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KOMUNIKACJA
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Nie obowiązuje
autobusów ZTM
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zjazd na DTŚ

B
o

h
. G

e
a W

arszaw
skiego

B
o

h
. G

e
a W

arszaw
skiego

Jagiellońska

Jagiellońska

Dobiega końca remont ul. Piwnej i Ks. Hlubka. 
Obowiązuje nowa organizacja ruchu. Kierowcy 
muszą zachować szczególną ostrożność. 

Przejazd samochodów z ul. Piwnej pod wia-
duktem kolejowym jest możliwy tylko w kie-

runku ul. Traugutta – ze względu na wyłączenie 
z ruchu odcinka ul. Tarnogórskiej, od ul. Piwnej 
do ul. Witkiewicza, z powodu prac związanych 
z wymianą infrastruktury podziemnej.

 Nie skręcimy już w ul. Ks. Hlubka w lewo 
(jak dotychczas), jadąc ul. Jagiellońską od 

strony placu Piastów. Ul. Ks. Hlubka – dotąd 
jednokierunkowa – jest przejezdna w obie 
strony, wydzielono bowiem na niej pas ruchu 
prowadzący od ul. Piwnej w kierunku ul. Jagiel-
lońskiej, z możliwością skrętu tylko w prawo.

 Nie skręcimy w lewo z ul. Ks. Hlubka, 
w odcinek prowadzący do placu Piastów. 

W stronę ul. Piwnej prowadzą z ul. Ks. Hlubka 
dwa pasy wyłącznie w relacji prawoskrętnej, 
czyli tylko w kierunku wyjazdu z centrum, 
w stronę CH Forum.

Jadąc ul. Bohaterów Getta Warszawskie-
go, można jechać prosto – w kierunku ulic 

Jagiellońskiej i Zabrskiej – lub skręcić w prawo 
w ul. Dworcową. Ten skręt jest konieczny,  
aby dojechać w kierunku CH Forum!  
W takim przypadku z ul. Dworcowej należy skrę-
cić na następnych światłach w lewo (w stronę 
łącznika nad DTŚ), tam kolejny raz w lewo (aby 
nie zjechać na Drogową Trasę Średnicową) 
i prosto w kierunku pl. Piastów (wzdłuż bloku 
mieszkalnego), następnie w prawo w ul. Piwną.

  Z ul. Jagiellońskiej nie skręcimy, jak  
dotychczas, bezpośrednio w lewo,  

w ul. Dworcową! Trzeba najpierw na światłach 
skręcić w prawo w plac Piastów (przejechać 
wzdłuż bloku mieszkalnego), a następnie skręcić 
w lewo. Dalej, zgodnie z oznakowaniem, wjechać 
w ul. Dworcową.

W połowie roku powinna zakończyć się prze-
budowa układu drogowego po południowej 
stronie dworca PKP i w okolicach placu Piastów. 
Gotowe fragmenty ulic będą systematycznie 
otwierane, aby udrożnić ruch samochodowy 
w centrum Gliwic. (ZDM/kik)

Od czwartku 19 stycznia przebudowywana od roku ulica Piwna jest otwarta dla samocho-
dów – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. ZDM apeluje do kierowców o zwró-
cenie uwagi na nowe sygnalizacje świetlne i ustawione oznakowanie, zgodne z organizacją 
ruchu wprowadzoną w tym rejonie.

Kolorem czerwonym
zaznaczono 

najważniejsze zmiany
w organizacji ruchu
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POMAGAMY

W niedzielę, 29 stycznia, na gliwickim Rynku 
zagości 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku będziemy kwesto-
wać pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. 
Będą koncerty, pokazy, konkursy,  
zabawy i wiele innych atrakcji! 
Jesteśmy pewni, że tym razem 
też Was nie zabraknie!
Gliwicki 31. Finał WOŚP rozpocznie 
się o godz. 13.00. Na odwiedzają-
cych Rynek czekać będzie mnóstwo 
atrakcji. Oprócz konkursów i za-
baw, w przerwie między którymi 
będzie można spróbować słodkości 
i ciepłych napojów serwowanych 
przy stoiskach, nadarzy się też 
okazja do odwiedzenia wioski Wi-
kingów, poznania oferty organizacji 
pozarządowych czy zrobienia sobie 
pamiątkowego „selfie” na WOŚP-
-owej ściance zdjęciowej. Z kolei 
dla tych, którzy chcą nauczyć się 
czegoś nowego przygotowano 
pokazy pierwszej pomocy i tresu-
ry psów. Coś dla siebie znajdą też 
fani motoryzacji, na których czekać 
będą samochody terenowe oraz 

– po raz 
pierwszy 
w naszym 
m i e ś c i e 
– zabytko-
we traktory 
z Górnośląskie-
go Stowarzyszenia 
Miłośników Starych 
Traktorów i Maszyn Rol-
niczych Silesia Traktor.

Na gliwickim Rynku  
nie zabraknie  

muzycznych wrażeń 

Od godz. 16.00 na dużej scenie 
zagrają lokalni wykonawcy: Pro-
jekt 01 (hip–hop), Shashamane 

Sound Sytem (reggae) oraz 
Dominika Kocur z zespołem 
(rock/pop). Natomiast gwiazdą 
wieczoru będzie zespół DŻEM.

Zbieramy  
na szczytny cel 

– Chcemy, jak co roku, aby ten 
dzień był kolorowym świętem 
dla wszystkich mieszkańców 
naszego miasta – mówi szef 
Sztabu, Marek Niewiarowski.  
– Impreza cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem, nie tylko 
mieszkańców Gliwic, ale również 
powiatu oraz okolicznych miast 

i wpisała się już na stałe w kalen-
darz gliwickich imprez. W Finał 
angażują się młodzi i starsi. Co 
roku zainteresowanie tą formą 
wolontariatu jest bardzo duże 
– dodaje.

Świadczy o tym chociażby liczba 
gliwickich wolontariuszy. Kilku-
set z nich – w tym 200 z samego 
Sztabu #335 przy Stowarzysze-
niu GTW – w dniu finału wyjdzie 
na ulice naszego miasta, by 
zbierać do puszek datki. W tym 
roku pieniądze z kwesty zostaną 
przeznaczone na zakup specjali-
stycznego sprzętu medycznego 

służącego do diagnozowania 
sepsy, która – jak czytamy na 
stronie WOŚP – jest przyczyną 
20% wszystkich zgonów.

Oprócz zbierania datków do 
puszek, między koncertami od-
będą się także licytacje, podczas 
których będzie można zostać 
właścicielem m.in. koszulki i piłki 
z podpisami zawodników Piasta 
Gliwice, wygrać jazdę testową 
samochodami marki BMW i Por-
sche czy kompletne wyposażenie 
łazienki od firmy Roca Polska.

Świętowanie na gliwickim Rynku 
zakończy tradycyjne światełko 
do nieba, które o godz. 20.00 
rozbłyśnie ze sceny w formie 
pokazu laserowego. Będzie się 
działo!

Szczegółowe informacje na 
temat gliwickiego 31. Finału 
WOŚP, którego głównym part-
nerem jest Miasto Gliwice, 
publikowane są na stronie 
organizatora – Stowarzyszenia 
GTW Gliwice gtwgliwice.pl oraz 
na Facebooku GTW Gliwice. 
 (ml/GTW Gliwice)

Trzy agregaty prądotwórcze, śpiwory, ubrania i żywność 
z Gliwic dotarły już do Lwowa. Nasze miasto wsparło 
ukraińską uczelnię techniczną, której kadry po 1945 roku 
przyczyniły się do powstania Politechniki Śląskiej.

Na wniosek prezydenta miasta 
gliwiccy radni jednogłośnie za-
decydowali o udzieleniu pomocy 
rzeczowej największej w zachod-
niej Ukrainie szkole wyższej – 
Politechnice Lwowskiej. Reakcja 
miasta to odpowiedź na apel 
o przekazanie generatorów prą-
du, które zasilą kotłownie uczelni. 
Z powodu przerw w dostawach 
energii w ogarniętym wojną kra-
ju normalna praca placówki jest 
niemożliwa. 

Ukraińcy przekazali informa-
cję, że trzy potężne genera-
tory już u nich są. Jeden z nich 

waży 570 kg i wytwarza moc  
20 kW. Pozostałe dwa mają 
moc 7 kW. Są nowe i gotowe 
do pracy.

Aby wesprzeć środowisko Poli-
techniki Lwowskiej, pracownicy 
Urzędu Miejskiego i miejskich 
jednostek organizacyjnych przed 
Bożym Narodzeniem zorganizo-
wali zbiórkę najpotrzebniejszych 
rzeczy, które razem z agregatami 
trafiły do Lwowa. Wśród darów 
były przede wszystkim śpiwory, 
ubrania i żywność. Całą akcję 
koordynowało Centrum Ratow-
nictwa Gliwice.

– Władze i administracja Gliwic 
to niezwykle życzliwi ludzie, któ-
rzy dobrze rozumieją nasze pro-
blemy. Uważnie śledzą rozwój 
wydarzeń na Ukrainie i wiedzą, 
że przyszłość należy do ludzi 
wykształconych. Politechnika 
Lwowska musi spełniać swoją 
misję – uczyć i kształcić młodych 
ludzi – powiedział Jurij Malinow-
ski, dziekan Wydziału Ekonomii 
Politechniki Lwowskiej, który 
odebrał dary z Gliwic.

Politechnika Śląska powstała na 
bazie kadry profesorskiej, któ-
ra w 1945 roku była zmuszona 

emigrować ze Lwowa. Tradycje 
Politechniki Lwowskiej były 
jednym z najsilniejszym atutów 
powstałej w Gliwicach uczelni, 

wyróżniających ją na tle pozo-
stałych polskich politechnik. 

 (mm)

Odliczamy do 31. Finału WOŚP  Odliczamy do 31. Finału WOŚP  
w Gliwicachw Gliwicach

Dary z Gliwic są już we Lwowie
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SPORT

15 stycznia Piast Gliwice Futsal rozpoczął marsz po Puchar Polski. W ramach 
1/32 finału zawodnicy Orlanda Duarte udali się na Opolszczyznę, gdzie z wy-
nikiem 16:0 pokonali drugoligowe Bongo Niemodlin. Mistrzowie Polski przez 
cały czas kontrolowali przebieg gry.
Przypomnijmy, że z początkiem 
roku kadra futsalowego Piasta 
Gliwice powiększyła się o trzech 
zagranicznych zawodników. 
W drużynie Orlanda Duarte 
pojawili się Fin Lassi Lintula oraz 
dwa asy z Ukrainy: Yaroslav Lebed 
i Dmytro Sorokin. 

