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Od 20 marca  
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co dzieje się w Gliwicach,
dostępne są w jednym  

miejscu – Gliwickiej Aplikacji  
Miejskich Aktywności,

którą każdy może za darmo  
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Gala Fryderyków
w Arenie Gliwice

Jest wiosna, 
będzie nowa zieleń
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AKTUALNOŚCI

Gliwice #BliskoKultury.  
Gala Fryderyków w Arenie

22 kwietnia nasze miasto będzie gospodarzem Fryderyk Festiwalu 2023. W Arenie Gliwi-
ce (ul. Akademicka 50) odbędzie się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu. Wystąpią: T.Love, 
Mrozu, Sara James, Julia Wieniawa, Szczyl, Smolasty i Behemoth.

Od 15 marca gabinety lekarskie podstawowej oraz nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej działają znów w budynku głównym Szpitala Miej-
skiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego 20. To powrót do stanu sprzed 
pandemii COVID-19.
– Dzięki takiemu rozwiązaniu 
poprawi się dostępność do 
świadczeń medycznych, a ich 
udzielanie będzie odbywało się 
w zdecydowanie bardziej kom-
fortowych warunkach – zapew-
nia Anna Ginał, rzecznik prasowy 
Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwi-
cach. Do dyspozycji pacjentów 
przekazano przestronną i od-
nowioną rejestrację, hol głów-
ny z poczekalnią, a także zmo-
dernizowane gabinety lekarzy 

rodzinnych. Świadczenia nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej 
są udzielane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz 
w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy.

– Postawiliśmy jednocześnie na 
gruntowne zmiany w zakresie 
obsady dyżurowej i polityki ka-
drowej, zgodnie z wolą miesz-
kańców Gliwic sygnalizowaną 

poprzez liczne opinie czy uwagi 
dotyczące funkcjonowania przy-
chodni w Szpitalu Miejskim nr 4. 
Podejmujemy także intensywne 
prace przygotowawcze doty-
czące przystosowania budynku 
do wymogów sanepidowskich 
w związku z pilną koniecznością 
zaoferowania mieszkańcom 
Gliwic możliwości skorzystania 
z pomocy specjalistów w zakre-
sie chorób zakaźnych – informuje 
rzecznik prasowy lecznicy. (kik)

Nocna i świąteczna opieka lekarska znów  
w budynku szpitala przy Zygmunta Starego

„Fryderyki” to nagrody muzyczne 
przyznawane przez Akademię Fo-
nograficzną Związku Producentów 
Audio-Video. W tym gronie jest 
ponad 1900 osób z branży, między 
innymi artystów i dziennikarzy 
muzycznych. Statuetka nawiązuje 
do imienia najsłynniejszego pol-
skiego kompozytora – Fryderyka 
Chopina. W gronie laureatów tej 
nagrody są najważniejsi współ-
cześni muzycy, a gala rozdania 
„Fryderyków” jest dużym wyda-
rzeniem w branży.

– Bardzo cieszy mnie, że to wła-
śnie w Gliwicach odbędzie się 
ceremonia rozdania najbardziej 
prestiżowych polskich nagród 
muzycznych. Fryderyki mają swoje 
niekwestionowane miejsce w pol-
skiej branży muzycznej. Jestem 
przekonany, że Arena Gliwice to 
doskonałe miejsce na organizację 
tego typu wydarzenia i że dzięki 
możliwościom, jakie stwarza, 
i entuzjazmowi organizatorów 
będziemy świadkami niezwykłej 
uroczystości. W imieniu całego 
miasta serdecznie zapraszam do 
Gliwic zarówno artystów, jak i fa-
nów polskiej muzyki – komentuje 
prezydent Gliwic Adam Neumann.

Nieskończone emocje

Hasłem Areny Gliwice są „Nieskoń-
czone emocje”. Takie zapewnią 
występy gwiazd Gali Muzyki Roz-
rywkowej i Jazzu, podczas której 
zostaną wręczone statuetki w tych 
kategoriach. Będzie to punkt kul-
minacyjny festiwalu, a wydarzenie 
uświetnią najgorętsze nazwiska na 
polskiej scenie.

O godz. 19.00 w małej arenie od-
palona zostanie muzyczna petarda. 
Gwiazdą koncertowego wieczoru 
będzie zespół T.Love – jedna 
z najlepszych rockowych orkiestr 
w Polsce. Przebojem na gliwicką 
scenę wedrze się także Mrozu. 
Nie zabraknie też artystek młode-
go pokolenia – w Arenie Gliwice 
zaśpiewają przebojowe wokalistki, 
Sara James i Julia Wieniawa. Ra-
powe ziarno zasieją panowie Szczyl 
i Smolasty. Za muzyczną, metalo-
wą eksplozję będzie odpowiadał 
zespół Behemoth. To będzie ostra, 
koncertowa jazda bez trzymanki!

Bilety w cenie 108 i 118 zł są do-
stępne na portalu Ticketmaster.
pl. (mm)
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#ZIELONEGLIWICE

Kolejne gliwickie pasy drogowe obsadzane 
są drzewami. Ostatnio przy ulicach Dą-
browskiego i Traugutta, na zlecenie Zarzą-
du Dróg Miejskich, wykonawcy nasadzili 
łącznie 32 klony i lipy, ulice Warszawską, 
Opolską i Świętojańską ozdobiło 46 klo-
nów, a ulice Lipową i Okrzei 14 lip.

Wypiękniała też ul. Strzelnicza ozdobiona 
30 klonami, Bończyka i św. Wojciecha, 
gdzie nasadzono 27 grabów oraz Warmiń-
ska i Kadłubka – wkrótce zazieleni się tam  
18 klonów. Ponadto 90 wiązów holen-
derskich ozdobiło przyuliczny pas przy  
ul. Toszeckiej, od skrzyżowania z ul. Jana 
Śliwki do wysokości ul. Oriona.

W tym tygodniu nowa zieleń pojawi się 
jeszcze w pasach drogowych ulic: Tar-
nogórskiej, Błogosławionego Czesława, 
Robotniczej, Odrowążów, Lotników, Konar-
skiego i Schabika. Zostaną tam nasadzone 
lipy, graby i glediczje. W sumie 115 drzew.

