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AKTUALNOŚCI

Kolejne nowoczesne autobusy

Seniorzy UTW z kolejnymi medalami

17 kolejnych nowoczesnych i przyjaznych środowisku autobusów 
niskopodłogowych Solaris Urbino 18 Hybrid zasili tabor PKM-u. 
Pojazdy wyjadą na gliwickie ulice pod koniec roku.
Nowe niskopodłogowe, przegu-
bowe autobusy będą wyposażone 
w hybrydowy zespół napędowy. 
Rozwiązanie zastosowane przez 
producenta, powszechnie na-
zywane „mild hybrid”, stanowi 
naturalne rozwinięcie technologii 
rekuperacyjnej, wykorzystującej 
energię wytwarzaną w procesie 
hamowania. Dzięki temu autobusy 
emitują mniej zanieczyszczeń i są 
bardziej przyjazne dla środowiska.

W każdym z 18-metrowych po-
jazdów będzie mogło bezpiecznie 
podróżować 145 pasażerów, w tym 
osoby niepełnosprawne. Autobusy 
będą klimatyzowane, przystoso-

wane do przewozu wózka dziecię-
cego, inwalidzkiego oraz roweru, 
będą też miały system dodatko-
wego obniżenia poziomu wejścia. 
Na pionowych poręczach znajdą 
się przyciski „STOP” sygnalizujące 
kierowcy konieczność obsługi przy-
stanku na żądanie i oznakowane 
znakami w języku Braille`a. Pasa-
żerowie będą mieli do dyspozycji 
ładowarki do urządzeń mobilnych 
i dostęp do Wi-Fi.

Kupione pojazdy spełniają do-
datkowe warunki homologacji 
w zakresie podwyższonych stan-
dardów bezpieczeństwa, m.in. 
ochrony kierowcy w czasie zde-

rzenia czołowego czy zwiększonej 
wytrzymałości konstrukcji nośnej. 
Z kolei komorę silnika i pomiesz-
czenie agregatu grzewczego wy-
posażono w automatyczny system 
detekcji i gaszenia pożaru. Auto-
busy posiadają funkcję szybkiego 
odparowania i osuszania szyb oraz 
system cyfrowego monitoringu 
wizualnego, rejestrujący obraz 
z kamer (5 wewnątrz i 3 na ze-
wnątrz), przechowywany przez 
co najmniej 14 dni.

– W trosce o ekologię i komfort 
pasażerów systematycznie od-
świeżamy tabor. Autobusy, które 
kupujemy, zapewniają pasaże-
rom dobre warunki podróży, są 
też przyjazne środowisku – pod-
kreśla Henryk Szary, prezes PKM 

w Gliwicach. Od początku swojej 
działalności, czyli od 1997 r.,  
gliwickie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Miejskiej kupiło już 
269 autobusów za 278 mln zł, 
w tym 217 fabrycznie nowych.

Nowe autobusy hybrydowe będą 
kosztować niemal 40 mln zł, a in-
westycja została sfinansowana przy 

wsparciu unijnym (18,5 mln zł)  
z Działania: 11.4 Transport miej-
ski, Priorytetu: XI: REACT-EU 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014-2020 (projekt „Rozwój 
niskoemisyjnego transportu pu-
blicznego w Gliwicach poprzez 
zakup 17 autobusów hybrydo-
wych”). (mf)

Podczas jubileuszowej X Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która 
odbyła się w Rabce-Zdroju, gliwiccy seniorzy po raz kolejny nie mieli sobie równych! Z zawodów przy-
wieźli 19 medali i pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Senioriadę od dziesięciu lat 
organizuje Stowarzyszenie Rab-
czański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Wydarzenie promuje 
aktywność fizyczną i zdrowy styl 
życia pokolenia 50+ i integruje 
słuchaczy UTW chcących zadbać 
o swoje zdrowie i kondycję fi-
zyczną.

W jubileuszowej edycji Senioria-
dy wystartowało 312 zawodni-
ków z 24 UTW z Polski, Austrii 
i Ukrainy. Rywalizowali m.in. 
w biegach, slalomie gigancie, 
zjazdach na dętkach, szachach, 
brydżu i kręglach. Seniorzy z gli-
wickiego UTW po raz kolejny wy-

kazali się niezłomnym sportowym 
duchem i powrócili z 512 punkta-
mi w klasyfikacji drużynowej oraz  
19 medalami: 5 złotymi, 9 srebr-
nymi i 5 brązowymi. Zajęli też 
pierwsze miejsce drużynowo 
i zdobyli statuetkę zwycięzcy.

Podczas wydarzenia specjalne 
wyróżnienie otrzymali najstar-
si olimpijczycy – członkowie 
UTW w Gliwicach: Krystyna 
Jurczewska-Płońska i Czesław 
Pluszczewski.

„Studentom” Gliwickiego UTW 
gratulujemy i życzymy wspania-
łej formy! (mf)

W sobotę 18 marca elektrośmieci będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 

SZOBISZOWICE, ul. Sztabu  
Powstańczego 27 (parking)

 godz. 12.30–14.30 
BOJKÓW, ul. Rolników  
(przy kościele)

Zbiórka elektrośmieci

Harmonogram wywozu na stronie segreguj.gliwice.eu

UWAGA! Elektroodpady należy dostarczać na miejsce zbiórki w określonych w har-
monogramie godzinach. Wcześniejsze składowanie elektroodpadów jest zabronione. 
Odpady będą przyjmowane wyłącznie w obecności pracowników firmy odbierającej.
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Gliwice od dekady realizują ambitny Masterplan – unikalny i kompleksowy projekt nowoczesnego oświe-
tlenia ulic i parków. Na jego podstawie zrealizowano niedawno kolejny etap inwestycji „Eko-światło w Gli-
wicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”. Ekologiczne i energooszczędne oprawy z diodami 
LED zamontowano na ponad 70 ulicach, a przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków unijnych.
Modernizacja gliwickiego 
oświetlenia realizowana jest 
zgodnie z koncepcją przygo-
towaną na zlecenie miasta 
przez warszawskie Studio DL. 
To jedno z pierwszych w Polsce 
tak kompleksowych rozwią-
zań w zakresie oświetlenia 
całego miasta, które zakłada 
harmonijne współgranie ze 
sobą różnorodnego oświetle-
nia (drogowego, parkowego 
i iluminacji obiektów) przy 
jednoczesnej dbałości o eko-
nomię i ekologię. Inwestycje 
realizowane zgodnie z założe-
niami Masterplanu poprawiają 
też bezpieczeństwo na drogach 
i pozwalają na tworzenie wy-
jątkowego obrazu miasta.

Barwa światła pod-
kreśla charakter po-
szczególnych obszarów 
miasta – na obrzeżach 
Gliwic i przy głównych 
szlakach komunika-
cyjnych światło jest 
chłodniejsze, a w ści-
słym centrum zdecydo-
wanie cieplejsze.

Zgodnie z Masterplanem, oświe-
tlenie Gliwic powinno ekspono-
wać kształt naturalnego podziału 
miasta. I tak ścisłe centrum 
z Rynkiem i ulicą Zwycięstwa jest 
miejscem szczególnej aktywno-
ści mieszkańców, a otaczające 

je dzielnice mają w dużej części 
charakter mieszkalno-wypo-
czynkowy – te obszary wyznacza 
cieplejsza barwa oświetlenia. 
Najcieplejsza barwa światła za-
rezerwowana została dla serca 
Gliwic, czyli Starego Miasta, któ-
ra tworzy przytulną atmosferę, 
zachęcając do spacerów.

Im dalej od centrum, tym barwa 
światła staje się bardziej inten-
sywna i chłodniejsza, zwłaszcza 
na ulicach o dużym natężeniu 
ruchu. Specjalne oświetlenie 
zaprojektowano dla ważnych 
osi architektonicznych: na ulicy 
Zwycięstwa piękno zabytkowych 
kamienic uwypuklił tzw. welon 
światła, a trakt od placu Piłsud-
skiego do Politechniki Śląskiej 
i hali Arena Gliwice (nazwany 
osią Politechniki) wyznaczają 
niebieskie znaczniki LED umiesz-
czone na szczycie opraw oświe-
tleniowych.

Już niemal połowa 
punktów oświetlenio-
wych w mieście posia-
da oprawy z diodami 
LED.

Gliwice sukcesywnie realizują 
założenia Masterplanu, a na in-
westycje pozyskują dofinanso-
wanie ze źródeł zewnętrznych. 
Dzięki wsparciu ze środków 
unijnych (z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-

wództwa Śląskiego 2014–2020) 
miasto wykonało dwa etapy 
dużego projektu pod nazwą 
„Eko-światło w Gliwicach – mo-
dernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego”.

W pierwszym etapie zmoderni-
zowano oświetlenie na ponad 
60 gliwickich ulicach, w tym na 
dużych miejskich arteriach, ta-
kich jak np. ul. Częstochowska, 
Wrocławska, Dworcowa, Bojkow-
ska, Rybnicka czy Tarnogórska. 
Wymieniono wówczas nie tylko 
oprawy oświetleniowe, ale też 
kable zasilające, szafy oświetle-
niowe oraz słupy. Zakończony 
niedawno drugi etap objął 
montaż opraw z diodami LED na 
ponad 70 ulicach, a także m.in. 
w parkach Chopina i Szwajcaria, 
na skwerach Nacka i Doncaster. 
Łączny koszt tych prac wyniósł 
prawie 17 mln zł – z tego dofi-
nansowanie z UE sięgnęło prawie 
8 mln zł, pozostałe pieniądze po-
chodziły z budżetu miasta. 

W międzyczasie miasto sfinan-
sowało jeszcze samodzielnie 
oświetlenie LED na ponad 20 
ulicach. 

Warto wiedzieć, że Miasto 
Gliwice jest właścicielem tylko 

części infrastruktury świetlnej 
na ulicach. Posiada 9 tysięcy 
punktów świetlnych i dzięki 
konsekwentnej realizacji Ma-
sterplanu w ponad 80% z nich 
wykorzystywane są już oprawy 
z diodami LED. Około 7,5 tysiąca 
punktów świetlnych należy do 
spółki Tauron Nowe Technolo-
gie, ale miasto systematycznie 
i w miarę możliwości nabywa 
prawo własności do tej części 
infrastruktury.

