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AKTUALNOŚCI

W weekend 11–12 marca odwie-
dzający Arenę Gliwice będą mogli 
zapoznać się z ofertę budowlaną 
oraz najnowocześniejszymi roz-
wiązaniami stosowanymi w bran-
ży. Targi uzupełni panel Odnawial-
ne Źródła Energii.

– 23 Międzynarodowe Gliwickie 
Targi Budownictwa, Instalacji, 
Wnętrz & Odnawialnych Źródeł 
Energii to wydarzenie łączące 
klasyczną ofertę budowlaną, 
z tym, co obecnie jest na abso-
lutnym topie, czyli odnawialnymi 
źródłami energii. Nie zabraknie 
też nowinek z dziedziny fo-
towoltaiki oraz pomp ciepła, 
czyli produktów poszukiwanych 

na rynku. 11 i 12 marca przy  
ul. Akademickiej 50 ze swoją 
ofertą, cennymi poradami i infor-
macjami będą czekali przedstawi-
ciele ponad 100 firm – zachęca 
Wioletta Ochman, właścicielka 
Agencji „Promocja-Targi” z Wa-
dowic, organizatorka Targów. 

Na odwiedzających czekać będą 
ciekawe wydarzenia i fachowe po-
rady. Dodatkowo, Wydział Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Śląskiej 
zaprezentuje najnowsze projekty 
z zakresu wykorzystania zasobów 
naturalnych w ogrzewaniu.

Przygotowano też prelekcje, 
pokazy energooszczędnego 

ogrzewania oraz domu z czy-
stym powietrzem i pozyskania 
energii dzięki zasobom ziemi. 
Odwiedzający wezmą też udział 
w prezentacjach i warsztatach. 

Targi będą otwarte w godz. od 
10.00 do 16.00. Bilet wstępu 
kosztuje 20 zł, dzieci i młodzież 
do 15 roku życia wchodzą bez-
płatnie. Dla chcących skorzystać 
z rabatu na bilet organizatorzy 
przygotowali ankietę dostępną 
pod linkiem: https://tiny.pl/
wrt46.

Więcej informacji na stronie inter-
netowej www.promocja-targi.pl.
 (mf)

Wiceprezydent Gliwic w Komitecie Monitorującym  
Fundusze Europejskie dla Śląska na lata 2021–2027

Nowoczesne trendy, proste rozwiązania

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Monitorującego program Fundusze 
Europejskie dla Śląska na lata 2021–2027. Będzie on działał jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze 
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. W składzie komitetu, w grupie przedstawicieli 
strony samorządowej, znalazł się zastępca prezydenta Gliwic Mariusz Śpiewok, pełniący jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Jak poinformowano na stronie 
funduszeue.slaskie.pl, Komitet 
Monitorujący dla Śląska utworzyli 
15 lutego przedstawiciele:

 strony samorządowej (4 repre-
zentantów instytucji zarządza-
jącej programem, 2 reprezen-
tantów instytucji ogłaszających 
nabory – Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy i Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, 4 reprezen-
tantów związków zintegrowa-
nych inwestycji terytorialnych 
– subregionu centralnego, 
północnego, południowego 
i zachodniego, reprezentant 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego – De-
partamentu Terenów Wiejskich,  

6 reprezentantów ogólnopol-
skich organizacji jednostek 
samorządu terytorialnego, 
reprezentant Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych, reprezentant 
Śląskiego Związku Gmin i Po-
wiatów, reprezentant Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii),

 strony rządowej (2 reprezen-
tantów Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, reprezen-
tant Ministerstwa Finansów),

  instytucji społeczno-gospodar-
czych i świata nauki (m.in. Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach, 
Górniczej Izby Przemysłowo-
-Handlowej, Wojewódzkiej 
Rady Działalności Pożytku Pu-

blicznego, NSZZ Solidarność, 
Konfederacji Lewiatan, Fede-
racji Przedsiębiorców Polskich, 
Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, 
Związku Rzemiosła Polskiego, 
Pracodawców Rzeczpospoli-
tej Polskiej, Forum Związków 
Zawodowych, Związku Przed-
siębiorców i Pracodawców, 
Business Centre Club),

 tzw. obserwatorzy (14 repre-
zentantów) i 2 przedstawicielki 
Komisji Europejskiej.

Z pełnym składem Komitetu 
Monitorującego można zapo-
znać się pod adresem https://
funduszeue.slaskie.pl/file/do-
wnload/9805.  (kik)

Sprawdź listę gliwickich 
Organizacji Pożytku Publicznego  
i wybierz sam, której przekażesz 

1,5% swojego podatku:

gods.gliwice.pl

Najnowsze technologie i trendy, odnawialne źródła energii – Międzynarodowe Gliwickie Targi Budowlane 
zagoszczą w Gliwicach już po raz 23. I będą wyjątkowe. 

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice
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Setka drzew,  
tysiące kolorowych  
kwiatów i krzewów

Dziś na placu dworcowym między 
zabudowaniami poczty a ul. Okopową 
trwają jeszcze intensywne prace zwią-
zane z modernizacją układu drogowego 
w tej części Gliwic. Cyklicznie będą je 
zastępować nasadzenia. W grun-
cie, w miejscu poprzednich 
29 drzew, posadzonych 
zostanie w regularnym 
układzie 47 nowych 
okazów – 16 głogów 
o różowych kwiatach, 
7 tulipanowców oraz 
24 rozłożyste platany. 
Kolorów dołożą w tym 
rejonie częściowo już 
posadzone w rabatach 
krzewy różowych róż i ber-
berysów, jasne pióropusze 
miskantów i trzcinników, a także 
pachnące, miododajne kwiaty purpuro-
wych jeżówek oraz przypominających la-
wendę niebiesko-fioletowych kocimiętek. 
Otoczona taką samą roślinnością będzie 
również fontanna przewidziana przed 
zabudowaniami dworca PKP.

Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na placu między pocztą  
a ul. Okopową udało się wygospodarować 
ostatecznie jeszcze więcej przestrzeni na 
nasadzenia niż w pierwotnym projekcie. 
Odbrukowano na ten cel około pół tysiąca 
metrów kwadratowych.

Plac Piastów

Przy placu Piastów również pozyskano 
prawie 110 metrów kwadratowych 
dodatkowej przestrzeni na zieleń w sto-
sunku do pierwotnego projektu zagospo-
darowania tego terenu. I podobnie jak 
na placu dworcowym, na placu Piastów 
także postawiono przede wszystkim na 
nasadzenia w gruncie.

W ziemi – na centralnej zielonej wy-
spie tego obszaru, skwerze przed nie-
dawno odnowionym, jasnoszarym 
blokiem mieszkalnym oraz w wy-
niesionych rabatach znanych miesz-
kańcom ze skweru Europejskiego nad 
DTŚ – będzie rosło w sumie 51 drzew: gło-
gów, tulipanowców, glediczji i platanów.  
19 okazów trzech pierwszych gatunków 
posadzono przed kilkoma dniami na wy-

spie centralnej, a 20 jeszcze wcześniej, 
przed dawną siedzibą punktu obsługi 
klientów ZTM. Docelowo zazielenią się 
i zakwitną nie tylko drzewa, lecz także 
wielobarwne dywany blisko 50 tysięcy 
fioletowych, niebieskich, liliowych, żół-
tych i białych krokusów, jasnożółtych nar-
cyzów i fioletowych czosnków ozdobnych, 
gęsto nasadzonych na centralnej wyspie 
placu Piastów. W jej sąsiedztwie – w do-
nicach postawionych wzdłuż uliczki przed 
pawilonem dawnego ZTM – ma dodatko-
wo rosnąć 7 glediczji. Wraz z różowymi 
różami i płożącymi się, ciemnozielonymi 
jałowcami stworzą ciekawą kompozycję 
roślinną.

Łącznie 12 platanów o rozłożystych 
formach koron, sadzonych prawdopo-
dobnie na przełomie marca i kwietnia 
w specjalnych, podwyższonych rabatach 
zapewniających odpowiednią przestrzeń 
dla brył korzeniowych tych drzew, po-
jawi się zarówno w sąsiedztwie wiat 
autobusowych na placu przystanko-

wym „Gliwice Plac 
Piastów”, jak i na 
nowym peronie 
autobusowym obok 
wjazdu w ul. Na Pia-
sku. Dodatkową ozdobą 
przewidzianych tam nowych 
siedzisk dla pasażerów mają 
być hortensje, trawy, turzyce i czo-
snki ozdobne.

Bohaterów Getta 
Warszawskiego

W śladzie tej ulicy, łącznie ze zmodernizo-
wanym już odcinkiem ul. Zwycięstwa (do 
przecięcia z ul. Dubois), odbrukowano 
i wygospodarowano względem pierwot-
nego projektu około 650 metrów kwadra-
towych dodatkowej przestrzeni na nasa-
dzenia. Dzięki temu wzdłuż ul. Bohaterów 
Getta Warszawskiego powstał m.in. 
zielony pas rozdziału pełen zielonych 
berberysów. Zaplanowano również, że po 
stronie zabudowań poczty zieleńce ulicy 

obsa-
dzone 
b ę d ą 

rozło-
żystym, 

płożącym 
tawulcem 

p o g i ę t y m . 
Przed biurowcem 

Biprohutu natomiast 
w pasie rozdziału pojawią się donice, 
które w zależności od swojego gabarytu 
zostaną obsadzone i drzewami (glediczja-
mi), i krzewami (różami i jałowcami) lub 
tylko różami z jałowcem.

