół placu Grunwaldzkiego

Pieniądze, które 
miały zostać prze-
znaczone na Gliwicki 
Rower Miejski 
w 2023 roku, zosta-
ną przeznaczone na 
kolejne inwestycje 
i remonty infrastruk-
tury rowerowej.
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https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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NIE PRZEGAP

Ferie to czas odpoczynku, ale też wielu ciekawych możliwości. Nawet jeżeli nie wyjeżdżacie 
na zimowiska, wyprawy, obozy narciarskie czy do babci, nie będziecie się nudzić! W Gliwicach 
sporo będzie się działo. Sprawdźcie, jakie atrakcje na was czekają.

Filmowe zimowisko w Amoku
Kino Amok zaprasza młodych gliwiczan na ferie pełne filmowych przygód i twórczej zabawy. 
Jest w czym wybierać. Kierunek – Amok! Zaplanujcie sobie czas wolny na filmowo.

#bajkizpolski
Międzysemestralna przerwa szkolna rozpocznie się 16 stycznia, ale kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
zaprasza już 15 stycznia na godz. 16.15. Jako pierwsza podczas Filmowego Zimowiska 2023 zostanie 
wyświetlona animacja „Zabawy w śniegu”.

Filmowe przeboje
 17 stycznia, o godz. 10.00 młodzi widzowie zobaczą „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 

Tajemnica Skorpiona”.
 18 stycznia o godz. 10.00 na wielkim ekranie poznamy tajemnice „Pamiętników Tatusia Muminka”.
 19 stycznia o godz. 10.00 zobaczymy film „Bella i Sebastian. Nowe Pokolenie”.
 20 stycznia o godz. 10.00 swój świat pokaże „Zadziwiający kot Maurycy”. Będzie można się z nim 

spotkać również po południu w dniach od 20 do 26 stycznia.
 Od 27 do 29 stycznia, podczas seansów popołudniowych, będzie można zobaczyć filmowy przebój 

„Uwolnić Poly”.

Przedszkolna Akademia Pif PAF
22 stycznia o godz. 11.00, w ramach Weekendowej Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif PAF, dzieci 
w wieku od 4 do 6 lat będą miały okazję poprzymierzać kostiumy bajkowych bohaterów i zyskać 
supermoce. Wezmą też udział w projekcji bajek „Lodowa góra” i „Dwanaście miesięcy”.

ZEF W DRODZE Młody Festiwal Filmowy
Zespół Edukatorów Filmowych, który wybiera najbardziej wartościowe produkcje, wytypował spośród 
100 tytułów 5 – dla różnych grup wiekowych. Teraz czas na zamianę ról – ulubione filmy wybiorą młodzi 
widzowie, którzy po każdym seansie zostaną poproszeni o oddanie głosu.

W programie:
 24 stycznia, godz. 11.00 – „Yuku i magiczny kwiat”,
 25 stycznia, godz. 11.00 – „Vinski i magiczny pył”,
 26 stycznia, godz. 11.00 – „Rodzice kontra Influencerzy”,
 27 stycznia, godz. 11.00 – „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona”,
 28 stycznia, godz. 11.00 – „Lato, kiedy nauczyłam się latać”, a po seansie, o godz. 12.30, zaplano-

wano warsztat filmowy „Rodzinne rytuały, czyli o tym, co nas zbliża i wzmacnia”, który poprowadzą 
Dagmara Suma i Marcin Drzazga. Bilety na seanse i warsztaty są do nabycia osobno.

Więcej informacji na temat repertuaru i biletów można znaleźć na stornie internetowej amok.gliwice.pl.

Z kolorem i formą
Muzeum zaprasza na ferie z kolorem, formą i „Madonną 
pod jodłami”. Od wtorku 17 stycznia do piątku 27 stycznia 
w Willi Caro i Oddziale Odlewnictwa Artystycznego będą 
organizowane zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych 
i szkolnych uczestniczących w półkoloniach, jak i dla osób 
indywidualnych – rodziców/opiekunów z dziećmi. Zajęcia 
będą rozpoczynały się o godz. 9.00 i 11.00 (stacjonarnie 
i na platformie ZOOM).

W Willi Caro odbędą się spotkania z dziełami sztuki najwyższej 
próby. Uczestnicy będą mieli okazję poznać prace najlepszych 
polskich twórców dwudziestolecia międzywojennego, na co dzień 
znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
a obecnie prezentowane na wystawie w Willi Caro. Czekają dzieła 
takich twórców jak: Leon Chwistek, Jan Cybis, Zbigniew Pronaszko, 
Józef Pankiewicz, Wacław Zawadowski-Zawado, Józef Czapski, Zofia 
Stryjeńska, Tadeusz Makowski, Władysław Skoczylas, Jonasz Stern, 
Katarzyna Kobro. Będzie można też podziwiać jedno z najwspa-
nialszych dzieł renesansu w polskich zbiorach – pochodzący z ok. 
1510 r. obraz „Madonna pod jodłami” niemieckiego artysty Lucasa 
Cranacha starszego. Z kolei w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego 
uczestnicy warsztatów zawędrują do słonecznej Italii, gdzie poznają 
losy rzymskich cesarzy i spojrzą na Rzym oczami Giovanniego Battisty 
Piranesiego, wybitnego XVIII-wiecznego architekta i rysownika.

TEMATY ZAJĘĆ:
Willa Caro:
 Artystyczny alfabet dwudziestolecia międzywojennego w Pol-

sce;
 Nowe rozdanie. Panorama dwudziestolecia międzywojennego 

w Polsce;
 Niezmiennie zmiana. Najważniejsze kierunki w polskim ma-

larstwie dwudziestolecia międzywojennego;
 Madonna pod jodłami. Tajemnice arcydzieła.

Oddział Odlewnictwa Artystycznego:
 Poczet cesarzy rzymskich;
 Grand tour z Piranesim.

Obowiązują zapisy przyjmowane pod nr. tel.: 783-560-006 (Willa 
Caro) i 665-280-021 (OOA). Na ZOOMie zajęcia są dla wszystkich 
bezpłatne. Stacjonarne kosztują 1 zł od całej grupy, a osoby indy-
widualne, które chcą do tych grup dołączyć, wchodzą za darmo. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej muzeum.gliwice.pl.

Biuro detektywistyczne  Biuro detektywistyczne  
Lassego i Mai. Tajemnica skorpionaLassego i Mai. Tajemnica skorpiona
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NIE PRZEGAP

Szyfry i zagadki
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4/5) i Stowarzyszenie GTW 
zapraszają na COOLturalne Ferie 2023 w SAR. Zaplanowano 
dwa turnusy, z których dostępny jest jeszcze drugi (od 23 
do 27 stycznia).
W drugim tygodniu ferii uczestnicy wezmą udział w wyzwaniu 
„Detektyw Sarowski w podróży”. Aby rozwikłać arcyskompli-
kowaną zagadkę i poznać najskrytszą prawdę o tajemniczych 
wydarzeniach w Gliwicach, trzeba będzie łamać szyfry, wykazać 
się nie lada sprytem, odwagą i przenikliwością umysłu oraz 
zajrzeć w najdalsze zakątki świata. Czy Detektyw Sarowski zdoła 
dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się na Rynku w Gliwi-
cach? Wasza pomoc jest niezbędna!

Ferie z SAR przeznaczone są dla dzieci w wieku 7–12 lat. Więcej 
informacji o programie i opłatach można znaleźć na stronie 
internetowej gtwgliwice.pl oraz uzyskać pod nr. tel. 504-676-972 
lub pisząc na adres: zapisysar@gmail.com. Informacje udzielane 
są w godzinach pracy Stacji Artystycznej Rynek (poniedziałek – 
piątek w godz. od 12.00 do 20.00).

Organizatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanych animato-
rów, poczęstunek, herbatę/napój i obiad, materiały niezbędne 
do uczestniczenia w zajęciach manualno-plastycznych, polisę 
NNW. Projekt jest współfinansowany przez Centrum Kultury 
Victoria w Gliwicach.

STEAM ferie
Ferie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach zapowiadają się bardzo interesująco, 
upłyną w dużym stopniu pod znakiem doświadczeń, eksperymentów naukowych, kon-
struowania, budowania i rozwijania kreatywności (STEAM to akronim angielskich słów: 
Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, będący nazwą modelu nauczania, który 
łączy wymienione wyżej nauki w jedno). Podczas „STEAM ferii” dzieci będą motywowane 
do samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i współdziałania w grupie, ale przede 
wszystkim zyskają możliwość interesującej zabawy.

Atrakcji nie zabraknie! Będzie m.in. okazja, by skonstruować ra-
kietę i wystrzelić ją w kosmos, wziąć udział w warsztatach dzien-
nikarskich, poznać historię dinozaurów i zbudować ich szkielety 
z makaronu, zgłębić podstawy programowania i konstruowania 
robotów, własnoręcznie wykonać drzewko szczęścia, a także odbyć 
podróż po Układzie Słonecznym czy Starożytnym Egipcie. To nie 
wszystko. Będzie też można poznać tajniki druku 3D, odkryć tajem-
nice wulkanów, uczestniczyć w zabawach kreatywnych, różnych 
doświadczeniach, zajęciach naukowych, a także stworzyć własną 
świecę, pachnące mydełko, kalejdoskop czy witraż okienny.

Bezpłatne zajęcia będą organizowane przez dwa tygodnie ferii niemal we wszystkich filiach MBP. 
Ferie w Bibliotece rozpocznie w sobotę, 14 stycznia, STEAM DAY, święto nauki, technologii, inżynierii, 
sztuki i matematyki. Szczegółowy program oraz adresy mailowe, na które należy zgłaszać chęć udziału 
w zajęciach znajdują się na stronie internetowej MBP: biblioteka.gliwice.pl.

Zimowa laba z Victorią
W czasie ferii Centrum Kultury Victoria zaprasza dzieci ze szkół 
podstawowych do Laboratorium Aktywności Bardzo Artystycznych. 
W planie są warsztaty ruchowe, taneczne, plastyczne, teatralne, 
fotograficzne, rękodzielnicze i filmowe. To będzie kreatywny czas, 
spędzony na dobrej zabawie!

Zajęcia będą prowadzone w budynku CKV przy ul. Barlickiego 3 oraz 
w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 
25. Niektóre z warsztatów są płatne (koszt 30 zł na pokrycie materiałów potrzebnych na zajęcia). 
Szczegółowe informacje oraz harmonogram są dostępne na stronie ckvictoria.pl w zakładce 
„Edukacja”. Obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty i zajęcia artystyczne
Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Norberta Barlickiego 3) oferuje szeroką ofertę zajęć artystycznych dla 
dzieci i młodzieży. Do wyboru są warsztaty plastyczne, muzyczne, filmowe i graficzne. 
Będzie okazja, by np. własnoręczne wykonać wyjątkowy prezent dla babci 
i dziadka, skonstruować budki lęgowe dla ptaków, domki dla bezdomnych 
zwierząt i największy aparat fotograficzny w Gliwicach. W ofercie jest też 
akademia ekslibrisu i zabawy z gliną. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Szczegółowy plan warsztatów oraz link do formularza zapisów na zajęcia 
znajduje się na stronie internetowej mdk.gliwice.pl.

W świecie 
Dickensa
Podczas ferii w Teatrze będzie okazja, by zobaczyć 
spektakl „Opowieść wigilijna” w reżyserii Jerzego 
Jana Połońskiego. To metaforyczna opowieść 
o skąpym, pozbawionym uczuć starcu, która od 
niemal 200 lat porusza serca i umysły. Wiktoriań-
skie opowiadanie Charlesa Dickensa o przemianie 
Ebenezera Scrooge’a było wielokrotnie wznawia-
ne, tłumaczone na inne języki, adaptowane przez 
twórców filmu i teatru. – Historia Scrooge’a to 
uniwersalna opowieść o tym, że dobro nie tylko 
zwycięża nad złem, ale niesie ze sobą prawdziwą 
radość – mówi Joanna Oparek, autorka adaptacji.

Spektakl przeznaczony jest dla widzów w wieku 
powyżej 7. roku życia. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie internetowej 
teatr.gliwice.pl.

W tropikach  
i w wodzie
Palmiarnia Miejska to 
oaza zieleni w centrum 
miasta. Jest trzecim co 
do wielkości obiektem 
tego rodzaju w Polsce. 
Powstała jeszcze w XIX 
w. liczy obecnie ponad  
6 tys. okazów flory i fau-
ny. Można w niej podzi-
wiać rośliny cytrusowe, 
przyprawowe (pieprz, 
cynamon, kardamon) 
oraz egzotyczne palmy 
i kaktusy, pochodzące 
z Australii, Afryki i obu 
Ameryk. Ale nie tylko – 
w Palmiarni mieszkają też 
zwierzęta. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszą 
się egzotyczne i krajowe ryby pływające w ogromnych akwariach. 
Zwiedzanie zajmuje około 1,5 godz. Trochę ciepełka w gliwickich 
tropikach to fantastyczna oferta na spędzenie wolnego czasu. 
Uwaga, mamy dobrą wiadomość – podczas ferii Palmiarnia Miejska 
jest czynna również w poniedziałki (w godz. od 9.00 do 18.00).

W ferie warto też skorzystać z gliwickich krytych pływalni: Mewy 
na Sikorniku, Delfina przy ul. Warszawskiej i Olimpijczyka na Ko-
perniku.

Więcej informacji na temat obiektów oraz biletów można znaleźć 
na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl.  
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FELIETON / KOMUNIKATY

INFORMACJA  
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  

ALKOHOLOWYCH
Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy 
przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 
2023 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży (brutto) 
napojów alkoholowych w 2022 r. i dokonać wpłaty I raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2023. 
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gliwicach 
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
Bank Millennium S.A. 
48 1160 2202 0000 0005 0904 4009 
Na przelewie, bądź dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę 
i adres punktu sprzedaży oraz kategorię zezwolenia, np. 
„sklep ul. … , zezwolenie A,B,C – I rata”, „restauracja  
ul. … , zezwolenie A – I rata”).
Niedokonanie ww. czynności w ustawowym terminie 
skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem 
zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z ww. 
przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego 
zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od 
dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
W przypadku braku należnej opłaty za okres posiadania 
zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu 
wyegzekwowanie należnej opłaty w drodze postępowania 
egzekucyjnego.
Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest 
uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, 
a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym 
do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
Wobec powyższego prosimy o podanie wartości 
sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione 
w oświadczeniu wartości powinny być poparte 
dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty 
wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.
Wszelkich informacji na powyższy temat udziela Wydział 
Usług Komunalnych UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
pokój 366 (III piętro), tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 12 stycznia 2023 r., godz. 15.00, w sali obrad Rady Miasta Gliwice  

w Ratuszu w Rynku z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 15 grudnia 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 923).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Mia-

sta Gliwice na 2023 rok (druk nr 924).
8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-

szenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XXIV/489/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 925).

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji miesz-
kaniowej przy ul. Nasyp w Gliwicach (druk nr 918).