– Przypominamy, że wszystkie rośliny, 
zarówno drzewa, jak i byliny czy krzewy, 
objęte są pielęgnacją i gwarancją naszych 
wykonawców, którym zlecamy wykonanie 
nasadzeń. W przypadku krzewów i bylin to 
okres dwuletni, natomiast drzewa objęte 
są trzyletnim okresem gwarancyjnym. 
Obejmuje on nie tylko zabiegi pielęgna-
cyjne, jak np. podlewanie czy oczyszczanie 
z chwastów, ale także wymianę nasadzeń, 
których koszt w przypadku zamierania ro-
ślin ponosi wykonawca – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy ZDM 
w Gliwicach.

Tylko od stycznia pracownicy gli-
wickiego ZDM nasadzili ponad 700 
drzew różnych gatunków. Niebawem 
różnorodnością i zachwycającymi, wiosen-
nymi barwami zaskoczy skwer Europejski. 
Będzie pięknie! 

 (mf)

Jest wiosna,
jest zieleń

21 marca z radością powitaliśmy wiosnę. Na skwerach 

i w parkach widać już pierwsze kwiaty: krokusy, pierwio-

snki, przebiśniegi. Mimo wielu pochmurnych jeszcze dni 

i niezbyt sprzyjającej aury kwiaty nie dają za wygraną 

i coraz gęściej pojawiają się w wielu częściach miasta, 

mieniąc się przeróżnymi kolorami. 

Warto wiedzieć, że oprócz pierwszego dnia wiosny ka-

lendarzowej wyróżnia się także pierwszy dzień wiosny 

astronomicznej. Ten przypada dokładnie w momencie 

równonocy wiosennej, kiedy dzień i noc trwają tyle 

samo, czyli 12 godzin. W tym roku wiosna astronomiczna 

rozpoczęła się 20 marca. 

I choć na pełną zieleń w Gliwicach trzeba jeszcze trochę 

poczekać, już w najbliższych dniach warto wybrać się 

na pierwszy wiosenny spacer. To moment, w którym 

przyroda na nowo budzi się do życia, przynosząc nam 

sporą dawkę pozytywnej energii. Pamiętajmy jednak 

o jednym – roślinom także coś się od nas należy. Dlatego 

dbajmy o nie, szanujmy i nie niszczmy.  (bb)

Ruszyły nasadzenia na gliwickich skwerach i w pa-
sach drogowych. Tylko w ostatnich dniach w Gli-
wicach pojawiło się ponad 200 nowych drzew. 
Lada moment eksplodują zielenią i pokażą się 
w pełnej krasie. Coraz piękniej jest też na zieleń-
cach – swoje kolory prezentują już m.in. liczne 
krokusy. Wkrótce zakwitną inne kwiaty, krzewy 
i trawy. Gotowi na wiosnę w Gliwicach?
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WSPÓŁPRACA

Zakończyła się modernizacja zespołu zabytkowych budynków Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. 
Uroczyste otwarcie wyremontowanego w 2022 roku skrzydła budynku przy ul. Wrocławskiej 1, połą-
czone z prezentacją nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, odbyło się 15 marca. Poprzedziła je 
narada roczna podsumowująca ubiegłoroczną działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z Gliwic 
i powiatu gliwickiego, podczas której wręczono akt włączenia OSP Gierałtowice do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Wielki dzień  
gliwickich strażaków

Uroczysta narada roczna 
odbyła się w auli Wydziału 
Architektury Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Ks. M. Strzody 10. 
Podczas spotkania Komendant 
Miejski PSP w Gliwicach, st. 
bryg. Roman Klecha, podsu-
mował działalność jednostki 
w 2022 roku i przedstawił jej 
plany na 2023 rok. Podkreślił 
rolę współpracy z jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
oraz potrzebę wspierania 
rozwoju lokalnych jednostek. 
Podczas spotkania nastąpiło 
także uroczyste wręczenie 
aktu włączenia OSP Gierałto-
wice do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczystość była również oka-
zją do zaprezentowania pięciu 
nowych samochodów ratow-
niczo-gaśniczych komendy 
w Gliwicach oraz wyremonto-
wanego w 2022 roku ostatniego 
skrzydła, pochodzących z XIX 
i XX wieku, zabytkowych bu-
dynków przy ul. Wrocławskiej 1, 
w których mieści się siedziba 
Komendy Miejskiej PSP w Gli-
wicach.

W ramach zakończonej inwe-
stycji, sfinansowanej głównie 

ze środków Miasta Gliwice, 
zmieniony został układ funk-
cjonalny pomieszczeń zlo-
kalizowanych na pierwszym 
piętrze skrzydła. Powstały tam 
nowe biura i węzły sanitarne. 
Wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa, posadzki 
oraz instalacja elektryczna.

Remontu doczekały się także 
klatki schodowe, a budynek 
wyposażono w wentylację 
mechaniczną (nawiewno-wy-
wiewną), nową instalację te-
letechniczną (niskoprądową), 
oświetlenie awaryjne oraz 
wyłącznik przeciwpożarowy. 
W części pomieszczeń zamon-
towano nowe klimatyzatory, 
wymieniono też istniejącą 
centralną klimatyzację, a w ra-
mach funkcjonującej instalacji 
grzewczej zainstalowano nowe 
grzejniki. Ponadto w obiekcie 
rozbudowany został system 
kontroli dostępu i monitoringu 
wizyjnego.

Łączny koszt prac przepro-
wadzonych w 2022 roku wy-
niósł ponad 1 mln 209 tys. zł, 
z czego niemal 1 mln 90 tys. zł 
stanowiły środki pochodzące 
z budżetu Miasta Gliwice, 

które w bieżącym roku sfi-
nansowało także rozbudowę 
systemów kontroli dostępu, 
wartą 25 tys. zł.

– Państwowa Straż Pożarna jest 
służbą państwową i powinna 
być w pełni finansowana z bu-
dżetu państwa. Niestety, od 
wielu lat nie jest finansowana 
w sposób wystarczający. Dlate-
go Miasto Gliwice dofiansowuje 
PSP – w trosce o bezpieczeń-
stwo miasta i mieszkańców 
– mówi Adam Neumann,  
prezydent Gliwic.

