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AKTUALNOŚCI

Czy wiesz, że posiadając profil zaufany, możesz bez konieczności 
przychodzenia do urzędu zgłosić zmianę adresu do korespondencji 
lub zgłosić zmianę adresu zamieszkania?
Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego możesz złożyć przez Internet. 
Wystarczy, że wejdziesz na stronę epuap.gov.pl i wpiszesz w wyszukiwarce: zmiana 
adresu do korespondencji lub zamieszkania.

Do potwierdzenia tożsamości potrzebne będą:
 profil zaufany (konto można założyć na  

epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil) lub
 certyfikat kwalifikowany lub
 e-dowód. (UM)

Zmiana adresu – złóż wniosek online

Ingres nowego biskupa gliwickiego
W sobotę 11 marca odbędą się święcenia biskupie ks. prałata Sławomira Odera oraz jego ingres do gli-
wickiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godz. 12.00.
W dniu ingresu (11 marca) nie-
dostępne dla mieszkańców będą 
miejsca postojowe miejskiej 
strefy parkowania wzdłuż ul. ks. 
Ziemowita (od strony siedziby Ca-
ritasu Diecezji Gliwickiej), a także 
wybrane parkingi – przy ul. ks. 
Ziemowita 3 oraz przy siedzibach 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
i Starostwa Powiatowego. Ogra-
niczona zostanie też możliwość 
parkowania w ciągu ul. Krzywo-
ustego. Szczegóły: www.diecezja.
gliwice.pl. UWAGA! Decyzją Policji, 
w zależności od rozwoju sytuacji 
w terenie w dniu uroczystości, 
możliwe będzie również wyłą-
czenie z ruchu ul. ks. Ziemowita 
na odcinku od ul. Królowej Bony 
do ul. Górnych Wałów.

Dzień wcześniej (10 marca) 
w kościele pw. Chrystusa Kró-

la (ul. Okrzei 31) odbędzie się 
modlitewne czuwanie w inten-
cji nowego biskupa gliwickie-
go, adresowane zwłaszcza do 
młodzieży i przedstawicieli ru-
chów i stowarzyszeń. Początek:  
godz. 19.30.

Ks. prałat Sławomir Oder urodził 
się 7 sierpnia 1960 r. w Chełmży 
na terenie ówczesnej diecezji 
pelplińskiej. Po uzyskaniu tytułu 
magistra ekonomii na Uniwer-
sytecie Gdańskim studiował fi-
lozofię w Wyższym Seminarium 

Duchownym w Pelplinie oraz 
teologię w Papieskim Seminarium 
Rzymskim i na Papieskim Uniwer-
sytecie Laterańskim. Święcenia ka-
płańskie otrzymał 14 maja 1989 r. 
w diecezji pelplińskiej, a w 1992 r.  
został inkardynowany do nowo 
utworzonej diecezji toruńskiej.

Ks. Oder odbył studia doktoranckie 
w latach 1989–1993 na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim. 
Następnie w latach 1992–1995 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Biura Prawnego Wikariatu Rzymu 
(WRz), a przez kolejne trzy lata 
kanclerza Trybunału Apelacyjnego 
WRz. Podczas pobytu w Rzymie był 
rektorem kościoła Niepokalanego 
Poczęcia NMP i św. Benedykta 
Józefa Fabre. W 2001 r. otrzymał 
tytuł prałata papieskiego. W latach 
2002–2013 był przewodniczącym 

Trybunału Apelacyjnego Wikaria-
tu Rzymu, a w latach 2013–2019 
wikariuszem sądowym Trybunału 
Zwyczajnego WRz. Opinii publicz-
nej dał się poznać szerzej jako tzw. 
postulator w procesie beatyfika-
cyjnym i kanonizacyjnym św. Jana 
Pawła II. W 2020 r. powierzono mu 
funkcję postulatora sprawy beaty-
fikacyjnej Karola i Emilii Wojtyłów.

W 2019 r. powrócił do ma-
cierzystej diecezji w Toruniu, 
w której powierzono mu funkcję 
diecezjalnego ojca duchownego 
kapłanów i sędziego w miejsco-
wym sądzie kościelnym. W 2021 
roku został ustanowiony kano-
nikiem gremialnym kapituły ka-
tedralnej toruńskiej. 28 stycznia 
2023 roku papież Franciszek 
mianował go biskupem diece-
zjalnym Diecezji Gliwickiej.  (kik)

Nowi przewoźnicy w Centrum Przesiadkowym
Lista prywatnych przewoźników autokarowych obsługujących Centrum Przesiadkowe w Gliwicach po-
większyła się. Z początkiem marca do ich grona dołączył Flixbus.
Pierwsza uruchomiona przez 
Flixbus linia autokarowa obej-
mująca przystanek w gliwickim 
Centrum Przesiadkowym (stano-
wisko 19) jeździ w wybrane dni 
na trasie Zakopane – Kołobrzeg. 
Poranny kurs do Zakopanego 
(o godz. 4.40, przez Zabrze, 
Katowice, Kraków, Nowy Targ, 
Białkę Tatrzańską, Bukowinę 
Tatrzańską) jest obsługiwany od 
czwartku do poniedziałku. Do 
Kołobrzegu natomiast autokar 
Flixbusa wyrusza z Centrum 
Przesiadkowego od piątku do 
wtorku, w porze nocnej (godz. 
1.40). Trasa wiedzie z CP Gliwice 
przez: Wrocław, Leszno, Poznań, 

Piłę, Jastrowie, Szczecinek, Ko-
szalin, Mielno i Ustronie Morskie.

Przypomnijmy, że z nowego 
Centrum Przesiadkowego przy 

ul. Składowej, zlokalizowanego 
po północnej stronie gliwickie-

go dworca PKP, można od kilku 
tygodni jechać liniami autoka-
rowymi do Krakowa, Wrocła-
wia, Rzeszowa czy Ustrzyk Dol-
nych. Trasy obsługują prywatni 
przewoźnicy: Inter (stanowi-
sko 21) i Neobus (stanowisko 
23). W lutym przystanek na 
terenie gliwickiego Centrum 
Przesiadkowego otworzył rów-
nież Sindbad (stanowisko 22), 
oferujący podróżnym kursy do 
Austrii, Niemiec, Belgii, Holan-
dii, Luksemburga, Szwajcarii, 
Francji, Hiszpanii, Wielkiej Bry-
tanii, Włoch, Ukrainy, Szwecji 
i Norwegii. 
 (kik)
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W zabytkowym kompleksie Radiostacji Gliwice ma powstać jeden z najważniejszych w kraju 
ośrodków muzealno-edukacyjnych związanych z II wojną światową. Warunkiem jest pozyskanie 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Dobiegają już końca prace projektowe związane 
z modernizacją obiektu i tworzeniem nowoczesnej wystawy. Równocześnie podejmowane są 
starania o wpisanie Radiostacji na światową listę UNESCO.
Radiostacja Gliwice to najbar-
dziej rozpoznawalny zabytek Gli-
wic i miejsce wyjątkowe w skali 
światowej. Zbudowana w latach 
trzydziestych minionego wieku 
drewniana wieża antenowa jest 
najwyższym tego typu obiektem 
w Europie. Zachowała się wraz 
z kompleksem trzech budyn-
ków zaplecza, w tym z częścią 
oryginalnego wyposażenia. 
Funkcjonuje tu obecnie niewielki 
oddział Muzeum w Gliwicach, 
który ma przejść gruntowną 
metamorfozę.

– Wydarzenia, które rozegrały 
się 31 sierpnia 1939 roku w Ra-
diostacji Gliwice, wówczas Sen-
der Gleiwitz – łącznie z kilkoma 
innymi tego rodzaju incydentami 
na przygranicznych obszarach 
Rzeczpospolitej Polskiej i III 
Rzeszy – posłużyły hitlerowskim 
Niemcom za pretekst do rozpę-
tania II wojny światowej. Za-
mordowany podczas Prowokacji 
Gliwickiej Franz Honiok: Ślązak, 
powstaniec śląski, katolik, dzia-
łacz Związku Polaków w Niem-
czech, był pierwszą ofiarą tej 
katastrofy, symbolem milionów 
istnień ludzkich pochłoniętych 
przez wojenną hekatombę –
przypomina Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Gliwicka Radiostacja jest 
wpisana na listę Pomników 
Historii, na której znajdują 
się obiekty o szczególnych 
wartościach materialnych 
i niematerialnych dla 
dziedzictwa kulturowego 
Polski. Leży również na 
Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego, 
który jest częścią Europej-
skiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego. Obecnie 
prowadzone są starania 
o umieszczenie jej na tzw. 
narodowej liście informa-
cyjnej, co stanowi pierwszy 
krok do wpisania zabytku 
na światową listę UNESCO.

W tym wyjątkowym miejscu 
powstać może jeden z ważniej-
szych w kraju ośrodków muze-
alno-edukacyjnych tematycznie 

związanych z II wojną światową, 
ale odwołujący się także do 
współczesności. – Zwrócimy 
szczególną uwagę na katastro-
falne w skutkach decyzje natury 
politycznej, na wykorzystywanie 
mediów do dezinformowania 
i manipulowania społeczeństwa-
mi, na kłamstwo historyczne, na 
skutki zacierania granicy między 
dobrem a złem. W Gliwicach, 
w sierpniu 1939 r. niemieckie 
służby specjalne przeprowadziły 
akcję, w trakcie której bodaj po 
raz pierwszy w dziejach wyko-
rzystano nowoczesne media 
celem wpuszczenia w przestrzeń 
publiczną fałszywej informacji 
mającej usprawiedliwić prowa-
dzenie wojny – mówi Grzegorz 
Krawczyk.

Prace nad scenariuszem nowej 
ekspozycji, poprzedzone licznymi 
kwerendami w Polsce i za grani-
cą, oraz nadzór nad jego przeło-
żeniem na projekt wykonawczy 
ekspozycji prowadzi od kilku lat 
utworzony przez Muzeum zespół 
w składzie: Ewa Wosz, Zbigniew 
Gołasz, Grzegorz Krawczyk,  
dr Sebastian Rosenbaum i dr Bo-
gusław Tracz.

Autorem projektu pla-
stycznego wystawy oraz 
projektu modernizacji 
całego kompleksu urbani-
stycznego Radiostacji Gli-
wice jest Mirosław Nizio, 
szef pracowni architekto-
nicznej Nizio Design Inter-
national, znanej z realizacji 
dla wielu nowoczesnych 
instytucji kultury w Polsce 
i za granicą.

Zgodnie z projektem, zewnętrz-
ny wygląd budynków zostanie 
zachowany. Dwa budynki mają 
być wykorzystane na potrzeby 
muzealne, powstanie też nowy, 
podziemny obiekt pod dzie-
dzińcem, przeznaczony na dużą 
część stałej ekspozycji. W trze-
cim z istniejących budynków 
zaplanowano aparthotel. Prze-
widziano także budowę miejsc 
parkingowych, plenerowego 
placu muzealnego i widokowego 
tarasu.

– Celem naszego projektu jest 
zaproponowanie interesujących, 
nowoczesnych rozwiązań archi-
tektonicznych, wzmacniających 
siłę wyrazu i przesłanie ideowe 
muzeum, przy równoczesnym 
podejściu pełnym szacunku dla 
historii i powagi miejsca, wpro-
wadzającym harmonię w układ 
urbanistyczny Radiostacji, przy 
maksymalnym zachowaniu 

wartości zabytkowej budynków 
– podkreśla Mirosław Nizio, 
autor projektu.

Dokumentacja wykonawcza po-
winna być gotowa w kwietniu, 
jest na bieżąco uzgadniana ze 
Śląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Katowi-
cach i opiniowana przez Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa.

Modernizacja kompleksu 
Radiostacji to inwestycja 
ważna dla Gliwic i całego 
regionu. Zostanie zreali-
zowana, jeśli Muzeum 
otrzyma dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych, 
przy jednoczesnym wspar-
ciu ze środków ministerial-
nych i budżetu miasta. Jest 
szansa na pozyskanie pie-
niędzy z Unii Europejskiej.

Jak informuje Muzeum, przygo-
towywana inwestycja wzorcowo 
wpisuje się w program funduszy 
europejskich FENIKS, przeznaczo-
nych na finansowanie infrastruk-
tury kultury i turystyki kulturo-
wej. Nabór wniosków rozpocznie 
się już w maju tego roku i gliwic-
ka placówka zamierza przystąpić 
do konkursu. To przedsięwzięcie 
może być największą inwestycją 
realizowaną w ostatnich latach 
w obszarze gliwickiej infrastruk-
tury związanej z dziedzictwem 
kulturowym.  (al)

INWESTYCJE

Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic
– Niezmiernie mnie cieszy, że po okresie prac przygotowawczych jesteśmy 
coraz bliżej modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego 
Radiostacji Gliwice. Nie trzeba nikomu przypominać, że Radiostacja 
jest obiektem unikatowym w skali światowej, zarówno ze względu na 
walory techniczne, ale również z racji wydarzeń, które miały miejsce w 
roku 1939. Planowana inwestycja ma na celu wykreowanie przestrzeni 
stanowiącej istotny punkt na mapie muzealnictwa. Będzie to miejsce 
nie tylko upamiętnienia tragicznych w skutkach wydarzeń, ale również 

służące edukacji. Chcemy stworzyć przestrzeń dostępną i atrakcyjną dla każdego, nie tylko dla 
pasjonatów. Plany są śmiałe, ale mam nadzieję, że uda się nam je zrealizować.

Radiostacja Gliwice.  
W drodze do UNESCO
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GOSPODARKA

Gliwice od lat konsekwentnie modernizują gminne budynki, dbając szczególnie o liczący ponad 
10 tys. lokali zasób komunalny. Inwestycyjne postępy widać w każdej dzielnicy. Utrzymywanie 
w jak najlepszym stanie miejskiej „mieszkaniówki” to jednak nie wszystko. Aby w komplekso-
wy sposób zaspokoić oczekiwania i potrzeby wszystkich zainteresowanych najmem lokum od 
miasta, opracowano także zróżnicowaną ofertę komunalnych czynszów.

Miejskie „M” po gliwicku

160 mln zł – tyle w ostat-
nich 5 latach przeznaczo-
no z budżetu miasta na 
modernizację budynków 
i mieszkań gminnych.

Z puli tych środków zrealizowano cały 
wachlarz specjalistycznych prac, zapew-
niających zwłaszcza przedwojennemu, 
niejednokrotnie zabytkowemu budow-
nictwu komunalnemu należyty stan 
i wyższy komfort zamieszkiwania. Od 
2018 r. kompleksowo wyremontowano 
w ten sposób około 40% budynków na-
leżących do miasta, m.in. kamienice przy 
ul. Sikorskiego 46, Kozielskiej 164, Sokoła 
16, Wincentego Pola 10, Towarowej 17, 
Bojkowskiej 33 czy Słowackiego 33–37.

W modernizowanych budynkach w zdecy-
dowanej większości docieplano i odnawia-
no elewacje, stropy i dachy, wykonywano 
też m.in. izolacje przeciwwilgociowe i wy-
mieniano przestarzałe instalacje wodno-

-kanalizacyjne i elektryczne. W niektórych 
przypadkach budowano też od podstaw 
komfortowe łazienki.

Efekty długofalowego, 
przemyślanego gospodaro-
wania zasobem mieszkań 
komunalnych w Gliwicach 
są widoczne m.in. w sta-
tystykach Bazy Danych 
Lokalnych Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Na tej właśnie podstawie dostrzeżono je 
w skali całego kraju, przyznając miastu  
1. pozycję w kategorii mieszkalnictwo w In-
deksie Zdrowych Miast – rankingu stworzo-
nym przez naukowców Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie i ekspertów Fundacji 
Gospodarki i Administracji Publicznej. Miał 
on na celu pokazać, co i w jaki sposób wpły-
wa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 
66 polskich miast na prawach powiatu oraz 
wskazać, które spośród nich są najlepszymi 
miejscami do życia.

Z działaniami miasta 
w gliwickim zasobie 
komunalnym wiąże się 
nierozerwalnie akcja 
masowej modernizacji 
systemów ogrzewających 
mieszkania. Na prze-
strzeni 5 ostatnich lat 
w blisko 4 tys. mieszkań 
komunalnych usunięto 
przestarzałe systemy 
grzewcze oparte o piece 
węglowe, zastępując je 
bardziej ekologicznymi 
rozwiązaniami.

Pojawiło się przede wszystkim centralne 
ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci cie-
płowniczej. Tam, gdzie nie było do niej 
dostępu, instalowano systemy gazowe 
bądź jeszcze bardziej nowoczesne pompy 
ciepła. Wprowadzając sukcesywnie nową 
jakość do zasobu komunalnego i podno-
sząc komfort cieplny w mieszkaniach, 
zapewniono jednocześnie oszczędności 
w zużyciu energii.

Skala miejskich 
remontów

10 mln zł – taką kwotę wyasygnowa-
no łącznie z miejskiej kasy na remonty 
gminnych lokali mieszkalnych w latach 
2018–2022. Odnowiono dzięki temu 
niemal pół tysiąca mieszkań. Tylko 
w ubiegłym roku przeprowadzono  

70 remontów lokali mieszkalnych so-
cjalnych i docelowych. 60 mieszkań 
z tej puli wyremontowano wyłącznie 
ze środków budżetu miasta (za kwotę 
1,5 mln zł), 10 – ze wsparciem Banku 
Gospodarstwa Krajowego (za kwotę  
0,5 mln zł).

Na obecny rok zaplano-
wano kolejne remonty 
lokali komunalnych – na 
łączną kwotę 1,5 mln zł.

W części mieszkań już trwają prace 
modernizacyjne, na dofinansowanie 
których miasto podpisało umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
Na wsparcie remontu następnych zo-
stał złożony wniosek do BGK, który jest 
w trakcie rozpatrywania. Sukcesywnie 
będą składane kolejne.

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n 

Fr
om

 T
he

 Sk
y /

 U
M

 G
liw

ice
fo

t. 
R.

 N
eu

m
an

n 
Fr

om
 T

he
 Sk

y /
 U

M
 G

liw
ice

fo
t. 

ZG
M

Osiedle Dworska–Zbożowa

ul. Sokoła 16

ul. Kozielska 184



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2023 (1151), 9 marca 2023 5

– Staramy się remontować jak najwię-
cej mieszkań z dofinansowaniem Banku 
Gospodarstwa Krajowego, mieszcząc się 
jednocześnie w kwocie miejskich środ-
ków przyznanych na ten rok. Składając 
wniosek do BGK, musimy bowiem za-
bezpieczać fundusze w planie remontów 
mieszkań na koszt całej inwestycji, czyli 
100% kwoty – podkreśla Bożena Kus, 
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej w Gliwicach.

Jak zauważa dyrektor Kus, sytuacja na 
rynku budowlanym i szybko zmieniające 
się ceny usług i materiałów sprawiają, że 
trudno jest oszacować ostateczną liczbę 
mieszkań, jaką miastu uda się finalnie 
wyremontować w tym roku. – Działamy 
etapami. Zarządcy komunalnych nieru-
chomości przygotowują obecnie koszto-
rysy z kwotami remontów oraz weryfikują 
możliwość dobudowy i legalizacji łazienki 
w przypadku jej braku w poszczególnych 
mieszkaniach. W dalszej kolejności pro-
ponowane „pakiety” mieszkań będą 
składane jako następne wnioski do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego – wyjaśnia 
Bożena Kus.

Warto wiedzieć, że je-
żeli jest taka możliwość, 
w ramach kompleksowej 
modernizacji miejskiego 
budynku powstają w nim 
dodatkowe, nowe miesz-
kania komunalne.

Takie możliwości stwarzają remonty da-
chów i gruntowne adaptacje strychów, 
z przyłączaniem dotychczasowych po-
mieszczeń strychowych i korytarza do 
bardzo małych mieszkań łącznie, a także 
podziały istniejących lokali mieszkalnych. 
Liczba tego typu mieszkań w zasobie miej-
skim sukcesywnie rośnie. W ubiegłym 
roku w różnych częściach Gliwic powsta-
ły 4 takie lokale, w tym roku natomiast 
planowanych jest 5 (w 2 przypadkach 
z możliwym dofinansowaniem prac ze 
środków BGK).

Oferta miejskich 
czynszów

Mieszkanie z zasobów miasta można 
wykupić lub wynająć. Warto przypo-
mnieć, że u progu lat 90. XX wieku w Gli-
wicach istniało niemal 25 tys. mieszkań ko-
munalnych, które wskutek zachęt w postaci 
bonifikaty (zmieniającej się na przestrzeni 
lat, kilkudziesięcioprocentowej zniżki na 

wykup przez wynajmującego) i przedsta-
wiania ofert najemcom zostały w ponad 
połowie sprywatyzowane. Dziś wchodzą 
one w skład licznych wspólnot mieszkanio-
wych, w których mieszkańcy – właściciele 
mieszkań – mają decydujący wpływ na 
wszelkie zmiany i remonty w danej nieru-
chomości. W niektórych wspólnotach wciąż 
uczestniczy miasto, które – jako właściciel 
niewykupionych mieszkań – wspiera ini-
cjatywy mieszkańców, partycypując we 
wpłatach na fundusze remontowe. Wkład 
z miejskiego budżetu jest w tym przypadku 
niebagatelny – w ostatnich 4 latach wyniósł 
prawie 90 mln zł.

Zaangażowanie miasta 
przenosi się także na 
dopasowaną ofertę najmu 
lokali, którą opracowano 
z myślą o wszystkich gru-
pach społecznych. Skon-
struowano ją w oparciu 
o miesięczny dochód na 
jednego członka gospo-
darstwa domowego.

Przy najniższym dochodzie daje ona moż-
liwość ubiegania się o najem socjalny 
lokalu (przy kryterium dochodowym 
do ok. 1191 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym oraz do ok. 794 zł na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym). 
W najmie socjalnym lokalu obowiązuje 
stawka czynszu w wysokości 3 zł/m2.