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na terenie miasta Gliwice (druk nr 920).

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części 
nieruchomości obejmującej działkę nr 446/2, obręb Podlesie, 
położoną w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta Gliwice 
(druk nr 919).

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gliwice 
nr XXXI/652/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Gliwice na lata 2021–2025 (druk nr 922).

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gliwice 
nr XXXI/652/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania zasobem miasta Gliwice na lata 
2021-2025 (druk nr 926).

14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą Teatr Miejski w Gliwicach poprzez 
wyłączenie obiektu Scena Bajka – Kino Amok i włączenie go do 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (druk „zamiast druku 
nr 914”). 

15. Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych 
Miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach i Cen-
trum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (druk 
nr 915).

16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk nr 921).

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia 
placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi ad-
ministracyjnej, finansowej i organizacyjnej (druk nr 917).

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statu-
tu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach, nadania Statutu Domowi 
Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz nadania Statutów Domom Dziec-
ka nr 3 i 4 w Gliwicach (druk nr 916).

19. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
20. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 

i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne 
jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach 
w holu przed salą sesyjną.

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Porsche dla pracownika – czyli skoro napisali  
o tym w gazecie, to musi być prawda
W miniony weekend, za spra-
wą artykułu opublikowanego 
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 
Gliwice miały swoje 5 minut sła-
wy w mediach internetowych. 
Wszystko w wyniku orzeczenia 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Gliwicach dotyczącego 
zakupu, którego dokonała prywat-
na spółka dla swojego pracow-
nika z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Wyobraźnię 
dziennikarzy i licznych komenta-
torów rozpaliła marka pojazdu 
– Porsche Carrera 911 oraz fakt, 
że zakupu dokonano ze środków 
uzyskanych ze zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniem 
prezydenta miasta (który jest or-
ganem podatkowym w zakresie 
podatku od nieruchomości).

„Dziennik Gazeta Prawna” w ar-
tykule dotyczącym tego orze-
czenia w rzetelny i drobiazgowy 
sposób tłumaczy obiektywnie 
ciekawy problem prawny. Mowa 
o tym, że prezydent wycofał 
zaświadczenie po informacji 
Dyrektora Izby Skarbowej o za-
kwestionowaniu tego wydatku, 
o odwołaniu się firmy i wreszcie 
– o rozstrzygnięciu sądu.

Problem w tym, że wielu pracow-
ników mediów nie przeczytało 

zapewne ani tego artykułu (tak, 
jest za paywallem), ani orzecze-
nia. Ich uwagę przykuł natomiast 
fakt, że wyrok wydał Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Gliwicach, 
więc firma została „firmą z Gli-
wic”, a prezydent „prezydentem 
Gliwic”. W ten sposób Gliwice, za 
sprawą znajdującej się tu siedziby 
sądu, który zajmuje się sprawami 
z całego województwa, miały 
swoje 5 minut „sławy” w me-
diach ogólnopolskich.

„Źródłowy” artykuł z „Dzienni-
ka Gazety Prawnej” nie mówi 
o mieście, w jakim rozgrywała 

się sprawa. W orzeczeniu mowa 
o „mieście S” (dane dotyczące kon-
kretnej lokalizacji są w ten sposób 
zanonimizowane w publikowanych 
orzeczeniach). Błąd jednak powta-
rzała redakcja za redakcją do chwili, 
w której trudu zapoznania się z tre-
ścią wyroku podjął się Przemysław 
Jedlecki z katowickiej „Wyborczej”, 
który po numerze sygnatury SKO 
przywołanej w orzeczeniu ustalił, 
że cała sytuacja dotyczy Sosnow-
ca i poprosił o korektę tekstu, jaki 
ukazał się w regionalnym serwisie 
„Gazety Wyborczej”. Rzadka, jak 
widać rzetelność, z której warto 
brać przykład.

Warto również przy okazji podać 
inne ciekawostki z orzeczenia.  
Na przykład fakt, że na „luksuso-
wy” samochód (w międzyczasie 
media zaczęły podawać, że wart 
jest 500 tys. zł) firma wydała 
32 tys. zł netto. Oraz jeszcze 
jedną kwestię – bo co prawda 
głównym przedmiotem komen-
tarzy był swoisty „podziw” dla 
kreatywności spółki, ale znaleźli 
się i tacy, którzy szydzili z faktu, 
że urzędnicy uwierzyli firmie, 
wydając pierwsze zaświadcze-
nie. Jak stwierdził sąd, wydanie 
zaświadczenia jest czynnością 
techniczną: „organ wydaje, bądź 

odmawia wydania wnioskowane-
go zaświadczenia opierając się na 
danych zapisanych w dokumen-
tacji danego podatnika, a wyni-
kające z powyższych rejestrów 
informacje determinują możli-
wość wydania zaświadczenia 
o określonej treści”.

Tłumacząc w prostszy sposób. 
Urzędnicy miejscy nie popełnili 
błędu. Wydali zaświadczenie na 
wniosek, bo przepisy mówią, 
że mają wydawać. Sprawę zba-
dał Urząd Skarbowy, który ma 
kompetencje do weryfikowania 
zasadności takich wydatków. 
Urząd Skarbowy zakwestionował, 
prezydent zmienił decyzję, spółka 
się odwołała, a sąd potwierdził, 
że prezydent miał rację.

A że nie był to prezydent Gliwic, 
tylko Sosnowca? Cóż, dla sprawy 
nie ma to większego znaczenia.
Ale jednak stwierdzenia o naiw-
nych urzędnikach, luksusowych 
samochodach za pół miliona 
oraz inne wygłaszane w poczuciu 
wyższości domniemania, których 
nie będę tutaj przytaczał, warto 
sobie czasem darować, bo w zde-
rzeniu z faktami może się takim 
pewnym siebie komentatorom 
zrobić trochę głupio.

 Łukasz Oryszczak
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KOLORY MIASTA

Budownictwo – i woda, okręty, statki, żaglowce, 
transatlantyki. Poza Pomorzem tematy niema-
jące ze sobą wiele wspólnego! Jednak inspiracje 
architekturą okrętową znajdziemy w budowlach 
modernistycznych i wcześniejszych – secesyj-
nych. A i obecnie morze jest natchnieniem dla 
projektantów murowanych „okrętów”.  

Tropiąc ślady stylu okrętowego, 
możemy zacząć od Antwerpii 
i Domu Pięciu Kontynentów (De 
Vijf Werelddelen). Oczywiście 
nie jest on realizacją stylu stricte 
okrętowego, ma jedynie maryni-
styczną dekorację narożnika. Ale 
odwołanie do morza jest i dzięki 
temu architekt Frans Smet-Verhas 
w 1901 roku stworzył spektaku-
larne dzieło secesyjnej belgijskiej 
architektury. 

Do stylu okrętowego nawiązuje 
również Streamline, odmiana 
modernizmu zapoczątkowana 
w latach 30. XX wieku, charaktery-
zująca się zaokrąglonymi kształta-
mi i płynnie przenikającymi się bry-
łami. Przykłady z Gdyni świetnie 
obrazują ten nurt w architekturze. 
W końcu „Gdynia to miasto z mo-
rza”, a styl streamline podkreślał 
portowy charakter miasta. 

Gliwickie obiekty stylu 
okrętowego wykorzystują 
płynne linie gzymsów, jak 
również ostro zakończone 
płaszczyzny przypominające 
„dziób” statku. Pierwszym 
z nich jest kościół  
pw. Chrystusa Króla  
na Zatorzu. 