Wieloetapowy 
remont i moderniza-
cja zespołu zabytko-
wych budynków 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Gliwicach 
rozpoczął się w 2012 
roku. Od tamtej pory 
miasto wspierało tę 
inwestycję, przeka-
zując na ten cel 
łącznie niemal 
3 mln 700 tys. zł.

  (ml/KM PSP Gliwice)
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WAŻNE

Od 20 marca informacje o tym, co dzieje się w Gliwicach dostępne są w jednym miejscu – Gliwickiej Aplikacji 
Miejskich Aktywności, którą każdy może za darmo ściągnąć i zainstalować w swoim telefonie. W skrócie 
– to kompleksowy, aktualny informator o ofercie wydarzeń organizowanych w naszym mieście. [GAMA] 
daje jednak więcej możliwości.
Gliwicka Aplikacja Miejskich Aktywno-
ści to nowoczesne narzędzie, które 
pobrać można z popularnych sklepów: 
Google Play oraz App Store. Użytkowni-
cy z pewnością docenią ją za czytelność 
i intuicyjność obsługi. Osoby, które nie 
korzystają z telefonów, mogą wybrać 
wersję www – gama.gliwice.eu. [GAMA] 
przystosowana jest do potrzeb użytkow-
ników ze szczególnymi potrzebami, co 
oznacza, że posiada takie funkcje jak kon-
trast i zmiana rozmiaru czcionki oraz inne 
udogodnienia oferowane przez systemy 
zainstalowane standardowo w urządze-
niach mobilnych.

Wydarzenia.  
Bądź na bieżąco!

Co, gdzie, kiedy? Zapowiedzi koncertów, 
spektakli, warsztatów, seansów filmo-
wych – dla dzieci i dorosłych – dostępne 
są w kalendarzu, który wyświetla się 
jako pierwszy po uruchomieniu apli-
kacji. Możemy sprawdzić, co dzieje się 
w Gliwicach danego dnia lub przeszukać 
wszystkie dostępne wydarzenia, używa-
jąc do tego filtrów, takich jak: koncert, 
wystawa, sport, warsztaty i wiele innych. 
Interesującą nas pozycję możemy do-
dać do ulubionych lub bezpośrednio do 
terminarza w swoim telefonie. W wersji 
www z wybranych przez nas wydarzeń 
możemy wygenerować wydruk lub plik 
PDF, tworząc spersonalizowany infor-
mator.

[GAMA] to także narzędzie dla organizato-
rów imprez, którzy dzięki formularzowi 
„Zgłoś wydarzenie” mogą przesyłać 
swoje propozycje. Te po zatwierdzeniu 
(i ewentualnej korekcie administratorów 
aplikacji) będą wyświetlać się w kalen-
darzu. Dzięki temu wspólnie stworzymy 
ogólnomiejski informator.

Miejsca

Do – wciąż rozbudowywanej – bazy 
miejsc trafiły m.in. muzea, kina, bibliote-
ki, parki, lokale gastronomiczne, hotele. 
To cenna wiedza nie tylko dla mieszkań-
ców, ale też turystów odwiedzających 
miasto. Dzięki mapie i funkcji loka-
lizacji GPS bez problemu namierzysz 
interesujące punkty i wyznaczysz trasę, 
jak do nich dotrzeć. Z aplikacją [GAMA]  

być może odkryjesz swoje miasto na 
nowo. Ciekawą funkcją jest fotoretro-
spekcja, dzięki której porównasz, jak 
dane miejsce wyglądało kiedyś, a jak 
dziś.

Bądź w aplikacji 
[GAMA] i pokaż się 
z najlepszej strony

Gliwicka aplikacja to narzędzie słu-
żące promocji wydarzeń i miejsc. 
Zanim została oddana w ręce użytkow-
ników, była konsultowana z licznymi 
środowiskami, m.in. organizatorami 
imprez, stowarzyszeniami, miejskimi 
jednostkami.

– W naszym mieście nic nie dzieje się bez 
Was. Żeby Gliwicka Aplikacja Miejskich 
Aktywności żyła, żeby była interesująca 
dla odbiorców, my – organizatorzy im-
prez, właściciele restauracji, kawiarni, 
galerii – musimy ją wypełniać treścią 
i wspólnie promować. Zachęcam więc do 
zgłaszania wydarzeń i miejsc. Wyobrażam 
sobie sytuację, że osoba, która przyjeżdża 
jako gość do naszego miasta, uruchamia 
aplikację i stojąc na Rynku, np. szuka lo-
kalu na obiad. Wykorzystajcie okazję do 
promocji i zaprezentujcie się w aplika-
cji – zachęca Paweł Ciepliński, dyrektor 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, 
operatora aplikacji.

Żeby do aplikacji zgłosić swój lokal, na po-
czątek należy skontaktować się e-mailo-
wo pod adresem kontakt@ckvictoria.pl,  
w odpowiedzi przesłany zostanie link 
do formularza zgłoszeniowego. Nowe 
miejsca na bieżąco będą zasilać bazę 
aplikacji.

Niebawem  
jeszcze więcej funkcji

W przyszłości [GAMA] zyska nowe funk-
cje, jak spacer z audioprzewodnikiem 
oraz możliwość organizacji gier tereno-
wych i konkursów opartych na aktywno-
ści użytkowników.

Operatorem aplikacji [GAMA] jest 
Centrum Kultury Victoria w Gliwi-
cach. Realizacja zadania została 
sfinansowana ze środków Miasta 
Gliwice.  (CKV)

https://gama.gliwice.eu/
https://gama.gliwice.eu/
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Po pierwsze: nie szkodzić – to najważniejsza zasada przy-
cinania zieleni. Czasem drzewa rosnące w prywatnych 
ogródkach mają obumarłe lub nadłamane gałęzie i ze 
względów bezpieczeństwa chcemy je przyciąć. O czym 
trzeba pamiętać?
– Drzewa wymagają systematycznego 
przycinania. Odpowiednia pielęgnacja 
zapewnia prawidłowy rozrost korzeni, 
zapobiega rozrastaniu się gałęzi w nie-
właściwym kierunku, pozwala zachować 
odpowiednią wysokość drzewa, wreszcie 
podnosi odporność i wytrzymałość, na 
przykład na rozłamanie, i przyśpiesza 
wzrost młodych pędów, co powoduje 
zagęszczanie korony. Jednak przycinki 
należy wykonywać w odpowiedni spo-
sób, by nie zaszkodzić roślinie – tłumaczy 
Agnieszka Setnik, naczelniczka Wydziału 
Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach.