W miejscach, gdzie 
modernizowane jest 
oświetlenie, zużycie 
energii elektrycznej 
można obniżyć nawet 
o połowę.

Masterplan umożliwia podno-
szenie poziomu bezpieczeństwa, 
bo ulice są lepiej oświetlone. 
Równocześnie wszystkie zainsta-
lowane oprawy LED są wyposa-
żone w możliwość redukcji mocy, 
co pozwala na zmniejszanie 
strumienia świetlnego o mniej 
więcej 30% w określonych go-
dzinach nocnych. Nie dotyczy to 
oczywiście skrzyżowań i przejść 
dla pieszych, gdzie światło LED 
świeci z całą mocą.

Jednym z priorytetów jest także 
zwiększenie efektywności ener-
getycznej oświetlenia poprzez 
obniżenie zużycia energii elek-
trycznej oraz obniżenie emisji 
CO2 do atmosfery. I tak się dzieje. 
Przykładowo, ulica Pszczyńska 
jest zdecydowanie lepiej oświe-
tlona, choć wcześniej używano 
mocy 40 kW, a teraz 26,2 kW. 
Dawniej były tam 93 lampy 
sodowe, teraz jest 165 opraw 
z diodami LED. Przed moderni-
zacją roczne zużycie energii było 
na poziomie 160 000 kWh, a po 
modernizacji wynosi 91 400 kWh.

Gliwice dynamicznie rozwijają 
się pod względem gospodarczym 
i technologicznym. Nowoczesne 
i ekologiczne rozwiązania podno-
szące efektywność energetyczną, 
coraz szerzej wdrażane w prze-
strzeni publicznej, są natural-
nym elementem tego procesu, 
chociaż spowolnionym trudną 
sytuacją finansową samorządów. 
Przystąpienie do kolejnych zadań 
możliwe będzie po uruchomieniu 
unijnych lub krajowych progra-
mów dofinansowujących tego 
typu inwestycje. W planach jest 
już przebudowa oświetlenia na 
ul. Kozielskiej, Portowej, Toszec-
kiej, Gajowej, Pod Borem, Błonie 
i Banacha.  (mf/al)

INWESTYCJE
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Masterplan – inteligentne  
oświetlenie miasta
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23. Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz & Odnawialnych Źródeł Energii przyciągnęły 
do Areny Gliwice sporo odwiedzających. Na zainteresowanych tematyką budowlano-remontową czekali przedsta-
wiciele 120 firm branżowych, które zaprezentowały swoją wyjątkową ofertę obejmującą m.in. odnawialne źródła 
energii, najnowsze technologie i trendy oraz najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w branży budowlanej.
W miniony weekend w Arenie 
Gliwice można było zapoznać się 
z rozwiązaniami budowlanymi 
stosowanymi na każdym etapie in-
westycji – od fundamentów aż po 
dach, a także z odnawialnymi źró-
dłami energii, energooszczędnymi 
i zaawansowanymi technologicz-
nie źródłami ciepła, fotowoltaiką 
oraz pompami ciepła. Była okazja, 
by porozmawiać z fachowcami 
i uzyskać wycenę oraz poradę 
specjalistów, porównać produk-
ty u różnych producentów oraz 

sprawdzić wydajność i rodzaje 
poszczególnych rozwiązań.

Tradycyjnie, wręczono też nagrody 
Śląskiej Izby Budownictwa,  dzieka-
na Wydziału Architektury Politech-
niki Śląskiej, Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa i Agencji 
„Promocja-Targi”. Nagrody wręczał 
prezydent Gliwic Adam Neumann, 
który objął wydarzenie patronatem 
honorowym. . – Bardzo się cieszę, 
że targi z roku na rok zyskują na 
popularności i konsekwentnie roz-

budowują swoją ofertę, z której 
mogą korzystać przede wszystkim 
mieszkańcy naszego miasta, ale 
też goście licznie przybywający na 
to wydarzenie z różnych zakątków 
województwa. To wyjątkowa im-
preza branżowa, która prezentuje 
najnowsze rozwiązania z zakresu 
budownictwa i doskonale wpisuje 
się w wizję rozwoju Gliwic – miasta 
nowoczesnego, stawiającego na 
rozwój, nowe technologie i gospo-
darkę mieszkaniową. Gratuluję 
organizatorom  oraz wszystkim 
nagrodzonym podmiotom – mówił 
prezydent Neumann.

Podczas targów odbyły się także 
prelekcje i pokazy energooszczęd-
nego ogrzewania oraz domu z czy-
stym powietrzem i pozyskania 
energii dzięki zasobom ziemi. Od-
wiedzający mogli też wziąć udział 
w prezentacjach i warsztatach. 
Zainteresowanych nie brakowało.

– Targi to okazja, by w jednym 
miejscu zapoznać się z komplek-
sową ofertą rynku budowlanego 
i nowinkami branżowymi. Odwie-
dzają je zarówno osoby zajmu-

jące się budownictwem, jak i te, 
które remontują mieszkania czy 
planują budowę domu. Ta edycja 
była rekordowa – gościliśmy aż 
120 wystawców i wielu gości za-
interesowanych przygotowaną 
ofertą. Mamy nadzieję, że kolejne 
edycje  będą  równie  udane – 
mówi Ewelina Curzydło z Agencji 
„Promocja-Targi” z Wadowic.

Podczas dwóch dni targowych dla 
wszystkich dostępne było także 

stoisko Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, przy którym pracownicy 
Wydziału Środowiska udzielali in-
formacji na temat możliwości 
pozyskania dofinansowania do 
zmiany ogrzewania na bardziej 
ekologiczne, termomodernizacji 
budynków oraz obowiązków wyni-
kających z uchwały antysmogowej.

Kolejne targi budowlane odbędą się 
w Gliwicach jesienią, a dokładnie 
w weekend 9–10 września. (mf)

Wszystko do domu i mieszkania

Jesteś studentem, absolwentem lub naukowcem? A może uczysz się w szkole średniej i wkrótce staniesz przed wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej i zawodowej? Sprawdź, w jaki sposób możesz podnieść swoje kwalifikacje, by osiągnąć sukces zawodowy 
podczas 29. Inżynierskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności na Politechnice Śląskiej. Wstęp wolny!

Wiosenne Targi Pracy na Politechnice Śląskiej

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

1,5% swojego podatku:

gods.gliwice.pl

Wiosenne Targi Pracy na Po-
litechnice Śląskiej odbędą się 
w dwóch formach – stacjonarnie 
i online. Platforma internetowa 
wydarzenia dostępna jest od 
13 do 20 marca pod adresem  
targipracypolsl.webexpo.pl. 
Targi w formie stacjonarnej 
odbędą się w poniedziałek, 
20 marca, w godz. 9.00–15.00 
w hali „Nowa” Ośrodka Sportu 
Politechniki Śląskiej przy ul. Ka-
szubskiej 28.

Celem wydarzenia jest umożliwie-
nie nawiązania kontaktu pomię-
dzy pracodawcami i organizacjami 
a potencjalnymi kandydatami do 

zatrudnienia oraz osobami pla-
nującymi prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. Pod-
czas targów będzie można uzyskać 
informacje dotyczące możliwości 
podnoszenia społecznych i zawo-
dowych kompetencji, cennych na 
współczesnym rynku pracy. 

Wśród wystawców będą zarówno 
prywatni przedsiębiorcy poszuku-
jący pracowników, jak również in-
stytucje związane z rynkiem pracy 
– urzędy pracy, młodzieżowe biura 
pracy, biura karier, centra techno-
logiczne czy centra przedsiębior-
czości. Swoją ofertę zaprezentują 
również organizacje studenckie, 

koła naukowe oraz instytucje 
wspierające przedsiębiorczość 
akademicką. Fachowych porad 
udzielać będą także organizacje 
i stowarzyszenia wspierające oso-
by z niepełną sprawnością oraz 
osoby znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Koordynatorami wydarzenia są: 
Biuro Karier Studenckich, Biuro 
ds. Osób z Niepełnosprawno-
ściami oraz Samorząd Studencki 
Politechniki Śląskiej. Szczegóło-
we informacje na temat targów 
dostępne są na stronie https://
events.polsl.pl/targipracy/.
 (ml/PolSl)
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KAMPANIA EDUKACYJNA MIASTA GLIWICE

RE-dukujeMY! Umiar nas uratuje
Wielkie zmiany zaczynają się od małych działań. Ochrona środowiska naturalnego 
to nie tylko głośne akcje dla aktywistów – każdy z nas codziennie ma szansę (i obo-
wiązek!) zrobić coś dla planety. Ekologia jest sumą naszych codziennych wyborów, 
dlatego powstała kampania informacyjna 3 × R, której celem jest edukacja w zakre-
sie zmniejszenia ilości odpadów i ich ponownego wykorzystania. RE-dukujMY, czyli 
kupujmy z umiarem i nie produkujmy ton śmieci. RE-używajMY, czyli róbmy dobry 
(i długi!) użytek z tego, co już mamy. RE-cyklingujMY – jeżeli musimy coś wyrzucić, to 
segregujmy i przetwarzajmy, bo odpady to surowce!
Góry śmieci, morze plastiku, brak wody 
i żywności – brzmi jak scenariusz filmu 
katastroficznego? Ten scenariusz może 
stać się rzeczywistością, jeżeli nie z-RE-
-dukujeMY naszych zachcianek i zakupów. 
Dobra wiadomość? To już się dzieje. Od 
2019 roku spada liczba odpadów komunal-
nych odbieranych od mieszkańców Gliwic. 
Dla porównania: w 2021 roku odebrano 
ponad 58 tys. ton odpadów komunalnych. 
W 2022 roku były to 54 tys. ton. I choć 
procentowo ta różnica może wydawać się 
niezbyt imponująca, to małymi krokami 
RE-dukujeMY ilość wyrzucanych rzeczy. 
Wciąż jest dużo do zrobienia, ale razem 
powoli obieramy zielony kierunek.

Mniej znaczy więcej

„Mniej” to słowo klucz do zmiany naszych 
przyzwyczajeń. Po zrobieniu ekorachunku 
sumienia, prawdopodobnie okaże się, że 
potrzebujemy mniej rzeczy niż kupujemy. 
Bez większego trudu możemy też zuży-
wać trochę mniej wody czy prądu. W ten 
sposób oszczędzamy nie tylko pieniądze, 
ale przede wszystkim zasoby naturalne – 
ograniczone! Dzięki świadomemu i odpo-
wiedzialnemu podejściu możemy sprawić, 
że czystą wodą i środowiskiem naturalnym 
będą cieszyły się kolejne pokolenia. War-
to? Zdecydowanie tak!

Ograniczenia, które 
wychodzą na dobre

Woda. Wydaje nigdy się nie kończyć, 
ale to nieprawda. Choć do niedawna 
myśleliśmy, że susze i pustynnienie to 
problemy przede wszystkim w krajach 
podzwrotnikowych, to ten problem coraz 
częściej dotyka także państw w naszej 
szerokości geograficznej. Co robić, żeby 
RE-dukować ilość używanej wody? Zmie-
nić swoje nawyki!
 Zawsze zakręcaj wodę podczas mycia 

zębów.
 Nie myj naczyń pod bieżącą wodą.
 Kąpiel? Weź szybki prysznic (zamiast 

wanny pełnej wody).
 Pralka lub zmywarka? Tylko wyłado-

wana do pełna (oszczędność prądu 
w bonusie!).

 Woda z kranu do picia? W Gliwicach 
tylko taka! W miejskiej sieci wodociągo-
wej płynie woda, która pod względem 
składu mineralnego może z powodze-
niem konkurować ze sklepową wodą 

butelkowaną. „Gliwicka z głębin” to 
woda z miejskich studni głębinowych – 
bezpieczna, czysta, smaczna, dostępna 
i tania. Przy okazji: problem plastiko-
wych butelek po prostu cię nie dotyczy.

Prąd i gaz. Korzystaj z umiarem! Nie 
tylko zapłacisz niższe rachunki – także 
środowisko odetchnie z ulgą.
 Gotowanie – obojętnie czy „na gazie”, czy 

„na prądzie” – zawsze pod przykryciem.
 Gaś światło, kiedy wychodzisz. Nie-

ważne, czy znikasz na cały dzień, czy 
„tylko” na kwadrans.

Zakupy. Rób je z głową. Przede wszyst-
kim: kupuj to, czego naprawdę potrze-
bujesz – niezastąpiona okaże się lista, 
spróbuj! A kupując, pamiętaj o kilku 
lifehackach.
 Papierowy bilet, wydrukowane po-

twierdzenie płatności – czy naprawdę 
jest ci to potrzebne? Zrezygnuj z pro-
dukowania zbędnych papierów tam, 
gdzie jest to możliwe.

 Do sklepu bierz swoje torby na 
zakupy i wielorazowe ekoworki na 
produkty na wagę (np. warzywa 
czy owoce). Bez plastikowych rekla-

mówek będzie ci lżej! A przy okazji 
będziesz w trendzie.

 Jednorazowe plastikowe naczynia 
i sztućce? To już dawno przestało 
być modne. A co jest teraz na topie? 
Zdecydowanie własny wielorazowy 
kubek z kawą czy herbatą „na wy-
nos”.

 Idąc po „spożywkę”, nie bądź głod-
ny. Sprawdź to na własnej skórze, 
a zobaczysz, o ile mniej kupisz. Znów 
oldschoolowa lista zakupów to świetny 
pomysł. Jest duża szansa, że dzięki niej 
nie zmarnujesz żywności. (mm)

Gliwice są ekoświadome i myślą o zielonej przyszłości! W 2023 roku gliwicki samorząd realizuje kam-
panię edukacyjną 3 × R: RE-dukcja, RE-użycie, RE-cykling. To najważniejsza zasada świadomej konsumpcji. 
Przez cały rok będziemy informować o tym, jak małymi krokami osiągnąć wielki skutek.

Do najczęściej wyrzucanych 
produktów należą:
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SPORT

Narodowa reprezentacja Polski w futsalu 
z udziałem dwóch zawodników Piasta Gliwice – 
Mateusza Mrowca i Dominika Śmiałkowskiego 
– w ostatnim meczu pierwszej fazy grupowych 
eliminacji do futsalowych mistrzostw świata 
2024 pokonała w Koszalinie 7 marca Azerbej-
dżan 7:2. Polacy zajęli pierwsze miejsce w gru-
pie i awansowali do fazy elitarnej kwalifikacji.
Zwycięzcy 12 trzyzespołowych 
grup kwalifikacyjnych oraz 
cztery najlepsze drużyny z dru-
gich miejsc awansują do fazy 
elitarnej MŚ 2024. Pozostałe 
osiem ekip z drugich pozycji 
zagra o ten awans w barażach. 
Dopiero w tej rundzie rozstrzy-
gnie się, kto zagra w finałach. 
20 zespołów zostanie podzie-

lonych na pięć grup. Zwycięz-
cy zapewnią sobie prawo gry 
w mistrzostwach, dwie lub 
cztery drużyny z drugich miejsc 
(zależy od wyboru gospodarza 
MŚ) będą rywalizowały w ba-
rażach. W turnieju finałowym 
wystąpią 24 drużyny, w tym 
siedem europejskich. Tytułu 
bronią Portugalczycy.   (kik)

Sukces lekkoatletów  
Piasta Gliwice

Historyczny triumf
Tauron GTK

Remis z mistrzem Polski

Wielki występ koszykarzy Tauron GTK! 9 marca 
gliwiczanie na własnym parkiecie ograli lidera 
rozgrywek, BM Stal Ostrów Wielkopolski i to 
różnicą aż 15 punktów. To pierwsze zwycięstwo 
w historii wzajemnej rywalizacji na poziomie 
ekstraklasy.
Miejscowi podeszli do spotkania 
bez kompleksów. Oba zespoły 
wymieniały naprzemiennie ciosy, 
ale jeden celny rzut wolny Mur-
phy'ego spowodował, że pierw-
sze 10 minut gry padło łupem 
gliwiczan. W kolejnych dwóch 
odsłonach także grali mądrze, nie 
dopuszczając ostrowian zbyt bli-
sko. Prawdziwe uderzenie nastą-
piło jednak w ostatniej kwarcie. 
Dwie skuteczne akcje przepro-
wadził Richardson, a świetnym 
wejściem w pole trzech sekund 
popisał się Skifić. Gdy  Richardson 
bez zastanowienia odpalił kolejną 
„trójkę”, trener ostrowian po-
prosił o czas na żądanie. Po niej 
goście zaczęli powoli odrabiać 
straty, ale sytuację raz jeszcze 
uspokoił Szlachetka. Po chwili 
prowadzenie podwyższył Murphy 
i stało się jasne, że gliwiczanie 
tego meczu już nie przegrają. Ko-
lejne „trójki” Puta, Richardsona 

i Szlachetki przypieczętowały 
okazałą wygraną – 97:82.

16 marca gliwiczanie zagrają 
w Zielonej Górze z Eneą Zasta-
lem.  (Tauron GTK/kik)

W niedzielnym spotkaniu 24. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy 
(12 marca) Piast Gliwice zremisował przed własną publicznością 
z Lechem Poznań 1:1. Bramkę dla Niebiesko-Czerwonych zdobył 
Michał Chrapek, a dla Kolejorza trafił Nika Kvekveskiri.

– Znowu  bardzo  dobrze  po-
kazaliśmy się na tle mocnego 
rywala, zarówno jako drużyna, 
jak  i  indywidualnie.  Nie  jest 
mi  łatwo,  aby  przypomnieć 
sobie stuprocentowe sytuacje 
przeciwnika. Bramka to strzał 
z daleka, a wcześniej zagranie 
długiej  piłki  i  może  liczenie 
nawet na przypadek,  no ale 
niestety. Powtarzam, że drużyna 
Piasta wyciąga mniej punktów 
niż na  to  zasługuje. Mówiąc 
obiektywnie, to 1:1 jest zasłu-
żonym rezultatem, ale byliśmy 
zdecydowanie bliżej zdobycia 
kompletu punktów, naprawdę 
niewiele brakowało – skomen-
tował po meczu trener Piasta 
Aleksandar Vuković. 

Biuro Prasowe GKS Piast SA

Trzy złote, jeden srebrny i dwa brązowe medale wywalczyli pod-
czas Halowych Mistrzostw Województwa Śląskiego młodzi lekko-
atleci Piasta Gliwice. W ostatnich zawodach na zakończenie sezonu 
halowego 2023 rywalizowało ok. 600 zawodniczek i zawodników 
z kilkudziesięciu śląskich klubów.

Halowe Mistrzostwa Woje-
wództwa Śląskiego odbyły się 
w weekend, 4–5 marca, w hali 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Spor-
towego w Raciborzu. O medale 
rywalizowali młodzi lekkoatleci 
z kategorii wiekowych U14 i U12. 
Reprezentanci i reprezentantki 
Piasta Gliwice wywalczyli w za-
wodach łącznie 6 medali.

Mistrzem Śląska w biegu na 300 
m został Mikołaj Rolecki. Pod-
opieczny Józefa Ramusa wystar-
tował też w sprincie na 60 m, 
w którym zdobył srebrny medal. 
Tytuł najlepszego zawodnika na 
Śląsku w swojej kategorii wieko-
wej w biegu na 600 m wywal-

czył natomiast podopieczny 
Adama Śniegórskiego – Franci-
szek Mazik. Z kolei w kategorii 
wiekowej U14 mistrzem Śląska 
w biegu przez płotki na 60 m 
został Kacper Hutnik, trenu-
jący ze Zbigniewem Borkiem. 
Brązowymi medalami w skoku 
wzwyż w kategorii U12 mogą 
pochwalić się natomiast pod-
opieczni Józefa Ramusa: Anna 
Gajda oraz Dawid Mucha. 

Dzięki wysokim wynikom gli-
wickich lekkoatletów klub GKS 
Piast zakończył mistrzostwa na 
5. miejscu w klasyfikacji medalo-
wej (na 36 startujących klubów). 
Łączny bilans sezonu halowego 

2023 Piasta to 14 medali w Mi-
strzostwach Śląska w różnych 
kategoriach wiekowych – w tym  
5 złotych, 4 srebrne i 5 brązo-
wych.

– Jesteśmy mocno podbudowani 
wynikami naszych zawodników. 
Mieliśmy utrudnione warunki 
treningowe, a i tak udało nam 
się wywalczyć sporo medali i – co 
ważniejsze – zawodnicy zrobili 
spory  progres.  To  daje  duże 
nadzieje, że sezon letni również 
będzie udany – podsumowuje 
Wojciech Rutyna, kierownik 
sekcji lekkiej atletyki GKS „Piast”.

 (ml/piast.gliwice.pl)
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WSPÓŁPRACA

Gliwice konsekwentnie realizują strategię rozwoju opartą o zasadę „złotego trójkąta” – współ-
działania władzy publicznej z nauką i biznesem. Na tym budują zamożność oraz umacniają swoją 
pozycję w kraju i za granicą. Jednym z filarów „złotej” współpracy jest Politechnika Śląska, uznana 
kuźnia specjalistycznych kadr i źródło wartościowego potencjału intelektualnego. Dotychczasowe 
doświadczenia i dobre praktyki oraz nowe obszary współdziałania miasta z uczelnią zostały omó-
wione 13 marca podczas spotkania władz Gliwic z przedstawicielami Politechniki Śląskiej.

Razem tworzymy markę Gliwic

Politechnika Śląska od lat zajmuje 
wysokie miejsca w regionalnych 
i krajowych rankingach pod 
względem liczby absolwentów 
zasilających kadrę menedżerską. 
Na bazie kapitału ludzkiego zało-
żonej 8 dekad temu w Gliwicach 
uczelni badawczej rozwijają się 
liczne przedsiębiorstwa w mie-
ście, innowacyjne firmy z branży 
IT ulokowane w Centrum Nauki 
i Biznesu „Nowe Gliwice”, miej-
skie spółki takie jak Górnośląski 
Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej czy Śląska Sieć Me-
tropolitalna (pierwszy w Pol-
sce samorządowy operator 
infrastruktury informatycznej), 
a także start-upy korzystające 
z infrastruktury i usług Parku 
Naukowo-Technologicznego 
„Technopark Gliwice” – mającego 
już prawie 20 lat samorządowego 
projektu z pogranicza nauki, biz-
nesu i innowacyjnego przemysłu.

Potencjał intelektu-
alny kadry naukowej 
Politechniki Śląskiej, 
zaangażowanej 
w wielomiesięczne 
prace grup roboczych 
nad nową strategią 
„Gliwice 2040”, był 
zdecydowaną warto-
ścią dodaną w dłu-
gofalowym procesie 
tworzenia tego 
ważnego miejskiego 
dokumentu.

Współpraca Biura Rozwoju Mia-
sta UM z naukowcami uczelni 
w latach 2021–2022 przyczyniła 
się zarówno do określenia doce-
lowych obszarów strategicznej 
interwencji (tzw. OSI), istotnych 
dla gliwickiego samorządu w nad-
chodzących latach, jak i wskaza-

nia w strategii kluczowych osi 
komunikacyjnych łączących śród-
mieście z dzielnicą akademicką 
(alei Przyjaźni z Rynkiem Kultury 
przy ruinach teatru Victoria oraz 
bulwarów wzdłuż Kłodnicy). 

Od 3 lat Miasto Gliwi-
ce wspólnie z miejską 
spółką Górnośląski 
Akcelerator Przedsię-
biorczości Rynkowej 
(GAPR) i Aeroklubem 
Gliwickim oraz 
Politechniką Śląską 
tworzy nowoczesny 
kompleks lotniczy na 
gliwickim lotnisku 
zmodernizowanym 
za blisko 30 mln zł 
z miejskiej kasy.

Ten obszar jest sercem rozwijają-
cego się Gliwickiego Obszaru Go-
spodarczego, dla którego kręgo-
słupem jest autostrada A4. Dzięki 
aktywnej współpracy z Centrum 
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywil-
nego Europy Środkowo-Wschod-
niej Politechniki Śląskiej lotnisko 
jest już ważną bazą Akademic-
kiego Ośrodka Szkolenia Lotni-
czego (ATO). Posiada zaplecze 
hangarowe do przechowywania 
statków powietrznych służących 
zintegrowanemu, całodobowemu 
szkoleniu studentów i inżynierów 
lotnictwa w zakresie licencji pilota 
liniowego ATPL(A). Równolegle 
GAPR tworzy na lotnisku park 
techniki, technologii i edukacji 
lotniczej, a jako koordynator 
regionalnego klastra MedSilesia, 
powołanego dla wsparcia inno-
wacyjnej medycyny, intensywnie 
współpracuje również z Wydzia-
łem Inżynierii Biomedycznej oraz 
Wydziałem Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Śląskiej.

Wkrótce minie 10 lat, 
odkąd ulica Akademic-
ka zmieniła wizerunek. 
Dekadę temu samo-
rząd miasta wsparł 
finansowo na kwotę 
8 mln zł oraz wspólnie 
z Politechniką Śląską 
przebudował centrum 
gliwickiego kampusu 
uczelni.

Po zakończeniu wartej 14,5 mln zł  
gruntownej modernizacji pół-
kilometrowego odcinka ul. Aka- 
demickiej oraz fragmentów  
ul. Krzywoustego, w sercu dziel- 
nicy akademickiej powstał oto- 
czony zielenią deptak dla studen-
tów i spacerowiczów, z reprezen-
tacyjnym placem, fontanną i małą 
architekturą. W kolejnych latach 
miasto kontynuowało współpra-
cę z Politechniką Śląską, zlecając 
uczelni m.in. wykonanie ekspertyz 
technicznych dotyczących nośno-
ści ścian tunelu Drogowej Trasy 
Średnicowej, ekspertyz budynku 
Centrum Sportowo-Kulturalnego 

„Łabędź”, Areny Gliwice czy zada-
szenia Centrum Przesiadkowego. 
Echem tego współdziałania jest 
również angażowanie studentów 
Katedry Sztuk Pięknych i Projek-
towych Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w prace na-
ukowo-badawcze związane z pro-
jektowanym Centrum Edukacji 
Ekologicznej w przyszłej siedzibie 
Przedsiębiorstwa Zagospodaro-
wania Odpadów (miejskiej spółki 
zajmującej się odpadami komu-
nalnymi).

Na wsparcie gliwickiego samorządu 
mogą liczyć zarówno politechnicz-
ne wydarzenia i przedsięwzięcia 
promujące dokonania naukowo-
-badawcze czy studia na uczelni, 
jak i imprezy przyczyniające się 
do rozwoju kultury studenckiej 
w mieście i regionie. Intensywnie 
rozwija się też współpraca gliwic-
kiej oświaty z Politechniką Śląską. 
Jej efektem są m.in. coroczne Dni 
Gliwickich Młodych Naukowców, 
Uczniowskie Salony Edukacyjne, 
Festiwal Nauki czy konkurs „O Złoty 
Indeks Politechniki”. Zauważalny 
jest również rozwój klas patronac-
kich uczelni w wybranych gliwickich 
szkołach ponadpodstawowych oraz 
realizacja wspólnych projektów 
grantowych.

Wartą szczególnego 
podkreślenia jest 
współpraca Miasta 
Gliwice i Politechniki 
Śląskiej przy orga-
nizacji pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy.

Politechnika Śląska wyremonto-
wała i udostępniła dom studencki 
„Rzepicha”, zapewniła też możli-
wość zakwaterowania w lokalach 

w Domu Asystenta i akademikach 
„Ondraszek” i „Barbara”. Z kolei 
Miasto Gliwice wsparło Politechni-
kę Lwowską, której kadry po 1945 
roku przyczyniły się do powstania 
Politechniki Śląskiej. Przekazano 
agregaty prądotwórcze oraz śpi-
wory, ubrania i żywność.

– Jesteśmy przekonani, że wza-
jemne kontakty i relacje uczelni 
z Miastem Gliwice będą się dalej 
owocnie rozwijać. Współdziałanie 
i współpraca odbywa się w wielu 
obszarach, od infrastruktury i zmian 
w obrębie dzielnicy akademickiej po 
współorganizację i wsparcie działań 
naukowo-dydaktycznych, kultural-
nych i sportowych. Cieszy nas fakt, 
że obie strony deklarują wspólne 
działania i zaangażowanie na rzecz 
przyszłości miasta, które jest głów-
ną siedzibą uczelni. W niedalekiej 
przyszłości ta synergia przyniesie 
jeszcze lepsze efekty – komentuje 
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, 
rektor Politechniki Śląskiej.

– Politechnika Śląska kształci tysiące 
studentów, chętnie zatrudnianych 
później przez lokalne firmy i regio-
nalny biznes. Wieloletnia obecność 
tej uczelni w Gliwicach i jej wyjątko-
wy kapitał ludzki stymulują rozwój 
naszego miasta, nadając mu aka-
demicki charakter i umożliwiając 
pełne wykorzystanie posiadanego 
potencjału. Zależy nam nie tylko 
na kontynuacji długiej i owocnej 
współpracy z Politechniką Śląską, 
ale też na jej stałym poszerzaniu 
w wielu obszarach. Wyjątkowo 
cenny dla pozycji miasta jest zwłasz-
cza transfer myśli technicznej do 
innowacyjnego przemysłu wyso-
kich technologii i miejskich spółek 
– podkreśla prezydent Gliwic Adam 
Neumann. (kik)fo
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KULTURA

To nie będzie zwykły koncert! Po Erith – gliwickiej artystce, która już 
25 marca zagra w Cechowni, można spodziewać się prawdziwego elek-
tronicznego show.
Erith to utalentowana artystka 
i wokalistka z Gliwic. Zagrała 
ponad 100 koncertów klubo-
wych w Polsce i zagranicą, m.in. 
w Berlinie, Lipsku, Pradze i Lwo-
wie. Podczas swoich koncertów 
Erith zapętla poszczególne sam-
ple (nagrania muzyczne), do 
których dogrywa instrumenty 
i wokal. Jej znakiem rozpoznaw-
czym jest nietypowy taniec i to-
warzysząca mu gra świateł.

Koncert Erith w Cechowni przy 
ul. Bojkowskiej 35a w Gliwicach 
rozpocznie się 25 marca o godz. 
20.00. Jego organizatorami są 
GCNT CECHOWNIA i Stowarzy-
szenie Nowa Cechownia.

Bilety na wydarzenie w cenie  
40 zł można kupić na stronie 
https://cechownia-gliwice.pl/
wydarzenia/erith-koncert/.  
 (ml/Cechownia Gliwice)

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny – to też 
Światowy Dzień Poezji. W Gliwicach będziemy go obchodzić w „od-
powiednim” towarzystwie. Gośćmi Biblioteki Centralnej będą poeci, 
Jakub Kornhauser i Krzysztof Siwczyk. Spotkanie autorskie rozpocznie 
się o godz. 18.00, wstęp wolny.

Tadeusz Różewicz, przez lata zwią-
zany z Gliwicami autor, w „Przygo-
towaniu do wieczoru poetyckie-
go” pisał: „Dopóki nie poczujesz 
się nieszczęśliwy, nie narodzi się 
w tobie »poezja«!”. Czy rzeczywi-
ście dar mowy wiązanej wypływa 
z poetyckiego smutku? O poezji, 

poetach i własnym pisaniu pod-
czas spotkania 21 marca opo-
wiedzą Krzysztof Siwczyk i Jakub 
Kornhauser. W rozmowie z Sandrą 
Staletowicz sięgną nie tylko do 
własnych doświadczeń twórczych, 
ale nawiążą też do poezji autorów 
związanych z Gliwicami – Juliana 
Kornhausera, Tadeusza Różewicza 
i Adama Zagajewskiego.

Jakub Kornhauser – unie-
ważnia granice między poezją 
a prozą, świetnie czując się 
w prozie poetyckiej. Prywatnie 
(i literacko – „Premie górskie 
najwyższej kategorii”, 2020) – za-
palony cyklista. Pracuje naukowo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zajmując się między innymi histo-
rią dwudziestowiecznych ruchów 
awangardowych i literaturą eks-
perymentalną.

Krzysztof Siwczyk – nazywany 
„poetyckim głosem pokolenia 

MTV”, debiutował głośnym 
tomem „Dzikie dzieci”. Współ-
tworzył grupę poetycką Na 
Dziko, zagrał w dwóch filmach 
fabularnych. Pracuje w Insty-
tucie Mikołowskim, mieszka 
w Gliwicach.
 (mm)

Trwa kolejny sezon „The Met: Live in HD”. Już 
w najbliższą sobotę, 18 marca, o godz. 17.00 
rozpocznie się transmisja opery Richarda  
Wagnera „Lohengrin”.

Kino Amok przy ulicy Dolnych 
Wałów 3 zaprezentuje dzieło 
niemieckiego kompozytora Ri-
charda Wagnera „Lohengrin”, 
które wraca do repertuaru 
nowojorskiego teatru The Me-
tropolitan Opera po 17 latach.
Jak zapowiadają organizatorzy, 
spektakl zachwyca nie tylko kli-
matyczną inscenizacją, o któ-
rą zadba François Girard, ale 

także obsadą. Na czele zespołu 
nasz rodak, tenor Piotr Becza-
ła, który wcieli się w tytułową 
postać tajemniczego rycerza. 
Towarzyszyć mu będą między 
innymi sopranistka Tamara 
Wilson, w roli księżnej Elzy, 
oraz bas Günther Groissböck 
jako król Henryk Ptasznik. 
Orkiestrę poprowadzi Yannick 
Nézet-Séguin.

Bilety kosztują 55 zł. Szczegó-
łowe informacje dostępne są 
na stronie internetowej amok.
gliwice.pl. (bb)

Elektrokosmiczne show

Sobota z operą

Gliwickie święto poezji

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

Muzyka Fryderyka Chopina w tropikalnej 
scenerii, a może przedwiosenna dawka reg-
gae w „Mrowisku”? To tylko dwie z wie-
lu ciekawych propozycji na nadchodzący 
weekend!

piątek 17 marca
	„O emocjonalnej rewolucji. Sztuka romantyzmu” – to 

temat wykładu, który o godz. 17.00 wygłosi Marta Witoń 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a). Wstęp wolny.

	O godz. 19.00 na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5) rozpocznie się 
Wieczór bajania i śpiewu z Szymonem Góralczykiem. 
Wstęp wolny.

sobota 18 marca
	W ramach Sobotnich Spotkań z Książką zapraszamy na „Po-

dróż do wnętrza ziemi”, czyli warsztaty plastyczne na 
podstawie książki „Pod ziemią, pod wodą” Aleksandry 
i Daniela Mizielińskich. Początek o godz. 10.00 w Biblio-
tece Centralnej (ul. Kościuszki 17). Wstęp wolny, obowiązują 
zapisy (tel. 32/238-26-63, o-33@biblioteka.gliwice.pl).

	„Mini Nutki” to cykliczne warsztaty, które rozwijają muzy-
kalność, kreatywność, kształtują poczucie rytmu i pozwalają 
dzieciom na muzyczną ekspresję. Kolejne spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 10.00 w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5).

	W pracowni dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d) o godz. 10.00 
rozpoczną się warsztaty jogi twarzy.

	Warsztaty ceramiczne w Willi Caro rozpoczną się o godz. 
11.00.

	O godz. 11.00 i 14.00 w Zamku Piastowskim (ul. Pod Mu-
rami 2) wystartują warsztaty wielkanocne „Koszyczki 
świąteczne”.

	O godz. 15.00 w Willi Caro rozpocznie się spotkanie au-
torskie z Błażejem Torańskim, autorem publikacji „Kaci 
polskich dzieci”. Wstęp wolny.

	Teatrzyk kukiełkowy „Skarby bogów” wg Neila Gaimana 
będzie można zobaczyć o godz. 16.00 w Centrum Sportowo-
-Kulturalnym „Łabędź” (ul. Partyzantów 25). Wstęp wolny.

	W klubie Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85) o godz. 16.00 rozpocznie się spotkanie 
„Historia jamajskiej muzyki w ruchomych obrazach” 
z Arkadiuszem „Bozo” Niewiadomskim. O godz. 19.00 wy-
startują koncerty – podczas festiwalu Winter Reggae zagrają: 
Bakshish, Paprika Korps, Tabu i Raggabarabanda.

	Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) o godz. 17.00 uruchomi 
transmisję opery „Lohengrin” Richarda Wagnera pod 
batutą Yannicka Nézeta-Séguina w reżyserii François 
Girarda.

	W Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57) o godz. 19.00 
rozpocznie się premiera spektaklu „Dziwny przypadek 
psa nocną porą” Simona Stephensa wg powieści Mar-
ka Haddona w reżyserii Tadeusza Kabicza.

niedziela 19 marca
	O godz. 16.15 kino Amok wyświetli film familijny „Szkoła 

magicznych zwierząt” w reżyserii Gregora Schnitzlera.
	O godz. 19.30 w Palmiarni (park Chopina, ul. Fredry 6) roz-

pocznie się recital fortepianowy Georgijsa Osokinsa.  
 (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD JAZDY

Piotr Beczała
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#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC

W sąsiedztwie gliwickiej fabryki aut, wytwarzającej od roku dostawcze Peugeot Boxery, Citroeny Jumper 
czy Ople Movano, a od niedawna nastawionej również na produkcję baz pod zabudowy kempingowe, powsta-
nie nowoczesny ośrodek rozwoju inżynierii i oprogramowania koncernu motoryzacyjnego Stellantis. W przy-
szłości zatrudnieni w Gliwicach eksperci mają zajmować się analityką danych oraz rozwojem i sprawdzaniem 
dokładności softu pozwalającego m.in. uruchamiać w czasie rzeczywistym nowe funkcjonalności w pojazdach 
produkowanych przez Stellantis na całym świecie.
W gliwickim software hubie, który będzie 
docelowo działał w pobliżu fabryki Stellan-
tis przy ul. Adama Opla, ma znaleźć pracę 
ok. 300 specjalistów. Jak poinformował 
koncern, za tą decyzją przemawia bogate 
zaplecze techniczne Gliwic i Górnego Ślą-
ska oraz działające w mieście i regionie 
wyższe uczelnie techniczne, szczególnie Po-
litechnika Śląska. Nowy zespół ds. rozwoju 
oprogramowania dołączy do istniejących 
działów technicznych Stellantis w Europie, 
funkcjonujących w Rüsselsheim (Niemcy), 
Turynie (Włochy) i Poissy (Francja). Skupi 
się na rozwoju oprogramowania bazowe-
go, rozwoju aplikacji programowych, tzw. 
DevOps i automatycznej walidacji.

– Otwarcie w przyszłości nowego ośrodka 
w Gliwicach, zajmującego się rozwojem 
oprogramowania samochodowego, to 
kolejny kamień milowy w realizacji na-
szego planu strategicznego Dare Forward 
2030. Dzięki innowacyjnym działaniom 
polskich  inżynierów  będziemy  mogli 
wywiązać się z naszego, przełomowego 
dla branży, zobowiązania, by do 2038 
roku osiągnąć zerową emisję dwutlenku 
węgla – skomentował Yves Bonnefont, 
dyrektor generalny ds. oprogramowania 
w Grupie Stellantis.

Idée fixe koncernu jest tworzenie i rozwi-
janie oprogramowania samochodowego 
(Software Defined Vehicles), które po-
zwala przez cały okres użytkowania auta 
dostosowywać je pod wymagania kie-
rowcy. Dzięki zdalnej aktualizacji będzie 

można włączać lub wyłączać określone 
funkcjonalności, np. zwiększać zasięg czy 
moc silników w autach elektrycznych oraz 
wprowadzać zmiany w działaniu syste-
mów bezpieczeństwa.

– Tworzenie infrastruktury wewnątrz 
naszych pojazdów, która łatwo i płyn-
nie dostosowuje się do oczekiwań kie-
rowców,  jest  kluczowym  elementem 
globalnego dążenia firmy Stellantis do 
zapewnienia najnowocześniejszej mobil-
ności – zapewniła Tara Vatcher, starszy 
wiceprezes Stellantis ds. architektury 
oprogramowania i rozwoju.

Rozwiązania opracowane 
w Gliwicach będą trafiały 
do produkowanych przez 
koncern samochodów marki 
Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Lan-
cia, Opel, Peugeot, DS czy 
Citroën. Auta mają m.in. ko-
munikować się między sobą.

Stellantis spodziewa się, że dzięki inwe-
stycji w oprogramowanie samochodowe 
wygeneruje rocznie do 2030 roku nawet 
20 mld euro dodatkowego przychodu.

Przypomnijmy, że funkcjonująca od po-
nad roku (po przeprofilowaniu swojej 
działalności w wyniku połączenia spółek 
Opel Manufacturing Poland i PSA Ma-
nufacturing Poland) gliwicka fabryka 
Stellantis jest jedyną w ramach koncernu, 
której powierzono docelowo produkcję 
elektrycznych samochodów dostawczych. 
Zakład w Gliwicach ma odegrać kluczową 
rolę w planach całej grupy. Koncern spo-
dziewa się, że w perspektywie 2–3 lat aż 
70% jego produkcji będą stanowić elek-
tryczne samochody dostawcze. Planuje 
także hybrydyzację napędów. 
 (kik)

Gliwicki hub – kamień 
milowy Stellantisa 

Fabryka Stellantis w Gliwicach
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EKOLOGIA 

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKODORADCA PRZYPOMINA

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

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

Kotły wyprodukowane przed 2007 rokiem lub bez tabliczki  
znamionowej.

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

Kotły wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.

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

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

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

start 
po 1 września 2017 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2021 r.

zakaz eksploatacji 
od 1 stycznia 2023 r.*

wymiana 
do 31 grudnia 2023 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2025 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2027 r.

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

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

bezterminowo**

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

wymiana  
do 31 grudnia 2022 r.  

na urządzenia spełniające 
wymagania ekoprojektu

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

w urządzenie do redukcji emisji pyłu gwarantując  
spełnienie kryterium ekoprojektu

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/264
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DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 tys. zł.

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

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

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

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

EKOLOGIA

Nawet 36 tys. zł wsparcia jest do zdobycia w drugim naborze uzupełniającym miejskiego programu dotacyj-
nego „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych” realizowanego w ramach unijnego konkursu.
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jedno-
rodzinnego 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 
systemowym 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 elektroener-
getycznej 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
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ARENA GLIWICE

Finałowa runda 
Mistrzostw Świata 
SuperEnduro

Zespół Happysad, którego koncerty chwalone są za wyjątkowo żywiołową 
i poruszającą atmosferę, wyrusza w być może najbardziej emocjonalną 
trasę w swojej historii. Tej wiosny muzycy zaprezentują się w wersji „Ina-
czej”. Do prezentacji swojej twórczości wybrali sale z miejscami siedzącymi 
i wyjątkowy program – sentymentalny, melancholijny, z dyskretnymi, al-
ternatywnymi aranżacjami.

 – Ponad  rok  temu  zagraliśmy 
minikoncert  w  jednej  ze  stacji 
radiowych. Musieliśmy ograni-
czyć  instrumentarium,  zagrać 
zdecydowanie ciszej, bez wrzesz-
czących przesterów, ściany gitar, 
hałasu blach. Zaskoczeni byliśmy, 
jak wszystkie grane tego wieczoru 
utwory zyskiwały na interpretacji. 
Z jaką uważnością każdy z nas trak-
tował swój instrument i jak dobrze 
poczuliśmy się w tej aurze. Wtedy 

zrodził się pomysł koncertów Hap-
pysad Inaczej. Chcemy powtórzyć 
ten klimat, bo jest dla nas bardzo 
inspirujący  i  satysfakcjonujący 
– tłumaczy Łukasz Cegliński, gita-
rzysta zespołu. Publiczność może 
liczyć na utwory rzadko pojawia-
jące się na koncertach, ale nie 
zabraknie także odświeżonych 
wersji utworów dobrze znanych. 
Bilety dostępne są na eventim.pl.  
 (ARENA GLIWICE)

18 marca w Arenie Gliwice, przy akom-
paniamencie dopingu dwunastotysięcz-
nej widowni, poznamy nowego Mistrza 
Świata SuperEnduro. Gliwice zostaną 
tym samym po raz pierwszy gospoda-
rzem tego niezapomnianego, wypełnio-
nego po brzegi adrenaliną oraz zapa-
chem benzyny, wydarzenia.

Festiwal Zumby

Happysad zagra 25 marca

Druga edycja Rock Your Body – Live Music Zumba Show przej-
muje Arenę Gliwicę już 18 i 19 marca. To jedyne takie wydarze-
nie w Polsce! Czeka Was dwudniowy festiwal tanecznej radości, 
niezapomnianych wrażeń i unikatowych doświadczeń. Imprezę 
poprowadzą najlepsi prezenterzy z Europy i Polski. Muzyka na 
żywo, spektakularna oprawa wizualna, warsztaty, masterclassy, 
tematyczne after party, Jam Session – to tylko ułamek atrakcji. 
Wszystko to odbędzie się w jednym z najnowocześniejszych obiek-
tów sportowo-widowiskowych w Europie. 

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 Pietrzykowska

fo
t. 

M
. B

uk
sa

 / 
Ar

en
a 

Gl
iw

ice

GWIAZDY  
ŚWIATOWEJ SŁAWY
Gościem specjalnym drugiej 
edycji będzie ZES Sandra Harnes. 
Pochodząca ze Szkocji Zumba® 
Education Specialist jest jedną 
z najbardziej charyzmatycznych 
prezenterek Zumba® Fitness na 
świecie. Temperament Sandry 
porywa do tańca tłumy i spra-
wi, że po prostu pokochacie jej 
osobowość. Drugi gość specjalny 
to Jon Martin. Wybitny Zumba 
Jammer z Hiszpanii, którego 
znakiem rozpoznawczym jest 
umiejętne wplątanie emocji do 
tańca i wszechstronny styl. Je-
żeli chcecie poczuć taniec całym 
sobą, podnieść poziom swoich 
umiejętności – to właśnie on 
zadba o to najlepiej. Jak już 
się pewnie domyślacie – to nie 
wszystko. Czekają na Was warsz-
taty z najlepszymi, doświadczo-

nymi instruktorami z Polski. Im-
ponująca lista sukcesów i ponad 
dekada doświadczeń tanecznych 
to znak rozpoznawczy każdego 
z nich. Na Małej Arenie zagości 
DreamTeam Instruktorski w skła-
dzie: Łukasz Grabowski, Krzysz-

tof Nowak, Karolina Berezowska, 
Emilia Furman, Szymon Głodny, 
Dariusz Selwa, Patrycja Pietrzy-
kowska. Bilety na wydarzenie 
nabędziecie na eventim.pl.

 (ARENA GLIWICE)

SUPERENDURO 
TO…?
Najbardziej emocjonująca 
dyscyplina motocyklowa roz-
grywana w halach sportowych 
na całym globie – w tym roku 
czeka nas aż 7 emocjonujących 
przystanków, z czego dwa 
najważniejsze – runda inau-
guracyjna oraz finał sezonu – 
zostaną rozegrane w Polsce. 
14 zawodników w każdym 
z wyścigów zmagających się 
z piekielnie trudnym torem 
utworzonym z ogromnych 
opon, bali drewna i głazów 
oraz wspaniała sportowa 
atmosfera – dzięki Wam, naj-
lepszych kibicom motosportu 
na świecie.

POLSKI 
SUPERENDURO 
DREAM TEAM
Nasi lokalni bohaterzy to ist-
ny duet marzeń: legendarny 
Tadeusz „Taddy” Błażusiak – 
6-krotny mistrz świata, który 
w Gliwicach walczyć będzie 
o kolejne trofeum w swojej 
karierze i młoda krew wśród 
topowych riderów, czyli Domi-
nik Olszowy dzierżący aktualnie 
tytuł mistrza świata w kategorii 
junior.

MISTRZOWSKIE 
GLIWICE
Mistrzostwa Świata SuperEn-
duro w Gliwicach to również 
znakomita ceremonia otwarcia 
– oprawa artystyczna okraszo-
na dużą dawką ognia, muzy-
ki, tańca i świateł tworząca 
niezapomniane show, wyścig 
najmłodszych – Kids Race, 
szereg dodatkowych atrakcji 
i konkursów, sesje autografów 
z zawodnikami, możliwość po-
dejrzenia zaplecza oraz uczest-
nictwa w sesjach treningowych.

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

klasy Junior, Prestige 
oraz Pucharu Europy

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

Prestige, Puchar Europy
21.00 dekoracja zwycięzców

Kibicuj naszym! Zapach benzyny, 
ryk silników i galony adrenaliny 
gwarantowane! Bilety dostępne 
na eventim.pl.
 (ARENA GLIWICE)
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https://www.eventim.pl/
https://www.eventim.pl/
https://www.eventim.pl/
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WARTO WIEDZIEĆ

Poznaj swoje prawa – w trosce  
o konsumentów
15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsu-
menta i Europejski Dzień Konsumenta. Warto przy tej okazji  
dowiedzieć się, na jaką pomoc Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów możemy liczyć i jakie zmiany w przepisach przyniósł 
początek 2023 r.
Nieznajomość przepisów szko-
dzi. Bywa, że wiąże się ze stratą 
środków finansowych. W ich 
zrozumieniu, a także w egze-
kwowaniu praw konsumenta 
gliwiczanom pomaga prawniczka 
Anna Nidzińska, Miejski Rzecz-
nik Konsumentów w Gliwicach 
(MRK).

Zadaniem MRK jest przede 
wszystkim udzielanie pomocy 
konsumentom w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących wyko-
nywania zawartych przez nich 
umów z przedsiębiorcami. Po-
czątek roku 2023 przyniósł kon-
sumentom wiele zmian i nowych 
ważnych przepisów w prawie 
dotyczącym ich ochrony. Warto 
pamiętać, że wszystkie zmiany 
dotyczą umów zawartych od  
1 stycznia 2023 roku.

– Zasadnicza zmiana to przenie-
sienie części przepisów regulują-
cych uprawnienia konsumentów 
w razie stwierdzenia niezgodno-
ści towaru z umową – z Kodeksu 
cywilnego do ustawy o prawach 
konsumenta. Przepisy Kodeksu 
cywilnego nadal regulują prawa 
konsumenta w zakresie: rękojmi 
za wady nieruchomości, rękoj-
mi  za wady  prawne,  rękojmi 
za wady dzieła, które nie  jest 
towarem (np. usługi pralnicze, 
fryzjerskie itp.) oraz gwarancji. 
Niezgodność towaru z umową 
(w miejsce „starej” rękojmi) to 
podstawa jednej z dwóch możli-
wych dróg składania reklamacji 
przez konsumenta – obok gwa-
rancji. Sprzedawca będzie odpo-

wiadał za wady – tak jak dotych-
czas – przez 2 lata od wydania 
towaru. Nowością jest między 
innymi to, że w przypadku rzeczy 
używanych nie będzie mógł już, 
jak w poprzednim stanie praw-
nym, skrócić tego czasu do roku. 
Konsument ma prawo przede 
wszystkim do naprawy lub wy-
miany towaru. Dopiero, gdy te 
żądania nie zostaną spełnione, 
może złożyć oświadczenie o ob-
niżeniu ceny lub odstąpieniu od 
umowy – mówi Anna Nidzińska, 
Miejski Rzecznik Konsumentów.

Gdy konsument złoży reklama-
cję do sprzedawcy, przedsię-
biorca jest zobowiązany udzielić 
odpowiedzi w terminie 14 dni 
od dnia jej otrzymania. Jeżeli 
nie udzielił odpowiedzi w tym 
terminie, uważa się, że uznał 
reklamację.

Umowy poza 
lokalem 
przedsiębiorcy

W przypadku umów zawieranych 
poza lokalem i na odległość na-
dal przysługuje (co do zasady, 
bowiem są także pewne wyłącze-
nia) – wyjątkowe „prawo do na-
mysłu” i odstąpienia od umowy 
w terminie 14 dni. W przypadku 
zawarcia umowy przez konsu-
menta podczas nieumówionej 
wizyty w miejscu zamieszkania 
konsumenta albo wycieczki, 
zgodnie z nowymi przepisami, 
termin na odstąpienie od umowy 
wydłuża się do 30 dni.

– Dobrym rozwiązaniem z punktu 
widzenia ochrony konsumenta 
jest wprowadzony zakaz zawie-
rania umów o świadczenie usług 
finansowych podczas pokazu lub 
wycieczki. Jedną z najczęstszych 
praktyk na spotkaniach pokazo-
wych jest namawianie seniorów 
do  zaciągania  kredytów,  gdy 
nie mają  oni  wystarczających 
środków na  zakup np.  „fanta-
stycznych” garnków czy urządzeń 
gospodarstwa domowego, zwykle 
po zawyżonych cenach. W przy-
padku  zawarcia  takiej umowy 
będzie ona nieważna z mocy pra-
wa. Zakaz nie będzie miał jednak 
zastosowania do pokazów organi-
zowanych w miejscu zamieszkania 
konsumenta  na  jego wyraźne 
zaproszenie – mówi MRK.

Co istotne – zgodnie z nowymi 
przepisami – przedsiębiorca nie 
może przyjąć płatności przed 
upływem terminu odstąpienia 
od umowy w przypadku zawarcia 
umowy podczas nieumówionej 
wizyty przedsiębiorcy w miej-
scu zamieszkania konsumenta, 
wycieczki albo pokazu. Nie 
będzie miało to zastosowania 
w przypadku, gdy taki pokaz zo-
stał zorganizowany na wyraźne 
zaproszenie konsumenta w jego 
mieszkaniu, np. prezentacja 
urządzenia.

Cyfrowy 
świat…

Zmienione przepisy mają także 
na celu dostosowanie regulacji 

chroniących konsumentów do 
dynamicznie rozwijającego się 
świata cyfrowego. Zakupy on-
-line w sklepach internetowych 
i na platformach handlowych, 
zakupy treści cyfrowych i usług 
cyfrowych oraz towarów z ele-
mentami cyfrowymi to także 
przedmiot nowelizacji usta-
wy o prawach konsumenta 
i przepisów, które zobowiązują 
przedsiębiorców do spełnienia 
licznych obowiązków informa-
cyjnych.

Tylko w minionym roku z pomo-
cy Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Gliwicach, w postaci 
porad i informacji prawnych, 
skorzystały 2893 osoby: 2738 
telefonicznie i osobiście, a 155 

pisemnie. Pani rzecznik podej-
mowała też liczne interwencje 
na rzecz konsumentów, które 
miały na celu przede wszystkim 
polubowne zakończenie sporu, 
bez sięgania po rozstrzygnięcia 
sądowe, a także prowadziła 
działania informacyjno-edu-
kacyjne w szkołach, w których 
brało udział ponad 500 uczniów 
i wśród seniorów, które miały na 
celu zwiększenie świadomości 
konsumentów na temat ich praw 
i obowiązków.

Warto wiedzieć, że kompendium 
praw konsumenta dostępne jest 
na stronie Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów pod ad-
resem https://prawakonsumenta.
uokik.gov.pl/.  (mf)

Doskonali nie do pary
Przed nami II Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek organizowany z okazji Świa-
towego Dnia Zespołu Downa przez Fundację Tośka i Przyjaciele. Emocji i atrakcji 
nie zabraknie. Spotkajmy się 19 marca w Nowych Gliwicach. Koniecznie w ko-
lorowych skarpetkach, nie do pary – to symbol dodatkowego chromosomu  
w 21. parze łańcucha DNA, który jest przyczyną zespołu Downa. Zabierzcie  
sąsiadów i przyjaciół – będzie się działo!

Lista chętnych do startu w Bie-
gu Kolorowych Skarpetek 
już jest zamknięta, ale inne 
liczne atrakcje będą na Was 
czekać w niedzielę, 19 marca, 
od godz. 10.00 do 14.00 przy  
ul. Bojkowskiej 35a. Wydarzenie 
odbędzie się pod patronatem 
prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna. Będzie okazja, by 

kibicować uczestnikom biegu, 
wziąć udział w pełnym nie-
spodzianek rodzinnym pikniku 
integracyjnym oraz konkursach 
i oczywiście zasilić wolontaryjne 
puszki – dzięki Waszej hojności 
dzieci z zespołem Downa i in-
nymi niepełnosprawnościami 
wezmą udział w letnich półko-
loniach.

Organizatorzy zaplanowali też 
m.in. zajęcia sportowe, smaczny 
poczęstunek, zabawy dla dzieci, 
spotkania z wyjątkowymi go-
śćmi oraz stoiska służb mun-
durowych i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Ale to nie koniec 
niespodzianek. 

  (mf)

Miejski Rzecznik Konsumentów
Filia Urzędu Miejskiego
ul. Jasna 31 A, pokój 106 A
tel. 32/338-64-99 

e-mail: mrk@um.gliwice.pl 

Biuro czynne codziennie w godzinach urzędowania Urzędu 
Miejskiego:
 poniedziałek–środa: 8.00–16.00
 czwartek: 8.00–17.00
 piątek: 8.00–15.00

Więcej informacji na temat działalności Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów można uzyskać na stronie internetowej bip.gliwice.
eu/miejski-rzecznik-konsumentow.

Dane teleadresowe powiatowych i miejskich rzeczników kon-
sumentów w kraju można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl.

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
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OGŁOSZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gli-
wice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbywa się w dniach

od 15 marca 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r.
Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki 
we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, pod-
dasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów 
ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadają-
cych atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo poja-
wienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2023 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2023 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które 
należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deraty-
zacji. W miejscach gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego 
lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Stra-
ży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, 
które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, 

organizowanych wg procedur określonych Regulaminem  
PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

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

KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Gliwice 9 lutego 
2023 r. został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek 
Ogrodnika, uchwałą numer XLIV/899/2023.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany 16 lutego 
2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1539 i wejdzie 
w życie 19 marca 2023 r.
Z planem można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada Miasta/ Uchwały Rady Miasta), oraz 
na stronie msip.gliwice.eu (Geoportale/ Geoportal planistyczny).
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Urząd Miejski/Planowanie przestrzenne/
Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 210.

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Gliwice 9 lutego 
2023 r. został uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego 

Zameczku Leśnego, uchwałą numer XLIV/900/2023.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany 16 lutego 
2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1540 i wejdzie 
w życie 19 marca 2023 r.
Z planem można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada Miasta/ Uchwały Rady Miasta), oraz 
na stronie msip.gliwice.eu (Geoportale/ Geoportal planistyczny).
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowanie, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (Urząd Miejski/Planowanie przestrzenne/
Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 210.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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!

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach pn.

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Portowej  
w Gliwicach – ETAP I od SUW węzeł W1 do węzła W4” 

– znak sprawy PO/2/2023.
Termin składania ofert: 20 marca 2023 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 20 marca 2023 r. o godz. 10.00
Pełna treść dostępna na www.pwik.gliwice.pl

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 16 marca 2023 r., o godz. 15.00,  

w sali obrad Rady Miasta Gliwice  
w Ratuszu w Rynku, z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 9 lutego 2023 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 963).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 2023 rok (druk nr 964).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warun-
ków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (druk nr 958).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na parkingu strzeżonym (druk nr 
957).

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych i przy-
stanków na terenie dworca autobusowego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice 
oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów (druk nr 961).

11. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielo-
wego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice 
w 2023 r. (druk nr 956).

12. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2023 r. (druk 
nr 960).

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Gliwice (druk nr 965).

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia nowego prze-
biegu istniejących na terenie miasta Gliwice dróg 
gminnych – ul. Plac Piastów, ul. Okopowej, ul. Na 
Piasku (druk nr 966).

15. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom 
zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 
975, 974, 976, 967).

16. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
nowych umów użytkowania i obciążenie na okres  
10 lat prawem użytkowania nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Gliwice (druki nr 968, 969, 970, 
971, 972, 973).

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę 
nr 100, obręb Niepaszyce Północ oraz działkę nr 98, 
obręb Niepaszyce Północ, położonych przy ul. Staro-
gliwickiej w Gliwicach, stanowiących własność Miasta 
Gliwice (druk nr 978).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu części 
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gli-
wicach przy ul. Ignacego Paderewskiego 51, oznaczo-
nej jako działka nr 639/4, obręb Szobiszowice (druk 
nr 977).

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXI/652/2021 Rady Miasta Gliwice z 18 listopada 
2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na 
lata 2021–2025 (druk nr 981).

20. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na ich realizację w 2023 r. (druk nr 959).

21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właści-
wości do rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia 
świadomości prawnej dotyczącej transplantologii 
wśród społeczności lokalnej (druk nr 962).

22. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia 
petycji w sprawie uroczystego uczczenia 100. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji Marcowej (druk nr 979).

23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach (druk nr 980).

24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez rad-
nych.

25. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

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

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

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

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

Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów 
służącego do zasilania w ciepło budynku mieszkalnego, 

zlokalizowanego przy ul. Szarej 10 w Gliwicach,  
dz. ewidencyjne nr: 329/2, 330, 331, 463, 335/1, 

położone w obrębie ewidencyjnym Centrum.
Termin składania ofert: 20 marca 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 marca 2023 r. o godz. 11.01

Remont elewacji budynku portierni nr 1 przy  
ul. Królewskiej Tamy 135 w Gliwicach – III etap.

Termin składania ofert: 22 marca 2023 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2023 r. o godz. 12.01

AB.6740.7.1.2023 z 7 marca 2023 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2023 r., 
poz. 162) zawiadamia się, że na wniosek złożony 7 lutego 2023 r. w imieniu:

Gliwic – miasta na prawach powiatu 
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 7200S – ulicy Kozielskiej 
w Gliwicach”.

Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych 
działek (przed podziałem):
obręb Kozłówka: nr 81, nr 82, nr 85, nr 94, nr 95, nr 96, nr 97, nr 98, nr 99,  

nr 100, nr 379, nr 391, nr 392, nr 393, nr 394, nr 722,  
nr 723 i nr 724.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, po uprzednim telefonicz-
nym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem 
Łaniewskim, pod numerem tel. 32/239-11-66 (nr telefonu sekretariatu Wydziału 
Architektury i Budownictwa UM w Gliwicach – 32/239-12-37). Przy umawianiu 
telefonicznie ustalona zostanie konkretna data i godzina spotkania, na którym 
będzie można zapoznać się z dokumentacją sprawy.
Jeżeli wyznaczony termin 14 dni nie jest dogodny, prosimy o telefoniczne 
zgłoszenie tego faktu pracownikowi prowadzącemu sprawę.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się 
na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego 
doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody 
i materiały.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=3532013
https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=3532013
http://www.pwik.gliwice.pl
http://gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• kompleksu nieruchomości, poło-

żonego w Gliwicach przy ul. Koziel-
skiej, 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 Gliwi-
ce, zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00023961/8. Łączna powierzch-
nia przedmiotowego kompleksu nie-
ruchomości wynosi 0,1268 ha. 

Termin przetargu: 5 kwietnia 2023 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
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.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na:
• oddanie w użytkowanie wieczy-

ste niezabudowanych działek nr 
790/2, obręb Brzezinka, KW nr 
GL1G/00033564/8 oraz 792/20, obręb 
Brzezinka, KW nr GL1G/00033566/2, 
stanowiących własność Miasta Gliwi-
ce. Działki położone są przy ul. Koziel-
skiej, a ich łączna powierzchnia wynosi 
2,3092 ha.

Termin przetargu: 9 maja 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości:  
6 518 600,00 zł
I opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 
wyniesie 25% ceny wylicytowanej podczas przetargu.
Opłaty roczne wyniosą 3% wylicytowanej ceny. Wy-
sokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej 
niż raz na 3 lata jeżeli wartość nieruchomości ulegnie 
zmianie, zgodnie z art. 77 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1899 z późn. zm.).
Cena nieruchomości, I opłata i opłaty roczne są cenami 
brutto i zawierą 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: 651 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 maja 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 epidemicz-
nego 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 zakład-
ce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu)  
został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość prze-
znaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą 
własność Gminy Gliwice: 
• nr ZDM/3/2023 do 23 marca 2023 r.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy pl. Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicz-
nej 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 49//2023 do 20 marca 2023 r.,
• nr 64–66/2023 do 29 marca 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

2. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 67/2023 do 27 marca 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-
-lokali/

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2023 r., poz. 344)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, na stronie 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.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczoną do wynajęcia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego na wysokość miesięcznej stawki 
czynszu: 
• nr 7/SP/2023 do 29 marca 2023 r.

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 47/2023 do 22 marca 2023 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 60/2023 do 29 marca 2023 r.

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

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokale użytkowe położone przy:

Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do 
przystąpienia do przetargu odbędzie się 30 marca 2023 r. 
(czwartek) od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 
10.00 (wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu), w po-
koju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2023 r. 

wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski 
S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data 
wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: 
„Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal 
będzie wynajmowany.”
Dostarczenie do 28 marca 2023 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem: „Przetarg – lokal użytkowy” 

do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS 
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi 
Klienta w godzinach urzędowania spółki, 

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

kompletu kserokopii dokumentów:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:

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

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

b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu użytkowego, treścią regulaminu przetargu 
oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – za-
łącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na 
stronie internetowej zbm.gliwice.pl),

c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice 
z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021  
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie interneto-
wej zbm.gliwice.pl),

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

e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy 
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktual-
nego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wysta-

wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

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

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

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

4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w prze-
targu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organi-
zatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty 
wadium.

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

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

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 

lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, 

nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni kalendarzowych 
od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu 
użytkowego składa do dyspozycji organizatora przetargu wek-
sel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.  
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu 
użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 20 marca 
2023 r. (poniedziałek) w godz.:
1. pl. Piastów 9/U-2 – 9.00 – 9.15,
2. ul. Władysława Sikorskiego 43/U-2 – 9.30 – 9.45,
3. ul. Władysława Reymonta 14/U-1 – 10.00 – 10.15,
3. ul. Nowy Świat 19/U-1 – 10.30 – 10.45,
4. ul. Bednarska 2/U-1 – 11.00 – 11.15.
-----------------------------------------------------------------
Szczegółowa informacja o ochronie danych osobowych znajduje 
się na stronie zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/

1. pl. Piastów 9/U-2, front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 12,77 m2, składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, 
ogrzewanie – elektryczne (piec dwufunkcyjny). Stan techniczny 
lokalu – po remoncie. Nieruchomość stanowi własność Gliwic 
– miasta na prawach powiatu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 15,00 zł
Wadium: 575,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
---------------------------------------------------------------------------------------
2. ul. Władysława Sikorskiego 43/U-2, front, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 42,59 m2, składający się z 3 pomiesz-
czeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic 
– miasta na prawach powiatu*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1150,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, 
co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomo-
ścią jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.
---------------------------------------------------------------------------------------
3. ul. Władysława Reymonta 14/U-1, front, parter, lokal 
użytkowy o powierzchni 79,32 m2, składający się z 8 pomiesz-
czeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanaliza-
cyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu 
– dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic 
– miasta na prawach powiatu*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 2142,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje się 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, 
co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomo-
ścią jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak możliwości 
wykupu na własność ww. lokalu.

1. ul. Nowy Świat 19/U-1, parter, lokal użytkowy o powierzch-
ni 22,59 m2, składający się z 1 pomieszczenia i wyposażony w in-
stalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną – odpływ od umywalki, 
WC – wspólne na klatce schodowej, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – dobry. Lokal stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 610,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

2. ul. Bednarska 2/U-1, parter, lokal użytkowy o powierzchni 
57,83 m2, składający się z 13 pomieszczeń. Lokal nie ma ogrze-
wania oraz niezależnego zasilania w energie elektryczną, WC 
w lokalu. Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości 
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 9,00 zł
Wadium: 1561,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

I PRZETARG

II PRZETARG

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR 415 i 416, OBRĘB BOJKÓW, STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki

Położenie i opis nieruchomości
Nr działki 

Obręb 
Nr KW

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

brutto
Wadium

Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej. W sąsiedztwie 
znajdują się tereny mieszkaniowe oraz pola uprawne. 
Działki nr 415 i 416, obręb Bojków, stanowią teren płaski, wykorzystywany na 
cele rolnicze, o nieregularnym kształcie. 
Przedmiotowe działki objęte są umową dzierżawy zawartą od 1 sierpnia 2022 r. 
do 31 października 2023 r. do używania i pobierania pożytków z przeznacze-
niem na uprawy rolne.
Przez północną część działek przebiega sieć wodociągowa, gazowa i teletechnicz-
na. W ul. Knurowskiej zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna i elektroenergetyczna.  
W granicach działek może przechodzić sieć drenarska lub inne systemy od-
wodnienia, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić 
na nią szczególna uwagę.
Użytki rolne klasy RIIIa i PsIII, które wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu 
z produkcji rolnej. 
Obsługa komunikacyjna terenu może zostać ograniczona wyłącznie do relacji 
prawoskrętów – niniejsze determinować będzie analiza widoczności przy 
wjeździe na ul. Knurowską, lokalizacja ewentualnego zjazdu oraz szczegółowy 
charakter zabudowy oraz prognozowane natężenie ruchu kołowego.

Działka nr 415, 
obręb Bojków, 

KW nr GL1G/00036906/9, 
użytki: 

RIIIa – 0,1349 ha, 
PsIII – 0,1818 ha, 

B – 0,0535 ha.

Działka nr 416, 
obręb Bojków, 

KW nr GL1G/00036906/9, 
użytki: 

RIIIa – 0,2113 ha, 
PsIII – 0,0100 ha

0,3702 ha

0,2213 ha

Łączna pow. 
działek: 

0,5915 ha

Działki nr 415, 416, obręb Bojków, położone są na terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową 
granicą miasta (uchwała nr XXXVI/790/2018 z 22 marca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 3 kwietnia 
2018 r., poz. 2093).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym sym-
bolem 2MN/U – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.
Dla ww. terenu ustalone zostało przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) usługi nieuciążliwe.
Obszar planu położony jest w granicach złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny to-
warzyszącej pokładom węgla nr WK 345 o nazwie Knurów oraz w granicach terenu i obszaru 
górniczego „Knurów”. Ponadto, przedmiotowe działki znajdują się w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej oraz w strefie 5 km od granicy lotniska, w której zabrania się budowy lub 
rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.
Przedmiotowe działki zlokalizowane są w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, 
poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod 
zbiorniki retencyjne.

1 768 000,00 zł

Cena zawiera 
23% podatek 
VAT zgodnie 
z ustawą  
z 11 marca  

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

zm.).

177 000,00 zł

Przetarg rozpocznie się 24 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
Wadium należy wnieść do 18 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 ogólnopolskiej 
(„Dziennik Gazeta Prawna”) oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-11, 32/338-64-12, 32/338-64-09, 32/338-64-41.
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https://www.zdm.gliwice.pl/
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