Budowę świątyni wymusiły przed 
90 laty potrzeby nowo powstałej 
dzielnicy. Autorem zrealizowane-
go w ciągu kilkunastu miesięcy 
(od 1934 do 1935 roku) kościoła 
był Karol Mayr, wiedeński archi-
tekt. Ekspresjonistyczna forma 
trójnawowej bazyliki z niskimi 
nawami bocznymi i górującą nad 
nimi nawą główną może budzić 
skojarzenia z bryłą przypomina-
jącą transatlantyk. Skojarzenie to 

podkreślają okrągłe okna w partii 
przyziemia (wzorowane na okrę-
towych bulajach) oraz zaokrągle-
nia w narożach elewacji. Obec-
nie nad częścią nawy głównej, 
w elewacji frontowej, wznosi się 
wysoka wieża. To jeszcze bardziej 
akcentuje nautyczną stylistykę. 

Budynek Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki Politechniki 
Śląskiej przy ul. S. Konarskiego 
to również przykład architektu-
ry okrętowej. Projekt budynku 
dawnego Państwowego Wyższe-
go Liceum im. J. Eichendorffa dla 
dziewcząt opracował w 1927 roku 
Karl Schabik (radca budowlany 
Gliwic działający w latach 1919- 
-1945) wraz z Kellerem i Otto von 
Prignitzem. Budowę ukończono 
w 1930 roku. Po wojnie kolejnym 

użytkownikiem budowli została 
utworzona 24 maja 1945 roku 
Politechnika Śląska, której kadra 
naukowa, wywodząca się z przed-
wojennej Politechniki Lwowskiej, 
zagościła m.in. w dawnym gliwic-
kim liceum. Budynek w 1947 roku 
stał się siedzibą Wydziału Mecha-
nicznego, a od 1993 roku mieści 
Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki.

Zdaniem Ryszarda Nakoniecz-
nego, specjalisty w dziedzinie 
architektury modernistycznej, 
określając styl dawnej szkoły, 
należy przywołać ekspresjonizm 
oraz funkcjonalizm. Jednocześnie 
zauważyć można idee romantycz-
no-narodowe połączone z racjo-
nalizmem Bauhausu stworzonego 
przez Waltera Gropiusa.

W czasie przedwojennej wystawy 
w Dreźnie budynek był prezento-
wany jako modelowa architektura 
symbolizująca projekt utworze-
nia śląskiego Trójmiasta: Gliwice 
– Zabrze – Bytom. Widniał na 
wielu pocztówkach i zdjęciach ze 
względu na interesującą formę. 
Ogrom tej budowli, spektakular-
ne przełamanie bryły pod kątem 

rozwartym, niespotykana wielo-
boczna forma trzech klatek scho-
dowych wieńczących skrzydła bu-
dynku przywodzi na myśl statek, 
a maszty flagowe umieszczone 
na tarasach wspomnianych kla-
tek schodowych jeszcze bardziej 
podkreślają okrętowy charakter 
założenia. Pasmowa, horyzontalna 
kompozycja wszystkich elewacji 
nawiązuje do wspomnianej archi-
tektury nautycznej, jak również do 
formy dawnego domu towarowe-
go DeFaKa przy ul. Zwycięstwa 23. 
Być może stanowi również swo-
isty architektoniczny dialog Karla 
Schabika z dziełem Ericha Men-
delsohna przy ul. Zwycięstwa 37.  
Podobnie rozwiązana budowla 
znajduje się w Hamburgu – jest 
to słynny Chilehaus Fritza Högera, 
powstały w latach 1922–1924.

Gliwicka budowla zachwyca 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi, 
technicznymi, architektonicznymi 
i artystycznymi. Jeżeli jeszcze do-
damy wysoki poziom wykonaw-
stwa i funkcjonalność obiektu, 
to mamy zabytek o znaczeniu 
ponadregionalnym, który może 
śmiało konkurować ze wspo-
mnianym Chilehaus wpisanym 

na listę dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. 

W czasach nam  
współczesnych projektanci  
czasami bardzo dosłownie 
nawiązują do  
transatlantyków. Bryła 
Morskiego Centrum  
w Szczecinie autorstwa 
pracowni Piotr Płaskowicki  
Architekt to właściwie 
kadłub statku wykonany 
z rdzewiejącej blachy. Czyż 
nie jest to nawiązanie do 
zatopionego Titanica?

A wracając do Gliwic… Murowa-
ne „okręty” to nie tylko poetycka 
przenośnia. Naprawdę mają 
kontakt z wodą, ponieważ duża 
część budynków w naszym mie-
ście jest osadzona na palach z racji 
grząskiego gruntu. I tak dawna 
szkoła przy ul. S. Konarskiego jest 
posadowiona na 642 palach i 400 
słupach żelbetowych osłoniętych 
metalowymi płaszczami. Pale 
i słupy zostały wbite w grunt na 
głębokość aż 8 metrów! 

Ewa Pokorska-Ożóg 
miejski konserwator zabytków

OKRĘT?  
BUDYNEK!

Par Torsade de Pointes  
– Dom Pięciu  

Kontynentów,  
Antwerpia
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Budynek  
przy ul. S. Konarskiego 22 –  
Wydział Inżynierii  
Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej

Kościół 
Chrystusa Króla
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKODORADCA PRZYPOMINA

SZERSZE INFORMACJE – WYDZIAŁ ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
32/238-55-26, 32/238-54-45, 32/238-54-82 – w godzinach pracy UM

Wejście w życie uchwały antysmogowej. Kotły na paliwo sta-
łe uruchomione po 1 września 2017 r. muszą spełniać wymagania 
klasy 5 wg normy PN-EN 303–5:2012, a kominki wymagania ekoprojektu.

Kotły wyprodukowane przed 2007 rokiem lub bez tabliczki  
znamionowej.

Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piece typu koza.

Kotły wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.

Kotły wyprodukowane po 2012 roku, które zostały włączone do 
eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Kotły 3 oraz 4 klasy wg normy PN-EN 303–5:2012

Kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303–5:2012

start 
po 1 września 2017 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2021 r.

zakaz eksploatacji 
od 1 stycznia 2023 r.*

wymiana 
do 31 grudnia 2023 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2025 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2027 r.

** Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r.  
   – https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/264

LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

bezterminowo**

*Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym kominki) użytkowane 
przed wejściem w życie uchwały (1 września 2017 r.)

wymiana  
do 31 grudnia 2022 r.  

na urządzenia spełniające 
wymagania ekoprojektu

możliwość dalszej eksploatacji, jeśli urządzenie osiąga 
sprawność cieplną minimum 80% lub jest wyposażone  

w urządzenie do redukcji emisji pyłu gwarantując  
spełnienie kryterium ekoprojektu

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/264
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu 
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, 
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;

do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);

do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q lub znak jakości 
CEN Heat Pump Keymark.

do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), posiadającego 
certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej normę EN 303-5.

do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar 
Keymark.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego 
roku po odbiorze inwestycji. DODATKOWE INFORMACJE: 32/238-54-45, 32/238-55-26, 32/238-54-82.

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; 
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – maks. 66 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – maks. 99 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia 
i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2651 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym);
 przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – maks. 135 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy 
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie.

„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach tzw. prefi-
nansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO  
i NAJWYŻSZEGO. Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną 
umowę z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.

SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21), 
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 
14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.
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ARENA GLIWICE

Muzyczna Arena.  
Podsumowania i zapowiedzi 

W tym roku w Arenie Gliwice zagrają Mata, Bring Me The Horizone, Gojira, Led Zeppelin Symfonicznie, Andre Rieu, 
Happysad, Forerver Hard vol. 2. Pojawi się też zupełnie nowy projekt na polskiej scenie muzycznej – THE LEGEND, czyli 
pierwsza edycja festiwalu muzycznego, który zabierze widzów w sentymentalną podróż po latach 90-tych i historii pol-
skiego hip-hopu. Podczas pierwszej odsłony będziemy świadkami powrotu na scenę prekursora polskiej sceny hip-hopo-
wej i autora topowych hitów – LIROYA. Na scenie towarzyszyć mu będą inne legendy gatunku: Kaliber 44, Fokus i Rahim, 
Wzgórze YA- PA 3 i DJ HWR.
Jak było w minionym roku? Na 
start, w kwietniu, zaliczyliśmy 
wielki come back – Above & 
Beyond wrócili do Polski. Arena 
Główna zamieniła się w mekkę 
muzyki elektronicznej aż na dwa 
dni, co nikogo nie powinno dziwić, 
bo Jono, Tony i Paavo są w czo-
łówce elektronicznej muzyki ta-
necznej od dwóch dekad… Dzień 
po Above & Beyond odpaliliśmy 
Dreamstate Europe 2022 i tym 
samym kwietniowy weekend 
zapisał się na kartach historii 
muzyki trance’owej. Wyjątkowe 
audiowizualne show z perfekcyjną 
grą techniki, świateł i nagłośnienia 
okraszone zostało magią muzyki 
najlepszych z gatunku.

MAJOWE  
UCZTOWANIE
Sanah wraz ze swoją niepowta-
rzalnie ujmującą „Ucztą” odwie-
dziła nas w maju, a wraz nią na 
Arenie Głównej zagościło kilkana-
ście tysięcy fanów. To był jeden 

z koncertów, o których można 
wiele pisać, ale najlepiej ich po 
prostu doświadczyć. Tak jak po-
wrotu kultowego zespołu T.Love 
po 5 latach przerwy w działalno-
ści! Powodów związanej z tym 
ekscytacji mieliśmy kilka. Nie lada 
sensacją był skład, w jakim T.Love 
powrócił – Muniek Staszczyk, Jan 
Benedek, Jacek Perkowski, Paweł 
Nazimek, Sidney Polak… Jubile-
uszowy występ legendarnego 
teamu skradł nasze serca.

KLASYKI GATUNKU
André Rieu z towarzystwem Or-
kiestry Johanna Straussa wystąpił 
na scenie Areny Gliwice 8 czerw-
ca. Chociaż przeważającą część 

jego repertuaru stanowi muzyka 
poważna, sposób jej wykonania 
jest daleki od przyjętych zwy-
czajów. W czasie koncertu i na 
płycie, na przemian z dziełami 
Straussów i im współczesnych, 
wykonywane były utwory ludowe 
z różnych krajów, muzyka filmo-
wa oraz utwory powstałe jako 
składanka kilkunastosekundo-
wych fragmentów kilku utworów. 
W czasie występów André Rieu 
zmieniał się z dyrygenta w solistę 
i odwrotnie, w czasie trwania 
utworu, a publiczność... rwała 
się do tańca!

W czerwcu gigant zupełnie innej 
kategorii muzycznej, Tiësto, je-
den z najpopularniejszych DJ-ów 
i producentów na świecie, po  
12 latach wrócił do Polski z so-
lowym projektem – z tej okazji 
najwięksi fani muzyki klubowej 
spotkali się na Arenie Głównej. 
Niepowtarzalny 9-godzinny event 
z udziałem Tiësto i jego gości za-
kończył się nad ranem i na długo 
zostanie w naszej pamięci. 

WIELKIE FORMATY 
NA DUŻEJ ARENIE
Kapitalni Nick Cave & The Bad 
Seeds zagrali dla gliwickiej pu-
bliczności w sierpniu. Wrażenia? 
Ten niezrównany zespół wciąż 
przeciwstawia się oczekiwaniom, 
ale najlepiej o tym opowie wam 
Michał (koncertyw.pl/nick-cave-an-
d-the-bad-seeds-gliwice-relacja/).

Koncerty Muzyki Filmowej 
i Epickiej, muzyczne widowisko 
w hołdzie Krzysztofowi Krawczy-
kowi, spektakularne wydarzenie, 
łączące muzykę najsłynniejszych 
kompozytorów globu – Tribute to 
Hans Zimmer, Ennio Morricone, 

John Williams czy jeden z najlep-
szych DJ-ów na świecie, zajmujący 
obecnie 9. miejsce na liście Dj 
Mag – Timmy Trumpet. Jesień na 
Arenie Głównej była pełna mu-
zycznej różnorodności! A jaki był 
grudzień? Powalający – genialne 
Within Temptation, doskonały 
Nightwish i… Kevin Sam w domu. 
Ten prawdziwy hit każdych świąt 
i ukochany klasyk komedii wraz 
z czarującą partyturą skompono-
waną przez słynnego kompozytora 
Johna Williamsa i zagraną na żywo 
przez Royal Symphony Orchestra, 
której towarzyszyli soliści i chór, 
zaczarował nasze mikołajki.

MAŁA ARENA  
I SUMMER ARENA 
– RÓŻNE ŁĄCZY
Rok 2022 na Małej Arenie zaczę-
liśmy od największych przebojów 
w wykonaniu wybitnych solistów, 
którzy na estradzie wraz z Piotrem 
Rubikiem oraz zespołem muzycz-
nym kompletnie zaskoczyli nas 

swoimi interpretacjami muzyczny-
mi. Potem dopadło nas lato! Słoń-
ce, dobre towarzystwo i muzyka 
na żywo… Na letnich koncertach 
w ramach ubiegłorocznej edycji 
Summer Areny bawiliśmy się 
z Nocnym Kochankiem, Pidżamą 
Porno, Riverside, Okim i Kuko-
nem, a nawet najprawdziwszymi 
Mariachi i lokalnymi wirtuozami 
jazzu. Muzyka towarzyszyła nam 
każdego dnia. Goście Summer też 

chwytali za mikrofon – podczas 
cyklicznego, a w pewnych kręgach 
kultowego karaoke. Na finiszu mu-
zycznego roku na Małej Arenie 
zagościły uwielbiane przez lokalną 
publiczność śląskie hajmaty. Rok 
zamknął przepiękny świąteczny 
występ Kuby Badacha, Natalii 
Kukulskiej, Kasi Moś i Justyny 
Steczkowskiej.
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OGŁOSZENIA

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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

ogłasza
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmujących działki nr 539/3, 540, 541, obręb Szobiszowice, który 

rozpocznie się 13 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

Położenie i opis
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Cena 
wywoławcza Wadium