Lebed to 27-letni reprezentant 
Ukrainy. Do Piasta Gliwice prze-
niósł się z estońskiej ligi (zdobył 
tam m.in. Superpuchar Estonii). 
Jest również dwukrotnym Mi-
strzem Ukrainy, tyle samo razy 
zdobył Superpuchar, a trzykrot-
nie Puchar Ukrainy. W lutym 
2022 roku, z żółto-niebieską 
reprezentacją, na holender-
skich parkietach zdobył czwarte 
miejsce w futsalowym Euro 
2022. – Transfer do Piasta i gra 
w polskiej lidze to dla mnie nie 
tylko okazja do zdobycia nowych 
doświadczeń, ale również nowe 
cele i nowe perspektywy. Chcę dla 
was zdobyć jak najwięcej bramek 
i pomóc w obronie mistrzowskie-
go tytułu – mówi Yaroslav Lebed.

Reprezentacyjne doświadcze-
nie i występy na mistrzowskich 
turniejach (m. in. w ćwierćfinale 
futsalowych Mistrzostw Świata 
w 2012 roku), kilkukrotne Mi-

strzostwo i Puchar Ukrainy oraz 
Serbii to wizytówka urodzonego 
w 1988 roku Dmytro Sorokina. 
– Swoim doświadczeniem chcę 
pomóc dotrzeć Piastowi na szczyt 
– zdradza swoje oczekiwania za-
wodnik.

Podobnie uważa Lassi Lintula. 
Również jego można było podzi-
wiać w czasie ubiegłorocznego, 
lutowego Euro 2022. – To mój 
największy sukces w reprezen-
tacyjnej karierze. W klubowej 
zdobyłem dwa mistrzostwa Fin-
landii. Chciałbym powtórzyć to 
w Polsce. Właśnie dlatego zde-
cydowałem się na grę w Piaście, 
bo to ambitny klub, czyli dobre 

miejsce do piłkarskiego rozwoju. 
Chciałbym jak najszybciej do-
stosować się do stylu gry Piasta 
i pomóc drużynie najlepiej, jak 
potrafię. Wierzę, że na koniec 
sezonu znów będziemy cieszyli 
się ze zdobycia trofeum – pod-
kreśla Lassi Lintula.

Miniony rok był najlepszym 
w historii futsalowej drużyny 
Piasta Gliwice. Obecnie zajmuje 
on trzecie miejsce w futsalowej 
Ekstraklasie. Do lidera – Rekordu 
Bielsko-Biała – traci siedem punk-
tów. Kolejny mecz zagra u siebie, 
w Arenie Gliwice. 23 stycznia po-
dejmie Futsal Leszno.  
 (Piast Gliwice Futsal/kik)

Wysoka wygrana Mistrza Polski

Sporo emocji towarzyszyło 14 stycznia pojedynkowi Tauron GTK Gliwice i MKS-u  
Dąbrowa Górnicza. O zwycięstwie dąbrowian w derbach Śląska przesądził 
Trevon Bluiett trafieniem z dystansu na 3,5 sekundy przed końcową syreną.
Pierwsze momenty spotkania 
należały do miejscowych – gli-
wiczan. Goście mieli jednak 
w swoich szeregach Bluietta, 
który w tym dniu był bardzo 
dobrze dysponowany rzutowo. 
Tylko w pierwszej kwarcie zdo-
był łącznie 13 punktów. Wynik 
po pierwszych 10 minutach gry 
ustalił Szlachetka, trafiając jeden 
rzut wolny.

Na początku kolejnej odsłony 
MKS zwiększył prowadzenie 
i przez pewien czas oba zespoły 
dzieliło średnio 10 punktów. 
Kolejna pogoń gospodarzy była 
już skuteczniejsza i przewaga 
dąbrowian stopniała do jedne-
go „oczka”. Później prowadzili 
gliwiczanie.

Drugą połowę rozpoczął od 
trafienia z dystansu Ferguson. 
Dąbrowianie byli jednak blisko. 
Tauron GTK cały czas próbował 
zbudować większą przewagę 
i kiedy z półdystansu przymie-
rzył Rowland, a Skifić kolejny raz 
umiejętnie wbił się pod kosz, 

sytuacja dąbrowian zaczynała 
się komplikować. W pewnym 
momencie Tauron GTK osiągnął 
rekordowe prowadzenie wy-
noszące 14 punktów! MKS nie 
zamierzał się jednak poddawać 
i zredukował straty. Serię gości 
przerwał Szlachetka, trafiając 
z narożnika, ale następna sku-

teczna akcja Krampelja i trafie-
nie Blueitta z dystansu w ostat-
nich sekundach spowodowały, 
że dąbrowianie cały czas byli 
w grze.

Pierwszą skuteczną akcję 
w ostatniej odsłonie przeprowa-
dził Richardson, trafiając z pół-
dystansu. Przyjezdni odpowie-
dzieli „trójką” Mokrosa. Ten sam 
zawodnik po chwili powtórzył 
swój wyczyn i obie strony dzie-
lił już tylko punkt. Tauron GTK 
powiększył przewagę za sprawą 
Murphy'ego, ale dwie kolejne 
akcje Krampelja spowodowały, 
że goście wrócili na prowadze-
nie. To nie był jednak koniec 
popisów – zarówno dąbrowian, 
jak i gliwiczan. Obydwa teamy 
walczyły punkt za punkt. Na sam 
koniec miejscowym pozostało 
3,5 sekundy na zmianę rezultatu 
i przechylenie szali zwycięstwa, 
ale Richardson pod presją obro-
ny pomylił się... MKS wygrał der-
by 79:77, po raz szósty z rzędu. 

  (GTK/kik).

Ruszył coroczny nabór wniosków o przyznanie 
nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gliwice dla 
zawodników, trenerów i innych osób wyróżniają-
cych się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrodę lub wyróżnienie 
w dziedzinie sportu może 
otrzymać zawodnik, który 
w 2022 roku osiągnął wysokie 
wyniki w krajowym lub mię-
dzynarodowym współzawod-
nictwie sportowym, trener lub 
inna osoba wyróżniająca się 
w ubiegłym roku osiągnięcia-
mi w działalności sportowej. 
Gratyfikacje mogą otrzymać 
wyłącznie mieszkańcy Gliwic.

Wnioski o przyznanie nagród 
i wyróżnień powinny składać 
kluby sportowe oraz sami 
zainteresowani. Dokumenty 
będą przyjmowane do 31 
stycznia w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21, parter, wejście od strony ul. 
Wyszyńskiego) lub w sekretaria-
cie Wydziału Kultury i Sportu 
UM (ul. Zwycięstwa 21, II piętro, 
pok. 245).

Szczegółowy regulamin przy-
znawania nagród i wyróżnień 

oraz wzory wniosków są do-
stępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Nagro-
dy i wyróżnienia sportowe. 
Uwaga! Należy pamiętać, aby 
do wniosku dołączyć doku-
ment (oryginał) potwierdzają-
cy osiągnięty wynik sportowy, 
wydany przez właściwy polski 
związek sportowy.

Dodatkowych informacji udzie-
lają pracownicy Wydziału Kul-
tury i Sportu UM w Gliwicach 
– tel. 32/238-54-44, e-mail: 
ksp@um.gliwice.pl.  (kik)

Derby Śląska nie dla gliwiczan

Nagrody i wyróżnienia 
za sportowe osiągnięcia 
w 2022 roku. 
Można składać wnioski!

W środę, 18 stycznia, zostało otwarte lodowi-
sko „Tafla” przy ul. Akademickiej 29. Obiekt 
zarządzany przez Ośrodek Sportu Politechniki 
Śląskiej jest czynny od godz. 8.00 do 21.00. 

Ślizgawki zaplanowane są co półtorej godziny, ostatnia 
rozpoczyna się o godz. 20.00. 

Lodowisko będzie czynne codzienne w godz. od 8.00 do 
21.00, co najmniej do końca ferii. Jak co roku będzie moż-
liwość wypożyczenia łyżew – wszystkie posiadają specjal-
ne, higieniczne wkłady. Wstęp to koszt 16 zł dla młodzieży  
i 25 zł dla osoby dorosłej.  (mf)

Rusza  
lodowisko Tafla
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Autonomiczne pojazdy, precyzyjne systemy z elementami sztucznej inteligencji czy smart rozwiązania z zakresu 
przemysłowego internetu rzeczy to doskonałe przykłady innowacyjnej myśli technicznej rozwijanej przez inżynierów 
spółki AIUT. Działająca od 1991 roku rodzinna polska firma, założona w Gliwicach przez ojca, a dziś prowadzona 
przez syna, realizuje złożone projekty na całym świecie. Funkcjonując od 15 lat w gliwickiej podstrefie KSSE, ma 
pięć oddziałów w Polsce oraz prężne filie w USA, Kanadzie, Chinach, Indiach, Niemczech i Rumunii.
Automatyk, mechatronik, elektrotechnik, 
developer IT, elektryk – doświadczeni 
inżynierowie i młodzi adepci tych spe-
cjalizacji są dziś najbardziej pożądani 
w strukturach AIUT. Niegdyś jednoosobo-
wa firma realizująca początkowo zlecenia 
dla hutnictwa i przemysłu cementowego, 
obecnie zatrudnia ponad tysiąc osób, 
w tym około 600 inżynierów łączących 
wiedzę i rzetelne rzemiosło inżynierskie 
z zaangażowaniem i wybitną kreatyw-
nością. 

AIUT dostarcza zróżnicowane rozwiązania 
dla przemysłu automotive (jego najwięk-
szym klientem jest koncern BMW), różnych 
branż przemysłów przetwórczych, a tak-
że dla spółek dystrybucji wody, mediów 
i gazu. Projektuje w całości m.in. autono-
miczne pojazdy przemysłowe z unikalnym 
systemem zarządzania flotą. Samodzielnie 
obsługują one tzw. intralogistykę „na pro-
dukcji”, poruszając się wewnątrz zakładu 
przemysłowego pomiędzy poszczególnymi 
„gniazdami” i „buforami” produkcyjnymi. 
Na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. 
północnoamerykański oddział Toyoty, 
uznając produkt AIUT za najbardziej inno-
wacyjny ze względu na łatwość dostosowa-
nia go do indywidualnych życzeń i potrzeb 
klientów oraz integrację z już istniejącymi 
systemami. 

– Ważnym przykładem innowacyjnej 
działalności naszej firmy jest też inter-
net rzeczy dla monitorowania zbiorni-
ków LPG – mówi Marek Gabryś, prezes 
AIUT, który przed 2 laty zastąpił na tym 
stanowisku ojca Brunona (dziś wicepre-
zesa spółki, uhonorowanego w styczniu 
przez prezydenta Gliwic statuetką Gli-
wickiego Lwa). Wcześniej przez prawie 
20 lat kierował stworzonym przez siebie 
działem telemetrii AIUT, projektującym, 
produkującym i utrzymującym złożone 
systemy przemysłowego internetu rzeczy 
do monitorowania zużycia mediów oraz 

optymalizacji procesów. – Stworzyliśmy 
ten produkt w Gliwicach, produkujemy 
go i dostarczamy na cały świat. Jesteśmy 
trzecim globalnym dostawcą tego typu 
rozwiązań – podkreśla Marek Gabryś. 