Przycinając drzewa, trzeba pamiętać, 
żeby nie wyciąć za dużo gałęzi. Dlacze-
go? W ten sposób można osłabić drze-
wo. W skrajnych przypadkach może ono 
nawet obumrzeć. Dlatego do przycięcia 

należy wybierać w miarę cienkie gałę-
zie i nie wycinać więcej niż 15% korony. 
A co, jeśli nadłamane gałęzie wiszą nad 
naszym ogrodem, ale samo drzewo 
wyrasta z działki sąsiada? Po pierwsze: 
porozmawiać z sąsiadem i wyznaczyć mu 
termin na usunięcie gałęzi. A jeżeli tego 
nie zrobi? Wówczas można te przeszka-
dzające gałęzie obciąć.

– Termin przycinania drzew uzależniony 
jest od jego wieku i gatunku. Ale to nie 
wszystko – ważne też, by przed przystą-
pieniem do zabiegów w obrębie korony 
drzewa wykluczyć obecność ptasich 
gniazd. Zwłaszcza w przypadku drzew 
z gęstą koroną zauważenie gniazda może 
być trudne, dlatego w trakcie okresu lę-
gowego, od 1 marca do 15 października, 
należy zachować szczególną uwagę – 
mówi Agnieszka Setnik.

Ważne! Usunięcie powyżej 30% ko-
rony drzewa (tzw. ogławianie drzew) 
szkodzi drzewu. Należy pamiętać, że za 
zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie 
drzew i krzewów bez zezwolenia ustawa 
o ochronie przyrody nakłada admini-

stracyjną karę pieniężną. Należy także 
pamiętać, że wycięcie drzewa zawsze 
wymaga zgłoszenia. Szczegóły dotyczące 
usuwania drzew znajdują się na stronie 
bip.gliwice.eu – > Karty informacyjne – > 
filtr: Wydział Środowiska. (mm)

PielęgnujeMY drzewa – mądrze!

RIPH zachęca: zgłoś kandydatów do nagrody
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zachęca do zgłaszania kandydatów do na-
grody „Marka – Śląskie”. To okazja, aby docenić aktywnych ludzi, firmy i instytucje, które poprzez 
swoją działalność kreują pozytywny wizerunek naszego województwa w kraju i na świecie.
Nagrody przyznawane są w następujących 
kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, 
Sport, Turystyka i rekreacja, Produkt, Usługa, 
Zdrowie, Organizacje pozarządowe, Dziedzic-
two kulturowe regionu, Społeczna odpowie-
dzialność biznesu, Media, Osobowość Roku.

– Konkurs ma na celu promocję woje-
wództwa śląskiego, przedsiębiorców 
oraz osób z województwa śląskiego. 

Uhonorowana może zostać każda osoba 
czy instytucja, która swoją działalnością 
i postępowaniem kreuje dobry wizeru-
nek województwa śląskiego, cieszy się 
uznaniem. Nagroda „Marka – Śląskie” 
jest podziękowaniem za aktywne, przed-
siębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie 
postępowanie, które przyczynia się do 
tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska 
– zachęcają organizatorzy konkursu. 

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie”  
mogą zgłaszać jednostki samorządu 
terytorialnego, samorządy zawodowe, 
gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzy-
szenia, organizacje pozarządowe, pożytku 
publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, 
radia i telewizji. Podmioty mają również 
prawo same zgłosić swoją kandydaturę 
(oprócz kategorii Osobowość Roku). Udział 
w konkursie jest bezpłatny.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącz-
nikami należy przesłać do 30 czerwca. 
Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.riph.com.pl, 
uzyskać pod numerem telefonu 32/231- 
-99-79 lub e-mailem, pisząc na markasla-
skie@riph.com.pl. 
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DZIAŁO SIĘ!

Niedziela pod znakiem  
kolorowych skarpetek

W minioną niedzielę pogoda dopisała równie fantastycznie, jak frekwencja! Podczas II Biegu Kolorowych 
Skarpetek Nowe Gliwice były pełne energii, kolorów i dobrych emocji. W wydarzeniu zorganizowanym w ra-
mach Światowego Dnia Zespołu Downa przez Fundację Tośka i Przyjaciele wzięło udział około tysiąca osób.
Bieg Kolorowych Skarpetek od-
był się w Gliwicach po raz drugi. 
Wzięło w nim udział 850 uczest-
ników biegu oraz kibice i osoby, 
które przyszły dobrze się bawić 
i wesprzeć Fundację Tośka i Przy-
jaciele, a tym samym wszystkie 
osoby z zespołem Downa. Wy-
darzenie zostało dofinansowane 
z budżetu Miasta Gliwice.

– Bieg Kolorowych Skarpetek jest 
nie tylko okazją do dobrej zabawy 
i integracji. To przede wszystkim 

doskonała okazja, by poszerzyć 
swoją świadomość na temat ze-
społu Downa jako choroby. To moż-
liwość poznania wielu wspaniałych 
osób dotkniętych tą chorobą, ale 
także nauka tolerancji, akcepta-
cji, szacunku i otwartości wobec 
osób z wszelkimi niepełnospraw-
nościami. Gliwice po raz kolejny 
udowodniły, że są miastem fanta-
stycznych i otwartych ludzi – mówi 
prezydent Gliwic Adam Neumann, 
który wziął udział w biegu i objął 
wydarzenie swoim patronatem.

Wydarzenie jest organizowane 
z okazji przypadającego na 21 
marca Światowego Dnia Zespołu 
Downa, którego symbolicznym 
i barwnym wyrazem są kolorowe 
skarpetki nie do pary – symbol 
dodatkowego (nieparzystego) 
chromosomu w 21-ej parze łań-
cucha DNA, który jest przyczyną 
zespołu Downa.