– Wzdłuż całej przebudowywanej  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 
posadzimy docelowo ponad 3,5 tys. 
krzewów. Oprócz tego w pasach tej ulicy, 
również w donicach, znajdzie się ponad 
50 drzew – glediczji oraz ponad tysiąc róż 
i jałowców – podsumowuje zielone plany 
ZDM Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy jednostki.  (kik)

INWESTYCJE

Gruntownie przebudowywana część śródmieścia po południowej stronie gliwickiego 
dworca powinna wiosną zaskoczyć niejednego mieszkańca. Zobaczymy pierwsze efekty 
wielomiesięcznych, obecnie znów kontynuowanych licznych nasadzeń w gruncie, gdzie-
niegdzie uzupełnianych sadzonkami w donicach. Soczysta zieleń setki nowych drzew 
oraz świeże kolory tysięcy krzewów i typowo wiosennych roślin cebulowych zdominują 
i docelowo przykryją obecną szarość modernizowanego do lipca placu dworcowego, placu 
Piastów i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
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#SOLIDARNIZUKRAINA

JesteśMY więcej 
niż sąsiadami
Solidarność, empatia, zaangażowanie – dziś te słowa mają inne, bardziej namacalne znacze-
nie niż przed 24 lutego 2022 roku. Od wybuchu wojny w Ukrainie do Gliwic przyjechało wielu 
obywateli tego kraju. Staramy się być dla nich jak najlepszymi gospodarzami. Część przybyszy 
właśnie w naszym mieście znalazła swoją bezpieczną przystań.
Gdy rok temu za naszą wschodnią granicą 
rozpoczął się konflikt zbrojny, w Gliwi-
cach, podobnie jak w wielu innych mia-
stach w całej Polsce, samorząd i miesz-
kańcy błyskawicznie odpowiedzieli na 
potrzeby przybyszy z Ukrainy. Wsparcie 
zaoferowały nie tylko urzędy i instytucje 
– wielkim zaangażowaniem wykazały się 
także osoby prywatne. Ten ogrom pracy 
i otwarte serca to było prawdziwe po-
spolite ruszenie.

Pierwsza potrzeba?  
Schronienie!

Na początku wszystko działo się bar-
dzo szybko. Ludzie spontanicznie 
zapraszali Ukraińców do swoich 
domów, oferowali im nocleg 
i wyżywienie. Centrum 3.0 – 
Gliwicki Ośrodek Działań Spo-
łecznych utworzyło Gliwicką 
Bazę Wsparcia – elektroniczny 
formularz, w którym można 
było zgłaszać chęć pomocy 
i rodzaj oferowanego wsparcia 
(udostępnienie pokoju, odzież, 
pomoc prawna i inne). Z tych infor-
macji korzystały organizacje udzielają-
ce pomocy uchodźcom. Do Bazy łącznie 
trafiło blisko 500 ofert wsparcia, w tym 
prawie połowa z nich (243) to propozycje 
noclegu dla Ukraińców.

Wypłatą świadczeń za zapewnienie za-
kwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy w naszym mieście zajął się Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej. O skali 

p o m o c y 
ś w i a d c z ą 

liczby. W Gliwicach 
prawie 5 tys. obywateli Ukrainy zosta-
ło objętych pozytywnie rozpatrzonymi 
wnioskami.

Było też jasne, że w mieście jak najszybciej 
trzeba zorganizować duże, zbiorowe miej-
sca zakwaterowania. Od początku marca 

2022 roku w Gliwicach uruchomiono  
16 takich miejsc. Były to hotele, domy 
studenckie, a w czasie, gdy przyjeżdża-
jących było najwięcej – także szkolne 
sale gimnastyczne. Łącznie w 2022 roku 
schronienie znalazły w nich 1803 osoby 
z Ukrainy.

Wyjątkowym przedsięwzięciem, realizowa-
nym we współpracy samorządu z lokalnym 

biznesem był ekspresowy, gruntowny re-
mont i wyposażenie Gliwickiej Przystani 
35 przy ul. Warszawskiej. W ciągu nie-
spełna miesiąca przy ogromnym wsparciu 
przedsiębiorców i wolontariuszy udało się 
stworzyć wyjątkowe miejsce. Na trzech 
kondygnacjach urządzono nie tylko sypial-
nie, ale też pomieszczenia wspólne: kuch-
nię, jadalnię, pokoje do zabawy i nauki 
dla dzieci. Parter został dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wcześniej, dzięki podobnej współpracy sa-
morządu z miejskimi służbami i lokalnymi 
firmami, uruchomiono obiekt noclegowy 
przy ul. Jasnej w dzielnicy Trynek. Błyska-
wicznie dostosowano go do nowych funkcji, 
a na miejscu działał także Punkt Pomocy 
Ukrainie, w którym uchodźcy otrzymywali 
m.in. wsparcie w wypełnianiu wniosków 
o przyznanie pomocy pieniężnej.

Razem = więcej

Działania miasta szły w parze z aktyw-
nością mieszkańców. W mieście funkcjo-
nowało kilka punktów konsultacyjnych 
(w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej, 
na dworcu kolejowym, przy ul. Jasnej). 
Potrzebne informacje mogli tam znaleźć 
nie tylko przybysze z Ukrainy, ale też 
mieszkańcy, którzy chcieli włączyć się 
w działania pomocowe.
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W Arenie Gliwice była prowadzona duża 
zbiórka darów rzeczowych. W jej organi-
zację włączyło się wielu wolontariuszy. 
Dzięki temu udało się zaspokoić pierwsze 
potrzeby 17 tys. osób, które uciekając 
przed wojną, przyjechały do Gliwic i oko-
licznych miejscowości.

Następnie doraźną pomoc rzeczową za-
stąpiło wsparcie pieniężne, które oferuje 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. 
Ponad 7 tys. osób skorzystało z jednorazo-
wego świadczenia dla obywateli Ukrainy, 
800 osobom przyznano świadczenie ro-
dzinne, 40 rodzin skorzystało z zasiłków. 
OPS zorganizował także bezpłatne kon-
sultacje prawne dla uchodźców i porady 
psychologiczne.

BudujeMY przyszłość

Obecnie przybyli do Gliwic Ukraińcy są na-
szymi sąsiadami, kolegami ze szkoły i pracy. 
Wydział Spraw Obywatelskich od wybuchu 
wojny wydał blisko 7,5 tys. numerów PESEL.

Do gliwickich przedszkoli i szkół uczęszcza 
prawie 1,5 tys. dzieci z Ukrainy (361 przed-
szkolaków, 987 uczniów szkół podstawo-
wych i 131 uczniów szkół ponadpodstawo-
wych). Aby ułatwić im wejście do polskiego 
systemu edukacji, zapewniono wsparcie 
pedagoga i psychologa, zajęcia z języka 
polskiego (dla ponad tysiąca uczniów) 
i korepetycje przedmiotowe.

W efekcie różnorodnych działań gliwickiego 
Powiatowego Urzędu Pracy zatrudnienie 
znalazło blisko 5,5 tys. obywateli Ukrainy. 
Dla 220 osób zorganizowano intensywne 
kursy języka polskiego. PUP finansuje także 
nostryfikację dyplomów lekarskich i pielę-
gniarskich medyków z Ukrainy.

Pamiętamy także o nowych odbiorcach 
w sferze kultury. Specjalnie przygotowane 
spotkania autorskie, spektakle teatralne, 
koncerty i inne aktywności integrują przy-
byszy z Ukrainy z lokalną społecznością. Do-
datkowo wszystkie filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej zostały wyposażone w klawiatury 
z cyrylicą. Do wypożyczalni trafiło też ponad 
800 książek w języku ukraińskim.

Za naszą wschodnią granicą nadal trwa 
wojna i Ukraińcy potrzebują pomocy 
także na miejscu. Gliwice przekazały za 
granicę dwa autobusy PKM-u i samochód 

dostawczy mercedes vito, a na Politech-
nikę Lwowską trafiły trzy agregaty prądo-
twórcze, które zasilają kotłownie uczelni.
 (mm)

#SOLIDARNIZUKRAINA

Adam Neumann, prezydent Gliwic
– W Gliwicach od początku organizowaliśmy pomoc 
dla Ukraińców w sposób przemyślany. Postawiliśmy 
na działania długoterminowe, dlatego zapewniliśmy 
nie tylko nocleg, wyżywienie i pomoc w załatwia-
niu spraw urzędowych, ale także opiekę dla dzieci 
w przedszkolach i naukę w szkołach. Natychmiast 
stworzyliśmy też bazę ofert pracy, by Ukraińcy mogli 
szybko się usamodzielnić. Dziś ukraińskie dzieci uczą 

się w gliwickich szkołach, a dorośli obywatele Ukrainy zasilają lokalne kadry 
pracownicze. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że Ukraińcy zaaklima-
tyzowali się w naszym mieście i dobrze sobie radzą. W związku z rocznicą 
wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, jeszcze raz bardzo dziękuję 
wszystkim osobom zaangażowanym w organizowanie pomocy w czasie, 
kiedy to właśnie samorządy wzięły na siebie odpowiedzialność za pomoc 
naszym potrzebującym sąsiadom. Ciężar tej odpowiedzialności spadł na nasze 
lokalne społeczności, na naszych mieszkańców, na setki wolontariuszy i ludzi 
o wielkich sercach. Zdaliśmy egzamin z empatii, otwartości, wrażliwości, ale 
także z umiejętności współdziałania.
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MIASTO I MIESZKAŃCY
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16 lutego w gliwickim Ratuszu odbyła się uroczystość Złotych Godów. Małżonków obchodzących  
50. rocznicę małżeństwa odznaczono medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez 
Prezydenta RP. Jubilaci otrzymali też gratulacje i kwiaty od samorządu gliwickiego.

W gronie świętujących 
znaleźli się (w kolejności 
alfabetycznej):  

Urszula i Józef Baranowscy, 
Wiesława i Stefan Brykowie,  
Urszula i Jerzy Cieślarowie, 
Elżbieta i Tadeusz 
Cyganowie,  
Dorota i Dieter Felixowie, 
Józefa i Stanisław Janasowie,  
Anna i Zbigniew 
Jurkiewiczowie,  
Antonina i Marian 
Kempkowie,  
Jadwiga i Andrzej 
Kielianowie,  
Regina i Henryk 
Kobylarzowie,  
Maria i Andrzej Leszczyńscy, 
Halina i Edward Łukasikowie, 
Józefa i Stanisław 
Matuliczowie,  
Barbara i Andrzej 
Mazanowscy,  
Janina i Bogdan Petlicowie, 
Stanisława i Stanisław 
Płochoccy,  
Jadwiga i Jan Przyłuccy, 
Mirosława i Tadeusz 
Sapowie,  
Janina i Mieczysław 
Słaboniowie,  
Gabriela i Jan Słowikowie, 
Krystyna i Janusz 
Szandałowie,  
Irena i Adam Zioberowie.

Jubilatom życzymy 
wszystkiego najlepszego!

Jubilaci, którzy świętowali w gliwickim 
Ratuszu 17 lutego, zostaną zaprezento-
wani na łamach „MSI-Gliwice” 2 marca.
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GBO 2024

Rusza XI edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje pomysły mieszkańcy mogą w tym roku 
zgłaszać od 23 lutego. Nabór wniosków potrwa do 16 marca.
Przez 3 tygodnie każdy mieszkaniec Gli-
wic będzie mógł przedstawić pomysł na 
zadanie, które proponuje zrealizować 
w mieście w 2024 roku.

Pula środków na 
GBO 2024 wynosi
8 485 000 zł, z tego:

 7 485 000 zł zaplanowano 
 na projekty realizowane 

w dzielnicach miasta,

 1 000 000 zł zaplanowano 
 na zadania ogólnomiejskie.

Kto może zgłosić projekt 
i jakie są zasady?

Każdy gliwiczanin może złożyć dwa wnio-
ski – ogólnomiejski i dzielnicowy. Trzeba 
pamiętać, że dla propozycji zadania ogól-
nomiejskiego potrzebne jest poparcie  
150 mieszkańców miasta, a zadanie dziel-
nicowe musi dotyczyć tej dzielnicy, w której 
mieszka wnioskodawca.

Do wniosków można załączyć zdjęcia, 
rysunki i inne informacje, które pomogą 
ciekawie zaprezentować pomysł, a także 
rzetelnie go zweryfikować podczas etapu 
oceny formalnej i merytorycznej. W przy-
padku pytań bądź wątpliwości najlepiej 
skontaktować się z Centrum 3.0 – Gli-
wickim Ośrodkiem Działań Społecznych. 
Doradcy pomogą wypełnić wniosek i od-
powiedzą na ewentualne pytania. Można 
to zrobić osobiście w siedzibie Centrum 
3.0 przy ul. Jagiellońskiej 21 lub telefo-
nicznie pod numerem 32/238-24-55.

Jak można złożyć 
wniosek?

Najłatwiej i najszybciej wniosek można 
złożyć za pomocą formularza elektronicz-
nego dostępnego na Gliwickiej Platformie 
Partycypacyjnej pod adresem decydujmy-
razem.gliwice.pl. Na wspomnianej stronie 
mieszkańcy znajdą także praktyczny porad-
nik dotyczący przygotowywania wniosków 
i kryteriów, jakie muszą spełniać zgłaszane 
projekty.

Wnioski można także złożyć w formie 
papierowej, bezpośrednio w siedzibach 
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Dzia-
łań Społecznych, w siedzibach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, a także drogą 
pocztową, wysyłając wniosek na adres 
Centrum 3.0 (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 
Gliwice). Formularze papierowe będą 
dostępne w Urzędzie Miejskim, w Biurze 
Obsługi Interesantów przy ul. Zwycię-
stwa 21 i przy ul. Jasnej 31A oraz we 
wszystkich siedzibach Centrum 3.0.

Jakie projekty można 
zgłaszać?

Do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
można zgłaszać zadania inwestycyjne 
oraz tzw. „miękkie”, dotyczące oferty 
spędzania czasu wolnego, kultury czy 
zdrowia. Co ważne, projekty muszą od-
powiadać na zidentyfikowane potrzeby 
społeczne, mieścić się w kompetencjach 
miasta i być możliwe do wykonania 
w ciągu jednego roku. Istotne jest też, 
aby pomysły uwzględniały oczekiwania 
różnych grup odbiorców, w tym osób 
mogących mieć specjalne potrzeby 
(np. osób z niepełnosprawnościami, 

starszych, z wózkami dziecięcymi) – 
realizacja projektów powinna służyć 
jak największej liczbie mieszkańców. 
Efekty zadań powinny być także ogól-
nodostępne, a jeśli grupa odbiorców jest 
ograniczona (np. warsztaty, wydarzenia 
kulturalne), trzeba określić jasne zasady 
naboru. Należy także zwrócić uwagę, czy 
proponowane zadanie nie będzie ge-
nerować wysokich kosztów utrzymania 
w kolejnych latach.

Więcej informacji o GBO znajduje się na 
stronie decydujmyrazem.gliwice.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w dziale Gliwicki 
Budżet Obywatelski.

Kiedy głosowanie?

Lista projektów, które przejdą pozytywnie 
etap weryfkacji, zostanie opublikowana 

do 1 sierpnia br. Głosowanie nad propo-
zycjami zgłoszonymi przez mieszkańców 
odbędzie się w terminie od 24 sierpnia 
do 14 września 2023 r. Wyniki głosowania 
zostaną ogłoszone do 13 października 
bieżącego roku.

Przypomnijmy, że budżet obywatelski jest 
częścią budżetu miasta, o której wydat-
kowaniu decydują w sposób bezpośredni 
mieszkańcy – najpierw zgłaszając pomy-
sły, a potem głosując na zadania. Dzięki 
tej procedurze upowszechnia się także 
wiedza o obszarach działania i zadaniach 
samorządu – również wśród dzieci i mło-
dzieży, bo także najmłodsi gliwiczanie 
mogą wziąć udział w głosowaniu, a nawet 
zgłosić własny pomysł.

DecydujMY razem! 

Centrum 3.0 – 
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Budżet obywatelski  
 – czas start!

Zachęcamy, by składać 
wnioski elektronicznie – 
to praktyczne i ekologicz-
ne rozwiązanie.

23 lutego – 16 marca

20 czerwca

do 1 sierpnia

24 sierpnia – 14 września

do 13 października

1

2

3

4

5

Nabór wniosków

Publikacja wyników
oceny wniosków

Publikacja wykazu projektów
poddawanych pod głosowanie

Głosowanie

Ogłoszenie wyników  
głosowania

Gliwicka 
Platforma 
Partycypacyjna

Gliwicki Budżet
Obywatelski

2 0 2 4

https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
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Komfortowo i bezpiecznie –  
tak rodzimy w Gliwicach

Na tropach przeszłości – datowanie radiowęglowe

Z MIASTA

Jak wskazują wojewódzkie statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia, od 3 lat przyszłe mamy z całego Ślą-
ska na miejsce narodzin swoich pociech najchętniej wybierają Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii 
Ciąży w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach. W ubiegłym roku w lecznicy przy ul. Kościuszki 1,  
objętej II stopniem referencyjności (gwarantującym właściwą opiekę pacjentkom z ciążami wysokiego 
ryzyka i noworodkom wymagającym specjalistycznego leczenia), przyszło na świat 2145 dzieci.
Na korzyść Szpitala Wielospe-
cjalistycznego przemawiają 
wysokie standardy – bezpłatna 
szkoła rodzenia, klimatyzowane 
pokoje z wygodnymi, automa-
tycznie sterowanymi łóżkami, 
nowoczesne sale porodowe, 
kompleksowy instruktaż opieki 
poporodowej, konsultacje z ma-
sażystą, dietetykiem oraz certy-
fikowanym doradcą laktacyjnym, 
możliwość pobytu w sali 1-oso-
bowej (za dodatkową opłatą), 
indywidualna opieka położnej 
(po wcześniejszym uzgodnieniu 
z wybraną położną), a także spe-
cjalna, pełna owoców i warzyw 
dieta dla kobiet w połogu, skła-
dającą się z 5 posiłków.

Oczywistością szpitala są poro-
dy rodzinne, porody w wodzie 
oraz kangurowanie przez ojców 
maluszków urodzonych przez 
cesarskie cięcie. We wszystkich 
salach poporodowych znajdują 
się fotele do karmienia zakupio-
ne ze środków Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Miłą 
niespodzianką, a zarazem pa-
miątką po pobycie na gliwickim 
położnictwie jest wyprawka dla 
dziecka, którą od sierpnia 2018 r.  
finansuje w połowie Miasto 
Gliwice. Zestaw zawiera m.in. 
miękki i przytulny kocyk typu 

minky oraz niemowlęcy kominek 
sportowy (tzw. buff).

Blok porodowy 
– pełen kolorów 
i nowoczesnego 
sprzętu

W 2019 r. w szpitalu zmoderni-
zowano blok porodowy. Utwo-
rzono w nim pięć jednoosobo-
wych sal (każda z dostępem do 

łazienki), zamontowano klima-
tyzację, system monitorowania 
bezpieczeństwa oraz nowe 
instalacje wewnętrzne. Wyposa-
żono go w specjalistyczny sprzęt 
medyczny – komfortowe łóżka 
porodowe, inkubator noworod-
kowy, stanowisko resustacyjno- 
-pielęgnacyjne dla noworodka 
oraz aparat USG. Całkowity 
koszt szpitalnej inwestycji wy-
niósł ponad 3 mln zł. Największą 
część prac (za ponad 2,2 mln zł) 

zrealizowano w ramach unij-
nego projektu, a dodatkowe, 
nieobjęte pierwotnym projek-
tem, wsparło Miasto Gliwice, 
przekazując około 615 tys. zł. 
Pieniądze pozwoliły na remont 
korytarza doprowadzającego do 
bloku porodowego oraz zakup 
nowoczesnych sprzętów i apa-
ratury medycznej: inkubatora 
z respiratorem do transportu 
noworodka, dodatkowego łóżka 
porodowego i stołu operacyj-

nego, 2 komfortowych wanien 
porodowych, 19 klimatyzatorów 
do sal pacjentek na położnictwie 
i patologii ciąży oraz nowych 
sufitowych lamp zabiegowych.

– W grudniu 2022 r. zakończyli-
śmy remont sali jednoosobowej 
z osobnym węzłem sanitarnym 
i aneksem kuchennym, w której 
będą mogły przebywać pacjentki 
z osobą towarzyszącą. W planie 
jest również przebudowa części 
Oddziału Fizjologii, Patologii 
i IOM Noworodka. Prace zwią-
zane z realizacją tego zadania 
prowadzone będą przy zacho-
waniu działalności oddziału, 
bez jakiegokolwiek ograniczenia 
dostępu do świadczeń medycz-
nych – podkreśla prezes Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Gliwi-
cach, dr n.med. Beata Sadownik.

Między 2020 a 2022 rokiem 
miasto przekazało szpitalowi 
ponad 470 tys. zł w formie 
dotacji. Pozwoliły one m.in. na 
modernizację Oddziału Gine-
kologii, Położnictwa i Patologii 
Ciąży i wykonanie w nim nowych 
łazienek oraz przystosowanie 
szpitalnej pracowni RTG do 
montażu nowego aparatu ren-
tgenowskiego. 
 (kik)

Wokół tego zagadnienia toczyć się będzie drugie w tym roku spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej 
prowadzonej przez Polską Akademię Umiejętności. 23 lutego gościem będzie dr hab. inż. Natalia Piotrow-
ska, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach kierująca uczelnianym Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas.
W trakcie spotkania w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
prof. Piotrowska przedstawi 
podstawy metody wyznaczania 
wieku, bazującej na obecności 
naturalnego radioizotopu węgla 
(14C) w biosferze, atmosferze 
i litosferze Ziemi. Stosowana 
jest ona powszechnie w dato-
waniu osadów geologicznych, 
stanowisk archeologicznych 
i obiektów historycznych. 
Służy multidyscyplinarnym 
badaniom zmian klimatu i śro-
dowiska w przeszłości, zapi-
sanym w różnych naturalnych 
archiwach: osadach morskich 
i jeziornych, lessach, torfach, 
naciekach jaskiniowych, po-
zwalając umiejscowić te zmiany 
na kalendarzowej skali czasu. 

Prelegentka przedstawi kilka 
ciekawych przykładów określa-
nia wieku dla różnych obiektów, 
w tym muzealnych, nad którymi 
pracowała w ostatnim czasie.

Kierowane przez nią Laborato-
rium 14C i Spektrometrii Mas na 
Politechnice Śląskiej to pierwsze 
w Polsce i jedno z pierwszych na 
świecie laboratoriów zajmują-
cych się pomiarami radioak-
tywności izotopu węgla 14C 
(radiowęgla). Zostało założone 
ponad pół wieku temu przez 
europejskiego pioniera badań 
na tym polu, prof. Włodzimierza 
Mościckiego. Laboratorium 14C 
i Spektrometrii Mas jest jedy-
nym laboratorium badawczym 
w Polsce, w którym wykonywać 

można zarówno datowanie 
radiowęglowe przy pomocy 
różnych technik, jak i pomiary 
składu lekkich izotopów stabil-
nych różnorodnych materiałów. 
Badania wykonywane przez 
kilkanaście osób pracujących 
w Laboratorium mają zasięg 
międzynarodowy i krajowy. 
Obecnie Laboratorium wykonuje 
ok. 500 analiz radiowęglowych 
i podobną liczbę analiz izotopo-
wych rocznie dla potrzeb nauk 
o Ziemi i środowisku, arche-
ologii, historii oraz oznaczania 
zawartości biowęgla.

Wykład prof. Natalii Piotrow-
skiej rozpocznie się o godz. 
16.00. Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona. (kik)
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ZDROWIE

O depresji właściwie wiemy 
sporo. Znamy jej objawy, takie 
jak smutek, pesymizm, bez-
nadziejność oraz wynikający 
z przeżywanych emocji brak 
zainteresowań czy zmniejszone 
odczuwanie przyjemności. Gdzie 
jednak przebiega granica między 
okazjonalnym przygnębieniem 
a depresją? W dużym uproszcze-
niu rzecz ujmując, aby rozważać 
zdiagnozowanie depresji, objawy 
muszą trwać ciągle, przynajmniej 
przez dwa tygodnie. Warto sobie 
uświadomić, że istnieją liczne ro-
dzaje tej choroby i zdawać sobie 
sprawę, jak zagrożenie depresją 
narasta. Niestety, nieleczona 
potrafi doprowadzić do tragedii, 
w tym do prób samobójczych.

Pamiętajmy, że objawy depresji 
są czasami trudne do rozpozna-
nia. Symptomy najpierw są ła-
godne i dopiero po jakimś czasie 
stają się nasilone. Należy na nie 
zwracać uwagę i być wyczulo-
nym – nie tylko na pojedyncze 
objawy, ale przede wszystkim 
na zespoły symptomów.

Depresja jest zabu-
rzeniem nastroju, 
intensywnym 
odczuwaniem 
smutku, rozpaczy, 
zagubienia, bezrad-
ności, traceniem 
nadziei. Ważne 
jest to, że poważ-
nym zakłóceniom 
ulegają również 
inne sfery życia, 
o czym powinniśmy 
pamiętać zwłaszcza 
w kontekście dzieci 
i nastolatków.

Możliwe, że sami chorujemy 
albo ktoś z osób w naszym naj-
bliższym otoczeniu w ostatnim 
czasie cierpi z powodu depresji. 
I niech słowo „cierpi” w tym 
kontekście niesie swoje znacze-
nie i ciężar! Musimy wiedzieć, że 
przyczyny, przebieg i leczenie są 

zawsze złożone i nikt nie powi-
nien ulegać pokusie udzielania 
prostych odpowiedzi lub wska-
zywania winnych.

Symptomów depresji jest sporo. 
Możemy zaobserwować – nie-
winne na początku – powtarza-
jące się zmiany w rytmie snu, 
zmienia się apetyt, pojawia się 
płacz bez powodu, napady złości 
i roztargnienie, ulubione zajęcia 
nie sprawiają już takiej radości, 
jak kiedyś. Często pojawiają się 
stany przygnębienia i nudy. Jeśli 
cierpimy na depresję, nie mamy 
też zwykle ochoty rano wstać 
z łóżka, irytują nas domownicy, 
nie cieszy książka… Zanim te 
symptomy rozwiną się w pełny 
obraz choroby, może upłynąć 
sporo czasu. Gdy będą znacznie 
nasilone przez co najmniej dwa 
kolejne tygodnie wiedzmy, że to 
depresja może atakować.

A potem… jest coraz trudniej. 
Mamy coraz mniej sił i wszystko 
wokół traci sens i blask. Już nie 
pociągają nas wyjścia z przyja-
ciółmi, nie cieszy słońce i pla-
nowany zjazd rodzinny. Coraz 
częściej pojawiają się myśli: kie-
dy to się stało i czemu wszystko 
co cieszyło straciło koloryt? Ale 
jeszcze dajemy radę, przecież 
kto, jak nie my?! Zaczynamy 
coraz częściej odrzucać różne 
propozycje, nawet te bardzo 
atrakcyjne, czujemy niechęć do 
jakiejkolwiek aktywności. Towa-
rzyszą nam często lęki i objawy 
bólowe.

Zarówno wyniki ba-
dań, jak i doświad-
czenie terapeu-
tyczne wskazują na 
to, że wśród dzieci 
i nastolatków na 
początku w depresji 
na plan pierwszy 
nie musi wysuwać 
się smutek. Na co 
powinniśmy zwrócić 
uwagę, by w porę 
zareagować?

Zaburzenia nastroju u najmłod-
szych dzieci manifestować się 
będą głównie poprzez dolegli-
wości somatyczne: bóle brzu-
cha, kołatanie serca, wymioty, 
biegunki, bóle głowy, duszności, 
zasłabnięcia, moczenie nocne. 

U nastolatków z kolei na pierwszy 
plan wysuwają się często: przeży-
wanie złości, gniewu, głębokich 
stanów zaniepokojenia, zacho-
wania buntownicze wobec domu 
i szkoły, trudności z przestrzega-
niem norm i zasad, zachowania 
agresywne i autoagresywne (np. 
samookaleczenia). 

Depresyjny nastolatek czy dziec-
ko może prezentować się inaczej, 
niż powszechnie przyjęto w po-
tocznym pojmowaniu depresji. 
Sygnały wysyłane do świata do-
rosłych nie muszą mieć w tym 
przypadku treści wypełnionych 
smutkiem, za to mogą zawierać 
inne trudne emocje i ujawniać 
się poprzez trudne zachowania.

Opisane objawy to nie fanaberia 
czy użalanie się nad sobą. To 
mogą być symptomy ciężkiej, 
bolesnej i podstępnej choroby. 
Jeśli je obserwujemy, musimy 
skonfrontować się z myślą, że 
nas lub naszych bliskich dopada 
depresja. A później trzeba poszu-
kać specjalistycznej pomocy i nie 
bać się – ani leczenia, ani ocen 
otoczenia.

Pamiętajmy, że 
depresję można 
i trzeba leczyć!

Joanna Mierzwicka-Buzek, 
Maria Kotarba

Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna w Gliwicach

Lista publicznych i niepublicznych ośrodków udzielają-
cych pomocy psychologicznej na terenie Gliwic, przygo-
towana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Gliwicach: 
 NZOZ Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń 

Odżywiania „Dąbrówka”, ul. Asnyka 10,  
tel. 32/238-34-70, tel. kom. 602-665-442;

 Ośrodek Leczenia Depresji i Nerwic, ul. Mewy 34,  
tel. 32/726-23-78;

 Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS,  
ul. Młyńska 8, tel. 32/413-16-26;

 NZOZ Centrum Diada, ul. Zwycięstwa 37,  
tel. kom. 506-162-387;

 Ośrodek Terapii Rodzin i Par, ul. Zwycięstwa 31,  
tel. kom. 669-902-233;

 FOCUS Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju,  
ul. Sikornik 18, tel. kom. 574-074-496;

 NZOZ PSYCH-MED, ul. Księcia Ziemowita 6,  
tel. 32/231-15-51;

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  
ul. Gierymskiego 1, tel. 32/231-05-69.

Warto skorzystać ze wsparcia udzielanego w Światowym Dniu Walki z Depresją.
23 lutego w godz. od 10.00 do 14.00 przed Urzędem Miejskim w Gliwicach  
(ul. Zwycięstwa 21) będzie można spotkać pracowników Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, którzy w Antydepresyjnym Punkcie Edukacyjnym będą udzielać 
informacji na temat depresji i informować, gdzie można szukać pomocy.

Światowy Dzień  
Walki z Depresją 

Depresja zbiera coraz bardziej tragiczne żniwo, zwłaszcza 
wśród osób młodych. Jest podstępna i wytrwała… Bądźmy 
wrażliwi i czujni, zwracajmy uwagę na długotrwały smutek, 
zarówno nasz własny, jak i najbliższych. Przyglądajmy się 

sobie nawzajem, zadbajmy o siebie, wesprzyjmy innych. Nie bójmy się sięgać po pomoc – tej choroby nie 
można bagatelizować! 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.
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Zagrają muzykę Chopina  
w egzotycznej scenerii

Wiosnę w Gliwicach tradycyjnie powitamy muzyką Fryderyka Cho-
pina. W Palmiarni Miejskiej w marcu i kwietniu odbędą cztery 
znakomite koncerty pianistyczne.
Pięć pawilonów, tysiące roślin, egzo-
tyczne zwierzęta i wielkie zbiorniki 
pełne ryb – koncerty chopinowskie 
w takim otoczeniu to niezapomniane 
wydarzenia. 12 marca w Palmiarni 
Miejskiej (park Chopina, ul. Fredry 6) 
wystąpią Mateusz Dubiel i Krzysztof 
Wierciński. Pianiści to „Talenty cho-
pinowskie, o których się mówi”. Obaj 
są laureatami 51. Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Fryderyka Chopina 
(Warszawa, 2022 r.). Kto wie, może 
czekają ich kariery na miarę Krystiana 
Zimermana i Rafała Blechacza?

19 marca muzykę Chopina i Johanna 
Sebastiana Bacha wykona Georgijs Oso-
kins. Łotewski pianista o międzynarodo-
wej sławie zaprezentuje między innymi 
słynną Chaconne z Partity d-moll na 
skrzypce solo. 26 marca „Spontanicznie 
i na wyżynach wirtuozerii” zagra Lukas 
Geniušas. Oprócz utworów kompozy-
tora z Żelazowej Woli, zabrzmi także 
muzyka Franza Schuberta.

2 kwietnia, na zakończenie tegorocz-
nego festiwalu, wystąpi pianista Denis 
Zhdanov. Ukraiński instrumentalista 
zestawi muzykę Chopina z utworem 
Wiktora Kosenki, kompozytora uwa-
żanego za mistrza liryzmu.

Wszystkie koncerty będą się rozpo-
czynać o godz. 19.30. Bilety w cenie 
40 i 50 zł można nabyć w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej 
(ul. Dolnych Wałów 3) oraz na portalu 
ToBilet.pl.  (mm)

Twórcami komiksu są uczestnicy 
ogólnopolskiego konkursu, których 
zainspirowała twórczość gliwickich 
pisarzy. Tom wydany przez Centrum 
Kultury Victoria rozpoczyna się od 
zwycięskiej pracy Jana Jerzmańskie-
go – „Wieczny Grunwald”. W zbiorze 
znajduje się 10 komiksów, a w kadrach 
można rozpoznać m.in. starówkę 
z Rynkiem czy pl. Piastów.

Komiks „Miasto. Literatura. Kadr” moż-
na znaleźć we wszystkich filiach Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
a także kupić w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych 
Wałów 3) w cenie 15 zł. (mm)

Komiks #madeinGliwice
Tadeusz Różewicz, Peter Lachmann, Szczepan Tadeusz Różewicz, Peter Lachmann, Szczepan 
Twardoch – co łączy tych pisarzy? Gliwice!  Twardoch – co łączy tych pisarzy? Gliwice!  
Literackie związki z naszym miastem można  Literackie związki z naszym miastem można  
odkryć, czytając nowy komiks  odkryć, czytając nowy komiks  
„Miasto. Literatura. Kadr”.„Miasto. Literatura. Kadr”.

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

W ten weekend w gliwickiej kul-
turze nie zabraknie ciekawych 
wydarzeń. Szczególnie polecamy 
uwadze propozycję gliwickiego 
teatru dla osób z niepełnospraw-
nością słuchu, a także dyskusję na 
temat interesującej książki Johan-
nesa Chrząszcza w muzeum.

piątek 24 lutego

	„O godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) rozpocznie się spotkanie z Sebastianem 
Rosenbaumem i Bogusławem Traczem. Te-
matem dyskusji będzie przetłumaczona przez 
nich książka „Historia miasta Gliwic. 
Fragmenty kroniki miejskiej” Johanne-
sa Chrząszcza, która została wydana przez 
Muzeum w Gliwicach. Wstęp wolny.

	„Face to Face” to projekt fotograficzny, który 
przedstawia portrety przypadkowo spotkanych 
osób, na których oprócz fotografowanego 
wizerunku, osoba portretowana trzyma ar-
kusz papieru z wypisaną przez siebie treścią, 
nawiązującą do aktualnych osobistych emocji, 
myśli. Wernisaż wystawy Grupy Fotograficznej 
Aczkolwiek z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach rozpocznie się o godz. 18.00 
w galerii Melina (ul. Częstochowska 16).

sobota 25 lutego
	Na godz. 11.00 zapraszamy do Willi Caro na 

warsztaty ceramiczne towarzyszące wysta-
wie „Kolor i forma. Sztuka dwudziestolecia 
międzywojennego ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie”. Poprowadzi je plastyczka 
Magdalena Schuster.

	W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14) o godz. 15.00 rozpocz-
nie się spotkanie z Beatą i Pawłem Pomykal-
skimi na temat żydowskiego dziedzictwa 
Warszawy i Mazowsza. Wstęp wolny.

niedziela 26 lutego
	Spektakl „Wszystko w rodzinie” Raya 

Conneya w reżyserii Andrzeja Nejmana 
zostanie zaprezentowany w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57) z napi-
sami i tłumaczeniem na polski język migowy. 
Rodzice będą mogli zostawić swoje dzieci pod 
opieką teatralnej opiekunki, która w czasie 
trwania przedstawienia zorganizuje dla nich 
ciekawe zajęcia. Początek o godz. 18.00.

  (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD  
JAZDY

Georgijs Osokins

Mateusz Dubiel

Denis Zhdanov
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Powstała książka o Sośnicy
Jak wspomina Sośnicę pochodzący z niej były piłkarz i reprezentant Polski, Włodzimierz Lubański? 
Która z tutejszych zawodniczek w dniu własnego ślubu zagrała mecz w ekstraklasie piłki ręcznej 
kobiet? Jak dawniej wyglądała Sośnica oraz życie jej mieszkańców? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań miłośnicy tej części naszego miasta znajdą w książce „Gliwice-Sośnica ludzie i miejsca”, wy-
danej w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2022.
Książka „Gliwice-Sośnica ludzie i miej-
sca”, wydana we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Gliwicach, to praca 
zbiorowa wielu osób, m.in. mieszkań-
ców dzielnicy, miłośników historii na-
szego miasta, kolekcjonerów pamiątek, 
przedstawicieli lokalnych szkół, parafii, 
instytucji kultury oraz firm. Publikacja 
przedstawia historię miejsc wartych 
podkreślenia, odwołuje się do życia kul-
turalnego i sportowego dzielnicy, poka-
zuje jej wielobarwny charakter. Zawiera 
ciekawe, wzbogacone zdjęciami artykuły, 
stworzone na podstawie archiwalnych 
materiałów, kalendarium najważniejszych 
wydarzeń Sośnicy w latach 1847–1945, 
dokumentalne opracowania lokalnych 
legend, mapy, a także – co ważne – wspo-
mnienia i wywiady z obecnymi i dawnymi 
mieszkańcami dzielnicy, m.in. prof. Krzysz-
tofem Nitschem i Włodzimierzem Lubań-
skim. Inicjatorką projektu i redaktorem 
wydania jest Iwona Pochopień, dyrektor 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 
w Gliwicach, aktywnie działająca na rzecz 
oświaty i środowiska lokalnego.

Promocja, a zarazem 
premiera książki odbyła 
się w czwartek, 16 lutego, 
w siedzibie Domu  
św. Jacka przy ul. Przed-
wiośnie 3 w Sośnicy 
i zgromadziła wielu gości.

– Nie pochodzę z Sośnicy, ale odkrywałam 
tę dzielnicę przez wiele lat. I uwierzcie – 
jest piękna. Tego piękna można szukać 
w różnych miejscach. Jeśli spojrzysz głę-
biej w miejsce, które widzisz od wielu lat, 
to zobaczysz coś więcej. Po przeczytaniu 

tej książki zupełnie inaczej patrzę na te 
same ulice czy budynki, które znałam. 
Niesamowite jest to, że sami mieszkańcy 
napisali tę książkę dla mieszkańców. Jest 
ona wyjątkowa, ponieważ ma tak wielu 
współautorów – oni wszyscy zawarli 
w niej cząstkę siebie – mówiła w trakcie 
spotkania inicjatorka projektu, Iwona 
Pochopień.

Publikacja jest jednym z zadań zrealizo-
wanych w ramach Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej 2022. Wniosek o jego realizację 
złożył gliwicki radny, Marcin Kiełpiński. 
Łączny koszt wykonania zadania w ra-
mach GIL 2022 wyniósł ponad 32 tys. zł, 
z czego 18 tys. zł stanowiło dofinansowa-
nie ze strony miasta.

– Dzisiejsze spotkanie to fantastyczne po-
twierdzenie, że Gliwicka Inicjatywa Lokal-
na spełnia swoje zadanie i pozwala 
na współfinansowanie realiza-
cji pomysłów mieszkańców 
naszego miasta. Książka 
„Gliwice–Sośnica, lu-
dzie i miejsca” jest 
wynikiem pracy 
wielu osób. To 
efekt Państwa 
p o m y s ł ó w , 
wiedzy, kon-
sekwencji, za-
angażowania 
i umiejętności 
w s p ó ł p r a -
cy. To spora 
dawka wiedzy 
o historii i tra-
dycjach tego 
miejsca. Bardzo 
Państwu dziękuję 

i gratuluję tak dobrego zakończenia 
projektu – mówił podczas uroczystości 

prezydent Gliwic, Adam Neumann.

Książka „Gliwice-Sośnica ludzie 
i miejsca” ukazała się w nakładzie 
629 egzemplarzy. Część z nich zo-
stanie przekazana bezpłatnie m.in. 
do Biblioteki Narodowej, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach, 
Muzeum w Gliwicach, bibliotek 

szkolnych: ZSET, SP nr 21, SP nr 14, 
przedszkoli: ZPM nr 1 i PM nr 22 oraz 

Radzie Dzielnicy Sośnica. Jak deklarują 
współautorzy – wkrótce będzie dostępna 
także w formie e-booka.  (ml)

Adam Neumann, prezydent Gliwic wraz  
z Iwoną Pochopień, redaktorką wydania,  
podczas promocji książki.
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O wyniku zadecydował  
karny

Gliwice  
się orientują

Szpadzistka Piasta Gliwice najlepsza 
w Pucharze Europy

W niedzielnym spotkaniu 21. kolejki PKO Bank Polski Ekstra-
klasy (19 lutego) Piast Gliwice przegrał na swoim stadionie 
z Legią Warszawa 0:1. Jedynego gola w tym meczu strzelił 
Josué, który skutecznie wykorzystał rzut karny.
Walka, pojedynki i kartki – tak 
w skrócie można podsumować 
pierwszą połowę meczu. Przed 
przerwą brakowało dużej liczby 
strzałów, ale bliżej wyjścia na 
prowadzenie byli Niebiesko-
-Czerwoni. Po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego walkę o górną 
piłkę wygrał Patryk Dziczek, 
ale piłka po jego strzale tra-
fiła w słupek. Po stronie Legii 
celnym uderzeniem popisał 
się Tomáš  Pekhart, ale w tej 
sytuacji František Plach dobrze 
interweniował.

W drugiej połowie sytuacja 
na murawie nie uległa zmia-
nie. Gra toczyła się głównie 
w środkowej strefie boiska, 
było dużo walki i mało klarow-
nych sytuacji. Gościom udało 
się wyjść na prowadzenie w 76. 
minucie gry za sprawą Josué, 
który wykorzystał rzut karny. 
Niebiesko-Czerwoni dążyli do 
wyrównania, ale ostatecznie 
im się to nie udało.

– Za nami trudny mecz, 
w którym było dużo walki 

i boiskowego przepychania. 
Przez większą część spotkania 
udawało nam się przeciwsta-
wiać faworytowi, ale zadecy-
dowała jedna sytuacja i rzut 
karny. Obie drużyny stworzyły 
sobie podobną liczbę okazji, 
te najbardziej stuprocentowe 
miał Kamil Wilczek. Żal, że nie 
mamy punktów – skomento-
wał po meczu Aleksandar 
Vuković, trener Niebiesko-
-Czerwonych.

Dobra wiadomość dla miłośników gier tereno-
wych. Już w marcu odbędzie się kolejna edycja 
PoWInO, czyli Popołudniowo-Wieczornej Impre-
zy na Orientację organizowanej przez Gliwicki 
Klub Terenoznawczy Cyrkino. Zagrać może każ-
dy. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują 
wcześniejsze zapisy.
W czwartek, 9 marca, o godz. 
17.00 na terenie dzielnicy Poli-
technika wystartuje kolejna edy-
cja Popołudniowo-Wieczornych 
Imprez na Orientację – w skrócie 
PoWInO. Centrum zawodów 
zlokalizowane będzie w hali 
sportowej OSiR Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Akademickiej 25. 
W zawodach może wziąć udział 
każdy – indywidualnie lub w ze-
spole, niezależnie od wieku czy 
znajomości zasad gry.

Przed startem każdy z zawod-
ników otrzyma własną mapę. 
Niezbędna będzie też latarka, 
którą uczestnicy powinni zabrać 
z domu.

Gracze będą mogli wybrać jeden 
z czterech poziomów trudności: 
A (najtrudniejszy), B (średni), C 
(najłatwiejszy) lub R (rodzinny). 
Osoby, które wezmą udział w bie-
gu po raz pierwszy i nie znają 
jego zasad, będą mogły liczyć na 
pomoc ze strony organizatorów.

Aby wziąć udział w marcowej 
edycji imprezy, należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie cyrkino.gliwice.pttk.pl 
(Aktualności – POPOŁUDNIOWO-
-WIECZORNA INO – Zgłoszenia). 
Impreza została objęta patrona-
tem Prezydenta Miasta Gliwice, 
Adama Neumanna. (ml)

Kolejny sukces gliwickich szermierzy. Zawodniczka Piasta Gliwice 
– Oliwia Janeczek – stanęła na podium IX międzynarodowego 
turnieju Pucharu Europy Kadetów w szpadzie „Trofeum Smoka 
Wawelskiego”. W weekend 11–12 lutego w Hali Widowiskowo-
-Sportowej Suche Stawy w Krakowie rywalizowało 446 szpa-
dzistów i szpadzistek z 30 krajów świata.
Puchar Europy Kadetów to 
najważniejsze w tej kategorii 
wiekowej cykliczne wydarzenie 
na naszym kontynencie. Jego 
organizatorem jest działający 
od 1910 roku Krakowski Klub 
Szermierzy. Ze względu na rangę 
imprezy, prawo startu – w przeci-
wieństwie do Mistrzostw Europy 
– mają nie tylko ekipy ze Starego 
Kontynentu. Ze względu na dużą 
liczbę startujących zawody zaczy-
nają się już o godz. 9.00,  a kończą 
ok. godz. 19.00.

W tym roku najlepsza wśród 
zawodniczek okazała się szpa-

dzistka Piasta Gliwice – Oliwia 
Janeczek. Podopieczna Piotra 
Markowicza to aktualna mi-
strzyni Polski w tej kategorii 
wiekowej. W październiku 
ubiegłego roku zajęła ósme 
miejsce w zawodach Pucharu 
Europy U-17.

W formie była także druga z re-
prezentantek Piasta – Marysia 
Szczurowska, która stanęła na 
17. miejscu podium. Pozostałe 
zawodniczki gliwickiego klubu 
zajęły odpowiednio: Magda 
Ratyna – 27. miejsce, Paulina 
Ostrowska – 28. miejsce, We-

ronika Kozdęba – 39. miejsce, 
Wiktoria Jędrzejec – 105. miej-
sce, Kamila Gusta – 125. miejsce 
i Michalina Szymczyk – 126. 
miejsce.

Wśród chłopców najwyżej z za-
wodników Piasta Gliwice dotarł 
Błażej Kurowski, który zakończył 
turniej na 46. lokacie.

Zarówno Oliwii, jak i pozostałym 
gliwickim szpadzistkom i szpa-
dzistom serdecznie gratulujemy 
kolejnego sukcesu!

 (ml/piast.gliwice.pl)
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http://cyrkino.gliwice.pttk.pl/
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#ZIELONEGLIWICE

Smog od lat jest na celowniku Gliwic. 
Warte dziesiątki milionów złotych kom-
pleksowe działania na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji przynoszą jednak efekty. 
Jakość gliwickiego powietrza poprawia 
się – choć z pewnością w tej ważnej kwe-
stii wiele jest jeszcze do zrobienia. Oto 
propozycja miasta.

CZYSTE POWIETRZE  
NAD GLIWICAMI  
– ZASADY

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ  
O DOTACJĘ?

Każdy właściciel, współwłaściciel 
lub użytkownik wieczysty budynku 
jednorodzinnego w Gliwicach (spełnia-
jącego zasadę minimalnego standardu 
efektywności energetycznej, posiada-
jącego pozwolenie budowlane wydane 
po 15.12.2002 r.), który posiada i chce 
zlikwidować:
 źródło ciepła na paliwo stałe klasy 3 

według normy PN-EN 303 – 5:2012,
 źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 

według normy PN-EN 303-5:2012,
 urządzenie bezklasowe,
służące jako podstawowe źródło ciepła 
w budynku jednorodzinnym.

NA CO?

Dofinansowanie można uzyskać na 
likwidację wymienionego wyżej nieeko-
logicznego źródła ogrzewania i zastąpie-
nie go ciepłem systemowym poprzez 
przyłączenie budynku do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłą-
czenie nie jest uzasadnione ekonomicznie 
do końca 2023 roku, należy zainstalować 
ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny 
kocioł gazowy, pompę ciepła powietrze 
– woda lub powietrze – powietrze bądź 
gruntową pompę ciepła.

UWAGA! Inwestycje będą mogły się 
rozpocząć dopiero po zawarciu umowy 
mieszkańca z miastem. Zakończenie 
i rozliczenie musi nastąpić do 30 czerw-
ca 2023 roku.

ILE MOŻNA  
ZYSKAĆ?

 do 13,5 tys. zł (maksymalnie 90% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji) 
w przypadku montażu: węzła cieplne-
go wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elek-
trycznego wykorzystującego energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej 
lub kotła gazowego;

 do 27 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji) w przy-
padku montażu pompy ciepła powietrze 
– woda lub powietrze – powietrze do 
ogrzewania budynku;

 do 36 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji) w przy-
padku montażu gruntowej pompy 
ciepła do ogrzewania budynku.

Zasadniczo wnioskodawca może 
łączyć dotację z innymi środkami 
z zastrzeżeniem, że łączne dofi-
nansowanie nie może przekro-
czyć 100% poniesionych kosztów 
inwestycji, ALE nie może łączyć 
tej dotacji z dotacjami budżeto-
wymi miasta do zmiany syste-
mów grzewczych czy OZE!

KIEDY RUSZA  
NABÓR?

23 lutego o godz. 8.30.

DO KIEDY SIĘ  
ZGŁASZAĆ?

Do 30 kwietnia  
do godz. 23.59.

Listy podstawowa i rezerwowa zakwalifi-
kowanych do programu zostaną ogłoszo-
ne do 45 dni od dnia zakończenia naboru.

JAKIE DOKUMENTY  
ZŁOŻYĆ?

Wniosek o udział w projekcie wraz z za-
łącznikami dostępne są pod adresem 
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/. 

JAK ZŁOŻYĆ  
WNIOSEK?

 w wersji elektronicznej: www.
niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek  
(Uwaga! Dodatkowo po złożeniu 
wniosku w wersji elektronicznej każdy 
mieszkaniec otrzyma powiadomienie 
na podany adres e-mail, ze wskaza-
niem adresu do wysyłki podpisanego, 
wydrukowanego wniosku wraz z za-
łącznikami – pocztą lub za pomocą 
platformy ePUAP). 

 warunkowo – gdy nie ma możliwości 
złożenia wniosku w wersji elektronicz-
nej – tylko w wersji papierowej – na 
adres wskazany w ogłoszeniu o naborze 
dostępnym na stronie https://www.
niskaemisja.pl/gliwice/ lub na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub 
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
data wpływu rejestrowana jest zgodnie 
z datą nadania wniosku. Na wysłanie 
dokumentów mieszkaniec ma 7 dni 
kalendarzowych od złożenia 
wniosku, liczy się data 
nadania (stempla 

pocztowego). Dokumenty należy prze-
słać w zamkniętej kopercie opatrzonej 
opisem: „Nabór „Czyste powietrze 
nad Gliwicami – wymiana indywi-
dualnych źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych”, nu-
mer wniosku”. 

Po zarejestrowaniu wniosku mieszkaniec 
otrzyma powiadomienie o nadaniu nu-
meru wniosku na wskazany adres e-mail 
lub wiadomość SMS na podany numer 
telefonu (jeśli we wniosku nie zostanie 
podany adres e-mail do korespondencji) 
lub pismo o zarejestrowaniu wniosku 
(jeśli we wniosku nie zostanie podany ad-
res e-mail do korespondencji oraz numer 
telefonu komórkowego).

O CZYM  
PAMIĘTAĆ?

 można złożyć jeden wniosek, dotyczą-
cy jednego jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego,

 zalecane jest złożenie wniosku w wersji 
elektronicznej,

 po złożeniu wniosku nie będzie możli-
wości zmiany zakresu inwestycji,

 w ramach projektu wymianie podlegają 
jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą 
kwalifikowane inwestycje w budynkach, 
w których likwidowany będzie inny  
rodzaj źródła ogrzewania,
 wniosek, który nie spełni kryte-

rium formalnego nie bę-
dzie podlegał ocenie. 

(kik)
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Infolinia operatora programu dla mieszkańców: 
 tel. 721-747-447, e-mail: gliwice@niskaemisja.pl

 Punkt Obsługi Uczestników Projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, parter, hol główny, czynny w poniedziałki w godz. 11.30–15.30  

i w czwartki w godz. 8.30–12.30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

WIĘCEJ  
INFORMACJI:

Dołącz, skorzystaj,  Dołącz, skorzystaj,  
miej lepsze powietrze!miej lepsze powietrze!
Nawet 36 tys. zł wsparcia jest do zdobycia 
w drugim naborze uzupełniającym miejskiego 
programu dotacyjnego „Czyste powietrze nad 
Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych” realizowanego w ramach unijnego 
konkursu. Dofinansowanie jest przeznaczone 
dla właścicieli, współwłaścicieli i użytkowni-
ków wieczystych budynków jednorodzinnych 
w Gliwicach, którzy zdecydują się zastąpić 
nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem 
z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to tech-
nicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione 
ekonomicznie) – ogrzewaniem gazowym, 
elektrycznym lub pompą ciepła. Nabór rusza 
23 lutego i potrwa do 30 kwietnia.

https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
http://www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
http://www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
mailto:gliwice%40niskaemisja.pl?subject=
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ARENA GLIWICE

Koncert dla Pokoju

Teatr dla małych i dużych

Silesia Fishing – jest już  
data kolejnej edycji Kolejny już raz Fundacja Eugeniusz & Friends śpieszy 

z humanitarną pomocą dotkniętej wojną Ukrainie. Tym 
razem data wybrana została nieprzypadkowo. 24 lute-
go, w pierwszą rocznicę napaści Rosji na ten wolny kraj, 
wolontariusze fundacji organizują wielkie wydarzenie! 
Zbiórce darów mieszkańców Gliwic i okolic dla miasta 
Pawłograd towarzyszyć będzie charytatywny koncert.
– W najbliższy piątek o godz. 17.00 przed 
Areną Gliwice będziemy zbierać śpiwory 
i koce, ogrzewacze, środki higieny osobistej 
oraz żywność z długim terminem przydat-
ności do spożycia, a także słodycze dla 
dzieci – informuje Eugeniusz Bienia, prezes 
Fundacji Eugeniusz & Friends. Równolegle 
w niemieckim Eppingen, blisko którego 
mieszka  gliwiczanin, rozpocznie się sio-
strzana zbiórka.

W trakcie czterogodzinnej imprezy na sce-
nie przed Areną Gliwice usłyszymy KSW  
4 Blues, Honky Tonk, W Sam Raz oraz Chór 
Diaspory Ukraińskiej w Gliwicach.

To dla ducha, dla ciała zaś otwarty będzie 
gorący bufet. – Rozstawimy też skarbonki 
dla tych z Państwa, którzy zechcą wes-

przeć inicjatywę finansowo – podkreśla 
Eugeniusz Bienia. Zebrane dary zostaną 
przewiezione na Ukrainę przez firmę 
transportową NIKA TRANS.

Organizatorami i partnerami akcji są: Fun-
dacja Eugeniusz & Friends, Arena Gliwice, 
Politechnika Śląska, szkoły z Gliwic i powiatu 
gliwickiego, „Eppingen ist bunt” oraz „Ukra-
ine Hilfe Kleingartach”, a także Zespół Szkół 
Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dą-
browskiej w Chorzowie, ukraińsko-polska 
grupa inicjatywna Punktu Pomocy Ukrainie 
i Gliwicka Diaspora Ukraińska.

Czekamy na Was! Powiedzcie znajomym! 
Razem zrobimy więcej! Dziękujemy!

 (ARENA GLIWICE)

Gdyby nie było Lufcika na korbkę, ktoś musiał-
by go wymyśleć! Zgrany kolektyw artystów, 
którzy niejedną bajkę już opowiadali i z nie-
jednej sceny porwali dzieci do beztroskiej 
zabawy, już na początku marca rozpocznie 
cykl spektakli w Arenie Gliwice.
 – Teatr dla dzieci może być wspa-
niałym wprowadzeniem w świat 
sztuki i kultury, rozwija umiejęt-
ności literackie, uczy krytycznego 
myślenia, buduje umiejętność 
skupienia uwagi. Ma też funkcje 
nieco podobne do bajkoterapii – 
pomaga oswoić pewne dziecięce 
straszki i stworzyć wspólnotę 
doświadczenia – mówi Agnieszka 
Batóg, dyrektor artystyczna teatru 
Lufcik na Korbkę, prezeska Fundacji 
W to mi graj. 

Spotkania z Lufcikiem odbędą się 
5 marca, 16 kwietnia, 21 maja 
i 4 czerwca.  – Przygotowaliśmy 
wachlarz propozycji scenicznych:  
będzie trochę cyrku i baletu 
w lufcikowym spektaklu o Utop-
cu, zadziwienie pięknem świata 
w najnowszym „Boso”, skiero-
wanym do najmniejszych dzieci, 

nieco zabawnego mędrkowania, 
wspólnego śpiewania i latające 
psy w „Sokratesie w piaskowni-
cy”, przyjazne muchy i leniwy kot 
Ryś z ekologicznymi problemami, 
a także podróż z górki na pazurki 
przez najwspanialsze polskie baj-
ki, którą odbędziemy wspólnie 
z okazji Dnia Dziecka – wylicza 
Agnieszka Batóg. – Tak się dobrze 
składa, że patronem roku 2023 
jest Aleksander Fredro. Ten naj-
weselszy z polskich romantyków 
od lat bawi pokolenia dzieci za 
sprawą swych bajek. Mamy na-
dzieję pójść jego śladami podczas 
niedzielnych Poranków Teatral-
nych. Chcemy też uwrażliwić 
najmłodszego widza na tematy 
związane z przyjaźnią, tolerancją, 
ciekawością, a nawet dbaniem 
o planetę – dodaje dyrektor ar-
tystyczna Lufcika. 

Spektakle Lufcika są tym dla 
gliwiczan cenniejsze, że część 
kolektywu pochodzi z nasze-
go miasta. – Zaprosiliśmy do 
tego przedsięwzięcia także 
rewelacyjne teatry z całej 

Polski. Piękne scenografie 
i kostiumy, świetna muzyka, 
dopracowane lalki – każdy ze 
spektakli ma nasz „znak jako-
ści” – zarzeka się Agnieszka 
Batóg i dodaje: – Jeśli Poranki 

Teatralne spotkają się z cie-
płym przyjęciem, to chcieliby-
śmy kontynuować spotkania 
także jesienią i zimą…

 (ARENA GLIWICE)

Pierwsza gliwicka edycja targów Silesia Fishing ścią-
gnęła prawdziwe tłumy. Tylko w ciągu trzech godzin 
od otwarcia wydarzenie odwiedziło ponad 2500 osób. 
Później ludzi wcale nie było mniej…
– Po pandemii wieszczono koniec branży 
targowej, a okazało się, że ma się ona 
świetnie i że jest coraz większe zaintereso-
wanie różnymi formatami, które pojawiają 
się na rynku. My chcieliśmy wprowadzić 
nową jakość w formacie wędkarskim i to 
bez wątpienia udało się zrobić – mówi Ka-
mil Garbala, koordynator ds. współpracy 
z Miastem Gliwice w Arena Operator 
i pomysłodawca wydarzenia.

W Polsce nie ma zbyt wielu wydarzeń tego 
rodzaju, co z pewnością przełożyło się na 
zainteresowanie. Sukces targów Silesia 
Fishing spowodował, że od razu po ich 
zakończeniu wyznaczono datę kolejnej 

edycji – na 2 i 3 marca 2024 roku. Jak za-
powiadają organizatorzy, tym razem targi 
odbywać się będą na Dużej Arenie, gdzie 
będzie można pomieścić większą liczbę 
wystawców.

– Mamy pełne przekonanie, że będzie 
to impreza, która na stałe wpisze się 
w kalendarz wydarzeń organizowanych 
przez Arenę Gliwice – zapewnia Garbala. 
I dodaje, że przyszłoroczne targi, podob-
nie jak te minione, skupią się przede 
wszystkim na wędkarstwie karpiowym 
i feederowym.

 (ARENA GLIWICE)
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości Skarbu Państwa

25 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą 
wieczystą nr GL1G/00121547/7, oznaczonej jako działka nr 128, obręb Kuźnica, 
położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Wadium: 691 353,00 zł
Minimalne postąpienie: 69 140,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Działka nr 128, obręb Kuźnica, została przeznaczo-
na do zbycia w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta 
Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu 
administracji rządowej nr PM-5895/2022 z 9 maja 
2022 r. i wykazu nr 12/SP/2022 stanowiącego 
załącznik do zarządzenia PM-5895/2022 oraz 
na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego 
nr 119/22 z 13 kwietnia 2022 r.
Termin wniesienia wadium: 18 kwietnia  
2023 r. (o możliwości uczestnictwa w przetar-
gu decyduje data uznania rachunku Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach).
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa,  
tel. 32/338-64-23. 

* Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia 
epidemicznego zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie inter-
netowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłosze-
nia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę prze-
targową będą wpuszczane jedynie osoby licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213 
z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres 
co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wska-
zując, w jaki sposób, przy użyciu tych środ-
ków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.

Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie 

zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 

w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl)

Wyciągi z ogłoszeń  
– pełna treść ogłoszeń 

dostępna jest na  
bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej  

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
– zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali  
i fotografiami). Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu udziela Zakład  

Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

 o godz. 9.00 rozpocznie się IV ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 
I usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA 
STAREGO 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC, 8 korytarzy
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1450, 1460/2 o łącznej 
powierzchni 1465 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 684 200,00 zł
WADIUM: 34 300,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się III ustny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 
usytuowanego w budynku przy ul. CHUDOBY 6 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, łazienka z WC, kuchnia, 2 
pomieszczenia gospodarcze
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 6, 6A, działki nr 84, 
85, 86 o łącznej powierzchni 790 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00033185/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 579 800,00 zł
WADIUM: 29 000,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się III ustny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 
usytuowanego w budynku przy ul. ZIEMOWITA 7 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia pomocnicze, 
łazienka z wc, przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1502, 1503, 1504 o łącznej 
powierzchni 1432 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031777/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 502 500,00 zł
WADIUM: 25 200,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

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 Szobiszowi-
ce, zapisane w KW nr GL1G/00019250/0; nr 20 o pow. 
0,0230 ha, obręb Szobiszowice, nr 1819 o pow. 0,0018 ha, 
obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr GL1G/00019251/7; 
położone w Gliwicach przy ul. Darz Bór, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 8 marca 2023 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 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, 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: 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 Szobiszowi-
ce, zapisane w KW nr GL1G/00032993/7; nr 29 o pow. 
0,0178 ha, obręb Szobiszowice, 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, zapi-
saną 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 Gospodarki 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, 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: 28 188,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2023 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• kompleksu nieruchomości, położonego w Gliwicach przy 

ul. Kozielskiej, obejmującego niezabudowane działki  
nr 141, 146 i 1255, obręb Stare Gliwice, zapisane 
w księdze wieczystej nr GL1G/00022026/5 oraz działkę  
nr 1254, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00023961/8. Łączna powierzchnia przedmioto-
wego kompleksu nieruchomości wynosi 0,1268 ha. 

Termin przetargu: 5 kwietnia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 492 400,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 
z późn. zm.).
Wadium: 49 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 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 komunika-
ty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 25/2023 do 22 lutego 2023 r.,
• nr 28/2023 do 24 lutego 2023 r.,
• nr 26–27/2023 do 28 lutego 2023 r.,
• nr 22/2023 do 1 marca 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:  
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomo-
ści 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 zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 31/2023 do 6 marca 2023 r.,
• wykaz nr 32/2023 do 6 marca 2023 r.,
• wykaz nr 33/2023 do 6 marca 2023 r.

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

-------------------------------------------------------------------------------------
1. 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.

--------------------------------------------------------------------------------------
2. 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

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

-------------------------------------------------------------------------------------
1. II 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: 15 marca 2023 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3700,00 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 

przetargu z publikacją ogłoszenia 
organizowanego wg procedur 

określonych Regulaminem  
PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

budowę kompaktowych 
stacji wymienników ciepła 
zlokalizowanych na terenie 

miasta Gliwice.
Termin składania ofert:  

27 lutego 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

27 lutego 2023 r. o godz. 11.01
Pełna treść jest dostępna na 

www.pec.gliwice.pl

KOMUNIKATY

OFERTA PRACY

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej  

w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu miasta Gliwice (uchwała 
Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/755/2022  
z 12 maja 2022 r.) od 1 do 28 lutego 2023 r. 
zostanie przeprowadzona aktualizacja wnio-
sków osób ubiegających się o wynajęcie 
mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają 
się o wynajęcie mieszkania do remontu (do-
tyczy WYŁĄCZNIE osób, które złożyły wnio-
ski do 31 grudnia 2005 r.), do dokonania 
obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzają-
cego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie 
mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych obowią-
zujące w roku 2023 dostępne będą:
• w holu Zakładu Gospodarki Mieszkanio-

wej, 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 Za-
kładu 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.

nabór nr KD.2111.1.2023.MZUK-1

nabór na stanowisko dyrektora  
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków dyrektora, 
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
3 marca 2023 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu 
oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMISKARBU PAŃSTWA,
działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

DOMOWE OBIADY
Warsztaty szkolne 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach przy  

ul. Kozielskiej 1 oferują 
świeże, domowe obiady. 
Prowadzimy sprzedaż od 
poniedziałku do piątku 

w godz. od 12.30 do 
15.00. Koszt pełnego 

zestawu dwudaniowego 
wynosi 20 zł. Wjazd 

na szkolny parking od 
ul. Daszyńskiego (za 

kościołem). Zapraszamy.
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WARTO WIEDZIEĆ

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj 
go do kontenera! Ruszają zbiórki elektrośmieci 2023. Będą prowadzone sukcesywnie przez cały rok 
we wszystkich gliwickich dzielnicach. Pierwsza odbędzie się 4 marca.
Zepsute lub przestarzałe pralki, telewizory, 
elektroniczne urządzenia i gadżety, zużyty 
sprzęt oświetleniowy – to nie tylko zalegające 
w naszych mieszkaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie należy wrzucać do 
pojemników na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej 199 albo przynieść do specjalnie 

oznakowanego samochodu, który w wybrane 
soboty będzie stał zaparkowany w kolejnych 
gliwickich dzielnicach. Sprzęt musi zawierać 
elementy elektryczne lub elektroniczne. Te-
goroczne zbiórki elektrośmieci przeprowadzi 
firma Remondis Gliwice sp. z o.o.

Uwaga! Elektroodpady należy dostarczać 
na miejsce zbiórki w określonych w har-

monogramie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów jest zabro-
nione! 

Odpady będą przyjmowane wyłącznie 
w obecności pracowników firmy od-
bierającej, tak aby nie dochodziło do 
zaśmiecania terenu, na którym zbiórka 
jest organizowana.  (mf)

ZBIÓRKA  ZBIÓRKA  
ELEKTROŚMIECIELEKTROŚMIECI

2
0
2
3

HARMONOGRAM ZBIÓREK  
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W 2023 ROKU

DATA GODZ. MIEJSCE

4 marca
10.00-12.00

12.30-14.30 

ŁABĘDY, ul. Radosna (parking przy 
kościele)
OSTROPA, ul. Daszyńskiego (przy 
kościele)

18 marca
10.00-12.00

12.30-14.30

SZOBISZOWICE, ul. Sztabu  
Powstańczego 27 (parking)
BOJKÓW, ul. Rolników (przy kościele)

1 kwietnia
10.00-12.00

12.30-14.30 

WOJSKA POLSKIEGO, ul. Ordona 
(parking)
LIGOTA ZABRSKA, ul. Pocztowa (przy 
szkole)

15 kwietnia

10.00-12.00

12.30-14.30

TRYNEK, ul. Młodych Patriotów  
(parking przy wjeździe na osiedle)
OBROŃCÓW POKOJU, ul. 
Paderewskiego  
(parking samochodowy)

29 kwietnia
10.00-12.00

12.30-14.30

KOPERNIKA, ul. Kopernika  
(przy pawilonie handlowym)
ŻERNIKI, ul. Żernicka (przy kościele)

13 maja
10.00-12.00

12.30-14.30 

SOŚNICA, ul. Przedwiośnie  
(przy szkole)
ŁABĘDY, ul. Staromiejska  
(przy szkole)

27 maja
10.00-12.00

12.30-14.30 

ŚRÓDMIEŚCIE, pl. Piłsudskiego 
(parking samochodowy)
CZECHOWICE, ul. Nad Łąkami/ 
ul. Toszecka

3 czerwca
10.00-12.00

12.30-14.30 

WÓJTOWA WIEŚ, ul. Głowackiego  
(przy kościele)
ZATORZE, ul. Okrzei (parking przy 
GCE)

17 czerwca
10.00-12.00

12.30-14.30

SIKORNIK, ul. Pliszki (parking przy 
kościele)
STARE GLIWICE, ul. Rubinowa 
(parking przy sklepie Biedronka)

1 lipca
10.00-12.00

12.30-14.30 

BRZEZINKA, ul. Zamojska (parking  
przy kościele)
SOŚNICA, ul. Korczoka (parking  
przy kościele)

DATA GODZ. MIEJSCE

15 lipca
10.00-12.00

12.30-14.30

WOJSKA POLSKIEGO, ul. Ordona  
(parking samochodowy)
LIGOTA ZABRSKA, ul. Pocztowa  
(przy szkole)

29 lipca
10.00-12.00

12.30-14.30

SZOBISZOWICE, ul. Batalionu  
Kosynierów 1-7 (parking)
BOJKÓW, ul. Rolników (przy kościele)

12 sierpnia
10.00-12.00

12.30-14.30

ŁABĘDY, ul. Literatów (przy placu 
zabaw)
OSTROPA, ul. Daszyńskiego  
(przy kościele)

26 sierpnia

10.00-12.00

12.30-14.30

TRYNEK, ul. Młodych Patriotów  
(parking przy wjeździe na osiedle) 
OBROŃCÓW POKOJU, ul. 
Paderewskiego (parking 
samochodowy)

9 września 10.00-12.00
12.30-14.30

KOPERNIKA (przy Sanktuarium)
ŻERNIKI, ul. Żernicka (przy kościele)

23 września
10.00-12.00

12.30-14.30

SOŚNICA, ul. Przedwiośnie (przy 
szkole)
ŁABĘDY, ul. Staromiejska  
(parking przy szkole)

7 października

10.00-12.00

12.30-14.30

ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Ziemowita  
(parking przy katedrze)
WILCZE GARDŁO, parking na 
skwerze  
ul. Traktorzystów/ul. Astrów

21 października
10.00-12.00

12.30-14.30

WÓJTOWA WIEŚ, ul. Głowackiego  
(przy kościele)
ZATORZE, ul. Okrzei (parking przy 
GCE)

4 listopada
10.00-12.00

12.30-14.30

SIKORNIK, ul. Pliszki (parking przy 
kościele)
STARE GLIWICE, ul. Rubinowa 
(parking przy sklepie Biedronka)

18 listopada
10.00-12.00

12.30-14.30

BRZEZINKA, ul. Zamojska (przy 
kościele)
ŚRÓDMIEŚCIE, pl. Piłsudskiego  
(parking samochodowy)

Informacje o wszystkich te-
renowych punktach odbioru 
i godzinach przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu. 

https://segreguj.gliwice.eu/