Koncepcja przemysłowego 
internetu rzeczy zakłada, że 
różne urządzenia (np. pralki, 
mikrofalówki, smart zegarki, 
komórki, samochody z funk-
cjami smart) mogą komuni-
kować się między sobą zdal-
nie bez ingerencji człowieka. 
Tę technologię bardzo często 
stosuje się w automatyce 
przemysłu – bez internetu 
rzeczy prędkość produkcji 
byłaby wręcz nieopłacalna! 

Do tej pory w różne części świata tra-
fiło ponad 750 tys. urządzeń i ponad  
100 ekosystemów przemysłowego in-
ternetu rzeczy „made by AIUT”. Mowa 
o kompletnych, stworzonych od podstaw 
rozwiązaniach sprzętowych i systemo-

wych dla odczytu liczników, pomiaru 
poziomu w zbiornikach oraz monitorowa-
nia. Firma ma na koncie m.in. realizację 
pierwszego w Polsce miejskiego systemu 
zbierania danych z wodomierzy, opartego 
na komunikacji bezprzewodowej dalekie-
go zasięgu. Produkt wykorzystuje od 3 lat 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich. Efekt? 
Osobisty kontakt MPWiK z klientem nie 
jest już konieczny, aby wiedzieć, ile dany 
odbiorca zużył wody. System wykrywa 
także ewentualne próby „majstrowania” 
przy wodomierzu. 

– Innym przykładem pokazującym 
zróżnicowanie i zaawansowanie tech-
nologiczne naszej działalności może być 
system bilansowania paliw. To rozwią-
zanie z zakresu Big Data, z elementami 
sztucznej inteligencji, które pozwala 
dystrybutorom paliw osiągać znaczące 
oszczędności, eliminując straty i ryzyko 
wycieków. To najdokładniejszy tego typu 
system na świecie, ma dwa amerykańskie 
certyfikaty. Dostarczamy go jako globalny 
dostawca Shella. Obsługuje on już ponad 

tysiąc stacji tej sieci – zaznacza prezes 
AIUT.

Przepis na sukces?  
80% rutyny,  
20% szaleństwa

W podejściu gliwickiej firmy do innowacji 
przeważa akcent na balans. – Nasze kre-
atywne zespoły inżynierskie są tworzone 
tak, aby w ich składzie połączyć 80% 
wyważenia i rutyny z 20% szaleństwa 
– zdradza Marek Gabryś. Odpowiednie 
ukierunkowanie zespołów i łączenie w nich 
twardo stąpających po ziemi, konserwa-
tywnych inżynierów racjonalizatorów 
z nieznającymi granic innowatorami 
pozwala bowiem w efekcie obejść ogra-
niczenia, które początkowo wydawały 
się niemożliwe do pokonania. Zarazem 
dzięki temu udaje się stworzyć produkt 
kompletny i bezpieczny dla klienta. – Przez 
odpowiednie stworzenie zespołu jesteśmy 
w stanie „sterować” daną innowacją tak, 
aby była mało ryzykowna, a jednocześnie 
dawała nam istotne przewagi rynkowe – 
podsumowuje Marek Gabryś.  (kik)

#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC

AIUT: Ambicje, Innowacje,  
Uznanie, Talent

Siedziba firmy AIUT przy ul. Wyczółkowskiego 113

Produkcja rejestratorów danych internetu rzeczy

Linia zrobotyzowana w AIUT
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Działania na rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami oraz rodzin, wsparcie kierowane do 
gliwickich seniorów, promocja zdrowia oraz 
pomoc osobom bezdomnym to najważniejsze 
obszary polityki społecznej naszego miasta. 
Czym zapisał się w jej sferze miniony rok? 
Zebraliśmy najistotniejsze miejskie inicjatywy 
i wydarzenia AD 2022, przyczyniające się do 
podnoszenia jakości życia gliwiczan. 

Osoby z niepeł-
nosprawnościami
Na starcie 2022 roku powołano 
pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Gliwice do spraw osób z niepeł-
nosprawnościami. Została nim 
Klaudia Bera, zastępczyni naczel-
nika Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskie-
go, zajmująca się zadaniami na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
i współpracująca z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi pod-
miotami wspierającymi osoby 
niepełnosprawne. Nadzorowała 
ona powstanie miejskiego por-
talu niepelnosprawni.gliwice.
eu, uruchomionego 2 grudnia 
– w przeddzień Międzynaro-
dowego Dnia Osób z Niepełno-
sprawnościami. 

W portalu zamieszczane są aktu-
alności z życia Gliwic dotyczące 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz informacje przydatne rodzi-
nom i opiekunom osób potrze-
bujących stałej opieki. Można 
tam znaleźć dane jednostek 
miejskich działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
i opis ich działań, a także informa-

cje o formach pomocy, np. pracy 
socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnym, 
pomocy asystenta, opiece wy-
tchnieniowej, środkach PFRON, 
specjalistycznych usługach 
opiekuńczych czy świadczeniach 
pielęgnacyjnych.

– Portal to odpowiedź na potrze-
by osób z niepełnosprawnościa-

mi. Powstał w konsultacji z przed-
stawicielami tego środowiska, 
m.in. Miejską Społeczną Radą 
ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz Gliwickim Forum Organiza-

cji Działających na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami „Nie 
jesteś sam”. Został dostosowany 
również do potrzeb osób słabo 
widzących – podkreśla Klaudia 
Bera.

W maju w Arenie Gliwice zorga-
nizowano obchody Dnia Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepeł-

nosprawnych „Gliwice Razem”. 
Równolegle Miasto Gliwice i Po-
litechnika Śląska połączyły siły, 
by skuteczniej działać na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. 

Towarzyszyła temu konferencja 
„Razem działamy na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami” 
służąca wymianie doświadczeń 
i pogłębianiu współpracy.

Miasto włączyło się także do 
„Programu wyrównywania róż-
nic między regionami” celem 
pozyskania pieniędzy z PFRON 
dla organizacji pozarządowych. 
Pozwoli to na zakup środków 
transportu na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami.

Gliwice podejmują 
szereg działań, by 
osoby z różnymi 
ograniczeniami 
miały możliwość 
korzystania z miej-
skiej infrastruktury 
i bogatej oferty 
miasta, które  
zapewnia także  
zakrojoną na szeroką  
skalę pomoc. 

W ubiegłym roku z miejskiego bu-
dżetu przeznaczono ok. 208 tys. zł  
na dotacje w trybie konkurso-
wym i małe granty, pozwalające 
na realizację zadań publicznych 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. Zorganizowano m.in. 
Bieg Kolorowych Skarpetek, 
cykl wycieczek z przewodnikiem 

PTTK dla osób z niepełnospraw-
nościami, Ogólnopolskie Zawody 
Wspinaczkowe Osób z Niepełną 
Sprawnością – Memoriał Ryśka 
Pilcha, a także obchody Dnia 
Świadomości Autyzmu. Rów-
nolegle, korzystając ze środków 
zewnętrznych, kontynuowano 
też działania na rzecz zwiększe-
nia dostępności architektonicznej 
i komunikacyjno-informacyjnej 
gliwickich szkół (ZS-P nr 12 na 
Zatorzu i ZS-P nr 16 na Sikorniku) 
czy siedzib Urzędu Miejskiego. 
Do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami dostosowano też 
kompleks nowo wybudowanego 
Centrum Przesiadkowego.

Praca  
z rodziną
Samorząd Miasta Gliwice od lat 
otacza szczególną troską rodziny. 
W ubiegłym roku udzielał wspar-
cia rodzinom biologicznym prze-
żywającym trudności, rodzicom 
biologicznym, którzy starają się 
o odzyskanie pełni praw rodziciel-
skich, dzieciom objętym pieczą 
zastępczą i rodzinom zastępczym. 
Na ten cel wyasygnowano z miej-
skiego budżetu ok. 16,9 mln zł. 
Miasto uruchomiło m.in. dwa 
kolejne rodzinne domy dziecka 
(RDD) – tym razem u państwa 
Agnieszki i Tomasza Arbaszew-
skich w Rudzińcu oraz Joanny 

Polityka społeczna Gliwic  
w 2022 roku

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w ubiegłym roku w Gliwicach odbyły się m.in.  
wycieczki integracyjno-krajoznawcze z przewodnikami PTTK.
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Majowej imprezie integracyjnej „Gliwice Razem” towarzyszy-
ły występy podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych. Wice-
prezydent Ewa Weber uczestniczyła we wspólnej konferencji 
miasta i Politechniki Śląskiej na rzecz skutecznych działań dla 
osób z niepełnosprawnościami.

http://niepelnosprawni.gliwice.eu
http://niepelnosprawni.gliwice.eu
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i Mariusza Zalewskich w Tworogu. 
Pozostałe trzy RDD już działające 
na rzecz Gliwic to – przypomnijmy 
– domy państwa Ewy i Romana 
Witczaków w Nieborowicach, Edy-
ty i Andrzeja Korców w Gliwicach 
oraz Katarzyny i Marka Pohlów 
w Czerwionce-Leszczynach.

W minionym roku zrodził się 
pomysł przejęcia zadań Centrum 
Pieczy Zastępczej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
który poszerzy od marca br. za-
kres wsparcia udzielanego rodzi-
nom. Będzie świadczył m.in. po-

moc asystentów, którzy wspierają 
potrzebujące rodziny w rozwiązy-
waniu różnych codziennych pro-
blemów, także wychowawczych, 
i podejmują wszelkie działania 
zmierzające do zażegnania kry-
zysów występujących w rodzinie. 
OPS będzie też odpowiadał za 
tworzenie i prowadzenie rodzin 
zastępczych. To zadanie wymaga-
jące ogromnego zaangażowania 
i odpowiedniego wsparcia dla 
dzieci i ich opiekunów. Zajmie się 
również zarządzaniem domami 
dziecka, w tym także rodzinnymi 
domami dziecka, i zapewnianiem 
stabilnych warunków do ich funk-
cjonowania. 

OPS, który prowadzi już mieszka-
nia chronione dla osób wymaga-
jących wsparcia w samodzielnym 
funkcjonowaniu, poprowadzi 

także takie mieszkania dla peł-
noletnich wychowanków pieczy 
zastępczej i domów dziecka. To 
ważne zadanie, które pozwala 
młodym osobom usamodziel-
nić się i ułatwia start w dorosłe 
życie. Jako gospodarz Gliwickiej 
Przystani 35, uruchomionej przez 
miasto przy ul. Warszawskiej wio-
sną ubiegłego roku przy wielkim 
wsparciu środowiska bizneso-
wego i wolontariuszy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej uruchomi tam 
docelowo mieszkania treningowe 
dla najbardziej potrzebujących 
gliwiczan. 

Seniorzy
W ubiegłym roku drugą kadencję 
rozpoczęła Rada Seniorów Miasta 
Gliwice, której najważniejszym 
zadaniem jest reprezentowanie 
osób starszych w samorządzie.