Kolorowe skarpetki były moty-
wem przewodnim niedzielnego 
wydarzenia przy ul. Bojkow-
skiej 35a, które znalazły się 
w pakietach startowych prze-
kazanych uczestnikom biegu 
– głównej atrakcji wydarzenia. 
Ale nie brakowało też innych 
fantastycznych propozycji dla 
małych i dużych – konkursów, 
spotkań z interesującymi go-
śćmi, zajęć sportowych i wy-
stępów artystycznych. Była też 
okazja, by zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie w fotoramce, po-
rozmawiać ze strażakami z OSP 
Szałsza i zobaczyć ich sprzęt 
oraz spotkać się z policjanta-
mi z gliwickich komisariatów, 
którzy pokazali, jak zdejmuje 
się odciski palców i testuje 
alkogogle. Obecni na miejscu 
byli też strażnicy miejscy, 
którzy opowiedzieli o swojej 
pracy oraz ratownicy z Grupy 
Poszukiwawczo-Ratowniczej 
Knurów, którzy zaprezentowali 
pracę z psami. Swoje stanowi-
sko miała też m.in. Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gliwicach 
i Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Gliwicach, 
które raczyło uczestników 
Gliwicką z Głębin.  (mf)
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KULTURA

Chór Polskiego Radia w Krakowie pod batutą Marii 
Piotrowskiej-Bogaleckiej, Marcin Świątkiewicz, Julia 
Karpeta i Jan Čižmář wystąpią 25 marca z koncertem 
muzyki pasyjnej. Wydarzenie będzie elementem 
festiwalu All’improvviso.
Wielki post to czas, gdy chrześcija-
nie poprzez pokutę przygotowują 
się do Wielkanocy. Podczas koncer-
tu „Komm, Jesu, komm! – Przyjdź, 
Jezu, przyjdź!” zabrzmią utwory 
z różnych epok, inspirowane psal-
mami pokutnymi. Będą to zarówno 
utwory a cappella, jak i wokalno-
-instrumentalne i instrumentalne. 
Partie basso continuo wykona je-
den z najbardziej znanych polskich 
klawesynistów młodego pokolenia, 
Marcin Świątkiewicz. Chór Polskiego 

Radia w Krakowie poprowadzi dyry-
gentka Maria Piotrowska-Bogalecka. 
Zagrają także Julia Karpeta (viola da 
gamba) i Jan Čižmář (lutnia).

Koncert rozpocznie się w sobotę  
25 marca o godz. 18.00 w ruinach 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18). 
Bilety w cenie 35 zł są dostępne 
w portalu ticketmaster.pl.  (mm)

Zbliża się kolejna, czternasta już odsłona Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 
im. Ludomira Różyckiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23–25 marca. Tym 
razem Państwowa Szkoła Muzyczna w Gliwicach zaprasza uzdolnionych wokali-
stów i publiczność do swojej nowej siedziby.
Do udziału w XIV Ogólnopolskim 
Konkursie Wokalnym im. Ludomira 
Różyckiego przystąpią uczniowie 
klas wokalnych lub emisji głosu szkół 
muzycznych drugiego stopnia –  
51 solistów z całej Polski. Wydarze-
niu towarzyszy idea popularyzacji 
twórczości Ludomira Różyckiego, 
uczestnicy będą musieli zmierzyć 
się między innymi właśnie z reper-
tuarem polskiego kompozytora.

Pierwszy etap konkursu rozpocznie się 
w czwartek, 23 marca, i zakończy dzień 
później – w piątek, 24 marca. Również 
w piątek zaczną się przesłuchania w ra-
mach drugiego etapu. O tym, kto przej-
dzie do tej części muzycznych zmagań, 
zdecyduje jury pod przewodnictwem  
Maestro Wiesława Ochmana.

Występy konkursowe zakończą 
się w sobotę, 25 marca. Tego dnia 
o godzinie 16.00 nastąpi ogłoszenie 
wyników oraz rozpocznie się kon-
cert laureatów. Liczba miejsc jest 

ograniczona – są ostatnie bezpłatne 
wejściówki (do odbioru w portierni 
PSM).

Konkurs powstał w roku 1998 
z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
gliwickiej szkoły, prof. dr. hab. Jana 
Ballarina – śpiewaka, pedagoga, 
wieloletniego dziekana Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, który obecnie pełni 

funkcję kierownika artystycznego 
konkursu.

Wokalne zmagania odbędą się 
w nowej siedzibie PSM, przy ulicy 
Księcia Ziemowita 12. Wydarzenie 
jest objęte honorowym patrona-
tem Adama Neumanna prezydenta 
Gliwic.

Więcej na stronie internetowej 
psmgliwice.pl. (bb)

Pisarz i fotograf Filip Springer 27 marca będzie go-
ściem Biblioteki Centralnej (ul. Kościuszki 17). Tema-
tem spotkania będzie jego najnowsza książka „Mein 
Gott, jak pięknie”.
Tereny wschodnich prowincji Prus, 
czyli późniejsze Ziemie Odzyskane, 
to temat opowieści Springera. 
„Mein Gott, jak pięknie” jest trochę 
dokumentem, trochę fabułą. Czyta-
jąc, będziecie mieli ochotę spojrzeć 
na mapę, żeby śledzić podróż au-
tora do miejsc wprawdzie „odzy-
skanych”, ale wciąż słabo znanych. 
„Mein Gott, jak pięknie” ukazało 
się w marcu 2023 roku nakładem 
wydawnictwa Karakter.

Filip Springer nad książką pracował 
przez trzy lata, spędzając dużo czasy 
w bibliotekach i archiwach. O swo-
ich doświadczeniach i inspiracjach 
pisarskich opowie gliwickim czytel-
nikom w poniedziałek 27 marca. 
Spotkanie autorskie rozpocznie 
się o godz. 18.00. Poprowadzi je 
Paulina Stolecka. Organizatorem 
wydarzenia jest Miejska Biblioteka 
Publiczna.
 (mm)

Ogólnopolski konkurs wokalny

Wielkopostna pasja

Wszystkie wydarzenia są publikowane  
w aplikacji [GAMA] i na gama.gliwice.eu. 
Jesteś organizatorem? Dodaj swoje wyda-
rzenie do kalendarza poprzez formularz.