Przedmiotowy teren położony jest pomiędzy ul. św. Wojciecha a ul. Myśliwską, 
w odległości ok. 3 km od centrum miasta, przy wjeździe na drogę krajową nr 88. 
W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i cmentarz. 
W dalszej odległości położone są tereny usługowe. Teren w większości niezago-
spodarowany, porośnięty wysoką trawą, krzewami i drzewami. 
Wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki nr 539/3, obręb Szobiszowice, prze-
biega ciepłociąg naziemny. Kształt działek nieregularny, zbliżony do prostokąta. 
Działka nr 541, obręb Szobiszowice, w północnej części została zajęta przez 
wiatę przystankową oraz elementy pasa drogowego ul. Myśliwskiej w Gliwicach,  
tj. część chodnika i oznakowanie pionowe. W związku z powyższym przed 
sprzedażą działka nr 541, obręb Szobiszowice, zostanie obciążona nieodpłatną 
i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową. 
Skomunikowanie ww. działek może odbywać się do drogi publicznej ul. św. 
Wojciecha zjazdem istniejącym oraz poprzez działki nr 544, 1896, do drogi 
publicznej ul. Myśliwskiej zjazdem istniejącym. Zgodnie z mapą zasadniczą przez 
działkę nr 541 przebiega kanalizacja deszczowa kd 600, w związku z czym przy 
sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służeb-
ność przesyłu, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do przedmiotowej 
kanalizacji, celem przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. 
Przez działki przebiega rów melioracyjny, w związku z czym nabywca działek nie 
może zakłócać stosunków wodnych, tj. nie może zasypać przedmiotowego rowu. 
Nabywca działek będzie mógł orurować przedmiotowy rów na własny koszt i we 
własnym zakresie, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych, tak 
aby służył on odwodnieniu przedmiotowych działek, jak i działek przyległych. 
Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: gazowe, elektroenerge-
tyczne, teletechniczne oraz naziemna sieć ciepłownicza, co może powodować 
utrudnienia w ich zagospodarowaniu. Na usunięcie zieleni wysokiej należy uzyskać 
zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice (o ile jest zgodne z mpzp), a planowane 
wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą 
o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody.  
Obciążenia nieruchomości 
KW nr GL1G/00039750/1
 – wpis obciążający działkę nr 539, obręb Szobiszowice (działka przed podziałem 
geodezyjnym), służebnością przesyłu z uwagi na zlokalizowane urządzenia 
ciepłownicze na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00039749/1 
– wpis obciążający działkę nr 540, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu 
z uwagi na przebiegający gazociąg na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00046422/5 
– wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu 
w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz TP Invest Sp. z o.o.,
– wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu 
z uwagi na przebiegający gazociąg na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Działka 
nr 539/3, 

obręb  
Szobiszowice,  

poł. w Gliwicach, 
z KW nr 

GL1G/00039750/1.

Działka 
nr 540, 
obręb  

Szobiszowice, 
poł. na płd. od 
ul. Myśliwskiej 
w Gliwicach, 

z KW nr 
GL1G/00039749/1. 

Działka
nr 541, 
obręb  

Szobiszowice,  
poł. przy  

ul. Myśliwskiej 
w Gliwicach, 

z KW nr 
GL1G/00046422/5.

Pow.: 4,1471 ha, 
użytek: 

RV – grunty 
orne/

0,3516 ha, 
Bi – inne tereny 
zabudowane/

3,7955 ha.

Pow.: 0,7934 ha, 
użytek: 

RV – grunty 
orne.

Pow.: 0,4234 ha,
użytek: 

RV – grunty 
orne.

Łączna 
powierzchnia 

gruntu: 
5,3639 ha.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 r. miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód 
II (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r. pod pozycją 
2910) – teren położony w Gliwicach obejmujący:
• działkę nr 539/3, obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolami: 1 Un oraz 10 ZU,
• działkę nr 540 ,obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolami: 2 ZU/U oraz 10 ZU,
• działkę nr 541, obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolem: 2 ZU/U.
Dla wskazanych wyżej terenów plan ustala odpowiednio:
 1 Un – tereny usług różnych – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
▪ zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
▪ dojazdy i parkingi,  
▪ sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Dla przedmiotowego terenu (na rysunku planu), jako jego ustalenie, określona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy od strony ul. św. Wojciecha.
 10 ZU – tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ sieci infrastruktury technicznej,
▪ obiekty małej architektury,
▪ zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach funkcjonujących jako ogrody działkowe,
▪ dojścia i dojazdy.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu ustalenia planu dla terenów 10 ZU:
▪ przewidują w obrębie stref bezpieczeństwa głównych sieci infrastruktury technicznej – 
utrzymanie zieleni niskiej,
▪ dopuszczają utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
 2 ZU/U – tereny zieleni urządzonej z możliwością lokalizacji parkingów.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ zieleń urządzona,
▪ parkingi.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ sieci infrastruktury technicznej,
▪ dojścia i dojazdy,
▪ obiekty małej architektury.
Ponadto na rysunku planu, jako elementy informacyjne, uwidocznione zostały:
▪ gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami 
bezpieczeństwa,
▪ gazociągi średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami bezpieczeństwa.
▪ strefa sanitarna cmentarza.
Przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu należy uwzględnić ograniczenia wynikające 
z przebiegu ww. sieci, strefy cmentarza i ustalonej linii zabudowy.

9 927 000,00 zł 
brutto 

(cena zawiera 
podatek VAT 

w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą 

z 11 marca  
2004 r. o podatku 

od towarów i usług 
– t.j. DzU  

z 2022 r., poz. 931 
z późn. zm.).

Minimalne  
postąpienie: 
99 270,00 zł

992 700,00 zł

Wadium należy wnieść do 7 marca 2023 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta 
Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 12 kwietnia 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, 
pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu będzie zamieszczony w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. 
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 25 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 14 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 i zakończył się wynikiem negatywnym.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  
(zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające nierucho-
mości przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/50/2022 do 17 stycznia 2023 r.,
• nr ZDM/51/2022 do 17 stycznia 2023 r.,
• nr ZDM/52/2022 do 17 stycznia 2023 r. ,
• nr ZDM/49/2022 do 20 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/748/2022 do 20 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/750–751/2022 do 24 stycznia 

2023 r.,
• nr ZGM/753/2022 do 20 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/754/2022 do 24 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/755–759/2022 do 20 stycznia 

2023 r.,
• nr ZGM/762/2022 do 20 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/764–765/2022 do 24 stycznia 

2023 r.,
• nr ZGM/766/2022 do 20 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/767/2022 do 24 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/769–772/2022 do 20 stycznia 

2023 r.,
• nr ZGM/773/2022 do 24 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/776/2022 do 24 stycznia 2023 r.,
• nr ZGM/778–779/2022 do 24 stycznia 

2023 r.
2. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz 
sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbęd-
nego do korzystania z garażu:
• nr ZGM/761/2022 do 24 stycznia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta/
-----------------------------------------------------------
3. Wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice:
• nr 749/2022 do 18 stycznia 2023 r.,
• nr 752/2022 do 18 stycznia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-dzierzawa/
-----------------------------------------------------------
4. Nieruchomości przeznaczonych do uży-
czenia:
• nr ZGM/2022/760 do 20 stycznia 2023 r., 
• nr ZGM/2022/763 do 20 stycznia 2023 r., 
• nr ZGM/2022/780 do 20 stycznia 2023 r. 
5. Nieruchomości przeznaczonych do wy-
najęcia:
• nr ZGM/2022/774 do 20 stycznia 2023 r., 
• nr ZGM/2022/775 do 20 stycznia 2023 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-najem-lokali/

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 354/2022 do 11 stycznia 2023 r.,
• wykaz nr 353/2022 do 17 stycznia 2023 r.,
• wykaz nr 355/2022 do 18 stycznia 2023 r.

przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
• nr 29/SP/2022 do 17 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie 

podstawowym pn.: 

„Transport kontenerów z odpadami 
z PSZOK-u, transport odpadów z sortowni 

odpadów wielkogabarytowych oraz 
z kompostowni odpadów i przekazywanie 

odpadów do miejsc wskazanych przez 
zamawiającego na terenie instalacji 

przetwarzania odpadów w Gliwicach  
przy ul. Rybnickiej 199B”.

Termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2023 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na:  
platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/

proceedings 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej 

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia sektorowego 

prowadzonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 

1129), w trybie przetargu nieograniczonego, na

opracowanie dokumentacji projektowej 
(bez Projektu Technicznego) i uzyskanie na 
jej podstawie pozwolenia na budowę dla 

zadania – inwestycji pn.:  
„Rozbudowa istniejącej ciepłowni 

o blok parowy z kotłem wielopaliwowym 
wytwarzającym ciepło i energię elektryczną 
w wysokosprawnej kogeneracji planowana 

do realizacji na terenie PEC – Gliwice  
Sp. z o.o. w Gliwicach  

przy ul. Królewskiej Tamy 135”.
Termin składania ofert: 16 stycznia 2023 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 16 stycznia 2023 r. o godz. 12.05

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

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej 

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

z publikacją ogłoszenia, organizowanego 
wg procedur określonych Regulaminem PEC-Gliwice  

Sp. z o.o., na

budowę sieci c.o. do budynków przy  
ul. Górnej 5, ul. Górnej 24-24a  

i ul. Górnej 26-26a w Gliwicach.
Termin składania ofert: 20 stycznia 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2023 r. o godz. 11.01

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 
lokalu użytkowego przy ul. Jana Śliwki 22/U-I, pow. 42,86 m2

Termin przetargu – 31 stycznia 2023 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1030,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Rybnicka 47, Gliwice 44-100,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia sektorowego, 
udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie: art. 378 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1710 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie osadów 
ściekowych z Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków (dalej: „COŚ”), ul. T. Edisona 16 
w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków 

w Smolnicy, ul. Łęgowska” – znak sprawy 
PU/2/2022.

Termin składania ofert: 24 stycznia 2023 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2023 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka.
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/6 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/6, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej 
nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne 
z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/6 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
teren obejmujący część działki nr 152/6, oznaczony jest symbolem 17MN 
i 18MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren 
obejmujący działkę nr 152/8, oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
część terenu obejmującego działkę nr 152/6, oznaczona jest symbolem 
1MNU – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 
330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1. 152/6 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1085 352 980,00 35 300,00 14 lutego 2023 r. 21 lutego 2023 r. 13.00
2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób 

zagospodarowania
Gliwice, ul. Starogliwicka.

Opis
Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/4 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/4, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej, w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt działki regularny, 
zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dys-
ponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 
obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/4 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, teren obejmujący działka nr 
152/4, oznaczony jest symbolem 18MN – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 
152/8, oznaczony jest symbolem 18MN – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Teren znajduje się w granicach głównego 
zbiornika wód podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1. 152/4 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1027 334 980,00 33 500,00 14 lutego 2023 r. 21 lutego 2023 r. 11.00
2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10. 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka.
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/3 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/3, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej, w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi 
krajowej nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne 
z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/3 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren 
obejmujący część działki nr 152/3, oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący 
działkę nr 152/8, oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 października 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część 
terenu obejmującego działkę nr 152/3, oznaczona jest symbolem 1MNU – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 330 
– Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1. 152/3 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1080 351 450,00 35 200,00 14 lutego 2023 r. 21 lutego 2023 r. 10.00
2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka.
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/5 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/5, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej 
nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne 
z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 152/2, 
152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/5 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
teren obejmujący część działki nr 152/5, oznaczony jest symbolem 17MN 
i 18MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
teren obejmujący działkę nr 152/8, oznaczony jest symbolem 18MN – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012  
z 25 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, część terenu obejmującego działkę nr 152/5, oznaczona jest 
symbolem 1MNU – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych  
nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1. 152/5 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1070 348 300,00 34 900,00 14 lutego 2023 r. 21 lutego 2023 r. 12.00
2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM,  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 39, OBRĘB ZATORZE, ZABUDOWANĄ BUDYNKAMI  

POŁOŻONYMI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 13 W GLIWICACH, KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ 14 LUTEGO 2023 R. O GODZ. 11.00.
I ustny przetarg rozpoczął się 18 października 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (sala nr 206) i zakończył się wynikiem negatywnym.

Położenie i opis
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]

Nieruchomość położona jest przy ul. Świętojańskiej 13 
w Gliwicach, w odległości ok.3 km od centrum miasta, 
przy drodze krajowej 78. W pobliżu znajdują się przy-
stanki komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz 
ogródki działkowe. Granice działki tworzą kształt regular-
ny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość zabudowana 
budynkami o charakterze: biurowym (pow. użytkowa: 
212,26 m2, w przeszłości budynek mieszkalny), magazy-
nowym (pow. użytkowa: 107,11 m2) i blaszanym (pow. 
użytkowa: 38,52 m2). Na działce znajduje się zadaszona 
konstrukcja stalowa typu wiata, pod którą zlokalizowa-
na jest suwnica jednotorowa (brak informacji o stanie 
technicznym). Większa część działki jest utwardzona.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce znajduje się przy-
łącze kanalizacji deszczowej kd150 mm, które jest kana-
lizacją wewnętrzną oraz kanalizacja sanitarna ksD150 
mm. Zgodnie z wpisem w III dziale księgi wieczystej nr 
GL1G/00029435/4 działka jest obciążoną nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu o pow. 15,35 m2 na rzecz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci uzbrojenia 
terenu: wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i desz-
czowa, elektroenergetyczna, gazowa oraz ciepłownicza. 
Skomunikowanie nieruchomości powinno odbywać 
się do drogi publicznej ul. Świętojańskiej zjazdem ist-
niejącym.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nierucho-
mości po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć 
oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed pla-
nowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt 
pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12.

Działka nr 39, 
obr. Zatorze, 
poł. przy ul. 

Świętojańskiej 13 
w Gliwicach,

zabudowana 
budynkami nr 84, 

91, 101,
KW nr 

GL1G/00029435/4.

Pow. gruntu:
0,0510 ha.

Pow. użytkowa 
budynków:

nr 84 –  
212,26 m2,

nr 91 – 
38,52 m2,

nr 101 – 
107,11 m2.

Działka nr 39, obręb Zatorze, położona jest na terenie, dla którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego 
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, który został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 
z 15 lipca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z zapisami planu działka oznaczona jest symbolem: 31M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności 
zabudowy – istniejące, dla którego ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe, 
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody, 
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
d) sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: (...), 
c) intensywność zabudowy maksimum 1.2 (...), 
i) zbilansowanie potrzeb parkingowych i realizacja parkingów w ramach posiadanych nieruchomości lub na nieruchomościach 
sąsiednich z dopuszczeniem budowy jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) lub garażu wielopoziomowego dla 
obsługi funkcji podstawowej, z uwzględnieniem zalecanych wskaźników, określonych w §17 ust. 11 pkt 3 uchwały, 
j) powierzchnia terenu biologicznie czynna, minimum 30% powierzchni poszczególnych nieruchomości (...);

4) zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 60% powierzchni poszczególnych nieruchomości (dla terenu 6M – powyżej 65%), 
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów i wolno stojących budynków gospodarczych – istniejące 
mogą funkcjonować bez możliwości rozbudowy, 
c) lokalizacji obiektów tymczasowych, 
d)realizacji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych 
z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).

Zgodnie z informacją zawartą w ww. planie, przedmiotowy teren znajduje się w granicach:
▪ obszaru rewitalizacji,
▪ ścisłego obszaru rewitalizacji,
▪ GZWP Gliwice,
▪ obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska. 
Budynek przy ul. Świętojańskiej 13 ustalony został w ww. planie jako obiekt chroniony prawem miejscowym.

348 000,00 zł 
brutto 

(zwolnienie od 
podatku VAT 

zgodnie  
z art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy 

z 11 marca 
2004 r. o podat-
ku od towarów 

i usług – t.j. 
DzU z 2022 r., 

poz. 931 z późn. 
zm.).