– Gliwice inicjują rozmaite 
działania skierowane do senio-
rów naszego miasta. Zadania 
te realizowane są zgodnie 
z założeniami Programu Polityki 
Senioralnej Miasta Gliwice na 
lata 2021 – 2025. Ich celem jest 
m.in. zapewnianie seniorom 
możliwości aktywnego udziału 
w życiu społecznym oraz ko-
rzystania z różnych propozycji 
spędzania wolnego czasu  – 
oferty sportowej, kulturalnej, 

edukacyjnej, prozdrowotnej, ale 
także pomocowej – przypomina 
Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, od 3 lat 
pełniąca funkcję pełnomocnika 
prezydenta miasta ds. seniorów.

Ubiegłoroczny wrześniowy Ro-
dzinny Piknik Seniora – z prze-
marszem seniorów przez ulice 
Gliwic, koncertami, warsztatami 
artystycznymi i kulinarnymi oraz 
konsultacjami lekarskimi – był 
jedną z wielu ofert integrują-
cych gliwickich seniorów. Starsi 
mieszkańcy chętnie korzystali 
z wielu miejskich atrakcji, imprez 
kulturalnych czy sportowych, 
również tych promujących zdro-
wie i profilaktykę zdrowotną, 
przygotowywanych przez miasto 
dla wszystkich, niezależnie od 
wieku. Były też oferty kierowane 
specjalnie do seniorów, m.in. 
„Seans seniora” w kinie Amok, 
bezpłatne treningi nordic wal-
king w lesie komunalnym przy 
ul. Chorzowskiej czy też usługa 
pomocy w naprawach drobnych 
usterek – „Złota rączka dla senio-
ra”. Dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców cieszyły się 

kluby seniora, których w mie-
ście jest obecnie 16, a także 
zajęcia i wykłady Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (utwgliwice.
wordpress.com), obchodzącego 
w 2022 roku jubileusz 20-lecia 
istnienia. 

W ramach działań na rzecz doj-
rzałych gliwiczan wciąż dostępny 
jest program bonusów „Gliwicki 
senior 60+ i 75+”. W ubiegłym 
roku łączna liczba kart upraw-
niających do zniżek sięgnęła 
poziomu 13 tysięcy. Dzięki temu 
programowi mieszkańcy, którzy 
ukończyli 60. rok życia, mogli 
korzystać z preferencyjnych 
cen wstępu na wiele wydarzeń 
przygotowanych przez instytucje 
kultury, ośrodki sportu, miej-
sca wypoczynku czy lokalnych 
przedsiębiorców.

W sferze działań pomocowych, 
szerokie wsparcie dla seniorów 
realizował w minionym roku także 
Ośrodek Pomocy Społecznej przy-
znający m.in. dofinansowanie do 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w formie zasił-
ków celowych i specjalnych zasił-
ków celowych. Zainteresowanym 
przypominamy, że szczegółowe 
informacje na temat oferowanego 
wsparcia oraz zasiłków dedykowa-
nych seniorom można znaleźć na 
stronie www.opsgliwice.pl oraz 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/239-96-08.

Promocja  
zdrowia
Październikowa akcja bez-
płatnych badań i konsultacji 
lekarskich „Gliwicki Dzień dla 
Zdrowia”, pięć prelekcji z cyklu 
„Kawiarenka Zdrowia”, okolicz-
nościowe miejskie audycje „Zdro-
wa godzina w Radiu CCM” – to 
działania, jakie w ubiegłym roku 
realizowało miasto w ramach 
promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób przewlekłych. Ważnym 

wydarzeniem były październiko-
we obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego, połączone 
z publikacją Poradnika Zdrowia 
Psychicznego „Zadbaj o swój 
dobrostan” (do pobrania pod 
adresem https://gliwice.eu/sites/
default/files/news/attachments/
Poradnik_zdrowia_psychiczne-
go_.pdf) oraz miejską grą tereno-
wą „Dbaj o siebie z głową”. Temat 
kontynuowano w listopadzie 
w ramach konferencji „Iść dalej. 
Umacnianie i zdrowienie osób 
z zaburzeniami psychicznymi”.

Pomoc osobom 
bezdomnym
Aby zapewnić odpowiednie stan-
dardy w placówkach dających 
schronienie osobom bezdom-
nym, miasto zadecydowało o bu-
dowie nowego schroniska dla 
bezdomnych mężczyzn. W paź-
dzierniku podpisano umowę 
z wykonawcą i rozpoczęto prace 
budowlane przy ul. św. Brata 
Alberta 63. Ich zakończenie pla-
nowane jest na maj 2024 roku. 
 (kik)

Organizowany corocznie we wrześniu Rodzinny Piknik Seniora na dobre wpisał się w kalendarz 
miejskich imprez integrujących mieszkańców, przyciągając zarówno starszych gliwiczan, jak i całe 
wielopokoleniowe rodziny.

Samorząd Miasta Gliwice od lat otacza szczególną troską rodziny. Podczas Rodzinnych Pikników Seniora nie brakuje miejsc  
poświęconych zdrowiu i profilaktyce zdrowotnej.

Z ubiegłorocznej oferty Gliwickiego Dnia dla Zdrowia  
(22 października) skorzystało blisko pół tysiąca gliwiczan.

fo
t. 

M
. B

uk
sa

  /
 C

KV

fo
t. 

M
. B

uk
sa

  /
 C

KV

fo
t. 

fre
ep

ik

fo
t. 

K.
 Je

ży
k

fo
t. 

K.
 Je

ży
k

http://www.opsgliwice.pl
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https://gliwice.eu/sites/default/files/news/attachments/Poradnik_zdrowia_psychicznego_.pdf
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KULTURA

Warsztaty tworzenia drewnianych robotów lub eksplodujących pudełek, a może au-
torska bransoletka wykonana na krośnie? Nowy rok zapowiada się bardzo pomysłowo. 
Centrum Kultury Victoria ma dla was porcję świeżutkich start-upów. Co to takiego?
Start-upy kulturalne to propozycje 
twórczego spędzenia wolnego czasu 
w naszym mieście. Organizację tych 
imprez wspiera Centrum Kultury Vic-
toria w ramach ogłaszanych naborów. 
Dotąd odbyły się trzy edycje progra-
mu. W start-upach liczy się przede 
wszystkim: oryginalność, nowatorskie 
podejście i wykorzystanie nowych 
miejsc. Więcej informacji o programie 
„Start-up kulturalny” można znaleźć 
na stronie ckvictoria.pl.

W środę 25 stycznia o godz. 17.00 
w Pracowni Cafe (ul. Zygmunta Starego 
34c) rozpoczną się warsztaty tworze-
nia drewnianych stworów i robotów. 
Uczestnicy będą wykorzystywać drew-
niane klocki, skrawki, deski i listewki. 
Z użyciem śrubek, wkrętów i gwoździ, 
a także zdzieraków, młotków i wypala-
rek dzieci i młodzież spędzą kreatywne 
popołudnie. Wstęp wolny.

Czwartek 26 stycznia to dzień ma-
łych (i dużych!) elegantek. W Pra-
cowni Cafe o godz. 17.00 rozpoczną 
się warsztaty pracy z prawdziwym 
krosnem, na którym będzie można 
własnoręcznie wykonać branso-
letkę z drobnych koralików. Zapisy 
są prowadzone do 19 stycznia na 
portalu Evenea. Koszt: 120 zł.

W sobotę 28 stycznia o godz. 10.00 
w Pracowni Cafe rozpoczną się warsz-
taty tworzenia eksplodujących pude-
łek. Czy to bezpieczne? Jak najbardziej! 
Dekoracyjne pudełko świetnie nadaje 
się na wyjątkowe opakowanie prezen-
tu dla bliskiej osoby. Zapisy na warsz-
taty trwają do 21 stycznia na portalu 
Evenea. Koszt: 70 zł. (mm)

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

Spektakle, warsztaty, wykłady, filmy, 
koncerty – kulturalny styczeń w Gli-
wicach jest pełen wydarzeń. 

piątek, 20 stycznia
	O godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

rozpocznie się wykład „O zmysłach. Nadążyć 
za barokiem”. Spotkanie poprowadzi historyk 
sztuki Marta Witoń. Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. Więcej na muzeum.gliwice.pl. 

	„Teatr Magazyn” zaprasza na „Pastorałki Pol-
skie”. O godz. 18.30 na scenie „Stara Kotłownia” 
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Barlic-
kiego 3 będzie można posłuchać poezji Jerzego 
Harasymowicza z ilustracją muzyczną Anny Psiuk-
-Maksymowicz. Wstęp bezpłatny, wejściówki do 
odebrania w portierni Centrum Kultury Victoria 
(ul. Barlickiego 3). 

sobota, 21 stycznia
	Na warsztaty ceramiczne zaprasza Zamek Pia-

stowski (ul. Pod Murami 2). O godz. 11.00 i 13.00 
będzie okazja, by poznać świat łużyckiej ceramiki. 
Koszt: 1 zł, liczba miejsc ograniczona. Więcej na 
muzeum.gliwice.pl. 

	Centrum Kultury Victoria (ul. Barlickiego 3) za-
prasza na godz. 11.00 dzieci w wieku od 8 do  
12 lat na warsztaty tworzenia kartek pop-up 
dla babci i dziadka. Wstęp wolny. Zapisy pod  
nr. tel. 32/444-28-14 wew. 15.

	O godz. 15.00 w Willi Caro rozpocznie się wykład 
„Tadeusz Makowski. Dzieci, kukiełki i nie-
pokój” połączony z wizytą na wystawie „Kolor 
i forma…”. Więcej na muzeum.gliwice.pl. 

	Przed nami ALT-S, czyli alternatywne brzmienia 
w Spirali VOL.1. O godz. 18.00 otworzą się bramy 
Klubu Studenckiego Spirala (ul. Pszczyńska 85). 
Będą ciekawe projekty muzyczne. Więcej o wy-
darzeniu i biletach na ckvictoria.pl.

	O godz. 18.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 
55-57) rozpocznie się spektakl „Chopy” w reżyse-
rii Macieja Dziaczki, przygotowany przez Fundację 
#wszystkierodzajeteatru przy współpracy Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora ATENEUM. Więcej informacji 
na temat spektaklu i biletów na teatr.gliwice.pl.

niedziela, 22 stycznia
	O godz. 10.00 w Spirali rozpocznie się Gliwicka 

Giełda Płytowa. Wstęp wolny.
	Drejdel klub w Domu Pamięci Żydów Górno-

śląskich (ul. Poniatowskiego 14). O godz. 11.00 
rozpoczną się warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat, 
a o godz. 13.00 dla dzieci w wieku 7-12 lat. Koszt:  
1 zł. Obowiązują zapisy. Więcej na muzeum.gli-
wice.pl.

	O godz. 11.00 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
rozpocznie się projekcja bajek „Lodowa góra” 
i „Dwanaście miesięcy” oraz warsztaty dla dzie-
ci poświęcone kostiumowi filmowemu. Więcej na 
temat wydarzenia i biletów: amok.gliwice.pl.