Dochód na jedną osobę do ok. 2382 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym oraz 
do ok. 1588 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym uprawnia do starania 
się o tzw. mieszkanie docelowe. Na-
tomiast kryterium dochodowe od ok. 
2382 zł do ok. 5559 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym oraz od ok. 1588 zł do 
ok. 3971 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym umożliwia ubieganie się 
o mieszkanie do remontu. Zarówno 
przy lokalu docelowym, jak i zakwalifi-
kowanym do remontu bazowa stawka 
czynszu wynosi 7,5 zł/m2.

W mieszkaniach w standardzie „pod 
klucz”, dostępnych w nowo wybudowa-
nych budynkach komunalnych wzniesio-
nych w ramach realizowanego od 2019 
r. miejskiego programu „Mieszkanie+ 
po gliwicku”, stawka czynszu wynosi  
14,5 zł/m2. Kryterium dochodowe kształ-
tuje się następująco: od ok. 3971 zł do 
ok. 5559 zł w gospodarstwie jednooso-
bowym, od ok. 2779 zł na osobę do ok. 
4765 zł na osobę w gospodarstwie dwu-
osobowym, od ok. 2382 zł na osobę do 
ok. 3971 zł na osobę w gospodarstwie 
trzyosobowym oraz od ok. 1985 zł na 
osobę do ok. 3176 zł na osobę w gospo-
darstwie czteroosobowym i większym.

Ofertę zamykają obecnie propozycje 
gliwickich TBS-ów, dedykowane miesz-
kańcom osiągającym dochody od 3500 zł  
do 5700 zł na osobę.  (kik)

GOSPODARKA

Adam Neumann prezydent Gliwic
– Rozwinięta, adresowana do wszystkich grup mieszkańców polityka 
mieszkaniowa, będąca jednym z głównych zadań gliwickiego samorzą-
du, to zarazem jeden z największych atutów Gliwic, docenianych także 
poza granicami naszego miasta. Dzięki naszym działaniom w tej sferze, 
podejmowanym od wielu lat i na wielu płaszczyznach, realnie wspieramy 
potrzeby gliwiczan i jednocześnie kształtujemy wizerunek Gliwic jako 
dobrego miejsca do życia. fo
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ul. Fotowoltaika przy ul. Portowej 23–29

ul. Wrocławska 15/14

ul. Towarowa 17

ul. Górna 5–7
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AKTUALNOŚCI

Wystartowała XI edycja Gliwickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków 
potrwa do 16 marca. Każdy gliwiczanin 
może złożyć dwa wnioski – ogólnomiejski 
i dzielnicowy. 

Najłatwiej i najszybciej 
wnioski można złożyć za 
pomocą formularza elek-
tronicznego, dostępnego 
na Gliwickiej Platformie 
Partycypacyjnej decyduj-
myrazem.gliwice.pl. 

Wnioski można składać także w formie 
papierowej: w siedzibach Centrum 3.0 
przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6, Ja-
giellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim 
przy ul. Zwycięstwa 21 (w Biurze Obsługi 
Interesantów) i filii UM przy ul. Jasnej 31A  
– w tych miejscach dostępne są także 
formularze papierowe (można je również 
wydrukować z Platformy). 

Wypełnione formularze można także 
przesyłać listownie na adres Centrum 
3.0 (o dacie złożenia wniosku w termi-
nie decyduje data jego doręczenia przez 
operatora pocztowego) i składać w for-

mie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy ePUAP na adres skrzynki Cen-
trum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych: /GCOP/SkrytkaESP.

Jeżeli zastanawiasz się, jak poprawnie 
złożyć wniosek, jakie są zasady naboru 
oraz jakiego typu pomysły możesz za-
proponować, zapoznaj się z Poradnikiem 
Wnioskodawcy, który dostępny jest na  
decydujmyrazem.gliwice.pl oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w dziale Gliwicki 
Budżet Obywatelski. 
 (al)

GBO 2024 – czas na propozycje

Gliwicka 
Platforma 
Partycypacyjna

Gliwicki Budżet
Obywatelski

2 0 2 4

Odnawialne źródła energii, najnowsze technologie i trendy – Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownic-
twa zagoszczą w Gliwicach już po raz 23. I będą wyjątkowe. W weekend 11–12 marca odwiedzający Arenę 
Gliwice będą mogli zapoznać się z ofertą oraz najnowocześniejszymi rozwiązaniami stosowanymi w branży 
budowlanej. Targi uzupełnią poszukiwane rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii.
– 23 Międzynarodowe Gliwickie 
Targi Budownictwa, Instalacji, 
Wnętrz & Odnawialnych Źródeł 
Energii to wydarzenie łączące kla-
syczną ofertę budowlaną, od fun-
damentów aż po dach, z tym, co 
obecnie jest na absolutnym topie, 
czyli odnawialnymi źródłami ener-
gii. Swoje stoiska oraz najnowsze 
energooszczędne i ekologiczne 
rozwiązania do ogrzewania, 
wentylacji i ciepłej wody zapre-
zentuje ponad 30 producentów, 
hurtowników i instalatorów. Nie 
zabraknie też nowinek z dziedziny 
fotowoltaiki oraz pomp ciepła, 
czyli produktów poszukiwanych 
na rynku. Na odwiedzających 
Arenę Gliwice ze swoją ofertą, 
poradami i informacjami będą 
czekali przedstawiciele ponad 100 
firm – zachęca Wioletta Ochman, 
właścicielka Agencji „Promocja-
-Targi” z Wadowic, organizatorka 
Międzynarodowych Gliwickich 
Targów Budownictwa, Instalacji, 
Wnętrz & Odnawialnych Źródeł 
Energii.

Podczas targów będzie 
można odwiedzić stoisko 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, przy którym pracow-
nicy Wydziału Środowiska 
będą udzielać informacji 
na temat możliwości po-

zyskania dofinansowania 
do zmiany ogrzewania na 
bardziej ekologiczne, ter-
momodernizacji budynków 
oraz obowiązków wynika-
jących z uchwały antysmo-
gowej.

Zaplanowano również ciekawe 
wydarzenia, fachowe porady, 
będzie też można uzyskać 
wycenę, porównać produkty 
u różnych producentów oraz 
sprawdzić wydajność i rodzaje 
poszczególnych rozwiązań. 

Dodatkowo, Wydział Inżynierii 
Środowiska Politechniki Śląskiej 
zaprezentuje swoje najnowsze 
projekty z zakresu wykorzystania 
zasobów naturalnych w ogrze-
waniu.

Przygotowano także prelekcje, 
podczas których swoimi do-
świadczeniami z budowy domu 
„zero energetycznego” podzielą 
się jego właściciele. Odbędą się 
też pokazy energooszczędnego 
ogrzewania oraz domu z czystym 
powietrzem i pozyskania energii 
dzięki zasobom ziemi.

Targi będą otwarte w godz. od 
10.00 do 16.00. Bilet wstępu 
kosztuje 20 zł, dzieci i młodzież 
do 15 roku życia będą mogli 
wejść bezpłatnie. Dla chcących 
skorzystać z rabatu na bilet, or-
ganizatorzy przygotowali ankietę 
dostępną pod linkiem: https://
tiny.pl/wrt46. Więcej informacji: 
promocja-targi.pl.
  (mf)

Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości w Gliwicach 
każdorazowo przyciąga koneserów pięknych kamieni i ska-
mieniałości nie tylko z terenu naszego miasta, ale z całego 
regionu. Najcenniejsze skarby ziemi będzie można podziwiać 
11 i 12 marca, już po raz 30.
Jubileuszowa edycja giełdy od-
będzie się w weekend w godz. 
od 10.00 do 18.00 w hali spor-
towej przy ul. Górnych Wałów 
29. Będzie okazja, by zobaczyć 
bądź kupić piękne okazy mine-
rałów i drogocennych kamieni 
oprawionych w pierścionki, 
kolczyki, bransolety i sznury 
korali. To też dobra sposob-
ność, by zdobyć wiedzę na te-
mat minerałów i szlachetnych 

darów natury wydobytych 
z wnętrza ziemi.

– Giełda przyciąga zarówno znaw-
ców i miłośników minerałów, jak 
i entuzjastów ceniących urok 
wyjątkowej biżuterii. Wystawcy 
zaprezentują też skamieniałości, 
meteoryty, bursztyny, kości dino-
zaurów oraz kamienie szlachetne, 
rękodzieło artystyczne, oryginalne 
wyroby jubilerskie i unikatowe 

ozdoby – mówią organizatorzy 
wydarzenia.

Bilety na giełdę kosztują 10 i 15 zł.  
Dzieci do 5. roku życia wchodzą 
bezpłatnie. Wydarzenie jest 
objęte honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice.

Więcej informacji na temat 
giełdy można znaleźć na stronie 
www.geoexpo.eu.   (mf)

Nowoczesne trendy, proste rozwiązania

Niezwykłe skamieniałości, piękne minerały 
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https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://promocja-targi.pl/targi/gliwickie-targi-budownictwa-instalacji-wnetrz/dla-zwiedzajacych
https://promocja-targi.pl/targi/gliwickie-targi-budownictwa-instalacji-wnetrz/dla-zwiedzajacych
https://promocja-targi.pl/
https://www.geoexpo.eu/
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Nowoczesna sala ćwiczeń, edukacja zdrowotna, psychoterapia, a nawet praktyka jogi czy tai-chi – 
odnowiony oddział rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach pomoże pa-
cjentom wrócić do sprawności po przebytym zawale serca. Jak deklaruje placówka – pierwsi chorzy 
zostali przyjęci już w poniedziałek, 6 marca.
Odnowiony oddział rehabilitacji 
kardiologicznej działający przy 
ul. Zygmunta Starego 20 w Gli-
wicach będzie przeznaczony dla 
chorych po przebytym zawale 
mięśnia sercowego, którzy w ter-
minie do 14 dni zostali wypisani 
z oddziału kardiologicznego.

– Naszym zadaniem będzie jak 
najlepsze „przywrócenie” cho-
rych do stanu wydolności i jako-
ści życia sprzed tego incydentu. 

Mamy 24 łóżka, nowoczesną 
salę ćwiczeń, a pacjenci będą 
do nas trafiać poprzez koordy-
natora programu KOS-zawał, 
czyli w ramach kompleksowej 
opieki specjalistycznej dla osób 
po przebytym zawale serca 
– mówi Przemysław Gliklich, 
prezes Szpitala Miejskiego nr 4 
w Gliwicach.

 – Po przyjęciu na oddział usta-
lony zostanie indywidualny plan 
leczenia pacjenta w oparciu 
o jego stan zdrowia i dotychcza-
sową dokumentację medyczną. 
Z rehabilitacji kardiologicznej 
pacjenci będą mogli korzystać 
maksymalnie przez 35 dni – wy-
jaśnia dr Adam Staroń, ordyna-
tor oddziału rehabilitacji kardio-
logicznej w Szpitalu Miejskim nr 
4 w Gliwicach i dodaje: – Poza 
standardowym postępowaniem: 
wysiłkiem fizycznym, edukacją 
zdrowotną, psychoterapią, jako 
jedyny ośrodek szpitalnej reha-
bilitacji kardiologicznej w Polsce 
mamy też do zaoferowania zaję-
cia jogi oraz tai-chi (…) Naszym 
marzeniem było stworzenie przy-
jaznego miejsca i zespołu spe-
cjalistów, którzy będą w stanie 
różnymi ścieżkami motywować 

pacjenta do działania, zmiany 
nawyków, podjęcia walki o swo-
je zdrowie. Mam nadzieję, że to 
marzenie właśnie zaczyna się 
spełniać.

Kompleksowa rehabilitacja 
kardiologiczna to szereg dzia-
łań medycznych stosowanych 

u pacjentów po incydentach 
kardiologicznych, którzy już 
w ciągu kilku dni po wypisie ze 
szpitala mogą rozpocząć pracę 
z ekspertami wspierającymi ich 
w realizacji zaleceń medycznych 
i powrocie do wcześniejszej 
sprawności. Jest to postępowa-
nie konieczne do usunięcia lub 

zmniejszenia przyczyn choroby. 
Wczesna rehabilitacja kardio-
logiczna oferowana w ramach 
NFZ stwarza pacjentom, którzy 
przeszli zawał mięśnia serco-
wego, warunki do powrotu do 
prawidłowego funkcjonowania.

 (ml/ SM nr 4)

Rehabilitacja pacjentów  
po zawale serca

MIASTO I MIESZKAŃCY

Pan Zbigniew Dirycz dołączył do grona gliwickich 
stulatków. W poniedziałek, 6 marca, świętował 
w otoczeniu licznej i kochającej rodziny. W imieniu 
prezydenta Gliwic Adama Neumanna list gratula-
cyjny, życzenia oraz urodzinowy bukiet jubilatowi 
wręczyła Małgorzata Korzeniowska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach.
Zbigniew Dirycz urodził się  
6 marca 1923 r. w Drohobyczu 
na Ukrainie, nad rzeką Tyśmie-
nicą w Beskidach Brzeżnych. To 
niewielkie miasto, niespełna 450 
km od Gliwic, założone zostało 
na szlaku solnym. W Drohobyczu 
Zbigniew Dirycz ukończył eduka-
cję powszechną i szkołę mecha-
niczną. Sielskie lata szkolne prze-
rwała wojna, którą przeczekał 
w rodzinnym mieście. W 1945 r.,  
na fali repatriacji przyjechał do 
Gliwic, gdzie mieszka do dziś.

Zaraz po wojnie wykorzystywał 
swoje umiejętności mechaniczne 
do prowadzenia szkół mechaniki 

pojazdowej w Gliwicach i Byto-
miu. Następnie zatrudnił się 
w KWK Gliwice, gdzie przepra-
cował 32 lata. W 1956 r. ożenił 
się z dziewczyną z Drohobycza. 

Założyli rodzinę i doczekali się 
trójki dzieci, czterech wnuków 
i dwóch prawnuków. Poza ro-
dziną, jego największą życiową 
pasją była naprawa samochodów  
i… uprawa kwiatów doniczko-
wych. 12 lat temu pan Zbigniew 
został wdowcem. Od tamtej 
pory mieszka sam. Jest w dobrej 
formie i ma doskonałą pamięć. 
Panie Zbigniewie, życzymy dużo, 
dużo zdrowia!  (mf)

Dużo zdrowia i uśmiechu, Panie Zbigniewie!
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Wyjątkowy  jubileusz Zbigniew Dirycz świętował m.in. z prawnukami.
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KULTURA

Ważny temat w teatrze
„Dziwny przypadek psa nocną porą” Simona Stephensa według powieści Marka 
Haddona to najnowsza propozycja Teatru Miejskiego (ul. Nowy Świat 55–57) dla 
młodych widzów. Premiera spektaklu w reżyserii Tadeusza Kabicza rozpocznie 
się o godz. 19.00 w sobotę 18 marca.
Głównym bohaterem jest Christopher, 
matematyczny geniusz i miłośnik 
astronomii. Chłopak nie lubi tłumów, 
boi się obcych, nie odczytuje emocji, 
nie rozumie przenośni. Oskarżony 
o zabicie psa sąsiadki Christopher 
postanawia znaleźć winnego. Wzo-
rem swojego ulubionego bohatera 
literackiego – Sherlocka Holmesa – 
nastolatek podejmuje się rozwiązania 
zagadki śmierci Wellingtona i wyrusza 
w ekscytującą wyprawę do Londynu. 
Spektakl Kabicza pokazuje przełamy-
wanie własnych ograniczeń przez mło-
dego outsidera w spektrum autyzmu, 
który szczegółowo zapisuje każdy swój 
dzień, ale nie tylko – to też nietypowa 
opowieść o miłości i marzeniach mło-
dego człowieka.

„Dziwny przypadek psa nocną porą” 
jest adaptacją bestsellerowej książki, 
która zdobyła wiele nagród literackich. 
Na język teatru przełożył ją jeden 
z najwybitniejszych współczesnych 
dramatopisarzy. Historia Christophe-
ra podbiła serca widzów na całym 
świecie – od Londynu po Broadway. 
Teraz czas na Gliwice! W głównej roli 
wystąpi Oskar Jarzombek.

– Spoglądając na świat oczami Chri-
stophera, dostrzegamy, że nasza rze-
czywistość staje się dla nas samych 
dziwna, nielogiczna, niezrozumiała. 
Zetknięcie z jego wyjątkowym, wni-

kliwym umysłem przypomina nam, że 
nasze przyzwyczajenia, poglądy i spo-
soby radzenia sobie z rzeczywistością 
nie są jedynymi słusznymi, a prawdo-
podobnie wcale nie najlepszymi i nie 
najmądrzejszymi. Christopher nie 
zawsze widzi szczegóły, które są dla po-
zostałych ważne. On skupia się zwykle 
na zupełnie innych, niezauważalnych 
dla nas detalach. Odmienne rzeczy 

go przerażają, irytują lub ekscytują. 
Kiedy opowiada historię, nieustannie 
zmienia wątki i skacze po tematach, 
ponieważ nie postrzega czasu w ty-
powy, linearny sposób. Z tego powodu 
w sztuce nie ma klasycznej, chrono-
logicznej narracji, a sceny przenikają 
płynnie jedna w drugą, czasem wręcz 
rozgrywając się równocześnie – mówi 
Tadeusz Kabicz.  (mm)

„Wojska Polskiego z »wiecznym« zabytkiem” – to tytuł kolejnego wykładu 
Ewy Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Dzielnice Gliwic”. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17.00 w piątek 10 marca w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a).
Sąsiadująca ze Śródmieściem dziel-
nica Wojska Polskiego to bardzo 
interesujące miejsce. Poza współ-
czesnymi budynkami mieszkalnymi 
znajdują się w niej także ciekawe 
zabytki. Bardzo nietypowy jest park 
Starokozielski, w którym znajduje 
się miejsce pamięci poświęcone 
żołnierzom francuskim, relikt po-
mnika upamiętniającego I wojnę 

światową i pomnik mieszkańców 
Gliwic pomordowanych przez wojska 
radzieckie w styczniu 1945 roku. Jest 
nie tylko miejscem wypoczynku dla 
mieszkańców dzielnicy, ale też inspi-
racją do refleksji o wielokulturowej 
historii Górnego Śląska.

Drugim takim punktem na mapie 
dzielnicy Wojska Polskiego jest 

rozległy cmentarz Centralny z inte-
resującym domem przedpogrzebo-
wym. W czasie Wielkiego Postu Ewa 
Pokorska-Ożóg, miejski konserwator 
zabytków, zaprasza na nieco „escha-
tologiczny” wykład z cyklu „Dzielnice 
Gliwic”, w którym opowie o „wiecz-
nych” zabytkach dzielnicy Wojska 
Polskiego. Wstęp wolny.  
 (mm)

Drewniany kościół 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny został wy-
budowany w 1493 
roku w Zrębowicach, 
a w 1925 roku prze-
niesiony do Gliwic. 
To jeden z najcenniej-
szych drewnianych 
kościółków w woje-
wództwie śląskim. 
Można go zobaczyć 
w parku Staroko-
zielskim w dzielnicy 
Wojska Polskiego. fo
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O dzielnicy Wojska Polskiego

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

Nowe wystawy, koncerty, cie-
kawy wykład o dzielnicy Wojska 
Polskiego – przedwiosenne Gli-
wice mają do zaoferowania wiele 
ciekawych wydarzeń.

piątek 10 marca
	O godz. 17.00 w Centrum 3.0 – Gliwickim 

Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Stu-
dziennej 6 rozpocznie się wernisaż wystawy 
„Artystyczna odwilż”. Wstęp wolny. Prace 
członków Stowarzyszenia Artystycznego Faun-
-Art będzie można oglądać do 31 marca.

	„Wojska Polskiego z »wiecznym« zabyt-
kiem” to temat kolejnego wykładu Ewy Pokor-
skiej-Ożóg z cyklu „Dzielnice Gliwic”. Początek 
o godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). Wstęp wolny.

	W Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) 
o godz. 18.30 rozpocznie się wernisaż wystawy 
fotograficznej Grzegorza Ożgi – „Łysy z brodą 
i aparatem”. Wstęp wolny.

sobota 11 marca
	O godz. 11.00, 13.00 i 15.00 w Willi Caro roz-

poczną się warsztaty wielkanocne „Wio-
senne wieńce”.

	„Rozsiani. Kraków i Małopolska” to te-
mat wykładu podróżników i fotografów Beaty 
i Pawła Pomykalskich. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14). Wstęp wolny.

	O godz. 20.00 na Scenie Bojków (ul Parkowa 
5) wystąpi João de Sousa w polskim reper-
tuarze.

niedziela 12 marca
	Weekendowa Przedszkolna Akademia 

Filmowa rozpocznie się o godz. 11.00 w ki-
nie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Warsztaty 
i projekcje bajek będą poświęcone tematowi 
dźwięku w kinie.

	Beata i Łukasz Rybarscy z Kabaretu pod Wyrwi-
groszem zaprezentują o godz. 18.00 na Scenie 
Bojków „Sceny pozamałżeńskie”.

	O godz. 18.00 w siedzibie Fundacji Paskudo-
Fonia (ul. Bednarska 8) wystąpi bard Jan 
Kondrak.

	„Goya. Śladami mistrza” to propozycja kina 
Amok z cyklu „Wielka sztuka na ekranie”. Pro-
jekcja filmu dokumentalnego rozpocznie się 
o godz. 18.15.

	Mateusz Dubiel i Krzysztof Wierciński 
wystąpią o godz. 19.30 w Palmiarni (park 
Chopina, ul. Fredry 6).  (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD  
JAZDY
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KULTURA

RozmawiaMY o kulturze

Festiwal Winter Reggae w Gliwicach

We współpracy siła! 28 lutego odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli gliwickiego samorządu 
i instytucji kultury z gliwickimi twórcami. Głównymi tematami była Gliwicka Aplikacja Miejskich Ak-
tywności (GAMA) i akcja #madeinGliwice.
– GAMA to narzędzie, dzięki 
któremu organizatorzy wydarzeń 
kulturalnych, ale również sporto-
wych czy społecznych będą mogli 
promować swoje imprezy. Jedno-
cześnie mieszkańcy oraz turyści 
będą mieli pod ręką informacje 
o tym, co będzie się w Gliwicach 
działo. Oczywiście praca nad 
kalendarzem będzie wymagała 
współpracy ze strony instytucji 
kultury, edukacji, wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
a także strony społecznej. W du-
żej mierze to od organizatorów 
imprez będzie zależało, czy ich 
wydarzenie znajdzie się w kalen-
darzu. Aplikacja będzie pełniła 
funkcję informacyjną i promocyj-
ną nie tylko dla Miasta Gliwice, 
ale też dla twórców wydarzeń. To 
kolejny krok do dalszego rozwo-
ju kultury w mieście oraz nowy 
kanał komunikacji z jego miesz-
kańcami – mówi Ewa Weber, 
zastępczyni prezydenta Gliwic, 
gospodyni spotkania w Centrum 
Kultury Victoria.

GAMA zbierze w jednym miej-
scu informacje o tym, co dzieje 
się w naszym mieście. Aplikacja 

jest przygotowywana przez 
CK Victoria. Ułatwi 
k o o r d y n a c j ę 
i promocję wy-
darzeń odbywają-
cych się w Gliwi-
cach. Narzędzie 
będzie dedyko-
wane zarówno 
i n st y t u c j o m 
kultury,  or-
g a n i z a c j o m 
pozarządowym, 
ale również indy-
widualnym twórcom 
oraz artystom z Gliwic.  
28 lutego, podczas spo-
tkania z ludźmi kultury, GAMA 
przeszła pierwsze testy.

Uruchomienie aplikacji jest 
planowane na drugą połowę 
marca. GAMA będzie dostęp-
na w systemach Android i IOS. 
W przyszłości poza kalendarzem 
znajdą się w niej inne elementy, 
takie jak:
 trasy turystyczne,
 audioprzewodnik,
 gry miejskie i konkursy 

oparte na aktywności 
użytkowników.

Osoby, które nie korzystają 
z urządzeń mobilnych, będą mo-
gły wyświetlić GAMĘ na kompu-
terze – jako stronę internetową.

Kultura 
#madeinGliwice

W lutym CKV wystartowało 
z akcją #madeinGliwice. Cel to 

promocja gliwickich artystów 
i twórców, ich sukcesów, a także 
miejsc otwartych na kulturę. 
Każdy, kto chce zaprezentować 
mieszkańcom swoją działalność, 
może zgłosić się do Victorii, 
pisząc na adres kontakt@ckvic-
toria.pl. W planach jest także 
sprzedaż dzieł gliwickich artystów 
w Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej. (mm)

Po dwuletniej przerwie powraca Festiwal Winter Reggae! Tegoroczne święto jamajskiej muzyki 
odbędzie się 18 marca w gliwickim klubie studenckim Spirala w Centrum Kultury Studenckiej 
Mrowisko. Trwa już sprzedaż biletów.
Winter Reggae to jeden z naj-
starszych festiwali w Polsce. 
Jego pierwsza edycja odbyła się 
w 1985 roku w nieistniejącym 
już gliwickim klubie muzycznym 
Gwarek. Od tamtej pory wyda-
rzenie co roku przyciąga sporo 
fanów jamajskich brzmień.

Tegoroczna edycja festiwalu 
odbędzie się 18 marca w klubie 
studenckim Spirala w Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko 
przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gli-
wicach. Biletowane koncerty 
rozpoczną się o godz. 19.00.

Zagrają:
 Bakshish – legenda polskiej 

sceny reggae. Pierwszy koncert 
zagrali w 1982 roku. Od tamtej 
pory regularnie pojawiają się 
na najważniejszych scenach 
klubowych i festiwalowych. 
W 2022 roku – w 40. rocznicę 
istnienia zespołu – ukazał się 
ich nowy album – „EGO”.

 Paprika Korps – formacja 
z Opola, określająca swoją 

muzykę mianem heavy-reggae. 
To pierwszy tak często koncer-
tujący za granicą polski zespół 
reggae. Na swoim koncie ma 
występy w ponad 25 krajach.

 Tabu – najpopularniejszy w na-
szym kraju reprezentant muzyki 
reggae. Zespół od lat jest zwią-
zany z festiwalem. Na początku 
tego roku rozpoczął nagrywanie 
kolejnego albumu. Możliwe, że 
nowe utwory usłyszymy pod-
czas występu w Gliwicach.

 Raggabarabanda – bujające 
reggae z rockowym pazurem, 
elementami punku, ska oraz 
rapowane raggamuffin w połą-
czeniu z dużą ilością pozytywnej 
energii to znaki rozpoznawcze 
zespołu. W 2022 roku grupa 
została laureatem Czwórka Reg-
gae Contest podczas Ostróda 
Reggae Festiwal.

Po części koncertowej festiwalu 
na gości czekać będzie afterpar-

ty. Do wspólnej zabawy zaproszą 
Daddy Bozo & Dr Love.

Bilety na festiwal w cenie 70 zł  
można nabyć w przedsprze-
daży na stronach: goingapp.pl 
(Wydarzenia – Winter Reggae 
2023), empikbilety.pl (Wyda-
rzenia – Winter Reggae 2023), 
zima.sklep.pl (Muzyka – Bilety 
– WINTER REGGAE 2023 Bilet) 
oraz w kasach CKS Mrowisko 
przy ul. Pszczyńskiej 85 (w godzi-

nach pracy i podczas wydarzeń). 
W dniu imprezy bilet wstępu 
będzie kosztował 80 zł.

Część muzyczną poprzedzi 
otwarte spotkanie – „Historia 
jamajskiej muzyki w rucho-
mych obrazach”. Rozpocznie 
się o godz. 16.00 w sali teatralnej 
CKS Mrowisko na I piętrze. – Ja-
majka odzyskała niepodległość 
6 sierpnia 1962 roku i o tych  
6 dekadach opowiemy – nie tylko 
w kontekście muzyki. Nie zabrak-
nie również wątków społecznych 
czy kulinarnych. Sięgniemy do 
lat sześćdziesiątych (pierwszych 
teledysków) i stylowo przejdzie-
my przez kolejne dziesięciolecia. 
Spotkanie poprowadzi Arkadiusz 
„Bozo” Niewiadomski – zachęca 
organizator festiwalu, Marek 
Niewiarowski.

Organizatorem festiwalu jest 
ZIMA Records, a współorgani-
zatorami Centrum Kultury Vic-
toria w Gliwicach i Politechnika 
Śląska.  (ml/ ZIMA Records)
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EKOLOGIA / SPORT

Piast zwyciężył!
W piątkowym meczu 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy (3 marca) 
Piast Gliwice wygrał na wyjeździe ze Stalą Mielec 2:0. Bramki dla Niebie-
sko-Czerwonych zdobyli Patryk Dziczek i Kamil Wilczek.
Pierwsza połowa ze wskazaniem 
na Niebiesko-Czerwonych! Pod-
opieczni Aleksandara Vukovicia 
grali lepiej od swoich rywali, 
oddawali więcej strzałów, ale 
niestety zabrakło skuteczności. 
Najbliżej trafienia do siatki był 
Jakub Czerwiński, który po do-
graniu Ariela Mosóra trafił w po-
przeczkę. Swoich sił próbowali 
jeszcze Michał Chrapek, Michael 
Ameyaw i Kamil Wilczek, a Stal 
odgryzała się strzałami z dystan-
su Krystiana Getingera i Fabiana 
Hiszpańskiego. Do przerwy nie 
było jednak bramek.

Na początku drugiej połowy 
mocniej zaatakowali gospodarze, 
ale Niebiesko-Czerwoni nie pozo-
stawali dłużni i również stwarzali 
sobie okazje. Chyba najlepszą miał 
Damian Kądzior, który ograł Mar-
cina Flisa i oddał strzał, ale nie-
stety prosto w Bartosza Mrozka. 

W końcówce rywalizacji Patryk 
Dziczek wyprowadził Piasta na 
prowadzenie po rzucie karnym 
podyktowanym po zagraniu ręką. 
Pod koniec rywalizacji podwyż-
szył Kamil Wilczek, ustalając 
wynik spotkania.

– Cieszy nas ważne zwycięstwo 
na trudnym terenie. Wiedzieli-
śmy, że aby wygrać, trzeba będzie 
przeżyć momentami ciężkie chwi-
le, ale potrafiliśmy się im prze-
ciwstawić dobrymi fragmentami 
gry. Dopisało nam szczęście, ale 
na to pracowaliśmy. Wielkie gra-
tulacje dla drużyny za te ważne 
trzy punkty – skomentował po 
zakończonym meczu trener Pia-
sta Gliwice Aleksandar Vuković.

(Biuro Prasowe GKS Piast SA / kik)

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 jedno-
rodzinnych” realizowanego w ramach unijnego konkursu.
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego 
w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303 – 5:2012, 
źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe, służące jako 
podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

NA CO? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem sys-
temowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych możliwości 
podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy zainstalować 
ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. Uwaga! Inwestycje 
będą mogły być rozpoczęte dopiero po zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ILE MOŻNA ZYSKAĆ? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci 
ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub 
powietrze – powietrze do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania 
budynku.

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

„CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI”  
NABÓR WNIOSKÓW DO 30 KWIETNIA,  
DO GODZ. 23.59

INFOLINIA:  
        721-747-447,         

       gliwice@niskaemisja.pl 
PUNKT OBSŁUGI  

W UM W GLIWICACH
ul. Zwycięstwa 21 (hol główny) 

czynny w pn. 11.30–15.30 
i czw. 8.30–12.30

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

1,5% swojego podatku:

gods.gliwice.pl
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KOLORY MIASTA

Pocztówka z placu Piastów
Co łączy odlew rzeźby lwa Theodora  
Erdmanna Kalidego, dawne gliwickie  
nekropolie i „mistera Gliwic”? Plac Pia-
stów – z jego zmieniającą się w czasie 
historią, zabudową oraz funkcjami.
W pierwszej połowie XIX wieku 
okolice dzisiejszego placu Piastów, 
a właściwie tzw. nowego targu 
gliwickiego (Neumarkt), nie za-
chęcały do przechadzek… Pobliski 
teren zwany wówczas Auf dem 
Sande (czyli „na piasku” – pomię-
dzy obecną ul. Okopową a ul. Na 
Piasku) był bowiem miejscem wy-
konywania wyroków, z szubienicą 
i kołem do łamania kości. Sąsia-
dował z niewielkim cmentarzem 
żołnierskim, na którym pochowani 
byli wojskowi, zmarli w gliwickich 
lazaretach w okresie wojen napo-
leońskich, a także z żydowskim 
kirkutem. W 1849 roku na terenie 
żołnierskiej nekropolii pojawił się 
pomnik-symbol: odlew śpiącego 
(może zmarłego?) lwa Theodora 
Erdmanna Kalidego, postawiony 
z myślą o uczczeniu pamięci pole-
głych. Jego fundatorem był pruski 
król Fryderyk Wilhelm IV.

W 1890 roku projekt rozbudowy 
sąsiedniego dworca kolejowego 
wymusił likwidację cmentarza 
wojskowego i przeniesienie 
odlewu lwa wraz ze szczątkami 
wojskowych do parku miejskie-
go (obecny park im. F. Chopina). 
Jeszcze do 1934 roku na ówcze-
snych mapach widniał ślad po 
obecności w tej okolicy pomnika 
z królem zwierząt… Ulica rów-
noległa do dzisiejszej Na Piasku 
nosiła bowiem nazwę Löwestras-
se – ul. Lwa lub Lwiej.

Na wspomnianym terenie żydow-
skiego kirkutu, założonego w 1815 
roku, wieczny spoczynek znalazło 
około półtora tysiąca osób, m.in. 
Troplowitzowie (protoplaści Oska-
ra – wynalazcy kremu Nivea, pasty 
do zębów czy plastra), Lubowscy 
(rodzina Salomona – gliwickiego 
architekta, budowniczego i mi-

strza murarskiego), Kleczewscy 
(m.in. właściciele fabryki papie-
ru), przemysłowiec Meyer oraz 
rodzeństwo św. Benedykty od 
Krzyża, czyli Edith Stein. Nekro-
polia ta istnieje do dziś.

Ówczesny kostium placu Piastów 
tworzyły mieszczańskie i kupiec-
kie kamienice oraz czynszówki. 
Elewacje najbardziej efektownych 
budynków zdobiły neostylowe de-
tale architektoniczne, po wojnie 
usuwane niekiedy (jak w przy-
padku narożnej kamienicy z placu 
Piastów pod numerami 8–9–10) 
w duchu socrealistycznej mody. 
W budynku pod nr 10 funkcjo-
nowała m.in. znana restauracja. 
A po wojnie (i wyburzeniu części 
zabudowy placu) przyszedł czas 
na nowoczesność i… „mistera”.

Charaktery-
styczny, szeroki 
blok mieszkalny 
przy ul. Jagielloń-
skiej 1–1A oraz ul. 
Piwnej 2–2A–2B, 
obwołany przez 
lokalne gazety 
„misterem Gliwic”, 
powstał w latach 
60. XX wieku.

To przykład zamkniętego styli-
stycznie okresu w historii archi-
tektury. W tym czasie miasto 
miało plany stworzenia zupeł-
nie nowej zabudowy na tere-
nie kwartałów zlokalizowanych 
w centrum Gliwic. Myślano 
o obiektach bardziej nowocze-
snych i odbiegających gabary-
tami i formą od historycznych, 
sąsiednich budowli. Ostateczne 
plany nie zostały w pełni zreali-
zowane.

Projektant „mistera”, architekt 
Miastoprojektu Gliwice Ryszard 
Sołtyński, mając na uwadze od-
mienność budowli względem 
otaczających zabytkowych bu-
dynków, wybrał jednolitą, neu-
tralną kolorystykę elewacji (barwę 
naturalnego tynku). Zniwelował 
w ten sposób różnice wynikają-
ce z dużo większych gabarytów 
obiektu. Warto zwrócić uwagę, 
w jak przemyślany sposób roz-
wiązał kompozycję jego elewa-
cji – zaprojektował raster prze-
strzennych podziałów pionowych 
(węższych, w mniejszej liczbie) 
i poziomych (szerszych, akcentu-
jących poszczególne kondygna-

cje). Poziome, wystające profile 
są kontynuowane na elewacji 
bocznej w formie namalowanych 
(lub wykonanych w innej fakturze) 
pasów. W efekcie bardzo mocno 
podkreślone zostało horyzon-
talne założenie korespondujące 
z rozległością obiektu, niwelując 
zarazem jego ogrom.

Niedawna termomodernizacja 
bloku została wykonana etapami 
tak, aby odtworzyć wizję projek-
tanta i spełnić określone warunki 
konserwatorskie. Prywatnie dzię-
kuję wspólnotom mieszkanio-
wym za bardzo dobrą współpracę 
przy pracach remontowych.

A na koniec – powrót do ul. 
Piwnej i miła wiadomość od 
wspomnianego w poprzednim 
odcinku Sebastiana Różyńskie-
go. Napisał kolejną książkę: 
„Historię gliwickich browarów 
działających w XIX i XX wieku”. 
To aktualizacja jego poprzedniej 
monografii sprzed kilkunastu 
lat, do nabycia po kontakcie 
z autorem (e-mail: gleiwitz@
tlen.pl). Jest rezultatem żmud-
nej, szczegółowej archiwalnej 
kwerendy i wnikliwych badań 
historycznych.

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Dzisiejszy plac Piastów na pocztówkach z lat 1905–1915

Plac Piastów na archiwalnych zdjęciach z końca lat 60. XX wieku
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ARENA GLIWICE

Kolejna edycja  
targów Terra Aqua  
już 12 marca

Wielki Finał KINDER Joy of moving!

Terra Aqua to niesamowite 
wydarzenie, podczas którego 
będziecie mogli obserwować 
dziesiątki gatunków zwierząt. 
Na Małej Arenie spotkacie 
węże, jaszczurki, żółwie, 
żaby, ślimaki, mrówki, pa-
jąki, owady, ryby, krewetki, 
raki, kraby, rośliny tropikalne 
oraz wodne. W sprzedaży 
dostępny będzie wszelki 

sprzęt, niezbędny do hodowli 
zwierząt. W ofercie znajdzie-
cie też piękne egzotyczne 
rośliny, przy unikalnych sto-
iskach TerraBotanica.pl oraz 
LoveAirPlant. Kasy biletowe 
na miejscu czynne będą od 
godziny 11.00, a online bilety 
kupicie na Biletyna.pl.

 (ARENA GLIWICE)

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Wielki Finał 30. edycji 
Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela 
o Puchar KINDER Joy of moving zostanie rozegrany w terminie 
7–9 lipca w Arenie Gliwice.
We wszystkich szesnastu wo-
jewództwach naszego kraju od 
października toczą się rozgrywki 
minisiatkówki w kategorii „2”, 
„3”, „4” dziewcząt i chłopców. 
Ponadto pilotażowo rozgrywane 
są turnieje w kategorii „singli”. 
Rozgrywki regionalne podzielone 
są na etapy: Turnieje Miejskie, 
Eliminacje Wojewódzkie oraz 
Finały Wojewódzkie.

Do Wielkiego Finału awansują po 
dwie najlepsze drużyny z katego-
rii „2”, „3”, „4” – dziewcząt oraz 
chłopców. Rywalizacja „singli” 
zakończy się w sezonie 2022/23 
na etapie Finału Wojewódzkiego.

Już teraz pragniemy wspólnie 
z naszym partnerem Grupą Fer-
rero w Polsce poinformować, 

że Wielki Finał KINDER Joy of 
moving zostanie rozegrany w ter-
minie 7–9 lipca.

Po raz trzeci z rzędu najlepsze dru-
żyny z całej w Polski spotkają się 
na Śląsku – w hali Arena Gliwice. 
Wielki Finał gościł w tej hali w 2021 
i 2022 roku. To jeden z najnowo-
cześniejszych i największych obiek-
tów widowiskowo-sportowych 
w Polsce. Został oddany do użyt-
ku w 2018 roku i może pomieścić  
17 tysięcy osób. W Arenie gościło 
już wielu sportowców, m.in. pił-
karze ręczni, koszykarze, a także 
siatkarze – w tym aktualnt brązowi 
mistrzowie świata. Ponadto repre-
zentacja Polski seniorek i seniorów 
rozgrywała tu mecze w ramach 
FIVB Mistrzostw Świata w piłce 
siatkowej 2022.

 – Bardzo się cieszymy, że finał 
największego turnieju minisiat-
kówki w Europie, czyli KINDER 
Joy of moving zostanie rozegrany 
w Arenie Gliwice. To fantastycz-
ne miejsce, które po raz kolejny 
gościć będzie wspaniałych fi-
nalistów i trenerów. Już teraz 
wszystkich serdecznie zapraszam 
do kibicowania naszym młodym 
adeptom siatkówki – mówi Seba-
stian Świderski, prezes Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

– W 2022 roku razem z Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej świę-
towaliśmy 15-lecie naszej współ-
pracy, a tym samym realizacji 
Ogólnopolskich Mistrzostw w Mi-
nisiatkówce o Puchar KINDER Joy 
of moving. W tym roku ponownie 
dołożymy wszelkich starań, aby 

Wielki Finał rozgrywek minisiat-
kówki był wspaniałą przygodą 
i wyjątkowym doświadczeniem 
dla najmłodszych siatkarek i siat-
karzy, którzy w lipcu zagoszczą 
w Arenie Gliwice – mówi Magda-
lena Szozda, Brands Partnership 
& KINDER Joy of moving Mana-
ger w Ferrero Polska Commercial.

Przypominamy, że Ogólnopolskie 
Mistrzostwa w Minisiatkówce 
o Puchar KINDER Joy of moving 
to największe i najważniejsze 
wydarzenie siatkarskie dla dzieci 
i młodzieży w naszym kraju oraz 
serce programu KINDER Joy of 
moving!
 (ARENA GLIWICE)

Wielkie święto Zumby

Rock Your Body – Live Music Zumba Show ponownie przejmie Małą 
Arenę – to jedyne takie wydarzenie w Polsce! Tylko do 12 marca 
trwa wyjątkowa promocja, dzięki której 3 bilety kupicie w cenie 2, 
wejściówki czekają na Was na portalu eventim.pl! 
Przed nami dwudniowy festiwal 
tanecznej radości, który poprowa-
dzą dla Was najlepsi prezenterzy 
z Europy i Polski. Muzyka na żywo, 
spektakularna oprawa wizualna, 
warsztaty, klasy mistrzowskie, 
tematyczne afterparty, Jam Ses-
sion – wszystko to odbędzie się 
w jednym z najnowocześniejszych 
obiektów sportowo-widowisko-
wych w Europie.

ŚWIATOWEJ SŁAWY 
GWIAZDY ZUMBY  
WYSTĄPIĄ  
W GLIWICACH
Gościem specjalnym drugiej edycji 
będzie ZES Sandra Harnes – pocho-
dząca ze Szkocji Zumba® Education 
Specialist, jedna z najbardziej cha-
ryzmatycznych prezenterek Zum-
ba® Fitness na świecie. Drugi gość 
specjalny to Jon Martin – wybitny 
Zumba Jammer z Hiszpanii, które-
go znakiem rozpoznawczym jest 
umiejętne wprowadzenie emocji 

do tańca i wszechstronny styl. Jeżeli 
chcecie podnieść swoje umiejęt-
ności na wyższy poziom, to będzie 
instruktorski strzał w dziesiątkę. Jak 
już się pewnie domyślacie – to nie 
wszystko. Czekają warsztaty z naj-
lepszymi instruktorami z Polski. 
Imponująca lista sukcesów i ponad 
dekada doświadczeń tanecznych to 

podręczny zestaw każdego z nich. 
Na Małej Arenie zagości Dream 
Team Instruktorski w składzie: 
Łukasz Grabowski, Krzysztof No-
wak, Karolina Berezowska, Emilia 
Furman, Szymon Głodny, Dariusz 
Selwa, Patrycja Pietrzykowska. 

 (ARENA GLIWICE)

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

Jon Martin, Krzysztof Nowak, Łukasz Grabowski, 
Karolina Berezowska, Szymon Głodny, Dariusz 
Selwa, Emilia Furman.

22.00–3.00 Afterparty

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

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

Dariusz Selwa, Patrycja Pietrzykowskafo
t. 
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MIASTO I MIESZKAŃCY

WspieraMY osoby w trudnej sytuacji
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami lub uzależnieniami, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej, bezpłatna pomoc prawna – samorząd podejmuje wiele działań w ramach prowadzonej 
polityki społecznej. Organizacje realizujące zadania związane z pomocą osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji otrzymają w 2023 roku z budżetu miasta prawie 1,4 mln zł.
Otwarte konkursy w dziedzinie 
zdrowia i spraw społecznych zo-
stały już rozstrzygnięte. Prawie 
450 tys. zł zostanie przeznaczo-
nych na profilaktykę i rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narkoma-
nii. W tym roku zostanie między 
innymi zorganizowany obóz tera-
peutyczny w formie szkoły prze-
trwania dla osób wychodzących 
z narkomanii i hostel dla osób, 
które kończą terapię uzależnień. 
Miasto przekaże także dotacje 
na organizację grup wsparcia 
dla osób uzależnionych i ich ro-
dzin, prowadzenie terapii, w tym 
psychoterapii oraz konsultacje. 
Osoby potrzebujące pomocy 
w wyjściu z uzależnienia i współ-
uzależnienia znajdą potrzebną, 
bezpłatną pomoc w Górnoślą-
skim Stowarzyszeniu „Familia” 
w Gliwicach, Stowarzyszeniu 
Promocji Zdrowia i Trzeźwego 
Stylu Życia SZANSA, Fundacji 
Arka Noego, Klubie Abstynen-
tów „Krokus” i Fundacji „Dom 
Nadziei”.

Ważną formą wsparcia skie-
rowaną do dzieci z rodzin 
zagrożonych problemem alko-
holowym jest pomoc w nauce 
i rozwiązywaniu codziennych 
problemów, a także organiza-
cja bezpiecznego i ciekawego 
czasu wolnego. Po to działają 
placówki wsparcia dziennego, 
na które miasto przeznaczy 
w 2023 roku ponad 530 tys. zł, 
w tym 233 tys. zł na placówki 
prowadzone w formie pracy po-
dwórkowej. Streetworking to tak 

zwana pedagogika podwórkowa, 
czyli praca prowadzona na ulicy, 
poza instytucjami, skierowana 
do konkretnych grup i wykony-
wana w ich środowisku. Peda-
godzy uliczni organizują zajęcia 
w zależności od potrzeb dzieci. 
Harmonogram jest ustalany na 
bieżąco przez wychowawców. 
Działania związane z prowa-
dzeniem placówek wsparcia 
dziennego prowadzi: Śląski 
Oddział Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Towarzy-
stwo Wspierania Świetlicy dla 
Dzieci w Sośnicy i Fundacja Arka 
Noego, a w zakresie streetwor-
kingu Fundacja SPORT-TRAVEL.

Miasto pamięta także o oso-
bach z niepełnosprawnościami. 

Z myślą o nich zostaną zorgani-
zowane już po raz drugi przez 
Fundację Różyczka Ogólnopol-
skie Zawody Wspinaczkowe 
Osób z Niepełną Sprawnością 
Memoriał Ryśka Pilcha, na 
które przeznaczono 20 tys. zł. 
Ubiegłoroczna edycja odbyła się 
w Arenie Gliwice i była pierwszą 
tego typu imprezą wspinaczko-
wą na Śląsku. To były prawdziwe 
sportowe emocje! Zawodnikom 
kibicował gliwiczanin Janusz Go-
łąb – himalaista, pierwszy zimo-
wy zdobywca ośmiotysięcznika 
Gaszerbrum I. W planach na ten 
rok jest także zorganizowanie  
II Gliwickiego Biegu Kolorowych 
Skarpetek oraz cykl warsztatów 
rozwojowych skierowanych do 
mam dzieci z zespołem Downa. 

Realizatorem tych działań bę-
dzie Fundacja Tośka i Przyjaciele, 
która otrzyma wsparcie na po-
ziomie 15 tys. zł. Kwotą 18 tys. 
zł zostanie wsparta integracja 
i aktywizacja osób niewidomych 
prowadzona przez Polski Zwią-
zek Niewidomych Okręg Śląski, 
a kwotą 9 tys. zł – wydarzenia 
zaplanowane pod hasłem „Kwie-
cień miesiącem świadomości 
autyzmu”, realizowane przez 
Fundację Sawanci.

Na pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
zaplanowano 100 tys. zł. Środ-
ki zostaną przeznaczone na 
żywność i pomoc rzeczową, za 
dystrybucję których odpowia-
da Śląski Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża, 
a także Gliwicki Bank Żywności 
prowadzony przez Stowarzysze-
nie Chrześcijańsko-Społeczne 
„Nowe Życie”.

Popularnością wśród gliwiczan 
cieszą się punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego i edukacji praw-
nej. W gąszczu skomplikowanych 
i zmieniających się przepisów 
mieszkańcy z pomocą prawni-
ków mogą znaleźć rozwiązanie 
swoich problemów. W otwar-
tych konkursach na te zadania 
rozdysponowano kwotę ponad 
250 tys. zł, pochodzącą z budże-
tu państwa. Zadania zrealizuje 
Stowarzyszenie Sursum Corda. 
 (mm)

„Przyjaciel Gliwickich Seniorów” poszukiwany
Znasz osobę, instytucję lub firmę działającą na rzecz gliwickich seniorów, 
organizującą dla nich wydarzenia kulturalne czy tworzącą miejsce przyjazne 
najstarszym gliwiczanom? Koniecznie zgłoś ją do I edycji konkursu „Przyjaciel 
Gliwickich Seniorów” organizowanego przez Radę Seniorów Miasta Gliwice. 
Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia!
Honorowy tytuł „Przyjaciela 
Gliwickich Seniorów” przyzna-
wany będzie osobom fizycznym, 
instytucjom i przedsiębiorcom 
zasłużonym dla środowiska gli-
wickich seniorów. W ramach 
plebiscytu doceniane będą 
w szczególności: wolontariat 
na rzecz społeczności osób 60+, 
organizacja imprez lub innych 
wydarzeń kulturalnych dla tej 
grupy wiekowej, prowadzenie 
lokalnego klubu seniora czy 
kierowanie instytucją stwa-
rzającą warunki do spędzania 
czasu przez seniorów z naszego 
miasta.

Tytuł „Przyjaciela Gliwickich 
Seniorów” będzie przyzna-
wany w trzech kategoriach:
 osoba fizyczna,
 instytucja,
 firma.

Zgłoszenia mogą składać 
mieszkańcy Gliwic, miejskie 
jednostki organizacyjne, lokal-
ne kluby seniora, Rada Senio-
rów Miasta Gliwice, Centrum 
3.0, organizacje pozarządowe 
(stowarzyszenia i fundacje) 
oraz inne instytucje społeczne 
mające siedzibę w Gliwicach. 
Każdy z wnioskodawców może 

zgłosić maksymalnie jednego 
kandydata i tylko w jednej ka-
tegorii.

Aby to zrobić, należy wypełnić 
specjalny formularz dostępny 
na stronie https://gods.gliwice.
pl/ (do pobrania) lub w Centrum 
3.0 przy ul. Studziennej 6, Jagiel-
lońskiej 21 oraz Zwycięstwa 1,  
w Uniwersytecie Trzeciego Wie-
ku, a także w radach dzielnic 
i klubach seniora (w wersji pa-
pierowej).

Wypełniony dokument w formie 
skanu należy wysłać na adres 

e-mail rada.seniorow_gliwice@
op.pl lub dostarczyć osobiście 
do siedziby Centrum 3.0 przy  
ul. Studziennej 6. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 30 kwiet-
nia bieżącego roku.

Zgłoszone kandydatury rozpa-
trywać będzie Kapituła konkursu 
złożona z 5 wybranych członków 
gliwickiej Rady Seniorów. Do 
konkursu nie można zgłaszać 
jej obecnych członków.   (ml)
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OGŁOSZENIA

O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy  
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU 
z 2022 r., poz.479 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 15 marca 
2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
pok. 142 (I piętro), rozpocznie się pierwsza licytacja pojazdu stanowiącego 
własność Miasta Gliwice, wobec którego orzeczony został przepadek w trybie 
określonym w art. 130a ust. 10 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (DzU z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pojazd marki Audi A3
Opis ruchomości:
▪ rodzaj pojazdu – samochód osobowy
▪ marka/typ – Audi A3
▪ nr identyfikacyjny VIN  

– WAUZZZ8LZ1A689895
▪ pojemność – 1896 ccm
▪ moc – 74 kW
▪ rok produkcji – 2001
▪ nr rej. – 4Z20999
▪ kolor – srebrny
Pojazd unieruchomiony (brak kluczy-
ków), nie ma ważnego przeglądu tech-
nicznego.
Szacowana wartość pojazdu uszkodzo-
nego brutto wynosi: 3700,00 zł (trzy 
tysiące siedemset złotych 00/100).
Cena wywołania w pierwszym ter-
minie licytacji wynosi ¾ wartości 
szacunkowej brutto ruchomości, tj. 
2775,00 zł (słownie: dwa tysiące sie-
demset siedemdziesiąt pięć złotych 
00/100).
Informacje o licytacji:
Przedmiotowy pojazd można oglą-
dać od 13 marca 2023 r. do 14 mar-
ca 2023 r. na parkingu strzeżonym  
AXEL II Iwona Pawełczak przy ul. To-
ruńskiej 8 w Gliwicach, w godz. od 
8.00 do 16.00.

Nabywca jest obowiązany uiścić, 
niezwłocznie po udzieleniu mu przy-
bicia, przynajmniej cenę wywołania. 
Zapłaty reszty ceny dokonuje się nie 
później niż w dniu następnym po dniu 
licytacji. W przypadku niezapłacenia 
ceny nabycia w terminie, nabywca 
traci prawo wynikłe z przybicia oraz 
prawo do zwrotu kwoty uregulowanej 
w czasie licytacji.
Licytację uważa się za niedoszłą do 
skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału 
przynajmniej jeden licytant.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo do odwołania licytacji bez 
podania przyczyny, a także informu-
je, iż nie odpowiada za wady ukryte 
sprzedawanej ruchomości oraz nie 
udziela gwarancji i rękojmi.
Nabywca, który stał się właścicielem 
nabytego pojazdu, natychmiast odbie-
ra go z parkingu strzeżonego. W przy-
padku zaniechania tego obowiązku, 
nabywca będzie zobowiązany do uisz-
czenia kosztów jego przechowywania 
od dnia licytacji do dnia odbioru.
Wszelkich informacji udziela Wydział 
Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, pok. 318  
(III piętro), tel. 32/238-56-12.

że ogłoszony został przetarg pisemny nieograniczony na 

sprzedaż trzech transformatorów.
Cena wywoławcza wynosi: 25 000 PLN netto.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/ Inne przetargi.

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

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

remont układu sygnalizacji zaniku płomienia w komorze 
paleniskowej kotła WP-70 nr 2.

Termin składania ofert: 16 marca 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 16 marca 2023 r. o godz. 11.01
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o.,  

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

„Budowa osuszacza wraz z nową dmuchawą na 
instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy  

ul. Rybnickiej 199B, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Termin składania ofert: 13 marca 2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13 marca 2023 r. o godz. 10.30

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

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej, w odległości ok. 5 km od 
centrum miasta, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 408. Działka stanowi teren niezabudowany, 
pokryty zielenią niską. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Przy wsch. i płd. granicy działki przebiega rów odwadniający RD3, będący w administrowaniu 
Miasta Gliwice. Rów służy odwodnieniu przedmiotowej działki oraz działek przyległych, 
dlatego przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu. W akcie notarialnym 
nabycia dz. 1055/3, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice 
(właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę sąsiednią nr 1794, obręb Ostropa Północ, 
KW nr GL1G/00109741/7) nieodpłatnej służebności gruntowej na terenie o powierzchni 
385,00 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. utrzymywania, 
konserwacji, czyszczenia ww. rowu. 
Przez północno-wschodnią część dz. 1055/3 przebiega część drogi wewnętrznej (powierzchnia 
41 m2), będąca w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Droga stanowi m.in. szlak 
rowerowy, dojazd do budynków i pól oraz dojazd pracowników firmy Tauron dokonujących 
konserwacji napraw oświetlenia ulicznego. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowej działki, 
nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice (właściciela nierucho-
mości, stanowiącej działkę sąsiednią nr 1794, obręb Ostropa Północ, KW nr GL1G/00109741/7) 
nieodpłatnej służebności gruntowej – przechodu i przejazdu, na terenie o powierzchni  
41 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zarządzania pasem 
ww. drogi, w tym napraw, remontów, prac modernizacyjnych.
Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Skomunikowanie: powinno odbywać się nowym zjazdem poprzez drogę wewnętrzną do 
drogi publicznej ul. Tokarskiej. Realizacja inwestycji na działce winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

dz. 1055/3

Użytek: ŁIV

obręb Ostropa 
Północ,
KW nr 

GL1G/00029913/9

0,1778 ha Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa 
(uchwała nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) przedmiotowa działka położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem 18MNU, co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy.
Dla terenu o symbolu 18MNU ustalono m.in.:
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-usługową 
o niskiej intensywności zabudowy, co oznacza:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami 
i budynkami gospodarczymi,
b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem 
zakładów karnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: korty tenisowe, 
boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Dla działki nr 1055/3, obręb Ostropa Północ, obowiązują nieprzekraczalne 
linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu miejscowego od strony tere-
nu ulic publicznych klasy dojazdowej o symbolu 6KDD 1/2 oraz terenu ulic 
publicznych klasy lokalnej o symbolu 8KDL 1/2 (ul. Tokarska).

625 000,00 zł

Cena nierucho-
mości 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.).

62 500,00 zł

Przetarg rozpocznie się 15 maja 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 nieograniczony odbył się 24 stycznia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 9 maja 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 ogólnopol-
skiej – „Dziennik Gazeta Prawna”. 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.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2023 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych oraz określenia warunków i try-
bu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie określenia przystanków komunikacyjnych 
i przystanków na terenie dworca autobusowe-
go, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu 
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 
miasta Gliwice w 2023 r.

7. Projekt uchwały w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Gliwice w 2023 r.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych, dla których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego 
przebiegu istniejących na terenie miasta Gliwice 
dróg gminnych – pl. Piastów, ul. Okopowej,  
ul. Na Piasku.

10. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw uli-
com zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice.

11. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia nowych umów użytkowania 
i obciążenie na okres 10 lat prawem użytko-
wania nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich 
realizację w 2023 r.

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości do rozpatrzenia petycji 
w sprawie zwiększenia świadomości prawnej 
dotyczącej transplantologii wśród społecz-
ności lokalnej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewod-
niczącego Rady Miasta Gliwice porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 9 marca br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, 
który ukaże się 16 marca br.

PLANOWANY PORZĄDEK  
SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  
zaplanowanej na 16 marca 2023 r., 

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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, proszone są 
o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i re-
transmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada 
Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
www.pzogliwice.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2023 (1151), 9 marca 2023 15

OGŁOSZENIA

* 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

17 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 I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowa-
nego w budynku przy ul. ŁUŻYCKIEJ 2B 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 33,85 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
2 przedpokoje 
KONDYGNACJA: VII piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Łużycka 2, 2A, 2B, 
2C, działka nr 293 o powierzchni 3731 m², obręb 
Politechnika, KW GL1G/00033650/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 147 300,00 zł
WADIUM: 7400,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż loka-
lu mieszkalnego nr 11 usytuowanego 
w budynku przy ul. MONIUSZKI 9 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 27,43 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC 
KONDYGNACJA: V piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1177 
o powierzchni 152 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00025237/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 112 100,00 zł
WADIUM: 5700,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowa-
nego w budynku przy ul. TARNOGÓR-
SKIEJ 30 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 18,80 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– piwnica: 10,55 m2

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia (lokal ma dostęp 
do WC znajdującego się na klatce schodowej, po-
zostającego w częściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Libelta 2 – Tarnogór-
ska 30, działka nr 408 o powierzchni 855 m2, obręb 
Zatorze, KW GL1G/00032613/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 63 400,00 zł
WADIUM: 3200,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowa-
nego w budynku przy ul. TARNOGÓR-
SKIEJ 30 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 36,64 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– piwnica: 9,88 m2

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój (lo-
kal ma dostęp do WC znajdującego się na klatce 
schodowej, pozostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości)
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Libelta 2 – Tarnogór-
ska 30,  działka nr 408 o powierzchni 855 m2, obręb 
Zatorze, KW GL1G/00032613/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 122 600,00 zł
WADIUM: 6200,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
garażu nr 2 usytuowanego przy ul. 
FREDRY 2 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 18,23 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 60 
o powierzchni 975 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00032756/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 45 000,00 zł
WADIUM: 2300,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
garażu nr 3 usytuowanego w rejonie 
ul. FREDRY 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem 
działki w użytkowanie wieczyste do 15 września 
2119 r.
POWIERZCHNIA GARAŻU: 14,56 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 48 
o powierzchni 144 m2, obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00046691/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 15 500,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 4235,25 zł + 974,11 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
5209,36 zł
WADIUM: 800,00 zł
--------------------------------------------------------------------

 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr IV usytuowa-
nego w budynku przy ul. ZWYCIĘ-
STWA 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 23,46 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO 
– brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, 2 korytarze, WC 
KONDYGNACJA: parter 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 956 i 957 
o powierzchni 1446 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00029704/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 68 100,00 zł
WADIUM: 3500,00 zł
Minimalne postąpienie: 690,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości obejmującej:
• 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, położonych przy  
ul. Starogliwickiej 38, stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 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: 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 kwo-
ty 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: 44 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 marca 2023 r.
--------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości obejmującej:
• 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, położonych przy 
ul. Starogliwickiej, stanowiących własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 marca 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
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% po-
datek 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.
-------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości obejmującej:
• niezabudowane działki nr 3/2, 4, 5, obręb 

Zalew Czechowice, o łącznej powierzchni 
0,3906 ha, KW GL1G/00032807/7, poło-
żonych przy ul. Toszeckiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 4 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: 562 950,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 56 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 marca 2023 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta Miasta 

Gliwice, których  
organizatorem jest  

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 

mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 
oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach przy pl. Inwalidów Wojennych 12 zostały 
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. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice:
• nr 47/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 51–52/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 54/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 57/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 59/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 60/2023 do 17 marca 2023 r.,
• nr 61/2023 do 17 marca 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

2. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2023/53 do 17 marca 2023 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

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

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do wydzierżawienia i wynajęcia, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa:
• nr 6/SP/2023 do 20 marca 2023 r.

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 piwnicy: 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

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

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!

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Zielnej w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum 
miasta, ok. 2 km od drogi krajowej nr 78 oraz ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4. Teren działki stanowi 
zieleń niska, nieuporządkowana. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta.
W zasięgu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Zabudowa terenu wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. 
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.
Na przedmiotowej działce, na mapie zasadniczej, uwidoczniony jest rów niebędący w administrowaniu 
Miasta Gliwice. Rów stanowi element odwodnienia przedmiotowej działki, jak również działek sąsiadujących  
nr 913/1 i 921/2. Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu nabywca musi wykonywać 
w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz niezakłócający swobodnego przepływu wód, rowu nie można 
zasypać. Naruszenie konstrukcji rowu mogłoby w przyszłości prowadzić do podtopień na niniejszej działce. 
Istnieje możliwość zarurowania istniejącego rowu w celu np. przejezdności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez ul. Zielną (dz. 1717), ul. Kwiatów Polnych (dz. 1716, 
1719) do drogi publicznej ul. Rolników zjazdem istniejącym, bez konieczności przebudowy ww. ulic. Przyszły 
nabywca będzie zobowiązany do wykonania połączenia między działką 915, a działką 1717 (ul. Zielna), po 
uprzednim podpisaniu umowy użyczenia.
Miasto Gliwice nie przewiduje w najbliższych planach angażowania środków finansowych na budowę drogi 
oznaczonej w planie miejscowym jako Ek/03/KDl. W przypadku chęci poprawy standardu ul. Zielnej, przy-
szły właściciel działki nr 915 będzie mógł wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o użyczenie działki  
nr 1717 w celu wykonania utwardzenia.

Działka nr 915,
obręb Bojków,

użytki: RIIIb, PsIII,

KW nr 
GL1G/00037301/5

0,2493 ha Dla terenu obejmującego działkę nr 915 od 10 marca 
2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru zlokalizowane-
go po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego 
dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005  
z 22 grudnia 2005 r.).
Przeważająca część przedmiotowej działki położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem E1.3/MN3, co oznacza: te-
reny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej. 
Pozostała, południowa część działki (ok. 126 m2) położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem Ek/03/KDl, co ozna-
cza: tereny dróg lokalnych.
Ww. nieruchomość w obowiązującym planie znajduje się 
na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest 
zasięgiem stref:
▪ SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
▪ SH-2 – obserwacji archeologicznej,
▪ SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Działka zlokalizowana jest na obszarze Gliwickiego Okręgu 
Gospodarczego. 

848 990,00 zł

Cena nieruchomości 
zawiera 23% podatku 
VAT, zgodnie z ustawą 

z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 

z późn. zm.).

84 900,00 zł

Przetarg rozpocznie się 16 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 9 maja 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 została zamieszczony w prasie ogólnopolskiej 
– „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.
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