Minimalne 
postąpienie: 

3480,00 zł

34 800,00 zł

Wadium należy wnieść do 8 lutego 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 marca 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z Rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 1055/3 

o pow. 0,1778 ha, obręb Ostropa Pół-
noc, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00029913/9. Przedmiotowa 
nieruchomość położona jest w Gli-
wicach przy ul. Tokarskiej i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 24 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
694 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 69 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2023 r.
------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości:
• położonego w Gliwicach przy ul. Ko- 

zielskiej, obejmującego nieza-
budowane działki: nr 84, obręb 
Kłodnica, o powierzchni 0,3910 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00013503/7 oraz nr 85, obręb 
Kłodnica, o powierzchni 0,6280 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00061385/4. 

Termin przetargu: 25 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
3 134 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 313 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2023 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej geodezyjnie jako:
• działka nr 131, obręb Kłodnica, o po-

wierzchni 0,0661 ha, zapisanej w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00036196/8. 
Przedmiotowa nieruchomość położo-
na jest przy ul. Kozielskiej w Gliwicach 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 25 stycznia 2023 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
350 000,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgod-
nie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
931 z późn. zm.).
Wadium: 35 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2023 r.
------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:

• niezabudowanej części nierucho-
mości, objętej księgą wieczystą nr 
GL1G/00121547/7, oznaczonej ja-
ko działka nr 128, obręb Kuźnica, 
położonej w Gliwicach w rejonie  
ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa.

Termin przetargu: 31 stycznia 2023 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 691 353,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2023 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• obejmującej niezabudowane dział-

ki: nr 248/1 o pow. 0,0604 ha, obręb 
Czechowice Zachód, nr 248/2 o pow. 
0,3090 ha, obręb Czechowice Zachód 
oraz nr 249 o pow. 0,0610 ha, obręb 
Czechowice Zachód, zapisane w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00044877/5. 
Działki położone są w Gliwicach przy 
ul. Nad Łąkami i stanowią własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 8 lutego 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 219 400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 121 940,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 lutego 2023 r.
------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowa-

ne działki nr: 1363/5, 190/2, 
167, 176, 189/2, 188 (KW nr 
GL1G/00022026/5), 189/4 (KW 
nr GL1G/00130484/3) oraz 144/2 
i 169 (KW nr GL1G/00023961/8), 
obręb Stare Gliwice, położone przy  
ul. Brzechwy w Gliwicach, stanowiące 
własność Miasta Gliwice. Łączna po-
wierzchnia przedmiotowych działek 
wynosi: 2,0849 ha.

Termin przetargu: 22 lutego 2023 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
7 000 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 700 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 lutego 2023 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 

mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 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.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej –  

www.zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych 
informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu  
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie www.zgm-gliwice.pl)

6 lutego 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się III 
ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr I usytuowanego w budynku 
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC,  
8 korytarzy
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 574/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 
1450, 1460/2, o łącznej powierzchni 1465 m², 
obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
OBCIĄŻENIA: w dziale III księgi wieczystej 
wpisane są następujące służebności:
1. Nieograniczona w czasie służebność prze-

syłu na działce nr 1460, objętej niniejszą 
księgą wieczystą, polegająca na prawie 
korzystania z części obciążonej nierucho-
mości w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowniczych na 
niej posadowionych, wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej – Gliwice spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gliwicach, w rozumieniu art. 49 par. 
1 kc i stanowiących jej własność, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

2. Służebność gruntowa polegająca na pra-
wie przechodu i przejazdu przez działkę 
numer 1460/2, objętą niniejszą księgą 
wieczystą, zgodnie z załącznikiem graficz-
nym nr 1 do aktu notarialnego Rep. A nr 
3700/2018 z 18 lipca 2018 r. Zastępca no-
tarialny Aleksandra Jaskulska, zastępująca 
notariusz Iwonę Samorzewską, zaznaczo-
na kolorem niebieskim, za jednorazową 
odpłatnością, na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości obejmującej 
działkę oznaczoną numerem ewidencyj-
nym 1460/1, objętej księgą wieczystą nr 
GL1G/00138815/9.

3. Nieograniczona w czasie służebność prze-
syłu na nieruchomości objętej niniejszą 
księgą wieczystą, z ograniczeniem wyko-
nywania na działce nr 1460/2 – w zakre-
sie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
200 mm o długości 7,20 m oraz przewodu 
wodociągowego o średnicy 40 mm o dłu-
gości 25,63 m wraz ze strefą ochronną 
o szerokości pasa po 1,00 m z każdej 
strony urządzenia, co daje powierzchnię 
gruntu objętego służebnością wynoszą-

cą 68,89 m2, polegająca w szczególności 
na prawie korzystania z przebiegających 
przez tę działkę urządzeń przesyłowych 
wraz z prawem dostępu do tych urządzeń 
w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym 
dokonywania przeglądów, pomiarów, 
konserwacji, modernizacji i remontów, 
jak również wymiany urządzeń na nowe 
o parametrach nie większych niż wymie-
nione wyżej oraz na powstrzymywaniu się 
przed zabudową lub trwałym urządzeniem 
terenu objętego służebnością, z zastrzeże-
niem, że zachowana zostanie istniejąca 
zabudowa na nieruchomości, a także z za-
strzeżeniem obowiązku każdorazowego 
informowania właściciela nieruchomości 
o zamiarze wykonania planowanych prac 
remontowych lub modernizacyjnych, 
a w przypadku konieczności usunięcia 
nagłej awarii – do niezwłocznego zawia-
domienia właściciela o tymże fakcie po 
usunięciu awarii, a ponadto, w każdym 
z ww. przypadków, do przywracania terenu 
do stanu poprzedniego po zakończeniu 
prac. Zakres obciążenia służebnością zo-
stał zaznaczony na szkicu stanowiącym za-
łącznik do aktu notarialnego z 4 listopada 
2021 r., Rep. A nr 4693/2021 notariusza 
Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.

W przetargach ogłoszonych na 27 czerwca 
2022 r. i 7 listopada 2022 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU został wy-
znaczony na 26 stycznia 2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi – prosimy kontaktować się do 23 stycznia 
2023 r. z ROM nr 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339--29-97. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
782 000,00 zł
WADIUM: 39 100,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 7820,00 zł
--------------------------------------------------------

 o godz. 9.30 rozpocznie się II 
ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 4 usytuowanego w budynku 
przy ul. CHUDOBY 6 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, 
łazienka z WC, kuchnia, 2 pomieszczenia 
gospodarcze
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 133/1000

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 6, 
6A, działki nr 84, 85, 86 o łącznej po-
wierzchni 790 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00033185/7
OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od 
obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓL-
NOTA MIESZKANIOWA
W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 
2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU został 
wyznaczony na 26 stycznia 2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi – prosimy kontaktować się do 23 stycznia 
2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339--29-97. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
652 300,00 zł
WADIUM: 32 700,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 6530,00 zł

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

 o godz. 10.00 rozpocznie się II 
ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 
4 usytuowanego w budynku przy 
ul. ZIEMOWITA 7 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 po-
mieszczenia pomocnicze, łazienka z WC, 
przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 10/100
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 
1502, 1503, 1504, o łącznej powierzch-
ni 1432 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00031777/0
OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od 
obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓL-
NOTA MIESZKANIOWA
W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 
2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU został 
wyznaczony na 26 stycznia 2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi – prosimy kontaktować się do 23 stycznia 
2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339--29-92. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
565 300,00 zł
WADIUM: 28 300,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 5660,00 zł

http://bip.gliwice.eu
http://www.um.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie 
elektronicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

WARTO WIEDZIEĆ

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://www.gov.pl/web/login
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne



