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AKTUALNOŚCI

Decyzje podatkowe  
z dostawą do domu
Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Od 10 
lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny 
lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości podatku na ten rok.
Termin zapłaty pierwszej raty po-
datków upływa 15 marca – i dla 
wielu gliwiczan będzie to jedyny 
deadline, jeżeli bowiem kwota 
podatku nie przekracza 100 zł, to 
podatek płaci się jednorazowo 
właśnie w terminie pierwszej raty.

Wszystkie decyzje podatkowe 
będą doręczane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w dni robocze w godzinach 

popołudniowych oraz w so-
boty od godzin porannych – 
zawsze najpóźniej do godz. 
20.00. Pracownicy magistratu 
nie są uprawnieni do przyj-
mowania wpłat podatku.

Decyzje otrzymają wszystkie 
osoby fizyczne będące podat-
nikami. Gdy nieruchomość 
objęta jest współwłasnością, 
swój egzemplarz decyzji dostaje 

każdy ze współwłaścicieli. Nale-
ży pamiętać, że wskazany w niej 
podatek jest ustalony łącznie dla 
wszystkich współwłaścicieli, a nie 
odrębnie dla każdego z nich.

Decyzje będą zawierały indywi-
dualny numer rachunku banko-
wego, na który można dokonać 
wpłaty tradycyjnym przelewem, 
na poczcie lub w innych placów-
kach świadczących tego typu 

usługi. Od wpłat gotówkowych 
dokonywanych na rachunki 
Urzędu Miejskiego, realizo-
wanych w placówkach Poczty 
Polskiej na terenie Gliwic, nie 
są pobierane prowizje. Płat-
ności z tytułu podatków mogą 
być także dokonywane poprzez 
profil zaufany z wykorzystaniem 

Gliwickiej Elektronicznej Platfor-
my Analityczno-Rozrachunkowej 
GEPAR (szczegóły na stronie  
gepar.gliwice.eu). 

Przypominamy, że w Urzędzie 
Miejskim nie jest możliwe 
dokonywanie wpłat podatko-
wych! (mm)
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Jubilatkom życzymy wszystkiego, co najlepsze!
Dwie kolejne gliwiczanki świętowały wyjątkowe jubileusze. W styczniu pani Elżbieta Firlejczyk obchodziła setne 
urodziny, a niespełna miesiąc później 105. rocznicą urodzin cieszyła się pani Urszula Deszberg. W imieniu prezy-
denta Gliwic Adama Neumanna radości każdego dnia, dobrego zdrowia i pogody ducha życzyła obu paniom Ewa 
Jakubowska, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach. 
Pani Urszula Deszberg urodziła 
się 4 lutego 1918 r. w miejsco-
wości Jicin, na terenie obecnych 
Czech. Po wojnie, w 1945 r., los 
przywiódł ją do Gliwic, gdzie 
osiadła na stałe. Podjęła pracę 
w popularnej wówczas kawiarni 
Agawa, w której serwowano de-
sery uznawane za jedne z naj-
lepszych w mieście. Następnie 
pracowała w banku. Za mąż 
wyszła w 1959 r. za Edwarda 
Deszberga, wykładowcę języ-
ka angielskiego na Politechnice 
Śląskiej. Od 1983 r. jest wdową. 
W Gliwicach nie mieszka już nikt 
z jej rodziny, która rozjechała się 
po kraju – osiadła w Warszawie 
i Zakopanem, ale pani Urszula 
utrzymuje kontakt z siostrzeni-
cami i ich dziećmi. 

Życie pani Urszuli wypełnione 
było podróżami. Koleje jej losów 
sprawiły, że jest niezwykle barw-
ną i ciekawą życia osobą. Ma też 
bardzo dobrą pamięć, wyjątkowe 

poczucie humoru i młodzieńczą 
pogodę ducha, jednocześnie po-
zostając niezmiernie elegancką 
damą. Zwiedziła większą część 
południowej Europy – od Francji 
przez Szwajcarię, Austrię, Grecję, 

Włochy, aż do Turcji. Wrażenia 
ze swoich wojaży przechowuje 
w domu, uwiecznione na licz-
nych zdjęciach i przywiezionych 
z podróży pamiątkach. Na co 
dzień może liczyć na pomoc 

przyjaciółki Bożeny, która w tym 
roku świętowała 90. urodziny 
oraz zaprzyjaźnionej sąsiadki 
pani Katarzyny, która poświęca 
jej wiele czasu i służy wszelką 
pomocą.

Ważną rocznicę urodzin święto-
wała też pani Elżbieta Firlejczyk 
– 15 stycznia skończyła 100 lat. 
Urodziła się w Lipnicy Muro-
wanej, niewielkiej wsi między 
Krakowem a Nowym Sączem. 
Tam spędziła II wojnę światową, 
pomagając jako sanitariuszka 
Armii Krajowej. Za swoje zasługi 
została uhonorowana Krzyżem 
Kawalerskim. 

W 1950 r. losy skierowały ją 
do Gliwic, gdzie przez 32 lata 
pracowała jako nauczycielka 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Usługowych. Pani Elżbieta jest 
wdową i matką dwóch córek, 
które wyjątkowo troskliwie się 
nią opiekują. Pozostaje w do-
brej kondycji, jest dowcipna 
i ma doskonałą pamięć. Jest 
wdzięczna wszystkim leka-
rzom i pielęgniarkom, którzy 
przyczynili się do zachowania 
jej dobrego zdrowia.  
 (mf)
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Urszula Deszberg  Urszula Deszberg  
z sąsiadką Katarzyną  z sąsiadką Katarzyną  
i przyjaciółką Bożenąi przyjaciółką Bożeną
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To będzie jedna z największych inwestycji tego roku. Prace przy budowie ostatniego odcinka obwodnicy za-
chodniej – od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – już ruszyły. Nowa trasa zdecydowanie odciąży od ruchu 
samochodowego miejskie ulice, ułatwi przejazd przez miasto i przyczyni się do poprawy komfortu życia gliwiczan.

INWESTYCJE

Obwodnica zachodnia – 
budowa w toku 
W związku z realizacją inwestycji w naj-
bliższy piątek, 10 lutego, wprowadzona 
zostanie tymczasowa organizacja ruchu 
u zbiegu ulic Okulickiego i Sowińskiego 
– powstanie tam skrzyżowanie z nową 
obwodnicą. Przejazd dla kierowców 
i przejście dla pieszych nie będą możli-
we poprzez skrzyżowanie, ale tuż przy 
nim – specjalnie wybudowanym prze-
jazdem tymczasowym. Ruch pojazdów 
będzie się odbywał dwukierunkowo. Nie 
będzie możliwości dojazdu do ogrodów 
działkowych od strony ul. Okulickiego. 
Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, 
który odpowiada za inwestycję, roboty 
i tym samym zmiany w organizacji ruchu 
potrwają w tym miejscu około 6 miesięcy. 
Natomiast cała obwodnica, od ul. Daszyń-
skiego do skrzyżowania ulic Sowińskiego 
i Okulickiego, ma być gotowa na początku 
2024 roku.

Prace przy budowie ru-
szyły w grudniu i pomimo 
trwającej zimy, przy bar-
dziej sprzyjającej aurze, 
realizowane już są pierw-
sze etapy przedsięwzięcia.

Budową obwodnicy zajmuje się wybrane 
w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz 
Eurovia POLSKA S.A. Wykonawcy upo-
rządkowali teren, przez który przebiegać 
będzie trasa. Obecnie prowadzone są prace 
archeologiczne. W następnej kolejności po-
wstaną m.in. tymczasowe drogi dojazdowe, 
które umożliwią wykonanie głównego ciągu 
jezdni oraz pozwolą na budowę obiektu 
mostowego. Rozpoczną się również prace 
związane z budową magistrali wodociągo-
wej (prowadzone przez PWiK).

Powstający odcinek trasy o długości bli-
sko 2 km będzie drogą jednojezdniową, 
z jednym pasem ruchu w każdą stronę, 
z możliwością dobudowy w przyszłości 
drugiej jezdni. Na obu końcach nowego 
odcinka będą skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną. Przewidziane jest jeszcze jedno 
skrzyżowanie z projektowaną obecnie 
obwodnicą Ostropy. Zapewniony zostanie 
bezpieczny przejazd dla rowerzystów – 
w części z wykorzystaniem zaprojektowa-
nego ciągu pieszo-rowerowego, w części 
dróg dojazdowych do pól. Cały odcinek 
zostanie oświetlony z wykorzystaniem 
energooszczędnego oświetlenia LED, 
a w okolicy zabudowań przy ul. Daszyń-
skiego staną ekrany akustyczne. Na trasie 
nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krze-
wów w pasie drogowym.

Powstający odcinek ob-
wodnicy to ostatnia część 
obwodnicy zachodniej. 
Będzie stanowić całość 
z istniejącym już odcin-
kiem łączącym ul. Ryb-
nicką z ul. Daszyńskiego. 
Możliwy będzie wygodny 
i szybki przejazd od ul. 
Rybnickiej do alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego.

Dzięki budowie obwodnicy skróci się 
czas przejazdu przez miasto, ograniczona 
zostanie liczba samochodów wjeżdżają-
cych do śródmieścia, co przyczyni się do 
poprawy komfortu mieszkańców.

Nowy odcinek przejmie ruch samocho-
dowy z DK 78, która prowadzi m.in. 
przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. 
Fragment tej drogi krajowej został już 
przekierowany na istniejący odcinek 
zachodniej obwodnicy od ul. Rybnickiej 
do ul. Daszyńskiego, ale częściowo dalej 
wiedzie śródmiejskimi ulicami (m.in. Da-
szyńskiego, Styczyńskiego, Wyspiańskie-
go, Orlickiego). Po zakończeniu budowy 
ulice te zostaną odciążone, co wpłynie na 
zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowa-
nych ruchem samochodowym w centrum 
miasta. 

Dokończenie budowy obwodnicy zachod-
niej ułatwi też przemieszczanie się pomię-
dzy dzielnicami czy dojazd do centrów 
handlowych. Ma przyczynić się też do 
rozwoju przyległych terenów.

Koszt inwestycji (wraz z dokumentacją 
projektową i przebudową dróg dojazdo-
wych) to obecnie około 45 mln zł. Są to 
środki z budżetu miasta, ale Gliwice będą 
się starały o pozyskanie dofinansowania 
zewnętrznego. (al)
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Adam Neumann prezydent Gliwic
– W Gliwicach konsekwentnie zmieniamy przestarzały, 
promienisty układ drogowy na bardziej efektywny –  
obwodnicowy. Obwodnicę miejską Gliwic tworzy także 
południowa część trasy. Zbudowany został odcinek tej 
drogi od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej, a powstanie 
jeszcze odcinek od ul. Bojkowskiej do ul. Rybnickiej. Mia-
sto ma również dużą, autostradową obwodnicę tworzoną 
przez autostrady A1 i A4 oraz aleję Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego (tzw. starą autostradę).
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SPORT / KOMUNIKATY

W sobotnim spotkaniu 19. kolejki PKO Bank 
Polski Ekstraklasy (4 lutego) Piast Gliwice prze-
grał na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0:1. 
Jedynego gola w tym meczu zdobył Vladislavs 
Gutkovskis.
Początek mógł ułożyć się dobrze 
dla Niebiesko-Czerwonych. Pod-
opieczni Aleksandara Vukovicia 
wyszli wysokim pressingiem, który 
wywołał błąd bramkarza gospo-
darzy i odbiór Damiana Kądziora. 
Skrzydłowy Piasta starał się trafić 
do siatki, ale uderzył niecelnie. 
Gliwiczanie sprawiali problemy 
defensywie Rakowa, która nie 
uniknęła pomyłek. W pierwszej 
części gry częstochowianie dłużej 
utrzymywali się przy piłce i oddali 
więcej strzałów, a po jednym 
z nich wyszli na prowadzenie. Tuż 
przed przerwą na listę strzelców 
wpisał się Vladislavs Gutkovskis.

W drugiej połowie gra toczyła 
się głównie w środkowej strefie 
boiska. Brakowało klarownych 
sytuacji zarówno po jednej, jak 
i po drugiej stronie. Szkoleniowcy 
obu drużyn wprowadzali rezer-
wowych, aby zmienić obraz gry. 
Kibice zgromadzeni na trybunach 
bramek już nie zobaczyli.

– Jestem dumny z postawy mojej 
drużyny. Pomimo niekorzystnego 
wyniku, pokazaliśmy dużo dobre-
go. Udowodniliśmy, że potrafimy 
być niewygodnym rywalem dla 

najlepszego  w tym  momencie 
zespołu w kraju. To jest coś, co na-
pawa mnie optymizmem. Mamy 
sytuację,  jaką mamy, ale przed 
nami jeszcze dużo meczów i okazji, 
aby potwierdzić to, co zaprezen-
towaliśmy w dwóch pierwszych 
meczach rundy. Mamy za mało 
punktów, biorąc pod uwagę to, co 
pokazaliśmy... Kontynuując to, co 
robimy w tej chwili, nasza sytuacja 
na pewno się zmieni i o wiele lepiej 
będziemy punktować – powiedział 
po spotkaniu trener Aleksandar 
Vuković.
(Biuro Prasowe Piast Gliwice SA 

/ kik)

Szóste miejsce w Pucharze Świata juniorów w szpadzie kobiet oraz dwa srebrne medale Mi-
strzostw Polski Juniorów wywalczyli zawodnicy i zawodniczki Piasta Gliwice. A to nie koniec 
sportowych sukcesów gliwickich szpadzistów i szpadzistek, którzy rozpoczęli rok w prawdziwie 
mistrzowskim stylu.
Najmłodsi gliwiccy szpadzi-
ści i szpadzistki mają za sobą 
wyjątkowo intensywne tygo-
dnie. Obfitowały one bowiem 
w dwie najważniejsze imprezy 
szermiercze – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów w Mielcu (28–29 
stycznia) oraz turniej Pucharu 
Świata juniorów w szpadzie ko-
biet w Stambule (4–5 lutego). 
Podczas obu imprez zawodnicy 
i zawodniczki Piasta Gliwice 
zdobyli wysokie lokaty.

Szóstym miejscem w turnieju 
Pucharu Świata w szpadzie 
kobiet w Stambule – najwyżej 
punktowanej imprezie szer-
mierczej – może pochwalić się 
gliwiczanka, Emilia Korkus. W fa-
zie indywidualnej podopieczna 
Piotra Markowicza okazała 
się najlepsza spośród Polek. 
Obecnie jest klasyfikowana na 
czwartym miejscu w Polsce. Ma 
jednak spore szanse, by znaleźć 
się w pierwszej trójce.

W zawodach Pucharu Świata ry-
walizowały łącznie 193 najlepsze 
zawodniczki z całego globu. Do-
skonałą formę Polki pokazały także 
w turnieju drużynowym. Repre-
zentacja naszego kraju w składzie: 
Cecylia Cieślik, Alicja Klasik, Gloria 
Klughardt i Kinga Zgryźniak zajęła 
pierwsze miejsce na podium.

Równie owocne dla zawodników 
i zawodniczek Piasta Gliwice 
były Mistrzostwa Polski Junio-
rów w Mielcu – najważniejsze 
w roku zawody szermiercze w tej 
kategorii wiekowej. Rywalizowa-
ło w nich łącznie 80 czołowych 
szpadzistek i 74 szpadzistów 
z całego kraju.

W fazie grupowej na drugim 
stopniu podium stanęły dwa 
zespoły Piasta Gliwice – prowa-
dzona przez Piotra Markiewicza 
drużyna żeńska w składzie: Wik-
toria Jędrzejec, Emilia Korkus, 
Magda Ratyna i Anna Wieczorek 
oraz drużyna męska w składzie: 
Paweł Klytta, Błażej Kurowski, 

Wojciech Rzyczniak i Mikołaj 
Wesołowski.

Natomiast w turnieju indywidual-
nym do finałowej ósemki spośród 
reprezentantów Piasta zakwalifi-
kowało się dwoje wychowanków 
trenera Wojciecha Kozioła – 
Wiktoria Jędrzejec i Paweł Klytta, 
którzy zajęli odpowiednio ósme 
i szóste miejsce.

Wszystkim szpadzistom oraz 
szpadzistkom Piasta Gliwice ser-
decznie gratulujemy wyników 
i życzymy dalszych sportowych 
sukcesów!
 (ml/piast.gliwice.pl)

Sukcesy młodych gliwickich szermierzy

Trzy punkty  
nie dla Piasta...
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Zmiana lokalizacji przystanku 
przy dworcu PKP
W związku z pracami budowlanymi przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, 
w czwartek 9 lutego zmieni się czasowo lokalizacja przystanku „Gliwice Dworzec 
4” – informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Stanowisko funkcjonujące dotychczas na placu przed gliwickim dworcem PKP, obsługujące linie 
nr 8, 41, 58, 59, 60, 126, 156, 194, 696, 676, 687, 694, M1, M16, M18, M104 i M105, zostanie 
przeniesione ok. 80 metrów w kierunku ul. Toszeckiej – przed budynek Poczty Polskiej.  (kik)

Gliwicki punkt programu  
„Czyste Powietrze”
Masz jednorodzinny dom lub wydzielony w ta-
kim budynku lokal z przestarzałym piecem 
bądź kotłem węglowym do koniecznej wymia-
ny? Przypominamy: możesz starać się zarów-
no o miejską dotację, jaki i dofinansowanie 
z rządowego programu „Czyste Powietrze”!

W holu głównym Urzędu Miej-
skiego przy ul. Zwycięstwa 21 
działa gminny punkt konsulta-
cyjno-informacyjny „Czystego 
Powietrza”, dzięki czemu łatwiej 
jest zorientować się w zasadach 
programu czy wypełnić wymaga-
ne przez WFOŚiGW dokumenty.

Z fachowej pomocy gminnego 
punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego korzysta się po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicz-
nym pod nr tel. 32/238-55-82.

Gliwicki punkt „Czystego 
Powietrza” i jego dyżur 

telefoniczny działają w po-
niedziałki, środy i piątki 
w godz. od 8.30 do 10.30, 
we wtorki od 13.00 do 
15.00 oraz w czwartki od 
14.00 do 16.00.

W gliwickim  
punkcie programu  
„Czyste Powietrze”:

 poznasz szczegółowe zasady 
programu i sprawdzisz, czy 
kwalifikujesz się do udziału 
w nim;

 otrzymasz pomoc w zakresie 
przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie;

 z pomocą pracownika 
wypełnisz wniosek online 
i wydrukujesz jego kopię;

 otrzymasz pomoc przy rozli-
czeniu przyznanego dofinan-
sowania, przy poprawnym 
wypełnianiu wniosku o płat-
ność oraz kompletowaniu 
wymaganych załączników.

Szersze informacje: czystepo-
wietrze.gov.pl.
 (kik)
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ZAKOCHANE GLIWICE

Prywatka w stylu retro, tajemniczy koncert w Rynku, a do tego oczywiście góra łakoci – to 
przepis na udane walentynki od Centrum Kultury Victoria. W weekend od 10 do 12 lutego 
odbędzie się kilka imprez pod wspólnym hasłem „Zakochaj się w kulturze”.

Panowie proszą 
panie, panie 

proszą panów…

…do czego? Oczywiście do tańca! Sce-
na Bojków (ul. Parkowa 5) poleca się 
na „prywatkę, jakiej nie przeżył nikt”. 
Potańcówka w stylu retro odbędzie się 
w piątek 10 lutego między godz. 19.00 
a 24.00. Na parkiecie królować będzie 
muzyka taneczna z różnych dekad – od 
lat 50. do dziś.

Skoro prywatka, to nie może zabrak-
nąć wodzirejów (czyli, dla niewtajem-
niczonych, didżejów). Imprezę rozkrę-
cą Prywaciarze, czyli Bartek i Paweł, 
miłośnicy dźwięku z płyt winylowych. 
– Nawiązujemy do tradycji prywatek, 
ale nie boimy się nowoczesności. Mó-
wiąc wprost – wpadniemy do Was na 
imprezkę! Zrobimy wszystko, żebyście 
poczuli się jak na prawdziwej prywatce, 
gdzie najważniejsza jest dobra muzyka 
i swobodna atmosfera – zapowiadają 
Prywaciarze.

Oprócz ekipy i muzyki, na miejscu bę-
dzie też dobrze zaopatrzony bar i fo-
tolustro. Może nie przeniesie Was ono 
do Krainy Czarów, ale prawdopodob-
nie „wyczaruje” jakąś ciekawą fotkę na 
Instagrama. Wstęp na imprezę: 10 zł, 
płatny przy wejściu. Dajcie się porwać 
dobrej zabawie!

Tajemniczy 
koncert w Rynku

The Wonderstand to tajemniczy duet, 
który brzmi trochę jak Nick Cave podlany 
elektroniką. W tej muzyce pobrzmiewają 
też echa brit-popu. Podobno w składzie 
jest dwóch muzyków, których miłośnicy 
alternatywnych brzmień dobrze kojarzą. 
Kto to taki? Żeby to sprawdzić, trzeba 
przyjść w sobotę 11 lutego o godz. 20.00 
do Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5). 
Wstęp na koncert jest wolny.

Jak smakuje 
miłość? Słodko!

A w ten weekend nawet bardzo słod-
ko! 11 i 12 lutego na Rynku będzie 
można skosztować czekolady i innych 
pyszności od lokalnych cukierników 
i producentów. Zresztą nie tylko lo-
kalnych, bo w sercu miasta pojawią 
się słodkości z całego świata. Dla 
najmłodszych zaplanowano także 
warsztaty własnoręcznego tworzenia 
słodkich cudeniek.

Oprócz Festiwalu Słodkości i Rękodzieła 
warto też, będąc na Rynku lub w okolicy, 
zwrócić uwagę na zakochaną ramkę do 
zdjęć. Od 10 do 14 lutego podczas spa-
ceru po starówce będzie można zrobić 
sobie walentynkowe zdjęcie.
 (mm)

WalentynkiWalentynki 
#BliskoKultury
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KULTURA

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

Przed nami weekend pełen kulturalnych atrakcji! W najbliż-
szych dniach nie zabraknie powodów, by odwiedzić Muzeum 
w Gliwicach, w którym zaplanowano otwarcie nowej wystawy 
fotograficznej i bardzo ciekawe spotkanie autorskie. Warto też 
zajrzeć do kina studyjnego Amok, w którym oprócz dobrych 
filmów będzie można zobaczyć także wystawę malarstwa na 
dużym ekranie.

piątek 10 lutego
	O godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się spotkanie 

autorskie z Aliną Staneczek. Akcja jej powieści „Tamten utracony świat” 
toczy się w latach 1945–2014 głównie w Gliwicach, ale w książce pojawiają 
się także: Gdańsk, Sopot, Wrocław, Paryż, Edynburg i Malaga. Spotkanie 
poprowadzi dyrektor Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk. Wstęp wolny.

	Wernisaż wystawy malarstwa Jacka Jarczewskiego „Uwaga dotykać!” 
rozpocznie się o godz. 18.00 w Cechowni (ul. Bojkowska 35a). Będzie to 
pierwsza haptyczna (czyli „dotykalna”) ekspozycja w Gliwicach. Wstęp wolny.

	Na godz. 18.30 zapraszamy do Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5), gdzie 
rozpocznie się wernisaż wystawy malarstwa Jacka Bocianowskiego aka 
Rumuna – „Dirty By Nature”. Prace przedstawione na wystawie są zbiorem 
spontanicznej twórczości wykonywanej głównie na płytach piankowych lub innym 
medium malarskim techniką typu mixed media, a farby użyte przy powstawaniu 
obrazów to głównie akryle, spray, czasem olejne. Gościem specjalnym wydarzenia 
będzie poeta Wojciech Musiał, który zaprezentuje swoje wiersze. Wstęp wolny.

	Scena Bojków (ul. Parkowa 5), między godz. 19.00 a 24.00, będzie miejscem 
potańcówki w stylu retro z Prywaciarzami.

	O godz. 20.00 w Cechowni zagra duet Knedlove. Eliza Sicińska (wokal, banjo-
lele, gitara akustyczna, pianino) oraz Kacper Chmura (wokal, gitara akustyczna, 
gitara elektryczna) wystąpią z piosenkami pełnymi poczucia humoru i muzycz-
nych uniesień z pogranicza soulu, folku, jazzu, bluesa.

sobota 11 lutego
	„Oto jest Wenecja” to temat warsztatów dla dzieci, podczas których zaplano-

wano głośne czytanie książki Miroslava Šaška, zabawy integracyjne oraz zadania 
kreatywne. Początek o godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17). 
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: osobiście, telefonicznie (32/238-26-63) lub 
mejlowo (o_33@biblioteka.gliwice.pl).

	O godz. 16.00 w Czytelni Sztuki w Willi Caro zostanie otwarta wystawa 
fotograficzna „W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotogra-
ficzne (1951–2000)”. Kuratorem ekspozycji jest Adam Sobota. Wstęp 
wolny.

	O godz. 20.00 w Stacji Artystycznej Rynek wystąpi The Wonderstand. 
Wstęp wolny.

niedziela 12 lutego
	Między godz. 16.00 a 18.00 w Czekoladziarni (ul. Krupnicza 12) odbędą 

się walentynkowe warsztaty dla dorosłych. Będzie można przygotować 
własną czekoladową bombonierkę.

	W Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57) o godz. 18.00 rozpocznie 
się spektakl z Teatralną Opiekunką. Dorośli zobaczą współczesną farsę 
„Wieczór kawalerski”, a dzieci wezmą udział w kreatywnych zabawach.

	„Tycjan. Imperium barw” to propozycja kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3)  
na filmową podróż do świata wielkiego malarstwa. Projekcja filmu roz-
pocznie się o godz. 18.00.

	O godz. 18.00 w siedzibie Fundacji PaskudoFonia (ul. Bednarska 8) 
wystąpią Adam Szabat i Waldemar Korzeniowski. To będzie wieczór 
spod znaku poezji śpiewanej i piosenki literackiej.                           (mm) 

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY

W ubiegłotygodniowym Kulturalnym rozkładzie jazdy w „MSI – Gliwice” 
pojawiła się błędna informacja o godzinie rozpoczęcia wykładu „Między 
gotykiem a renesansem. Malarstwo niemieckie 1450–1550”, który odbył 
się 4 lutego w Willi Caro (podaliśmy godz. 15.00 zamiast godz. 12.00).  
Za omyłkę przepraszamy. 

Fotografia  
„W stronę słońca”

Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne przez blisko 50 lat było 
ważnym ośrodkiem artystycznym w kraju. Wystawa „W stro-
nę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne 1951–2000” 
w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a) przypo-
mni twórczość tej wpływowej grupy.
Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne 
powstało na bazie Gliwickiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Fotograficznego 
(rok założenia: 1951) w 1961 roku. Pierw-
szymi działaczami tego środowiska byli 
przedstawiciele szkoły lwowskiej. GTF 
było bardzo różnorodne – w skład grupy 
wchodzili m.in. Jerzy Lewczyński reali-
zujący program archeologii fotografii, 
autorka monumentalnego cyklu „Zapis 
socjologiczny” Zofia Rydet czy zdobyw-
ca złotego medalu w konkursie World 
Press Photo – fotoreporter Stanisław 
Jakubowski.

– Hasło „w stronę słońca” jest metaforą 
o podwójnej wymowie wobec historii Gli-
wickiego Towarzystwa Fotograficznego. 
Fotografia – jak stwierdził Jerzy Lewczyń-
ski – umożliwiała oderwanie się od trud-
nych powojennych warunków bytowania 
ku lepszym i piękniejszym światom. Nie 
chodziło jednak tylko o wyszukiwanie pro-
miennych motywów, jak na zdjęciu z afisza 
pierwszej wystawy GTF. Ważniejszym celem 
było rozświetlanie świadomości twórczej 
i uwalnianie jej od estetycznych i politycz-
nych stereotypów – informują organizatorzy 
wystawy z Muzeum w Gliwicach.

Otwarcie ekspozycji zaplanowano na godz. 
16.00 w sobotę 11 lutego. Kuratorem wy-
stawy „W stronę słońca. Gliwickie Towarzy-
stwo Fotograficzne 1951–2000” jest Adam 
Sobota. Prace członków GTF-u będzie moż-
na oglądać do 13 maja w godzinach pracy 
muzeum (wtorek: godz. 9.00–15.00, środa: 
godz. 9.00–16.00, czwartek – piątek: godz. 
10.00–16.00, sobota: godz. 11.00–17.00, 
niedziela: godz. 11.00–16.00). Zwiedzanie 
wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach 
w soboty jest bezpłatne.  (mm)

„Tryptyk”, Zofia Rydet, ok. 1975 r.

Członkowie i członkinie GTF-u ok. 1960 r. 

„Wężowisko”, Adam Sheybal, 
ok. 1956 r.
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Co zostanie w pamięci...
KOLORY MIASTA

Oglądając dzieła sztuki na wystawie „Kolor i forma. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego” w Willi Caro, 
zazwyczaj wiemy coś o ich twórcach. Czy jednak naprawdę widzimy, co jest istotą prezentowanych obrazów, 
jakie wartości chciano nam w nich przekazać, jaki kierunek w sztuce pokazują, w jakim kontekście dziejowym 
powstawały? Sprawdza się tu powtarzane do znudzenia powiedzenie: „Tyle widzimy, ile wiemy”.
To pora na krótki i subiektywny 
przegląd historii w latach 20. XX 
wieku. We Włoszech rodzi się 
faszyzm, a w ZSRR, po śmierci 
Lenina, zaczynają się rządy Sta-
lina. Stany Zjednoczone walczą 
z alkoholem, wprowadzając 
prohibicję. Druga dekada XX w. 
to też odkrycie przez Alexandra 
Fleminga pierwszego antybioty-
ku – penicyliny. Czy naukowiec 
do ogłoszenia swojego sukcesu 
wykorzystał coraz bardziej po-
pularne radio? Nie wiem. Szybko 
zbliża się niestety wielki kryzys 
gospodarczy, który uderzy z całą 
mocą w 1929 r.

W Polsce, niepodległej i mło-
dziutkiej, podpisany zostaje po-
kój ryski. Następuje też tragiczne 
wydarzenie – ginie pierwszy pre-
zydent Rzeczypospolitej, Gabriel 
Narutowicz. Zamachowcem jest 
artysta malarz Eligiusz Niewia-
domski. Powstaje port w „mieście 
z morza” – Gdyni. Obowiązującą 
walutą staje się złoty, zastępując 
markę polską. Życie artystyczne 
kwitnie, artyści zachłystują się 
odzyskaną wolnością również 
i w sztuce.

I to możemy zobaczyć na trwa-
jącej do końca marca gliwickiej 
wystawie w Willi Caro. Ekspo-
zycja nie jest ogromna, ale za 
to jacy artyści, jakie dzieła są 
tam prezentowane! Same naj-
lepsze nazwiska, zaczynając od 
Leona Chwistka, matematyka 
(w 1919 roku, razem z Hugo  
Steinhausem i Stefanem Bana-
chem założył Polskie Towarzy-
stwo Matematyczne) i filozofa 
z tytułem doktora, a zarazem... 
malarza. Jego styl – formizm – 
to wynik fascynacji kubizmem, 
jednak przede wszystkim wło-
skim futuryzmem. Tak jak i inni 
artyści w tym czasie, spędzał 
dużo czasu w Zakopanem. Im-
prezy z Witkacym, Bronisławem 

Malinowskim (antropologiem, 
autorem książki „Życie seksu-
alne dzikich”) to czas dyskusji, 
tworzenia i często niekonwen-
cjonalnych zabaw.

Na prezentowanym w Gliwicach 
obrazie Jana Cybisa możemy 
natomiast dopatrzeć się „malo-
wania tak, jakby współczesność 
nie istniała”. To nieformalny szef 
kapistów (kolorystów), wybie-
rający bardziej tradycyjny nurt 
związany ze sztuką Paula Cézan-
ne’a. Następne gorące nazwiska 
to: Zbigniew Pronaszko, Józef 
Pankiewicz, Wacław Zawadowski 
(Zawado), Józef Czapski. Nie mo-
gło zabraknąć moich ulubionych 
artystek: Zofii Stryjeńskiej, Kata-
rzyny Kobro, Olgi Boznańskiej.

Pierwsza wymieniona malarka 
nurtu art deco zyskała popu-
larność równą niemal sławie 
Tamary Łempickiej. Nazywana 
księżniczką sztuki polskiej, była 
jedną z wiodących uczestniczek 
ugrupowania artystycznego Rytm 
i autorką malowideł zdobiących 
polski pawilon na paryskiej Wy-
stawie Światowej w 1925 roku. 
Była także tak ekstrawagancka, 
że pod koniec życia zamówiła 
sobie błękitną sztuczną szczękę! 
W młodości natomiast studio-
wała w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium przebrana za… 
mężczyznę. Jej spektakularne sce-
ny zazdrości były tematem wie-
lu plotek. Mąż Zofii Stryjeńskiej 
(obiekt owych scen), czyli Karol 
Stryjeński, zaprojektował z kolei 
w 1922 r. zakopiańską skocznię 
narciarską Wielka Krokiew. Ze 
zrozumiałych względów śladów 
jego twórczości nie zobaczymy 
na gliwickiej wystawie.

Katarzyna Kobro, której prace 
można podziwiać w Willi Caro, 
była postacią tragiczną, wybitnie 
uzdolnioną, jednak pozostającą 
w cieniu słynnego męża, artysty 
Władysława Strzemińskiego. Jej 
dorobek uległ w znacznej mie-
rze zniszczeniu – część rzeźb po 
prostu spaliła, próbując ogrzać 
mieszkanie. Rozwód i koniecz-
ność walki o przetrwanie, a na 
koniec choroba nie sprzyjały sku-
pieniu się na tworzeniu sztuki.

Olga Boznańska zapisała się w an-
nałach jako osoba ekscentryczna. 
Żyła tylko dla sztuki i nie prze-
szkadzały jej mrówki w cukiernicy 
czy myszy, które towarzyszyły jej 
w pracowni. Malowała postacie 
bez wyraźnych konturów, jakby 
lekko rozmazane, co tworzy-
ło specyficzny klimat malarski, 
a było efektem… dużej wady 
wzroku. Uchodziła za perfekcjo-
nistkę do przesady, co spuento-
wała kiedyś Zofia Stryjeńska, mó-
wiąc: „Malowała powoli, portret 
robiła wprost latami. Model się 
zestarzał, wyłysiał, ożenił, schudł, 
musiał pozować, chciał czy nie 
chciał, chyba że umarł”.

Na koniec zostawiam autopor-
tret Zygmunta Waliszewskiego 
ze szmaragdowym szalem. Tak 
energetyczny, pełen radości, że 
powiedzenie: „Kto ma ciemny 
pokój — niech powiesi sobie re-
produkcję Jego obrazu, a będzie 
miał słońce w domu” znakomicie 
się sprawdza!

Dzieła prezentowane w gliwickiej 
Willi Caro uświadamiają, że po-
winniśmy postrzegać ich autorów 
zarówno jako genialnych twór-
ców, jak i ludzi z całym wachla-
rzem słabości, nawyków, specy-
ficznych przyzwyczajeń. Dlatego 

osobiście trochę mi żal, że w gosz-
czącym ostatnio na ekranach fil-
mie Niebezpieczni dżentelmeni 
Witkacy został pokazany przede 
wszystkim jako dziwak i człowiek 
niestroniący od używek, a nie 
znakomity artysta malarz, pisarz 
i fotografik. Ale o tej lepszej stro-
nie artysty możemy się przekonać 
na innej – katowickiej tym razem 
– wystawie „Portrety Witkacego 
z dawnej kolekcji Teodora Biały-
nickiego-Biruli”.

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Zygmunt Waliszewski „Autoportret”

Tadeusz Makowski „Jaskółki”

Anna Harland-Zającz-
kowska „Uliczka  
w Carcasonne”

Józef Pankiewicz „Martwa natura z kawonami”
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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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EKOLOGIA

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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Z MIASTA

Ta wystawa to prawdziwa bomba kolorów, eliksir dobrego samopoczucia, antidotum na zły nastrój i szarugę. 
Około 300 prac z całej Polski zostało nadesłanych na konkurs plastyczny „Taki Jestem”, organizowany przez Warsz-
taty Terapii Zajęciowej przy Fundacji Różyczka w Gliwicach. Część z nich można oglądać do 25 lutego w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki. Chcecie mieć dobry dzień? Koniecznie wybierzcie się na tę wystawę!
Autorami prezentowanych 
prac są niezwykli twórcy z róż-
nymi niepełnosprawnościami 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Domów Pomocy Społecznej, 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy, Szkół Specjalnych 
z całej Polski. Artyści przekazali 
w nich swoją wizję świata, pasje 
i indywidualne, oryginalne spo-
strzeżenia. Ich dzieła są pełne 
emocji, niesamowitych barw 
i połączeń kolorystycznych, 
esencjonalne, pełne przyciąga-
jących uwagę detali. Patrząc na 
nie, świat wydaje się jaśniejszy 
i prostszy, mimo że przecież 
codzienność ich autorów wcale 
łatwa nie jest.

– Osoby  z niepełnosprawno-
ściami mają  bardzo  dużo  do 
zaoferowania.  Posiadają  dar 
niezwykłego widzenia świata, 
patrzą na wszystko nieco inaczej, 
często bardziej optymistycznie, 
niż  osoby  sprawne.  Potrafią 
w piękny sposób docenić każdy 
dzień, cieszą ich zwykłe, proste 
rzeczy, obok których większość 
ludzi w codziennym pędzie prze-
chodzi obojętnie. Potrafią też 
w wyjątkowy sposób przekazać 
swoje emocje. Nie tłumią ich, 
chętnie się nimi dzielą. Cieszę 
się, że możemy czerpać z tego 
radość i naukę. Naprawdę spo-
ro możemy się nauczyć od tych 
niezwykłych osób, które w wielu 
przypadkach są też bardzo uta-
lentowane artystycznie – mówi 
Dorota Soilam, prezes Fundacji 
Różyczka w Gliwicach.

Biblioteka Centralna,  
ul. Kościuszki 17

Wystawa czynna jest  
od 1 do 25 lutego

wernisaż – 17 lutego,  
godz. 17.00

Prace można oglądać w godzi-
nach pracy biblioteki przy ul. 
Kościuszki (poniedziałek–piątek 
w godz. od 8.00 do 20.00 oraz 
w soboty w godz. od 8.00 do 
15.00).

Biblioteka 
łączy!

Wystawa „Taki Jestem” jest czę-
ścią projektu „Biblioteka łączy” 
w ramach programu „Kultura bez 
barier” realizowanego przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach 
Działania 4.3 Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Dzięki tej inicjatywie 

MBP w Gliwicach pozyskała 187 
293 zł na realizację projektu „Bi-
blioteka łączy”, który będzie skupiał 
się na aktywizacji osób z niepeł-
nosprawnościami oraz integracji 
wszystkich mieszkańców.

Warsztaty 
i ciekawe spotkania

W ramach projektu przygoto-
wano cykl warsztatów, które 
umożliwią gliwiczanom posze-
rzenie swoich pasji. Zaplano-
wano zajęcia z: biblioterapii, 
muzykoterapii, psychologii, 
rękodzieła, fotografii, wizażu 
i stylizacji. Czytelników i stałych 
bywalców biblioteki z pewnością 
ucieszy również wiadomość, że 
placówka powiększyła swoje 
zbiory o ponad 500 nowych au-
diobooków oraz książek z dużą 
czcionką. Na wyposażeniu jest 
też powiększalnik i 10 czytaków.

Gliwiczanie będą mieli też oka-
zję spotkać w bibliotece przy  
ul. Kościuszki specjalnych gości. 
Za nami spotkania z Anną Goc 
i Jakubem Małeckim.

Harmonogram pozostałych spo-
tkań (początek o godz. 18.00):
• 16 marca – spotkanie z Hanną 

Pasterny;
• 20 marca – spotkanie z Anną 

Dymną;
• 10 maja – spotkanie z Artu-

rem Barcisiem;
• 18 maja – spotkanie z Joanną 

Bator.

Podczas wszystkich spotkań 
dostępny jest tłumacz języka 
migowego i pętla indukcyjna. 
Budynek jest dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Więcej informacji na 
temat wydarzeń w MBP można 
znaleźć na stronie internetowej 
biblioteka.gliwice.pl. (mf)

Ta wystawa doda energii

35-lecie zespołów tanecznych Iluzja i Gaduły

WTZ Parczew „Rowerem Przez Świat”

Weronika Stojanowska 
„Samotna wśród dźwięków i kolorów”

W niedzielę, 5 lutego, w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbył się Jubileuszowy Koncert z okazji 35-lecia Zespołu Miniatur 
Tanecznych Gaduły oraz Młodzieżowego Zespołu Tańca Współczesnego Iluzja. Uroczystość była okazją spotkania wycho-
wanków, obecnych tancerzy, miłośników sztuki i osób związanych z zespołami, przywołania wspomnień oraz podsumo-
wania dotychczasowej działalności artystycznej obu grup.

Zespoły taneczne Iluzja i Gaduły 
zrzeszają utalentowaną tanecz-
nie gliwicką młodzież. Skupiają 
się wokół tańca współczesnego 
i nowoczesnego. Od wielu lat wy-
stępują podczas miejskich imprez 
oraz reprezentują nasze miasto 
w kraju i zagranicą, a ich tancerze 
osiągają sukcesy w ogólnopolskich 
i wojewódzkich festiwalach ta-
necznych. 

Od początku działalności przez 
obie grupy przewinęło się 
około 1000 młodych tancerzy. 
Wielu z nich to obecnie zawo-
dowi instruktorzy czy uczest-
nicy telewizyjnych programów 
tanecznych. 

– Te 35  lat minęło  jak  jeden 
dzień – niesamowicie szybko. 
Myślę, że dzieje się tak wtedy, 
gdy każdy dzień jest wypełniony 
pracą i przynosi nowe wyzwa-
nia (…) Najbardziej cieszy mnie, 
że przyczyniłam się do stworze-
nia społeczności ludzi, którzy 
z podniesionym czołem radzą 
sobie z przeciwnościami losu, 
nie ma dla nich rzeczy niemożli-
wych, mają odwagę realizować 
swoje pasje i prezentować efek-
ty swojej pracy, kochają sztukę 
– taniec, muzykę  i teatr oraz 
uczestniczą  w wydarzeniach 
kulturalnych –  zarówno  jako 
twórcy, jak również wykonaw-
cy czy odbiorcy – mówi założy-

cielka zespołów i choreografka, 
Zofia Dąbrowska.

W programie uroczystości nie 
zabrakło występów artystycz-
nych obu zespołów, a także 
podziękowań. Listy gratula-
cyjne – w imieniu prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna oraz 
przewodniczącego Rady Mia-
sta Gliwice Marka Pszonaka 
– na ręce Zofii Dąbrowskiej 
złożyła wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta, Krystyna Sowa. 
Jubileuszowy Koncert z okazji 
35-lecia zespołów został objęty 
patronatem Prezydenta Miasta 
Gliwice.  
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https://biblioteka.gliwice.pl/
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Finałowe SuperEnduro w Arenie Gliwice

The WayMaker Tour –  
jedyny koncert w Polsce

Transowy kierunek 
powraca!

Już 18 marca w gliwickiej Arenie, przy akompaniamencie dopingu dwunastotysięcznej widowni, poznamy 
nowego Mistrza Świata SuperEnduro. Gliwice będą po raz pierwszy gospodarzem tego niezapomnianego, 
wypełnionego po brzegi adrenaliną oraz zapachem benzyny, wydarzenia.

SUPERENDURO TO…?
Najbardziej emocjonująca dyscyplina moto-
cyklowa rozgrywana w halach sportowych 
na całym globie – w tym roku czeka nas aż  
7 emocjonujących przystanków, z czego 
dwa najważniejsze – runda inauguracyj-
na oraz finał sezonu – zostaną rozegrane 
w Polsce. 14 zawodników w każdym z wy-
ścigów zmierzy się z piekielnie trudnym 
torem utworzonym z ogromnych opon, bali 
drewna i głazów. Do tego wspaniała spor-
towa atmosfera – dzięki Wam, najlepszym 
kibicom motosportu na świecie.

POLSKI SUPERENDURO 
DREAM TEAM
Nasi lokalni bohaterzy to istny duet marzeń. 
Legendarny Tadeusz „Taddy” Błażusiak  
(6-krotny mistrz świata) w Gliwicach wal-
czyć będzie o kolejne trofeum w swojej 
karierze. Młodą krew wśród topowych 
riderów stanowi Dominik Olszowy 
dzierżący aktualnie tytuł mistrza świata 
w kategorii Junior. 

MISTRZOWSKIE GLIWICE
Mistrzostwa Świata SuperEnduro w Gli-
wicach to również znakomita ceremonia 
otwarcia – oprawa artystyczna okraszona 
dużą dawką ognia, muzyki, tańca i świateł, 
tworząca niezapomniane show,  wyścig 
najmłodszych – KIDS RACE, szereg do-
datkowych atrakcji i konkursów, sesje 
autografów z zawodnikami, możliwość 
podejrzenia zaplecza oraz uczestnictwa 
w sesjach treningowych.

HARMONOGRAM:
             16.00 drzwi otwarte
16.30–17.00 rozdawanie autografów
             18.00 ceremonia otwarcia
             18.15 wyścig Super Pole
             18.25 rozpoczęcie wyścigów klasy 

Junior, Prestige oraz Pucharu 
Europy

             19.15 przerwa
             19.45 Fire & Dance show
             19.50 wyścigi klasy Junior, Prestige, 

Puchar Europy
             21.00 dekoracja zwycięzców

Kibicuj naszym! Zapach benzyny, ryk silni-
ków i galony adrenaliny gwarantowane! 

Bilety dostępne na eventim.pl.  
 (ARENA GLIWICE)

Zdobywca 3 nagród Grammy, 45 Dove 
Awards oraz American Music Award. 
Sprzedał ponad 18 milionów albumów! 
Michael W. Smith, niekwestionowa-
na amerykańska gwiazda współczesnej 
muzyki chrześcijańskiej (CCM), wystąpi  
16 kwietnia w gliwickiej Arenie na pierw-
szym i jedynym koncercie w Polsce. 

Michael W. Smith jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych i wpływowych artystów 
współczesnej muzyki CCM. Ma na swoim 
koncie mnóstwo nagród, a jego utwory go-
ściły zarówno na listach przebojów muzyki 

chrześcijańskiej, jak i na listach Billboard 
Hot 100, pokrywając się wielokrotnie 
platyną. Jest również autorem książko-
wych bestsellerów i aktorem. W trakcie 
swojej kariery nagrał 32 hitów „numer 1”,  
14 złotych albumów i 5 platynowych. Prze-
boje takie jak „Place in the World”, „Here 
I Am to Worship”, „Friends”, „Awesome 
God”, „Great is the Lord”, „WayMaker”, 
czy „Surrounded” i wiele, wiele innych na 
zawsze zagościły w sercach milionów ludzi.

Sprzedaż biletów na koncert prowadzi 
eBilet.pl. (ARENA GLIWICE)

Już 15 kwietnia zapraszamy do Areny 
Gliwice na długo wyczekiwaną kolejną 
edycję Dreamstate Europe. Będzie to 
trzecie w historii show muzyki trance po-
walające swoim rozmachem i klimatem. 

Odsłony w 2019 oraz 2022 roku zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez fanów mu-
zyki elektronicznej i mówiąc o trzeciej 
edycji Dreamstate, śmiało można przy-
jąć, że to marka, która definiuje świat 

trance w Polsce. Największe gwiazdy ga-
tunku oraz wyjątkowa oprawa sprawiają, 
że Dreamstate jest jednym z najbardziej 
cenionych i pożądanych eventów.  
15 kwietnia po raz kolejny Arena Gliwice 
będzie gościła specjalne audiowizualne 
show: kombinację świateł, laserów i na-
głośnienia. Więcej informacji na www.
dreamstateeu.com. 

 (ARENA GLIWICE)

ARENA GLIWICE

https://www.eventim.pl/
https://www.ebilet.pl/
http://www.dreamstateeu.com/
http://www.dreamstateeu.com/
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LISTA DYSTRYBUCJI

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE
1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „FAMILIA” ul. Dębowa 5 Baildona
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. Sklep ABC ul. Robotnicza 10 Baildona
4. GZUT ul. Robotnicza 2 Baildona
5. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona
6. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
7. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
9. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

10. NESCAR ul. św. Elżbiety 2 Baildona
11. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
12. Delikatesy DONIA ul. Bojkowska 108 Bojków
13. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków
14. Sklep ŻABKA ul. Rolników 203 Bojków
15. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków
16. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
17. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
18. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
19. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
20. Sklep spożywczy ul. Kozielska 458 Brzezinka
21. Delikatesy TATRA ul. Kozielska 456 Brzezinka
22. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
23. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Toszecka 179 Czechowice
24. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
25. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
26. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
27. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika
28. Aureus ul. Pionierów 8 Kopernika
29. PGNiG Biuro Obsługi Klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
30. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ul. Jowisza 30 Kopernika
31. Piekarnia „KŁOS” ul. Jowisza 1a Kopernika
32. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
33. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
34. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy
35. Komisariat Policji IV w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 22 Łabędy
36. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
37. Cukiernia Waldemar Kobzik ul. Strzelców Bytomskich 36A Łabędy
38. Cukiernia Waldemar Kobzik ul. Anny Jagiellonki 30 Łabędy
39. ZBM II TBS ul. Anny Jagiellonki 9 Łabędy
40. Sklep firmowy Łodzianka ul. Anny Jagiellonki 10 Łabędy
41. Huta Łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
42. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
43. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
44. HP Polska Adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
45. Mapei Polska Sp z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14 Łabędy
46. Restauracja HELION ul. Literatów 76 Łabędy
47. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy
48. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
49. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy
50. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy
51. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
52. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy
53. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
54. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
55. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
56. Sklep LOVEKO ul. Paderewskiego 56 Obrońców Pokoju
57. Pizzeria Pod drewnianym bocianem ul. Paderewskiego 60 Obrońców Pokoju
58. EkoNatura Sklep ul. Graniczna 21 Obrońców Pokoju
59. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
60. Piekarnia „Chlebuś” ul. Architektów 43 Ostropa
61. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
62. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
63. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
64. Kawiarnia MARYSIEŃKA ul. Daszyńskiego 453 Ostropa
65. Auto Czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
66. Piekarnia Wysocki ul. Daszyńskiego 647 Ostropa
67. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
68. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Konarskiego 26 Politechnika
69. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C Politechnika
70. Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) ul. Konarskiego 18 Politechnika
71. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
72. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika
73. drukarnia IKS DRUK (hol Wydziału Architektury Pol. Śl.) ul. Akademicka 7 Politechnika
74. Lodowisko TAFLA ul. Akademicka 29 Politechnika
75. ARENA GLIWICE ul. Akademicka 50 Politechnika
76. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
77. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
78. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
79. Hurtownia fryzjerska EUREX ul. Derkacza 1 Sikornik
80. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
81. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
82. Kapadocja kebab Sikornik ul. Czajki 19A Sikornik
83. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
84. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
85. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik
86. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
87. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
88. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
89. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
90. Salonik prasowy MARTEX ul. Korczoka 51 Sośnica
91. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Jedności 4a Sośnica
92. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
93. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
94. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
95. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
96. Studio koloru Dom i Wnętrze ul. Kozielska 135A Stare Gliwice
97. Stacja paliw LOTOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
98. Restauracja GABRIELLA ul. Łabędzka 39a Stare Gliwice
99. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

100. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice
101. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice
102. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
103. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Sztabu Powstańczego 1 Szobiszowice
104. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
105. Sklep spożywczo-monopolowy ul. Grottgera 1 Szobiszowice
106. Restauracja DiVinio ul. Grottgera 58 Szobiszowice
107. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
108. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Składowa 8 (CP) Szobiszowice
109. Punkt Obsługi Pasażera ZTM pl. Składowa 8a (CP) Szobiszowice
110. PSB BUSTER ul. Składowa 2 Szobiszowice
111. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
112. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE
113. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

114. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
115. Piekarnia „Chlebuś” pl. Piastów 8 Śródmieście

Sklep całodobowy „PIAST” pl. Piastów 6 Śródmieście
117. INTEX Hurtownia tkanin pl. Piastów 8 Śródmieście
118. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
119. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
120. MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
121. WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 Śródmieście
122. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
123. Bar CZAR GAR ul. Młyńska 8 Śródmieście
124. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
125. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
126. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
127. Kancelaria prawna Włodzimierz Wierzbicki ul. Młyńska 10 Śródmieście
128. Zakład pogrzebowy HADES ul. Młyńska 2 Śródmieście
129. Certum ul. Młyńska (parking) Śródmieście
130. Gabinet dentystyczny DENTINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
131. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
132. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
133. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
134. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
135. Powiatowy Urząd Pracy pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
136. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. pl. marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
137. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
138. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
139. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
140. Etno bazar ul. Wyszyńskiego 14B Śródmieście
141. Zakład fotograficzny FORMAT ul. Wyszyńskiego 14C Śródmieście
142. Fabryka Naleśników ul. Zwycięstwa 12 Śródmieście
143. Bar u Piotra ul. Zwycięstwa 17 Śródmieście
144. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
145. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
146. Bar kawowy KAWA, HERBATA ul. Basztowa 7 Śródmieście
147. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
148. Studio 11 ul. Jasna 11 Trynek
149. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
150. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
151. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
152. CECHOWNIA ul. Bojkowska 35A Trynek
153. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
154. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
155. Kwiaciarnia Helianthus ul. Jasna 14A/60 Trynek
156. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
157. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
158. Ośrodek szkolenia kierowców GNIEWKO ul. Asnyka 13A Trynek
159. Ewa Żak Fryzjerstwo ul. Rybnicka 9 Trynek
160. Salon fryzjerski MILENA ul. Rybnicka 11K Trynek
161. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
162. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
163. Sklep ŻABKA ul. Cichociemnych 18 Trynek
164. Apteka Pharmacon ul. Cichociemnych 18 Trynek
165. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
166. Piekarnia Pilchowice ul. Cichociemnych 6 Trynek
167. Leyla Kebab ul. Żwirki i Wigury 65 Trynek
168. Apteka Główna ul. Żwirki i Wigury 68 Trynek
169. Kwiaciarnia ul. Żwirki i Wigury 75 Trynek
170. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury” ul. Żwirki i Wigury 87 Trynek
171. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
172. Allergo-Med Poradnia alergologiczna ul. Kilińskiego 15 Trynek
173. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
174. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
175. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
176. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
177. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
178. Euro Expert UBEZPIECZENIA ul. Kozielska 89 Wojska Polskiego
179. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
180. SQUASHMANIA ul. Kozielska 33A Wojska Polskiego
181. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
182. Restauracja KOLOROWA ul. Andersa 12 Wojska Polskiego
183. AKTIVDENT ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
184. NZOZ Almed Gliwice ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
185. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
186. DAWNE SMAKI sklep spożywczy ul. Radiowa 1 Wojska Polskiego
187. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
188. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
189. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
190. Salon fryzjerski KN ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
191. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
192. Sklep „U Zbyszka” ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
193. Studio Urody AGAT ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
194. Piekarnia GERLACH ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
195. Salon Fryzjerski BEATA ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
196. Sklep SMAKUŚ ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
197. Sklep TERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
198. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
199. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 75 Wójtowa Wieś
200. Restauracja „Pod Wiązem” ul. Dolnej Wsi 40 Wójtowa Wieś
201. Wisteria ul. Daszyńskiego 222 Wójtowa Wieś
202. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
203. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
204. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
205. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze
206. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
207. Salon fryzjerski Elżbieta Porada ul. Spółdzielcza 33D/13 Zatorze
208. Kawiarnia Blue Dog Cafe ul. Ignacego Sikory 3 Zatorze
209. Salon drzwi i podłóg VOX ul. Traugutta 6 Zatorze
210. ZPUH Żar s.c. ul. Lipowa 7 Zatorze
211. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze
212. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
213. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
214. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
215. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
216. Pizzeria BOMBOLA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
217. Salon fryzjersko-kosmetyczny Agnieszka Blicharska ul. Tarnogórska 80 Zatorze
218. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
219. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
220. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
221. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
222. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 214A Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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EDUKACJA / SESJA RADY MIASTA

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 9 lutego 2023 r., o godz. 15.00, w sali obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 12 stycznia 2023 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice (druk nr 949).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2023 rok (druk 
nr 950).

8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie zarządzenia na terenie 
miasta Gliwice poboru opłaty targowej w dro-
dze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia z tytułu inkasa (druk nr 928).

9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysoko-
ści stawek opłaty targowej (druk nr 929).

10. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-
mości za usługi w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 
są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych (druk nr 954).

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego 
przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwi-
ce dróg gminnych – ul. Toszeckiej na odcinku 
od ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
do ul. Składowej i ul. Składowej na odcinku od 
ul. Warszawskiej do ul. Toszeckiej w Gliwicach 
(druk nr 927).

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego przy 
ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika 
(druk nr 942).

13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego przy 
ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku 
Leśnego (druk nr 947).

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy 
części ulicy zlokalizowanej na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 946).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie kompleksu nieruchomości, położonego 
w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, obejmują-
cego działki nr 1098, 1101, 1105, 1107/2, 
1108/2, 1100, 1103/3, 1104/2, 1099/3, obręb 
Trynek (druk nr 948).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie prawa własności części nieruchomości 
obejmującej działki nr 889/2, 889/3, 889/4, 
889/5, obręb Bojków, położonej przy ul. Ziel-
nej/Koniczynowej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice (druk nr 945).

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy  
ul. Dzionkarzy 29 (druk nr 944).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice, położonej w Gliwicach, obejmującej 
działkę nr 290 w obrębie Sośnica (druk nr 943).

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia zasad nawiązywania sto-
sunku najmu lokali użytkowych pozostających 
w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki 
czynszowej za lokale użytkowe (druk nr 938).

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Gliwice nr IV/69/2019 z 28 marca 
2019 r. w sprawie wynajmowania lokali miesz-
kalnych w budynkach stanowiących własność 

Miasta Gliwice oddanych do użytkowania po 
30 czerwca 2019 r. (druk nr 939).

21. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie wytypowania radnych do Zespołu 
do Spraw Mieszkaniowych (druk nr 940).

22. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierw-
szeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży 
(druk nr 941).

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły Rady Miasta Gliwice nr XXXI/652/2021  
z 18 listopada 2021 r. w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Gliwice na lata 2021–2025 
(druk nr 955).

24. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą Prawo oświatowe (druk nr 952).

25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
działań związanych z wykonywaniem zadań 
Miasta Gliwice w zakresie ochrony przeciw-
pożarowej przez ochotnicze straże pożarne 
mające siedzibę w Gliwicach (druk nr 935).

26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do 
Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia dotyczącego sytuacji fi-
nansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” w Gliwicach (druk nr 936).

27. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 
programu osłonowego w zakresie udzielania 
wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej 
w ramach programu „Korpus Wsparcia Senio-
rów” na rok 2023 (druk nr 937). 

28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019–2023 (druk nr 931).

29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie określenia zasad zwrotu wydatków na 
pomoc w formie posiłku lub świadczenia rze-
czowego w postaci produktów żywnościowych 
w ramach wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 
(druk nr 932).

30. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wyso-
kości wynagrodzenia przysługującego osobom 
prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz w spra-
wie uchylenia uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XXXV/775/2018 z 15 lutego 2018 r. w sprawie 
podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysłu-
gujących rodzinom zastępczym zawodowym, 
rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym 
funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom pro-
wadzącym rodzinny dom dziecka (druk nr 951).

31. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat, jak również 
trybu ich pobierania (druk nr 930).

32. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym 
w Gliwicach przy ul. Jana Matejki 10 (druki nr 
933 i 934).

33. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (druk nr 953).

34. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

35. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Studia MBA na Politechnice Śląskiej są kluczem do wielu drzwi – od możliwości zasiadania w radach nadzorczych 
bez konieczności zdawania egzaminu państwowego, po awans poparty solidnymi kompetencjami, lepsze zarobki 
i kontakty biznesowe. Politechnika Śląska uruchomiła właśnie nowy profil studiów MBA – Technologie Wodorowe 
i Transformacja Energetyczna.
Nowy kierunek jest bardzo na 
czasie. To połączenie wiedzy 
o światowych trendach w po-
szukiwaniu nowych technologii 
energetycznych z optymalizacją 
wykorzystania surowców natu-
ralnych. Będą się tam kształcić 
menedżerowie, przyszli lide-
rzy optymalnego zarządzania 
produkcją, logistyką i maga-
zynowaniem energii pozyski-
wanej z różnych źródeł, w tym 
z zastosowaniem technologii 
wodorowych.

– Transformacja energetyczna, 
wyczerpywanie  się  zasobów 
naturalnych i wykorzystywa-
nie nowoczesnych technologii 
w produkcji  energii  i ciepła 
z użyciem wodoru należą do 
najbardziej aktualnych i pilnych 
kwestii w gospodarce i w biz-
nesie. Wychodząc naprzeciw 
tym wyzwaniom, Politechnika 
Śląska wraz z partnerem stra-
tegicznym Grupą Veolia przy-
gotowała unikatowy program 

studiów Master  of  Business 
Administration o profilu Tech-
nologie Wodorowe i Transfor-
macja  Energetyczna.  Misją 
tych  studiów  jest  rozwijanie 
silnych  liderów  zarządzania 
i technologii przyszłości, którzy 
będą mogli wpływać na postęp 
technologiczny  i  społeczny 
i będą gotowi stawić czoła wy-
zwaniom współczesności. Poza 

kluczowymi  zagadnieniami 
menedżerskimi, słuchacze tego 
wyjątkowego programu będą 
mieli okazję zapoznać się m.in. 
z problematyką dekarboniza-
cji, niskoemisyjnymi źródłami 
energii i ciepła oraz z rozwią-
zaniami  związanymi  z wyko-
rzystaniem wodoru – mówi dr 
hab. Małgorzata Dobrowolska, 
prof. Politechniki Śląskiej, kie-

rownik studiów MBA i dyrektor 
Międzynarodowego Centrum 
Badań Interdyscyplinarnych Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Projekty w zakresie transfor-
macji energetycznej realizują 
w Veolii doświadczeni eksper-
ci w zakresie ciepłownictwa, 
energetyki, gospodarki wod-
nej  i odpadowej.  Jakkolwiek 
produkcja  i wykorzystanie 
wodoru w energetyce są wciąż 
kosztownymi projektami, to już 
analizujemy  i włączamy  do 
wytwarzania energii  i ciepła 
zielone,  zdekarbonizowane 
paliwa. Jednak oprócz „twar-
dego” aspektu produkcyjnego 
kluczowe jest także budowanie 
nowych  kompetencji  mene-
dżerów innych branż, aby te 
projekty były dźwignią nie tylko 
energetyki, ale całej gospodar-
ki. Tę wiedzę będziemy prze-
kazywać studentom w ramach 
specjalistycznej ścieżki studiów 
MBA – dodaje dr hab. Krzysztof 

Zamasz, prof. PŚ, członek zarzą-
du, dyrektor handlowy Grupy 
Veolia w Polsce.

Trwa rekrutacja. Zajęcia roz-
poczną się 25 marca.

Przypominamy, że dotychczas 
w ramach MBA na Politechnice 
Śląskiej można już studiować 
na profilach: Przemysł 4.0 (dla 
nowoczesnych liderów transfor-
macji cyfrowej) i Usługi Publiczne 
(dla liderów nowoczesnych jed-
nostek administracji publicznej 
silnie sporofilowych na wyko-
rzystanie nowych technologii 
w codziennym zarządzaniu pu-
blicznym).

Więcej informacji na temat 
studiów MBA można znaleźć na 
stronie internetowej mcbi.pl.
 (mf)

Nowy profil studiów na Politechnice Śląskiej

Nowy profil studiów zaprezentowano podczas ubiegłotygodnio-
wej konferencji na Politechnice Śląskiej.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach. Teren działki stanowi zieleń z pojedyn-
czymi drzewami. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przez północną część działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. Sieć telekomu-
nikacyjna przebiega również przez południową część działki. W zasięgu działki znajduje się sieć elektroener-
getyczna oraz kanalizacyjna.
Zabudowa terenu będzie wymagała uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej grunty klasy PsIII, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia 
takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca. Na podstawie mapy zasadniczej, na działce 418 znajduje 
się szambo. Po oględzinach w terenie stwierdzono, że szambo zostało zlikwidowane.
Blisko granicy działki znajduje się skarpa cieku wodnego, który stanowi element odwodnienia przedmiotowej 
działki oraz terenów przyległych. Przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.
Na zachodnią część działki wchodzi niewielki fragment budynku niemieszkalnego zlokalizowanego na działce 
sąsiedniej nr 417, obręb Bojków – nie ustanowiono służebności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Knurowskiej nowym zjazdem. Z uwagi na 
lokalizację działki może wyniknąć konieczność ograniczenia relacji skrętnych.

Działka nr 418,
obręb Bojków,

użytki:  
PsIII, B,

KW nr 
GL1G/00036909/0

0,1164 ha Dla terenu obejmującego działkę nr 418 od 4 maja 2018 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, 
położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz 
południową granicą miasta (uchwała nr XXXVI/790/2018 
z 22 marca 2018 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U, co oznacza: 
tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności 
zabudowy. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi nieuciążliwe. 
Dla terenu o symbolu 2MN/U ustalona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej. 
Działka zlokalizowana jest w granicach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego.

314 000,00 zł

(cena  
nieruchomości 

zawiera  
23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą  

z 11 marca  
2004 r. o podatku 

od towarów 
i usług – t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 

z późn. zm.)

31 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 13 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach). I ustny przetarg nieograni-
czony odbył się 14 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. III ustny przetarg nieograniczony odbył się 10 stycznia 2023 r. i zakończył 
się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 7 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.
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI  
KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II 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. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. św. Jacka, w odległości ok. 3 km 
od centrum miasta i ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4 i A1 oraz drogę wojewódzką 
nr 902. Nieruchomości stanowią teren nierówny, zadrzewiony, niezagospodarowany. 
Na działce nr 56 znajdują się pozostałości fundamentów.
Przez działki nr 52, 53, 54 przebiega sieć gazowa gaD350 oraz nieczynny gazociąg 
gAD300. Wzdłuż ul. św. Jacka na działkach nr 52, 53 oraz w płd. części działki nr 54 
znajduje się sieć elektroenergetyczna. Na działce nr 52 znajduje się punkt oświetle-
niowy, który nie jest wpięty do miejskiej sieci oświetleniowej. Przez płd. część działki  
nr 53 przebiega sieć telekomunikacyjna. Przez działkę nr 56 przebiega sieć wodocią-
gowa wID80. Wszelka planowana zabudowa na tych działkach powinna uwzględniać 
strefy ochronne od ww. sieci i powinna być uzgodniona z gestorami tych sieci.
Wzdłuż ulic św. Jacka i Pszczyńskiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.
Obciążenia nieruchomości (KW GL1G/00032089/7):
Nieograniczona w czasie służebność drogi – przechodu i przejazdu po dz. 560, 559, 
53, 54, obręb Ligota Zabrska, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych dz. nr 55.
Skomunikowanie: powinno odbywać się z włączeniem nowym zjazdem do drogi 
publicznej powiatowej ul. św. Jacka (droga klasy technicznej L), w miejscu zapew-
niającym wymagane przepisami prawa warunki widoczności przy wyjeździe ze 
zjazdu na drogę publiczną (warunek konieczny) oraz w miejscu znajdującym się poza 
obszarem oddziaływania skrzyżowania ulic Pszczyńskiej/św. Jacka (potencjalny zjazd 
z uwagi na charakter docelowej inwestycji będzie pełnił funkcję zjazdu publicznego). 
Realizacja inwestycji winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

dz. 52,
użytek: Ba,

dz. 53,
użytki: Ba, Bz,

dz. 54,
użytki: Ba, Bz,

dz. 559,
użytek: dr,

dz. 560,
użytek: dr,

obręb Ligota Zabrska,
KW nr 

GL1G/00032089/7,

dz. 56,
użytek: Ba,

obręb Ligota Zabrska,
KW nr 

GL1G/00058709/8.

0,2151 ha

0,1151 ha

0,1439 ha

0,0156 ha

0,0105 ha

0,5097 ha

Łączna  
powierzchnia 

gruntu: 1,0099 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy 
przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską 
(uchwała nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.) przedmiotowe działki 
położone są na terenie oznaczonym symbolem 2U, co oznacza: tereny usług 
różnych – utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej 
zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty biurowo-administracyjne,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parkingi,
e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f) zieleń urządzona.

Dla terenu o symbolu 2U ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy od ul. św. Jacka, ograniczająca możliwość zabudowy na dział-
kach nr 52, 53, 559, obręb Ligota Zabrska.
Zgodnie z planem, wzdłuż ul. św. Jacka, na działce nr 53 znajduje się chroniona 
prawem miejscowym zieleń wysoka. W ww. planie, działki znajdują się w gra-
nicach obszaru rewitalizacji1, a ponadto część działek nr 52 i 56 – w strefie 
sanitarnej cmentarza, który znajduje się po drugiej stronie ul. św. Jacka. Zgodnie 
z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, teren cmentarza objęty jest strefą B2 ochrony konserwatorskiej.

2 502 900,00 zł

Cena  
nieruchomości 
zawiera 23% 
podatku VAT, 

zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 
r. o podatku od 
towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. 

zm.).

250 290,00 zł

Przetarg rozpocznie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach). I ustny przetarg nieogra-
niczony odbył się 10 stycznia 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 5 kwietnia 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 
– „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. 
Dodatkowe informacje o nieruchomościach 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.

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy: 
zawierający nieruchomość przeznaczoną do wy-
dzierżawienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/1/2023 do 15 lutego 2023 r.

zawierający nieruchomość przeznaczoną do użycze-
nia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/2/2023 do 17 stycznia 2023 r. 

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 

użytkowego przy ul. Metalowców 7/U-1 o pow. 154,21 m2 oraz piwnice 34,50 m2

Termin przetargu: 14 lutego 2023 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3700,00 zł.

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

2. konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego  
przy ul. Dunikowskiego 4/III o pow. 191,72 m2 

Termin składania ofert: 15 lutego 2023 r. do godz. 14.00.
Oględziny lokalu: 10 lutego 2023 r., w godz. 12.00 – 12.30.

Dokumenty dotyczące konkursu znajdują się w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Termin przetargu: 28 lutego 2023 r., godz. 12.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1030,00 zł.

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

4. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 42 (parter) o pow. 169,76 m2

Termin  przetargu: 28 lutego 2023 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4580,00 zł.

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

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na www.tbs2.pl

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

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego, prowadzonego na 
podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1129) 
w trybie przetargu nieograniczonego, na

dostawę roztworu wodnego mocznika 40%.
Termin składania ofert: 17 lutego 2023 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 17 lutego 2023 r. o godz. 13.05
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

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

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta 
Gliwice – 3 zadania inwestycyjne

Termin składania ofert: 10 lutego 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2023 r. o godz. 11.01
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej  

w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu miasta Gliwice (uchwała Rady Miasta Gliwice nr 
XXXVI/755/2022 z 12 maja 2022 r.) od 1 do 28 lu-
tego 2023 r. zostanie przeprowadzona aktualiza-
cja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie 
mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się 
o wynajęcie mieszkania do remontu (dotyczy 
WYŁĄCZNIE osób, które złożyły wnioski do  
31 grudnia 2005 r.), do dokonania obowiązku 
aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego 
ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifi-
kowanego do remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych obowiązujące 
w roku 2023 dostępne będą:
• w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

pl. Inwalidów Wojennych 12, 
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane (czytelnym podpisem, 
zawierającym imię i nazwisko wnioskodawcy) 
oświadczenia należy składać w budynku Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą 
przy pl. Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać 
pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 
Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą 
elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Osoby, które nie zaktualizują złożonego 
wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 
„Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności 

Cywilnej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 10 lutego 2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2023 r. o godz. 10.30

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

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
www.pzogliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• części nieruchomości obejmującej 

niezabudowaną działkę nr 152/3, 
obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1080 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 lutego 2023 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
351 450,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 
23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 35 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• części nieruchomości obejmującej 

niezabudowaną działkę nr 152/4, 
obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1027 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 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:  
334 980,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 
23% podatek VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 33 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• części nieruchomości obejmującej 

niezabudowaną działkę nr 152/5, 
obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1070 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 lutego 2023 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
348 300,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 34 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• części nieruchomości obejmującej 

niezabudowaną działkę nr 152/6, 
obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1085 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 lutego 2023 r., godz. 
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
352 980,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 35 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowane działki 

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

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

Wadium: 700 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości ozna-
czonej jako: 
• dz. nr 942/2, obręb Kłodnica, poł. 

przy ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach, 
o pow. 0,0298 ha, zabudowana budyn-
kami nr 1474, 1623, o pow. użytkowej 
169,74 m2, użytek Bi – inne tereny za-
budowane, KW nr GL1G/00010517/7, 
stanowiąca własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 7 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:  
209 000,00 zł brutto 
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Wadium: 20 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości 
obejmującego:
• niezabudowane działki: nr 17 o pow. 

0,0263 ha, obręb Szobiszowice, nr 19 
o pow. 0,0094 ha, obręb Szobiszowice, 
zapisane w KW nr GL1G/00019250/0; 
nr 20 o pow. 0,0230 ha, obręb Szobi-
szowice, nr 1819 o pow. 0,0018 ha, 
obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00019251/7; położone w Gli-
wicach przy ul. Darz Bór, stanowiące 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 8 marca 2023 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
173 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie 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: 17 310,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości 
obejmującego:
• niezabudowane działki: nr 28 o pow. 

0,0177 ha, obręb Szobiszowice, nr 31 
o pow. 0,0177 ha, obręb Szobiszowice, 
zapisane w KW nr GL1G/00032993/7; 

nr 29 o pow. 0,0178 ha, obręb Szo-
biszowice, nr 30 o pow. 0,0178 ha, 
obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00130427/6 oraz nr 1820 
o pow. 0,0107 ha, obręb Szobiszowice, 
zapisaną w KW nr GL1G/00019251/7; 
położone w Gliwicach na wschód od 
ul. Toszeckiej, stanowiące własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 8 marca 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
281 880,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie 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: 28 188,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• obejmującej niezabudowaną działkę 

nr 50 o pow. 0,1754 ha, obręb Ostropa 
Pola, zapisaną w księdze wieczystej 
GL1G/00033556/9. Przedmiotowa 
nieruchomość położona jest w Gliwi-
cach przy ul. Daszyńskiego i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 20 marca 2023 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 100*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
539 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie 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: 53 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• działka nr 292, obręb Czechowice 

Zachód, o pow. 0,2903 ha, użytek: RIVb 
– grunty orne (0,2701 ha), B – tereny 
mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w KW nr GL1G/00014878/3, stanowią-
ca własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 28 marca 2023 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*

Cena wywoławcza nieruchomości:  
641 880,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2023 r., poz. 
931 z późn. zm.)
Wadium: 64 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• zabudowaną działkę nr 152/1, ob-

ręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 
0,1024 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, poło-
żonych przy ul. Starogliwickiej 38, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 marca 2023 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
445 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, z czego 95,84% 
tej kwoty jest zwolnione z opodatkowania podatkiem 
VAT – zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 
1 pkt 10, a 4,16% tej kwoty zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 44 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowaną działkę nr 152/2, ob-

ręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 
0,1487 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce 
Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 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:  
530 300,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 
23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 53 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 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).

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 garaż położony przy:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 24 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 24 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 
10.00 wg kolejności adresów 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 22 lutego 

2023 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING 
Bank Śląski S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy 
spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego 
garażu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której garaż będzie wynaj-
mowany”.
Dostarczenie do 22 lutego 2023 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem: „Przetarg – garaż” 

do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź  
do Biura Obsługi Klienta 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 rachunku bankowe-
go, na które ma zostać zwrócone wadium, 
w przypadku niewygrania przetargu,

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

b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi garażu, treścią regulaminu przetargu 

oraz wzorem umowy najmu garażu – załącznik 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 podatku/dzierżawy – załącznik 
nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4476/2021 z 3 sierpnia 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 wcześniej niż 1 mie-
siąc przed upływem terminu przetargu;

e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo  
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu przetargu;

f. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej, składają oświadczenie o niepro-
wadzeniu działalności gospodarczej.

2. Stawienie się, przed rozpoczęciem przetargu, z ory-
ginałami dokumentów, o których mowa pkt. 1, 
w celu ich weryfikacji.

3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu 
osobistego lub paszportu, a w przypadku osób 
działających w imieniu innych osób dodatkowo 
pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie 
poświadczonym podpisem.

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

5. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie ma-
seczki, zachowanie dystansu społecznego, zastoso-
wanie się do innych zaleceń komisji przetargowej.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną do-
puszczone do licytacji. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego 
oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w go-
dzinach urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS  
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa 
żądania naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania garażu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygo-
towaniem garażu do użytkowania najemca wykonuje we 
własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową 
najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania 
garażu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 
16 lutego 2023 r. (czwartek):
1. ul. Kozielska 13, ZG/G-2 – godz. 10.00 – 10.15,
2. ul. Góry Chełmskiej 2A, ZG/G-9 – godz. 10.25 – 10.40.

-----------------------------------------------------------------------------
Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych 
znajduje się na stronie zbmgliwice.pl/ochrona-danych-
-osobowych/

1. ul. Kozielskiej 13, ZG/G-2, garaż o powierzchni 
15,45 m2,  
(działka nr 483, obręb Nowe Miasto), garaż nie ma za-
silania w energię elektryczną, najemca winien wystąpić 
do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej 
i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.
Stan techniczny garażu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni 
garażu: 5,00 zł 
Wadium: 232,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł

Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
---------------------------------------------------------------------------
2. ul. Góry Chełmskiej 2A, ZG/G-9, garaż o po-
wierzchni 18,00 m2, 
(działka nr 232, obręb Kłodnica), garaż nie ma zasila-
nia w energię elektryczną, najemca winien wystąpić 
do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej 
i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.
Stan techniczny garażu – dostateczny.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta 
na prawach powiatu*.

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni 
garażu: 6,50 zł
Wadium: 351,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,70 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest garaż, znaj-
duje się w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na 
prawach powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada 
przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim 
nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność 
ww. garażu.

I PRZETARG

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy pl. Inwalidów Wojennych 
12 zostały podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentu-
alnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 1/2023, 5–8/2023, 11–14/2023 do 15 lutego 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
2. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 18/2023, 22–23/2023, 25/2023, 32/2023 do 16 lutego 

2023 r.,
• nr 5/2023do 22 lutego 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-
-w-przetargu/ 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
3. Nieruchomości gruntowej przeznaczonych do zbycia:
• nr 20/2023do 16 lutego 2023 r.,
• nr 21/2023 do 17 lutego 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/

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

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 18/2023 do 17 lutego 2023 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 24/2023 do 22 lutego 2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 25/2023 do 22 lutego 2023 r.

http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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