	Dobry koncert na nowy rok rozpocznie się w kinie 
Amok o godz. 16.15. Za pośrednictwem kinowej 
retransmisji André Rieu zabierze widzów do 
stolicy Irlandii. Szczegóły na amok.gliwice.pl. 

	O godz. 17.00 w Teatrze Wit-Wit (ul. Jana Pawła 
II 15) rozpocznie się koncert „Cała sala śpiewa 
z nami”. Więcej na temat wydarzenia i biletów 
na teatr.witwit.pl.  (mf)

Wystart-upował nowy rok

Reportaż ze świata ciszy

Żywiołowy koncert

„Głusza” Anny Goc to książka, w której do głosu dochodzą osoby głuche – te, o których 
do tej pory wypowiadali się przede wszystkim ci, którzy słyszą. W tej reporterskiej 
opowieści autorka rozprawia się między innymi z jednym z najczęściej zadawanych 
przez słyszących pytań: jak to możliwe, że niektórzy głusi nie mówią po polsku?
Nie wszyscy niesłyszący w Polsce czytają 
w języku polskim. Ich językiem jest język 
migowy. Są dużą i różnorodną grupą 
społeczną. Według różnych szacunków 
w Polsce około pół miliona osób ma po-
ważne problemy ze słuchem – często 
w wyniku choroby lub wieku. Anna Goc, 
dziennikarka „Tygodnika Powszechne-
go” i laureatka Stypendium im. Ryszar-
da Kapuścińskiego, jest „słyszakiem” 
– tak czasem głusi mówią o słyszących. 
W swojej książce zadaje między inny-
mi pytanie o prawo niesłyszących do 
własnego języka. Na kartach „Głuszy” 
przywołuje wstrząsające historie dzieci, 

które doświadczały przemocy w inter-
nacie, ale nie umiały mówić i nie mogły 
tego przekazać swoim rodzicom, którzy 
nie „migali”.

Spotkanie autorskie z Anną Goc roz-
pocznie się o godz. 18.00 w czwartek 
2 lutego w Bibliotece Centralnej  
(ul. Kościuszki 17). Spotkanie będzie 
tłumaczone na polski język migowy. 
Biblioteka zapewnia także pętlę 
indukcyjną i dostępność architek-
toniczną. Wydarzenie jest częścią 
projektu „Kultura bez barier” dofi-
nansowanego z PFRON-u. (mm)

Poezja śpiewana, folk, jazz – takie dźwięki będą rozbrzmiewać w kolejnej  
odsłonie cyklu koncertowego „PaskudoFonia”. W siedzibie Fundacji PasCuda 
(ul. Bednarska 8) wystąpi grupa Chwila Nieuwagi.
Trzon Chwili Nieuwagi tworzą Mar-
tyna i Andrzej Czechowie. Zadebiu-
towali podczas kultowego festiwalu 
Bieszczadzkie Anioły w 2008 roku. 
Pochodzą z Rybnika i są – także mu-
zycznie – silnie związani z kulturą 
śląską. Uprawiają międzygatunkowy 
„Miszung” (pod takim tytułem wy-
dali też jedną ze swoich płyt). Świet-
nie czują się na scenie, nawiązując 
wyjątkowy kontakt z publicznością.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00 
w niedzielę 22 stycznia. Bilety są 
dostępne w cenie 40 zł w przed-
sprzedaży i 50 zł w dniu koncertu. 
Więcej informacji na stronie www.
paskudofonia.pl.  (mm)
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Anna Goc

Chwila Nieuwagi

https://ckvictoria.pl/
https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
http://muzeum.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl
https://ckvictoria.pl/
https://teatr.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl
http://muzeum.gliwice.pl
https://amok.gliwice.pl/
https://amok.gliwice.pl/
http://teatr.witwit.pl/
https://www.paskudofonia.pl/
https://www.paskudofonia.pl/
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Urszula Biel – doktor nauk humanistycznych, historyczka kina i animatorka kultury 
filmowej. Od początku kieruje kinem studyjnym Amok, (prawdopodobnie) najlepszym 
kinem w Polsce. Od 2016 roku jest prezeską Śląskiego Towarzystwa Filmowego. Publikuje 
i prowadzi badania naukowe oraz kwerendy archiwalne. W 2020 roku wydała książkę 
„Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie”. Polskie Towa-
rzystwo Badań nad Filmem i Mediami przyznało tej publikacji tytuł Książki Roku 2020.

„Magia kina nie przemija…”
JUBILEUSZ

Kino studyjne Amok w przyszłości będzie częścią prężnie działającego Centrum Kultury Victoria. W styczniu gliwiccy radni podjęli 
uchwałę intencyjną o wyłączeniu kina Amok ze struktury organizacyjnej Teatru Miejskiego w Gliwicach. Dzięki temu Amok otworzy 
się na jeszcze więcej ciekawych wydarzeń.

Kino Amok wyświetla filmy już od 30 lat. Na widowni zasiadają widzowie w różnym wieku i o różnych  
gustach filmowych. Łączy ich miłość do X muzy. O początkach Amoku, zmianach, jakie przez te trzy dekady  
przeszedł przemysł filmowy i tym, co jest ważne w kinie, rozmawiamy z Urszulą Biel, kierowniczką kina Amok.

Kino Amok otwarto 30 lat 
temu.

Urszula Biel: – Zgadza się. Z tej 
okazji, 16 stycznia 1993 roku, 
w Urzędzie Miejskim przy uli-
cy Zwycięstwa, w sali, w której 
wówczas odbywały się sesje gli-
wickiej rady miejskiej, odbył się 
wielki bal. I oczywiście pierwszy 
seans filmowy. Jednak zanim ofi-
cjalnie otwarto kino Amok, filmy 
były wyświetlane w miejscu, które 
być może mało kto już dzisiaj pa-
mięta – była to czytelnia biblioteki 
przy placu Inwalidów Wojennych. 
Działaliśmy tam na próbę i szybko 
okazało się, że tamtejsza sala jest 
za mała. Zainteresowanie naszy-
mi filmami było naprawdę duże. 
Dzięki staraniom Ewy Strzelczyk, 
ówczesnej szefowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury (w skrócie MOK 
– stąd nazwa: a-MOK), udało się 
powołać do życia „prawdziwe” 
kino na parterze urzędu.

Początek lat 90. – jaki to był 
czas na otwarcie kina?

Czas zmian (śmiech). Wtedy w Pol-
sce pojawił się standard VHS i wol-
ny rynek. Bardzo dużo kin trady-
cyjnych się zamykało. Wynikało to 
między innymi z różnych przekształ-
ceń własnościowych w związku ze 
zmianą ustroju. Niektóre budynki, 
w których działały kina, wracały do 
dawnych właścicieli, którzy chcieli 
z nich zrobić własny użytek. Inne 
kina „padały”, bo nie radziły sobie 

bez dofinansowania z państwowej 
kasy. To były szalone czasy, jednak 
dla funkcjonowania kina w Gliwi-
cach zawsze był dobry „grunt”. 
Działało między innymi Kino Te-
atr X, które przyciągało przede 
wszystkim studentów Politechniki 
Śląskiej, a naszym celem w Amoku 
od początku było wyjście frontem 
do wszystkich mieszkańców.

Trudne zadanie.

To prawda, nasze ambicje zawsze 
były duże. Kino jest rozrywką, ale 
jest też sztuką. Dlatego od począt-
ku w kinie Amok kładziemy bardzo 
duży nacisk na edukację filmową. 
Dzięki Młodzieżowej Akademii 
Filmowej, czyli kultowej MAFII, 
wychowaliśmy sobie już kilka 
pokoleń widzów, którzy są przy-
gotowani do oglądania naszych 
filmów. Reagujemy też na to, kto 
przychodzi do Amoku. W czasach 
„urzędowych”, czyli do 2009 roku, 
nasze kino było bardziej, „hipster-
skie” (śmiech). Wśród widzów 
dominowały osoby młode, które 
miały wyrobiony gust filmowy 
i celowały w wieczorne seanse. 
Obecnie obserwujemy, że chęt-
nie przychodzą do nas mieszkańcy 
śródmieścia, w tym osoby starsze, 
które lubią oglądać filmy po połu-
dniu. Naszym zadaniem jest tak 
ułożyć repertuar, żeby ci wszyscy 
widzowie mogli znaleźć dla siebie 
coś ciekawego. Obecnie mierzymy 
się też z wyzwaniami, których nie 
znaliśmy wcześniej. Musimy tak 
budować naszą ofertę, żeby móc 
konkurować z serwisami streamin-

gowymi i filmami oglądanymi na 
ekranie smartfona. Z myślą o oso-
bach z niepełnosprawnościami 
regularnie organizujemy seanse 
z audiodeskrypcją.

Jak to się stało, że Amok zado-
mowił się przy ulicy Dolnych 
Wałów, w dawnej Bajce?

Miasto kupiło ten budynek od 
Instytucji Filmowej Silesia Film, 
aby kino miało dobre warunki 
do działania. Przed otwarciem 
obiekt musiał oczywiście przejść 
generalny remont, dlatego przez 
kilka miesięcy w 2009 roku Amok 
był na gościnnych występach. Fil-
my wyświetlaliśmy nawet w ru-
inach teatru Victoria przy alei 
Przyjaźni. W końcu, 2 paździer-
nika 2009 roku, otworzyliśmy 
dla widzów dzisiejszy Amok przy 
ulicy Dolnych Wałów. Od tego 
czasu działamy nieprzerwanie…

…i z sukcesami – bo kino 
Amok ma na swoim koncie 
nagrody.

Polski Instytut Sztuki Filmowej aż 
trzykrotnie nagrodził nasze kino, 

z czego bardzo się cieszymy. Mamy 
na swoim koncie nagrody w trzech 
kategoriach – dla najlepszego kina, 
za działania na polu edukacji fil-
mowej, a ostatnio doceniono nasz 
debiut, czyli Zespół Edukatorów Fil-
mowych, którego jesteśmy liderem. 
W tym projekcie wspólnie z innymi 
polskimi kinami studyjnymi promu-
jemy wartościowe filmy dla dzieci 
i młodzieży. Pomysłów po 30 latach 
nam nie brakuje!

A jakie filmy lubi oglądać pry-
watnie szefowa kina Amok?

Jak coś lubię albo chcę zobaczyć, 
to można to znaleźć w repertuarze 
(śmiech). Po 30 latach nadal jestem 
miłośniczką oglądania filmów na 
dużym ekranie. W kinie można 
usiąść w wielkiej sali i w spokoju 
zanurzyć się w filmie. Tego nie 
można poczuć przed telewizorem. 
Myślę, że magia kina nie przemija. 
To doświadczenie oglądania filmu 
w kinie, z innymi ludźmi wokół, któ-
rzy też przeżywają to, co dzieje się 
na ekranie, jest niepowtarzalne.

Rozmawiała 
Magdalena Mickielewicz
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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

Festiwal Zumby i dobrej zabawy

Spektakularna produkcja Cirque du Soleil  
powróci wiosną do Polski w nowej odsłonie!