Wyjątkowy koncert muzyki dawnej, 
recital fortepianowy w Palmiarni, 
finisaż ciekawej wystawy malarstwa 
w Willi Caro – nadchodzący weekend 
będzie obfitował w ciekawe wyda-
rzenia. Wiosna w pełni – także w kul-
turze!

piątek 24 marca
	Wernisaż wystawy „Jacek Ukleja i celuloido-

wy film” rozpocznie się o godz. 17.00 w Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 17). Wstęp wolny.

	W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) o godz. 17.00 
zacznie się prezentacja projektu naukowego 
i publikacji „Cmentarzysko z wczesnej epoki 
żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku”. Wstęp 
wolny.

sobota 25 marca
	Warsztaty wielkanocne będą rozpoczynać się 

o godz. 11.00, 13.00 i 15.00 w Willi Caro. Na zaję-
ciach z Anną Koblak, twórczynią ludową z Małopol-
ski, nauczymy się, jak z kolorowej bibuły, drucików 
i odrobiny kleju stworzyć… kwiaty.

	O godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14) rozpocznie się 
projekcja i rozmowa z twórcami filmu „Ukos 
światła”, Dariuszem Popielą i Wojciechem 
Szumowskim. Wstęp wolny.

	Z okazji finisażu wystawy „Kolor i forma. Sztuka 
dwudziestolecia międzywojennego” zapraszamy 
do Willi Caro na godz. 15.00, gdzie zacznie się wy-
kład kuratorski Urszuli Kozakowskiej-Zauchy 
i Światosława Lenartowicza. Wstęp wolny.

	W Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań 
Społecznych o godz. 16.00 wystartuje koncert 
eliminacyjny w ramach V Ogólnopolskiego Festi-
walu Wokalnego Osób z Niepełnosprawnościami 
„Zaczarowany Mikrofon”.

	„Komm, Jesu, komm! – Przyjdź, Jezu, przyjdź!” – 
to tytuł koncertu muzyki pasyjnej, który o godz. 
18.00 rozpocznie się w ruinach teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18). Wystąpi Chór Polskiego Radia 
w Krakowie, Marcin Świątkiewicz, Julia Kar-
peta i Jan Čižmář.

	Na godz. 20.00 zapraszamy do Cechowni (ul. Boj-
kowska 35a), gdzie wystąpi Erith.

	Rockoteka z The Hybrid Conspiracy i kon-
cert zespołu Moleskin to propozycja klubu 
Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”,  
ul. Pszczyńska 85). Początek o godz. 20.00.

niedziela 26 marca
	O godz. 19.30 w Palmiarni (park Chopina, ul. Fre-

dry 6) „Spontanicznie i na wyżynach wirtuozerii” 
zagra Lukas Geniušas.

	„Ania z Zielonego Wzgórza” to spektakl familijny 
Teatru Wit-Wit, który o godz. 16.00 rozpocznie się 
w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57).  (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD  
JAZDY

Marcin Świątkiewicz 

Julia Karpeta
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Inwestycja w przyszłość 
Po 3 latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku 
zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających 
w procesie produkcji ciepła. Działająca tam kilkupoziomowa instalacja jest jednocześnie pierwszym 
rozwiązaniem zasilającym w perspektywie kilku lat projektowany przez PEC – Gliwice Park Zielonej 
Energii. W oficjalnym pokazie możliwości nowej oczyszczalni i jej zwiedzaniu uczestniczył 21 marca 
prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępcami, Aleksandrą Wysocką i Mariuszem Śpiewokiem.
Nową oczyszczalnię ścieków 
przemysłowych zlokalizowano 
w kompleksie PEC – Gliwice przy 
ul. Królewskiej Tamy 135, w mu-
rach dawnej przepompowni pra-
cującej przez lata na coraz mniej 
wydajnych technologiach oczysz-
czania. Inwestycja zamknęła się 
w kwocie ok. 7 mln zł. W ramach 
przedsięwzięcia zrealizowanego 
z inżynierami gliwickiej firmy 
Seen Technologie przebudowano 
kompleksowo wnętrza obiektu, 
dzieląc je na poziomy prze-
znaczone na kolejne elementy 
specjalnie zaprojektowanej insta-
lacji grawitacyjnej, spełniającej 
najbardziej rygorystyczne normy 
środowiskowe.

Stworzone tam, w pełni zautoma-
tyzowane węzły technologiczne 
pozwalają na precyzyjne usuwa-
nie metali ciężkich i siarczanów 
ze ścieków przemysłowych, ich 
dalsze oczyszczanie poprzez re-
karbonizację, czyli dodanie do 
strumienia płynnego dwutlenku 
węgla obniżającego pH ścieków 
do bezpiecznego poziomu, na-
stępnie filtrację końcową oraz 
odwadnianie oddzielonych w pro-
cesie osadów – docelowo do po-
staci płaskiego, suchego placka 
filtracyjnego, który wytwarzać 
ma budowana prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku prasa filtra-
cyjna. W instalacji zastosowano 
dodatkowo szereg punktów 
oczyszczania i bezpiecznej uty-
lizacji odpadów powstających 
w trakcie całego procesu.

Wydajność działającej już oczysz-
czalni jest wysoka. Ilość oczysz-
czonych ścieków w stosunku do 
ilości ścieków wprowadzanych 
do instalacji kształtuje się na po-
ziomie 5 metrów sześciennych 
na godzinę. To jeden z najwyż-
szych możliwych wyników. Część 
oczyszczonych ścieków wraca 
do instalacji wewnętrznych 
ciepłowni do dalszego wyko-
rzystania jako tzw. woda szara. 
Pozostała część – spełniająca 
rygorystyczne normy jakościo-
we – zasila nurt Bytomki.

– Dla PEC – Gliwice to bardzo 
ważna inwestycja. Oczekiwania 
środowiskowe wobec dostawcy 
ciepła systemowego stale rosną 
i my je ambitnie spełniamy. Na-
sza nowa instalacja zmniejsza 
uciążliwości związane z wpły-
wem produkcji ciepła na lokalne 
środowisko naturalne, zapobie-

gając zanieczyszczaniu wód po-
wierzchniowych i przyczyniając 
się do utrzymania wysokiej ja-
kości ekosystemu wodnego. Tym 
samym oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych PEC – Gliwice 
wpisuje się w trend zrównowa-
żonego rozwoju – mówił podczas 
prezentacji zmodernizowanego 
obiektu Krzysztof Szaliński, pre-
zes zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

– Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej to jedna z najważniej-
szych spółek komunalnych na-
szego miasta, która jako jedna 
z nielicznych w skali kraju zarów-
no produkuje, jak i dystrybuuje 
ciepło, dostarczając je około  
125 tys. mieszkańcom Gliwic. 
Tym działaniom towarzyszy wy-
soka dbałość o stan środowiska, 
która znalazła urzeczywistnienie 
także w projekcie instalacji zmo-
dernizowanej oczyszczalni ścieków 
przemysłowych, służącej przetwa-
rzaniu nadmiaru wody przemy-
słowej uzyskiwanej w procesach 
technologicznych PEC – Gliwice. 
Jest ona jednocześnie elementem 
nowej, bardzo ważnej dla miasta 
inwestycji nazywanej Parkiem 
Zielonej Energii. Będzie on jednym 
z najnowocześniejszych w skali 
kraju ośrodków pozyskiwania 
energii z odpadów komunalnych 
– zwracał uwagę prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Stworzenie w Gliwi-
cach Parku Zielonej 
Energii – dzięki 
rozbudowie kom-
pleksu miejskiej 
ciepłowni o blok 
parowy – pozwoli 
na wytwarzanie 
energii elektrycznej 
i ciepła na potrze-
by mieszkańców 
z komunalnych 
odpadów resztko-
wych, których nie 
da się już odzyskać 
poprzez segregację 
i recykling.

Procesy produkcji ciepła wspierać 
będą rozwiązania zastosowane 
w nowej oczyszczalni ścieków 
przemysłowych. Tym samym Park 
Zielonej Energii będzie uzupeł-
nieniem przyjaznego środowisku 
systemu gospodarki odpadami, 
pozwalając na zmniejszenie emi-

sji gazów cieplarnianych 
do atmosfery oraz 
znaczące ograni-
czenie zużycia 
wody i elimi-
nację węgla 
w produkcji 
ciepła i prądu.

Budowę Par-
ku Zielonej 
Energii zapla-
nowano na ko-
lejne lata. Koszt 
inwestycji sięga 
niemal 290 mln zł.  
Do jej realizacji nie-

zbędne będą środki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz budżetu Mia-

sta Gliwice. Pierwsze 
kroki w kierunku po-
zyskania niezbędnych 
funduszy już wykona-
no – w styczniu projekt 
Parku Zielonej Energii 
przeszedł pozytywnie 
ocenę formalną wnio-

sku o dofinansowanie 
NFOŚiGW. To pierwszy 

etap ubiegania się o środki 
potrzebne do sfinansowania 
inwestycji. (kik)
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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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SPORT

Łącznie 7 medali – w tym 3 złote, 1 srebrny  
i 3 brązowe – zdobyli podczas Mistrzostw Śląska 
Kadetów i Juniorów w Boksie Olimpijskim zawod-
nicy Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go Carbo. W zawodach rywalizowali bokserzy  
z 28 śląskich klubów.
Najważniejsze dla kadetów za-
wody w roku odbyły się w poło-
wie marca w Skoczowie. Wśród 
mistrzów Śląska, którzy automa-
tycznie otrzymali prawo startu 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży – równoznacznej 
z Mistrzostwami Polski w tej 
kategorii wiekowej – znaleźli 
się m.in. zawodnicy gliwickiego 
GUKS Carbo.

Wśród kadetów złoty medal 
w kategorii wagowej do 54 kg 
zdobył Jakub Marcinów. Kolejne 
złoto, tym razem w kategorii do 
48 kg, wywalczył Maciej Surdel. 
Ze złotym medalem wrócił także 
Michał Baumann, który rywa-
lizował w najlżejszej kategorii 
wagowej – 44–46 kg. Brązowym 
medalem może pochwalić się 
natomiast Tymoteusz Dawicki. 
Swój debiut na zawodach tego 
szczebla zaliczyła też Kinga Mar-

ciniak, która także wróciła z mi-
strzostw z brązowym medalem.

Na podium stanęli również 
juniorzy GUKS Carbo. Srebrny 
medal w kategorii wagowej do 
57 kg wywalczył Brajan Jaśko-
wiak. Z kolei brąz zgarnął Patryk 
Olszewski.

– Jestem zadowolony ze startu 
chłopaków. Wszyscy zawodnicy, 
którzy pojechali na mistrzostwa 
wrócili z medalami, ale dla mnie 
ważniejsze jest to, że robią sys-
tematyczne postępy i są coraz 
lepsi. Teraz zaczynamy przygo-
towania do Mistrzostw Polski – 
mówił Viktor Lebedynets, trener 
bokserów GUKS Carbo Gliwice.

Gliwickim pięściarzom i pię-
ściarkom gratulujemy!

  (ml/piast.gliwice.pl)

W niedzielnym spotkaniu 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy 
(19 marca) Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Miedzią Legnica 1:0. 
Zwycięską bramkę dla Niebiesko-Czerwonych zdobył Jorge Félix.
Pierwsza połowa była wy-
równana. Gra toczyła się 
głównie w środkowej strefie 
boiska, a zespoły stwarzały 
zagrożenie pod bramkami po 
strzałach z dystansu i stałych 
fragmentach. To właśnie po 
jednym z dośrodkowań z rzutu 
wolnego Niebiesko-Czerwoni 
wyszli na prowadzenie. Damian 
Kądzior zagrał ze stojącej piłki, 
Ariel Mosór poprowadził do 
środka, a formalności dopeł-
nił Jorge Félix, który z bliskiej 
odległości wbił futbolówkę 
do siatki. Po golu z 24. minuty 
podopieczni Aleksandara Vuko-
vicia kontrolowali wydarzenia 
na boisku.