Nadciąga druga edycja Rock Your Body – Live Music Zumba Show. To jedyne takie wydarzenie w Polsce! W marcu czeka 
Was dwudniowy festiwal pełen tanecznej radości, niezapomnianych wrażeń i unikatowych doświadczeń. Imprezę po-
prowadzą najlepsi prezenterzy z Europy i Polski. Muzyka na żywo, spektakularna oprawa wizualna, warsztaty, master- 
classy, tematyczne afterparty, Jam Session – to tylko ułamek atrakcji, które będą na Was czekały. Wszystko odbędzie się 
w jednym z najnowocześniejszych obiektów sportowo-widowiskowych w Europie – Arenie Gliwice.

GWIAZDY ŚWIATO-
WEJ SŁAWY
Gościem specjalnym drugiej edycji 
będzie ZES Sandra Harnes. Pocho-
dząca ze Szkocji Zumba® Education 
Specialist jest jedną z najbardziej 
charyzmatycznych prezenterek 
Zumba® Fitness na świecie. 
Temperament Sandry porywa do 
tańca tłumy i sprawia, że po prostu 

pokochacie jej osobowość. Drugi 
gość specjalny to Jon Martin. Wy-
bitny Zumba Jammer z Hiszpanii, 
którego znakiem rozpoznawczym 
jest umiejętne włączanie emocji 
do tańca i wszechstronność. Je-
żeli chcecie poczuć taniec całym 
sobą, podnieść swoje umiejętno-
ści na wyższy poziom, to właśnie 
on zadba o to najlepiej. To nie 
wszystko! Czekają na Was warsz-
taty z najlepszymi instruktorami 

z Polski. Imponująca lista sukce-
sów i ponad dekada doświadczeń 
tanecznych to znak firmowy 
każdego z nich. Na Małej Arenie 
zagości DreamTeam Instruktorski 
w składzie: Łukasz Grabowski, 
Krzysztof Nowak, Karolina Bere-
zowska, Emilia Furman, Szymon 
Głodny, Dariusz Selwa, Patrycja 
Pietrzykowska. Bilety na wyda-
rzenie nabędziecie na eventim.pl. 
 (ARENA GLIWICE)

Cirque du Soleil z radością ogłasza swój powrót  do Polski z niesamowicie energetyczną i pełną akrobacji produkcją 
w nowej odsłonie. Podziwiaj  ulubione akrobacje, zobacz  nowe! Przedstawienie OVO przeniesie Was w świat owadów. 
Spektakl odkryje przed nami piękno różnorodności  świata owadów,  ich wielobarwności i wyjątkowych temperamen-
tów, nieustannego ruchu i wesołego zamętu. Nie przegapcie najbardziej ekscytującego wydarzenia tej wiosny – gorąco 
przyjęte przez polską publiczność show zobaczymy w Arenie Głównej. Widzimy się 28, 29 i 30 kwietnia.

SOBOTA 18 marca
  9.30–12.30 Jam Session – Jon Martin – tylko dla członków ZIN
13.00–14.30 Masterclass FIERCE FACTOR Sandra Harnes
15.00–16.00 Warsztaty AFRO FLOW Krzysztof Nowak
17.00–20.30 Maraton ROCK YOUR BODY: Sandra Harnes, Jon 

Martin, Krzysztof Nowak, Łukasz Grabowski, Ka-
rolina Berezowska, Szymon Głodny, Dariusz Selwa, 
Emilia Furman.

22.00–3.00 Afterparty

NIEDZIELA 19 marca 
12.00–13.30 Masterclass WHO RUN THE WORLD? GIRLS!!  

Karolina Berezowska, Emilia Furman
13.30–14.30 Masterclass 90’s Xplosion: Szymon Głodny, Dariusz 

Selwa, Patrycja Pietrzykowska

O OVO
Od potężnych świerszczy od-
bijających się od trampolin po 
hipnotyzującego pająka wijącego 
się w swojej sieci – OVO (po portu-
galsku „jajko”) emanuje niezwykłą 
energią, która pobudza wyobraź-
nię. Zabawny i chaotyczny, a jedno-
cześnie uroczy i żywiołowy spektakl 
OVO oczaruje widza w każdym 
wieku. Składający się ze 100 osób 
z 25 różnych krajów, w tym 52 
artystów, zespół OVO wprowadza 
na scenę unikalne, akrobatyczne 
ewolucje na najwyższym pozio-
mie, które na nowo definiują 
granice ludzkich możliwości. Od 
momentu premiery w Montrealu  
w 2009 roku, OVO zachwyciło 

ponad 7 milionów widzów w 155 
miastach w 26 różnych krajach.

CIRQUE DU SOLEIL 
Cirque du Soleil przedefiniował 
postrzeganie na świecie cyrku – od 
małego, miejskiego po znaną na 
świecie markę. Kanadyjska organi-
zacja z siedzibą w Montrealu stała 
się liderem w dziedzinie rozrywki 
na żywo, tworząc światowej klasy 
wciągające i kultowe spektakle 
na 6 kontynentach. Cirque du 
Soleil zdobywa publiczność swo-
ją otwartością. Współpracuje 
z artystami z 90 krajów na całym 
świecie. Stawia sobie za cel wy-
wieranie pozytywnego wpływu 
na ludzi, społeczności i planetę za 

pomocą swoich najważniejszych 
narzędzi: kreatywności i sztuki. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie cirquedusoleil.com.  (ARENA GLIWICE)
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Rock your Body

https://www.eventim.pl/
https://www.cirquedusoleil.com/
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EDUKACJA / OGŁOSZENIA

KOMUNIKATY

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

dostawę 3 samochodów osobowych DACIA 
SPRING EXPRESSION ELECTRIC 45MY23.

Termin składania ofert: 27 stycznia 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 27 stycznia 2023 r. o godz. 11.01

Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.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

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.

OGŁOSZENIE  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Ogłaszam nabór na listę rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach 
administracyjnych prowadzonych w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na 2023 rok, w sprawach w szczególności dotyczących:
• ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
• ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
• ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie odrębnych przepisów,
• ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z  10 kwietnia 2003r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
• ustalenia wartości nieruchomości w celu dokonania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
• ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

Cennik za wykonanie operatów szacunkowych w ww. postępowaniach w 2023 r. został udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wpis rzeczoznawców majątkowych na listę nastąpi po złożeniu wniosku i spełnieniu wymogów określonych w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7182/2023 z 9 stycznia 2023 r. 
Do wniosku (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia) należy dołączyć:
• kopię świadectwa nadania uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości;
• pisemne rekomendacje od organów administracji publicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje celu 

publicznego dotyczące należytego wykonania, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na 
listę, łącznie co najmniej 20 operatów szacunkowych wymaganych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych;

• odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
• aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;
• zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2020 r., poz. 344).
Wniosek można składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach w siedzibach przy ul. Zwycięstwa 21 
lub ul. Jasnej 31a albo drogą pocztową na wyżej wskazane adresy (z dopiskiem: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami”; 
liczy się data wpływu do urzędu), albo poprzez platformę ePUAP na skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
/UMGliwice/SkrytkaESP w terminie do 31 stycznia 2023 r.
Zatwierdzona lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2023 r. zostanie ogłoszona w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Więcej informacji w sprawie udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach pod numerem 
telefonu 32/338-64-24.

Już po raz 25. miesięcznik „Perspektywy” przygotował coroczny ranking liceów i techników. Przeanalizowano wyniki 1360 liceów 
ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do zestawienia. Pod uwagę 
brano sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w kwestii techników – 
wyniki egzaminów zawodowych. Jak w rankingu wypadły gliwickie szkoły?
Zespół Szkół Techniczno-In-
formatycznych z Gliwic (Tech-
nikum nr 1) zajął 20. miejsce 
na Górnym Śląsku, 49. miejsce 
w ogólnopolskim rankingu ma-
turalnym i 126. miejsce w kraju 
w rankingu techników 2023. 
Do zestawienia wojewódzkie-
go trafiły również: Technikum 
nr 3 w Zespole Szkół Łączności  
(62. miejsce), Technikum nr 2 
w Górnośląskim Centrum Eduka-
cyjnym (78. miejsce), Technikum 
nr 4 w Zespole Szkół Budowla-
no-Ceramicznych (88. miejsce), 
Technikum nr 5 w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 1 (90. miejsce), 
Technikum nr 8 im. Cichociem-
nych (110. miejsce), Technikum 
Teb Edukacja (114. miejsce) oraz 
Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
Samochodowych im. gen. S. Ro-
weckiego „Grota” (122. miejsce).

Najlepsze gliwickie technika 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych (126),
2. Technikum nr 3 w Zespole 

Szkół Łączności (490),

3. Technikum nr 2 w Górnoślą-
skim Centrum Edukacyjnym 
(500+),

4. Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Budowlano-Ceramicz-
nych (500+),

5. Technikum nr 5 w Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 (500+),

6. Technikum nr 8 im. Cicho-
ciemnych (500+),

7. Technikum Teb Edukacja 
(500+),

8. Technikum nr 7 w Zespole 
Szkół Samochodowych im. 
gen. S. Roweckiego „Grota” 
(500+).

Najlepsze gliwickie techni-
ka w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. Technikum nr 1 w Zespole 

Szkół Techniczno-Informa-
tycznych (49),

2. Technikum nr 3 w Zespole 
Szkół Łączności (253).

Najwyżej ocenione liceum 
z Gliwic – I LO Dwujęzyczne 
im. E. Dembowskiego – zajęło 
15. miejsce w rankingu woje-

wódzkim liceów, 98. miejsce 
w rankingu szkół olimpijskich, 
171. miejsce w kraju w rankingu 
liceów 2023 oraz 180. miejsce 
w rankingu maturalnym.

Na 21. pozycji w województwie 
znalazło się V LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Struga, 
a na 32. LO FILOMATA. Na dal-
szych miejscach uplasowały się: 
Akademickie Liceum Ogólno-
kształcące Politechniki Śląskiej 
(40. miejsce na Górnym Ślą-

sku), LO ETE im. A. Schweizera  
(50. miejsce), IV LO im. Orląt 
Lwowskich (66. miejsce), II LO 
im. W. Wróblewskiego (72. miej- 
sce), XI LO Sportowe (134. miej- 
sce) i VIII LO z Oddziałami Inte-
gracyjnymi (138. miejsce).

Najlepsze gliwickie licea 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. I LO Dwujęzyczne im. E. Dem-

bowskiego (171),
2. V LO z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi im. A. Struga (217),

3. LO FILOMATA (334),
4. Akademickie Liceum Ogól-

nokształcące Politechniki 
Śląskiej (407),

5. LO ETE im. A. Schweizera 
(537),

6. IV LO im. Orląt Lwowskich 
(607),

7. II LO im. W. Wróblewskiego 
(672),

8. XI LO Sportowe (1000+),
9. VIII LO z Oddziałami Integra-

cyjnymi (1000+).

Najlepsze gliwickie licea 
w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1.  LO Dwujęzyczne im. E. Dem-

bowskiego (180),
2. V LO z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi im. A. Struga (207).

Najlepsze gliwickie licea 
w rankingu szkół olimpijskich 
(w nawiasie miejsca w kraju)
1. I LO Dwujęzyczne im. E. Dem-

bowskiego (98),
2.  LO FILOMATA (151),
3. Akademickie Liceum Ogól-

nokształcące Politechniki 
Śląskiej (178). (kik)

Najlepsze licea i technika 2023 wybrane!

fo
t. 

Pe
xe

ls

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (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 podmiotowej Wojewody 
Śląskiego w Biuletynie Informa-
cji 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 nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. 
wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  
OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR 808, 810, OBRĘB STARE GLIWICE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza Wadium

Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, w zachodniej części miasta Gli-
wice, w odległości ok. 4 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowe. 
Działka nr 810 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast nie ma możliwości 
bezpośredniego skomunikowania z siecią dróg publicznych. Dojazd do nieruchomości może 
się odbywać np. poprzez działki przyległe w pasie wyznaczonym w planie miejscowym pod 
drogi publiczne, przez działkę nr 806 (własność prywatna) i działki gminne nr 804, 803, 802, 
po uzyskaniu prawa do terenu i wykonaniu stosownej nawierzchni. Dokładne zasady w odnie-
sieniu do przyszłego zagospodarowania terenu zostaną określone przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach na wniosek nabywcy.
Przez działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia 
20 kV wraz ze strefą techniczną; napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego 
napięcia 110 kV „Strefa”-GPZ „Kozłowa” wraz ze strefą techniczną; przy północnej granicy 
działki nr 810, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczna.
W księdze wieczystej nr GL1G/00032522/5 wpisane jest prawo służebności przesyłu, m.in. na 
działce nr 808 dotyczące istniejących urządzeń, tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej 
średniego napięcia relacji Kozłowska-Wiśniowa oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia relacji Kozłowska-Strefa. Pełna treść służebności dostępna w dziale III 
ww. księgi wieczystej.

Działka nr 808,
obręb  

Stare Gliwice,
KW nr 

GL1G/00032522/5

Działka nr 810
obręb  

Stare Gliwice,
KW nr 

GL1G/00010540/7

0,1655 ha
użytek:

RIVa – grunty 
orne (0,1655 ha)

0,2404 ha
użytek:

RIVa – grunty 
orne (0,2168 ha),

B – tereny 
mieszkaniowe 

(0,0236 ha)

Działki nr 808 i 810, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie, dla którego od 
13 marca 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa. Plan został uchwalony 
16 grudnia 2010 r. przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr III/14/2010, która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 33 
z 10 lutego 2011 r., poz. 598. 
Zgodnie z ustaleniami planu:
 działka nr 808, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:
▪ 3MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej 
intensywności zabudowy,
▪ 5MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności zabudowy,
▪ 24KDD1/2 – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy dojazdowej;
 działka nr 810, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:
▪ 3MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej 
intensywności zabudowy,
▪ 5MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej 
intensywności zabudowy,
▪ 24KDD1/2 – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy dojazdowej,
▪ 2KDG1/2 – co oznacza: tereny publicznych dróg klasy głównej.

1 027 000,00 zł
brutto

cena nieru-
chomości jest 

opodatkowana 
23% podatkiem 

VAT, zgodnie 
z ustawą  

z 11 marca  
2004 r. o podat-
ku od towarów 
i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 

931 z późn. zm.)

102 700,00 zł

Przetarg rozpocznie się 28 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
Wadium należy wnieść do 21 marca 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 27 kwietnia 2023 r. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespołu ds. zbywania, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-09. 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 ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice”.

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Wesołej, w odległości  
ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 88. W są-
siedztwie działki znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i te-
reny usługowe. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. 
Przez działkę 324 przebiega sieć kanalizacyjna. Działka ma także 
dostęp do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, 
telekomunikacyjnej. 
Działka nr 324, na dzień dzisiejszy, nie ma skomunikowania z drogą 
publiczną. Dojazd mógłby się odbywać poprzez działki nr 308/1, 315, 
316, 327 (będące własnością Miasta Gliwice) do drogi publicznej 
ul. Łabędzkiej zjazdem istniejącym, pod warunkiem zapewnienia 
fizycznej możliwości dojazdu poprzez działkę nr 327, tj. po usunięciu 
wszystkich przeszkód (m.in. wycinka drzew czy krzewów) oraz po 
wykonania utwardzenia o minimalnej szerokości wynoszącej 5 m. 
Nadmieniamy, iż działka 327 obciążona jest umową użyczenia do  
1 października 2023 r., która została zawarta z Zarządem Dróg Miej-
skich w Gliwicach w celu budowy ogólnodostępnej drogi dojazdowej.
W dziale III księgi wieczystej istnieje wzmianka dotycząca ustano-
wionej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, dla sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø800 mm o długości 34,09 m, co wraz ze związaną 
z urządzeniem strefą ochronną o szerokości po 1,50 m z każdej strony 
urządzenia daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością 
129,53 m2. Natomiast dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej ka-
nalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, 
odpowiada za nie przyszły nabywca. 
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć dre-
narska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.

Dz. 324, obręb 
Stare Gliwice,

KW nr 
GL1G/00046633/7

Użytek:
Bp – zurbani-

zowane tereny 
niezabudowane 

lub w trakcie 
zabudowy.

Łączna 
powierzchnia: 

0,0961 ha

Działka nr 324, obręb Stare Gliwice, położona jest na terenie, dla którego od 22 lipca 2018 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare 
Gliwice” (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2018 r., poz. 3935). Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 25 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem 25 MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe; 

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej,
b) ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
jako lokale użytkowe.

Pozostała część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:  
1 KDW – opisanym jako: tereny dróg wewnętrznych. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem 1 KDW 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – droga wewnętrzna; 
2) zasady zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 15 m z możliwością poszerzenia w obrębie skrzyżo-
wania, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodnika.

Zaznaczamy, że południowy fragment przedmiotowej działki w planie miejscowym przeznaczony jest 
pod tereny dróg wewnętrznych, tj. łopatkę do zawracania, jednakże zdaniem Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach nie zachodzi potrzeba jego wydzielania, gdyż w odniesieniu do dróg wewnętrznych elementy 
te nie są obowiązkowe, a ponadto pojazdy mają możliwość dokonywania manewrów zawracania na 
terenie posesji, do których droga prowadzi. Należy jednak mieć na uwadze ewentualne zachowanie tej 
rezerwy terenu celem umożliwienia swobodnego nawracania na ul. Wesołej oraz obowiązującą, w tym 
fragmencie działki, nieprzekraczalną linię zabudowy.
Dodatkowo informujemy, że działka nr 324 znajduje się w granicach: strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej, złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK, a ponadto na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalną 
linię zabudowy od strony ul. Wesołej.

335 920,00 zł

(cena 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 póź. zm.)

33 600,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony został przeprowadzony 28 listopada 2022 r., godz. 9.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg rozpocznie się 28 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 21 lutego 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 39, obręb 

Zatorze, o pow. gruntu 0,0510 ha, za-
budowaną budynkami o numerach 
ewid.: 84, 91 i 101, poł. przy ul. Świę-
tojańskiej 13 w Gliwicach, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00029435/4.

Termin przetargu: 14 lutego 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: 
348 000,00 zł brutto 
(zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Wadium: 34 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lutego 2023 r.
------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• działka nr 539/3, obręb Szobiszowi-

ce, położona w Gliwicach, z KW nr 
GL1G/00039750/1, pow. 4,1471 ha, 

użytek: RV – grunty orne/0,3516 ha, Bi 
– inne tereny zabudowane/3,7955 ha,

• działka nr 540, obręb Szobiszowice, po-
łożona na płd. od ul. Myśliwskiej w Gli-
wicach, z KW nr GL1G/00039749/1, 
pow. 0,7934 ha, użytek: RV – grunty 
orne,

• działka nr 541, obręb Szobiszowice, 
położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwi-
cach, z KW nr GL1G/00046422/5, pow. 
0,4234 ha, użytek: RV – grunty orne.

Działki stanowią własność Miasta Gli-
wice. Łączna powierzchnia wynosi:  
5,3639 ha.
Termin przetargu: 13 marca 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:  
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.)
Wadium: 992 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 marca 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).

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

że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawiera-
jące nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty / Wykazy  
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 11/2023 do 26 stycznia 

2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 4/2023 do 1 lutego 

2023 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 1/2023 do 1 lutego 

2023 r.,
• wykaz nr 2/2023 do 1 lutego 

2023 r.,
• wykaz nr 8/2023 do 1 lutego 

2023 r.,
• wykaz nr 9/2023 do 1 lutego 

2023 r.,
• wykaz nr 13/2023 do 1 lutego 

2023 r.

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

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa:
• nr 3/SP/2023 do 1 lutego 2023 r.

1. Nieruchomości przeznaczonych do 
wynajęcia:
• nr ZGM/2023/09 do 2 lutego 2023 r.,
• nr ZGM/2023/10 do 2 lutego 2023 r.  
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-najem-lokali/

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości 

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta, przy 
wjeździe na autostradę A4. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa i tereny niezabudowane. 
Działka stanowi teren płaski, pokryty zielenią niską. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Wzdłuż ul. Daszyńskiego przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Zgodnie 
z mapą zasadniczą, w północnej części działki zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd500 mm, niezbędna do od-
wodnienia układu drogowego zjazdów z autostrady A4 na ul. Daszyńskiego. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowej 
działki nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności przesyłu dla ww. 
kanalizacji deszczowej, ewentualnie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę 
nr 705, obręb Ostropa Północ, wpisaną w KW GL1G/00039107/9, nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 50, 
obręb Ostropa Pola, o pow. ok. 95,23 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji i konserwacji ww. kanalizacji.
Przez działkę przebiega rów, będący w administrowaniu Miasta Gliwice. W celu zapewnienia swobodnego dostępu do rowu, 
przyszły nabywca powinien na każde żądanie Miasta Gliwice umożliwić wejście osobom wyznaczonym przez Prezydenta 
Miasta Gliwice. Nabywca nie może wykonywać żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu, obowiązuje również 
zakaz grodzenia rowu w odległości 1,5 m od skarpy rowu.
Przedmiotowa nieruchomość w całości objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do 31 października 2024 r. z przezna-
czeniem na łąkę oraz tablicę reklamową.
Skomunikowanie
Od strony zachodniej i północnej przedmiotowa nieruchomość graniczy z działkami prywatnymi nr 47, 51, 52, a od połu-
dnia i wschodu z działkami nr 49 i 706 należącymi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie 
z opinią GDDKiA, z uwagi na położenie działki nr 50, obręb Ostropa Pola, przy skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego (DW-408) 
z łącznicą węzła autostrady A4 i drogi wojewódzkiej nr 408, do działki nr 50, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 
możliwa jest lokalizacja wyłącznie zjazdu indywidualnego (do użytku rolnego lub zabudowy mieszkaniowej). W przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej na działce nr 50 wymagany byłby zjazd publiczny, co z uwagi na ww. skrzyżowanie 
byłoby sprzeczne z treścią § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Działka nr 50,
obręb Ostropa 

Pola

Użytki: 
ŁIV – łąki trwałe, 
W-ŁIV – grunty 
pod rowami.

KW nr 
GL1G/00033556/9

0,1754 ha Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielni-
cę Wilcze Gardło (uchwała Rady Miasta Gliwice 
nr XI/326/2007 z 11 października 2007 r.) działka 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
 1U, co oznacza: tereny zabudowy usługowej.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa, 
co oznacza realizację nowych budynków usługo-
wych.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) turystyka,
b) rzemiosło,
c) handel i usługi motoryzacyjne,
d) budynki zaplecza technicznego, gospodarcze, 
składy i magazyny,
e) drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
f) zieleń urządzona,
g) reklamy – na zasadach określonych w rozdziale 
5 ww. planu,
h) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
włącznie ze stacjami bazowymi telefonii komór-
kowej.
Dla terenu 1U ustalone zostały na rysunku planu 
nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach stre-
fy oddziaływania autostrady A4 o zasięgu 150 m.

539 000,00 zł

Cena nieruchomości 
zawiera 23% po-

datku 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.).

53 900,00 zł

Przetarg rozpocznie się 20 marca 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 100 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 27 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 22 grudnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 14 marca 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie ogólnopolskiej – „Dziennik 
Gazeta Prawna” oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. 
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 
32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41, 32/338-64-08.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,  

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, ogłasza przetarg ustny  
nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie oryginałów dokumentów 
wymaganych do przystąpienia do przetargu 
odbędzie się 10 lutego 2023 r. (piątek) od 
godz. 9.00 do godz. 9.30 w pokoju 121 – 
sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 10 lutego 2023 r. 
(piątek) o godz. 10.00 wg kolejności ad-
resów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie 

do 8 lutego 2023 r. wadium na rachunek 
bankowy ZBM I TBS w ING Banku Śląskim 
S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 
4546 (decyduje data wpływu wadium na 
rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: 
„Przetarg – adres licytowanego lokalu, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
lokal będzie wynajmowany”.
Dostarczenie do 8 lutego 2023 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Prze-

targ – lokal użytkowy” do skrzynki znaj-
dującej się przed drzwiami siedziby 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klien-
ta, w godzinach urzędowania spółki, 

• pocztą – decyduje data dostarczenie 
przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.,

kompletu kserokopii dokumentów:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:

• z informacją o numerze ra-
chunku bankowego, na które 
ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania 
przetargu,

• z informacją o danych per-
sonalnych (imię nazwisko, nr 
telefonu oraz adres e-mail do 
kontaktu, seria i numer dowo-
du osobistego) osoby, która 
będzie brała udział w przetargu;

b. oświadczenia o zapoznaniu się 
z warunkami technicznymi lokalu 

użytkowego, treścią regulaminu 
przetargu oraz wzorem umowy 
najmu lokalu użytkowego – załącz-
nik nr 2 do zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na 
stronie internetowej zbmgliwice.pl),

c. oświadczenia o braku zaległości 
wobec Miasta Gliwice z tytułu po-
datku/dzierżawy – załącznik nr 3 
do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierp-
nia 2021 r. (do pobrania na stronie 
internetowej zbmgliwice.pl),

d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS 
Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. 
o braku zaległości z tytułu najmu/
dzierżawy, wystawionych nie wcze-
śniej niż 1 miesiąc przed upływem 
terminu przetargu,

e. aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywil-
nej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodar-
czej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, 
wystawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu 
przetargu,

f. osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

2. Stawienie się przed rozpoczęciem 
przetargu z oryginałami dokumentów, 
o których mowa w punkcie 1, w celu 
ich weryfikacji.

3. Przedłożenie komisji przetargowej 
dowodu osobistego lub paszportu, 
a w przypadku osób działających 
w imieniu innych osób – dodatkowo 
pełnomocnictwo notarialne lub z no-
tarialnie poświadczonym podpisem.

4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu 
mogą brać udział w przetargu pod wa-
runkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do 
organizatora przetargu w terminie nie 
późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie 
zostaną dopuszczone do licytacji. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu oraz 
deklaracją wekslową można zapoznać się 
w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi 
Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udzia-
łu w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należno-

ści czynszowych z tytułu zawarcia umowy 
najmu, bez prawa żądania naliczania od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, któ-
rzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, 
który przetarg wygrał, nie podpisze umo-
wy najmu w terminie 7 dni kalendarzo-
wych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze 
umowę najmu lokalu użytkowego składa do 
dyspozycji organizatora przetargu weksel in 
blanco opiewający na wartość 6-miesięcz-
nego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice or-
ganizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź też wycofania lokalu użytko-
wego z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione 
w celu oględzin 2 lutego 2023 r. (czwartek):
1. ul. Nowy Świat 19/U-1 – w godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Na Piasku 12B/U-2 – w godz. 9.30 – 9.45,
3. ul. Daszyńskiego 171/U-2 – w godz. 10.00 

– 10.15,
4. ul. Bednarska 2/U-1 – w godz. 10.30 – 10.45,
5. ul. Matejki 3/U-4 – w godz. 10.50 – 11.05.
----------------------------------------------------------
Szczegółowa informacja o ochronie danych 
osobowych znajduje się na stronie zbmgliwi-
ce.pl/ochrona-danych-osobowych/

1. ul. Nowy Świat 19/U-1, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 22,59 m2, skła-
dający się z 1 pomieszczenia i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną (odpływ od umywalki), WC (wspólne na 
klatce schodowej), ogrzewanie (brak). Stan 
techniczny lokalu – dobry. Lokal stanowi wła-
sność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł 
Wadium: 610,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
----------------------------------------------------------
2. ul. Na Piasku 12 B/U-2, parter, 
I piętro, lokal użytkowy o powierzchni 
138,04 m2, składający się z 9 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie c.o. 
etażowe gazowe. Stan techniczny lokalu – 
do remontu. Lokal stanowi własność Gliwic 
– miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 8,50 zł 
Wadium: 3520,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
0,90 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka 
nie podlega licytacji i wynosi: pow. piwnicy 
12,68 m2 x 2,00 zł/m2 = 25,36 zł miesięcznie 
plus podatek VAT w wysokości 23%.
----------------------------------------------------------
3. ul. Daszyńskiego 171/U-2, parter, 
lokal użytkowy o powierzchni 49,11 m2, 
składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, WC, ogrzewanie (brak). Stan technicz-
ny lokalu – dobry. Lokal stanowi własność 
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł 
Wadium: 1473,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka 
nie podlega licytacji i wynosi: pow. piwnicy 
12,60 m2 x 4,00 zł/m2 = 50,40 zł miesięcznie 
plus podatek VAT w wysokości 23%.

4. ul. Bednarska 2/U-1, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 57,83 m2, składają-
cy się z 13 pomieszczeń. Lokal nie ma ogrze-
wania oraz niezależnego zasilania w energię 

elektryczną, WC w lokalu. Stan techniczny 
lokalu – do remontu. W nieruchomości 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 10,00 zł 
Wadium: 1735,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
----------------------------------------------------------
5. ul. Matejki 3/U-4, parter, lokal użytko-
wy o powierzchni 165,68 m2, składający się 
z 13 pomieszczeń i wyposażony w instala-
cje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC, 
ogrzewanie (c.o. sieciowe). Stan techniczny 
lokalu – dobry. Lokal stanowi własność Gli-
wic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za  
1 m2 powierzchni lokalu: 12,00 zł 
Wadium: 5965,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 
1,20 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospo-
darcze, stawka nie podlega licytacji i wynosi: 
pow. pomieszczenia 20,07 m2 x 4,00 zł/m2 
= 80,28 zł miesięcznie plus podatek VAT 
w wysokości 23%.

I PRZETARG

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,  

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego 
mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, 
obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca:
• działkę nr 537 o powierzchni 0,3849 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr 

GL1G/00149224/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg 
Wieczystych,

• działkę nr 538 o powierzchni 0,3931 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00149237/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg 
Wieczystych,

tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,7780 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy-
sługuje prawo użytkowania wieczystego działki 
nr 537 i 538 na podstawie określonej w księgach 
wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego 
działki nr 537 i 538 na rzecz spółki Górnośląski 
Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zo-
stało ujawnione.
Działki nr 537 i 538 nie są przedmiotem zobo-
wiązań. 
Działki nr 537 i 538 nie są obciążone ograniczo-
nymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane 
w dziale III ww. ksiąg wieczystych nie są wykony-
wane po działkach nr 537 i 538.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygoto-
wanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Preferowane branże to: informatyka i telekomu-
nikacja, biotechnologia, medycyna, materiały 
specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, 
projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzi-
nie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Udział w przetargu mogą wziąć: 
przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii 
MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
konsorcja przedsiębiorstw, w skład których może 
wchodzić duży przedsiębiorca i przynajmniej je-
den przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii 
MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie 
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” 
(dalej SIWP), wpłacenie wadium w niżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaganymi doku-
mentami do 26 stycznia 2023 r. do godz. 9.30 
w siedzibie organizatora przetargu.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości dla przedsiębiorstw 
zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie 
z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero 
groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście 
czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 537 i 538 dla 
przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii 
MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
wynosi: 1 556 000,00 zł (słownie: jeden milion 
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero 
groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 537 i 538 
wraz z 23% podatkiem VAT dla przedsiębiorstw 
zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie 
z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 
1 913 880,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 
trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 
i zero groszy).
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości dla konsorcjum 

przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi du-
ży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przed-
siębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP 
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 
354,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt 
cztery złotych i zero groszy), tj. 435,42 zł brutto 
(słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych i czter-
dzieści dwa groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 537 i 538 
dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego 
wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej je-
den przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii 
MŚP, zgodnie z definicją wskazaną w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
wynosi: 2 754 120,00 zł (słownie: dwa miliony 
siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy sto dwa-
dzieścia złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 537 i 538 
wraz z 23% podatkiem VAT dla konsorcjum 
przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi du-
ży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przed-
siębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP, 
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 
3 387 567,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta 
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 
siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdzie-
siąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na 
rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gliwicach, numer 68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984, w terminie do 25 stycznia 2023 r. do 
godz. 15.00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie 
się 26 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincen-
tego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą 
organizator przetargu udostępnia zaintereso-
wanym w formie elektronicznej, po uprzedniej 
prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl,  
w terminie od 19 stycznia 2023 r., godz. 8.00 do 
25 stycznia 2023 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od 
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej 
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepad-
kowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Ryn-
kowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega 
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
mailto:gapr%40gapr.pl?subject=
http://gapr.pl/
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WARTO WIEDZIEĆ

https://leksykon.gliwice.pl/