W drugiej połowie Niebie-
sko-Czerwoni nie dopuszczali 
rywali do zbyt wielu okazji 

sprzyjających wyrównaniu. 
Dobrze w bramce spisywał 
się František Plach. Zawodnicy 
Piasta sami również tworzyli 
sobie sytuacje do podwyższe-
nia wyniku, ale Mateusz Abra-
mowicz nie dał się pokonać po 

raz drugi. Gliwiczanie utrzyma-
li wynik do zakończenia meczu 
i odnieśli trzecie zwycięstwo 
w czterech ostatnich meczach.

  Biuro Prasowe GKS Piast SA 
/kik

W pierwszej połowie meczu rozgrywanego na 
wyjeździe (16 marca) Tauron GTK rywalizował z 
Eneą Zastal BC zespołowo i mądrze w ataku. Od 
połowy trzeciej kwarty gliwiczanie kompletnie 
stanęli. Zielonogórzanie wygrali spotkanie 100:89.

Goście z Gliwic rozpoczęli tę 
rywalizację prawie tak samo 
dobrze jak poprzedni mecz wy-
jazdowy rozgrywany w Gdyni. 
Uzyskali kilkupunktową prze-
wagę zarówno w pierwszej 
(21:24), jak i drugiej kwarcie 
(47:52).

Po przerwie Tauron GTK przez 
chwilę prowadził, ale końców-
ka trzeciej kwarty należała 
już do gospodarzy (79:73). 
Prawdziwy dramat gliwiczan 

rozegrał się w ostatniej od-
słonie. Enea zaczęła punk-
tować, a goście próbowali 
wrócić do gry. Zza łuku trafił 
Put, a z bliższej odległości 
Rowland, ale zwycięstwo zie-
lonogórzan przypieczętował 
Zecević. Ostatecznie stanęło  
na wyniku 100:89.

23 marca Tauron GTK gra u 
siebie z Rawlplug Sokołem 
Łańcut. 
 (Tauron GTK/kik)

Trzy punkty dla Gliwic!

Słabiej w Zielonej Górze

Arena Lekkoatletyczna na Koperniku znów otwarta
Dobra wiadomość dla miłośników biegania! Po 
przerwie zimowej Arena Lekkoatletyczna im.  
E. Bieniasza przy ul. Syriusza 30 znów jest otwarta. 
Jeśli lubicie uprawiać jogging na 
profesjonalnym torze, skorzy-
stajcie. Obiekt jest dostępny dla 
mieszkańców w godzinach od 
18.30 do 20.30. Do dyspozycji 
biegaczy udostępnione zostały 
dwa tory biegowe z numerami 
5 i 6. 

Arena Lekkoatletyczna im.  
E. Bieniasza to nowoczesny 
obiekt sportowy, spełniający 
wymogi Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki. Jest wyposażona 
w pełnowymiarową bieżnię 

okólną, sektor rzutów, skocznie 
do skoku wzwyż, skoku o tyczce, 
skoku w dal i trójskoku. Do dys-
pozycji sportowców jest także 
rzutnia do pchnięcia kulą oraz 
rzutu młotem i oszczepem. 
Sektor dla kibiców jest w stanie 
pomieścić pół tysiąca widzów, 
dlatego często odbywają się 
tam zawody lekkoatletyczne. 

Gospodarzem areny lekkoatle-
tycznej jest GKS Piast Gliwice. 

 (ml/piast.gliwice.pl)
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Trenują ponad 70 młodych wspinaczy sportowych, z których 8 zostało powołanych do Kadry 
Województwa Śląskiego na rok 2023. Jako jedni z 10 klubów w kraju zakwalifikowali się 
też do prestiżowego programu „W Górę”, realizowanego przez Polski Związek Alpinizmu 
we współpracy z Ministerstwem Sportu. Tylko w ubiegłym roku z sukcesami reprezen-
towali Gliwice w niemal 20 zawodach, m.in. w Pucharze Polski i Mistrzostwach Śląska.  
GTW Akademia Wspinania ma za sobą kolejny, udany rok działalności.
GTW Akademia Wspinania od 
kilkunastu lat zrzesza miłośników 
wspinaczki, którzy swoją sporto-
wą pasją dzielą się z najmłodszy-
mi mieszkańcami Gliwic i powiatu 
gliwickiego. Podczas licznych za-
jęć i warsztatów dzieci, pod opie-
ką doświadczonego instruktora, 
rozwijają koordynację ruchową, 
doskonalą techniki wspinaczko-
we oraz uczą się obsługi sprzętu 
wspinaczkowego – wszystko 
to w zabawowej i bezpiecznej 
formie, dostosowanej do wieku 
oraz indywidualnych możliwości 
każdego  z nich. Uczestniczą też 
w warsztatach motorycznych 
i spotkaniach z psychologiem 
sportu.

Rok 2022 był 
kolejnym w kilku-
nastoletniej historii 
akademii, który 
obfitował w wiele 
sukcesów – zarów-
no sportowych, jak 
i organizacyjnych. 

Jednym z sukcesów było zakwalifi-
kowanie się GTW Akademii Wspi-
nania do „dziesiątki” uczestników 
prestiżowego programu „W Górę”, 

realizowanego przez Polski Zwią-
zek Alpinizmu we współpracy 
z Ministerstwem Sportu. Dzięki 
finansowemu wsparciu możliwe 
było zorganizowanie bezpłatnych 
zajęć promujących wspinaczkę 
wśród najmłodszych. Akademia 
wzbogaciła się także o nowy 
sprzęt treningowy.

W minionym roku nie zabrakło 
również ciekawych projektów 

i aktywności. Wśród nich był 
kolejny obóz treningowy w Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, 
letni projekt wspinaczkowy czy 
Mikołajkowe Zawody Wspinacz-
kowe dla niemal 80 dzieci oraz 
ich rodziców. Oprócz treningów 
młodzi adepci – podobnie jak ich 
rodzice i trenerzy –  mogli też 
uczestniczyć w zajęciach z trene-
rem mentalnym – psycholożką 
sportu Ewą Serwotką.

Miasto Gliwice wspiera działal-
ność GTW Akademii Wspinania, 
m.in. poprzez dotacje na realiza-
cję zadań publicznych w dziedzi-
nie wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej w zakresie 
szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży. Uzyskane w ten spo-
sób środki przeznaczane są m.in. 
na zakup potrzebnego sprzętu, 
wynagrodzenie trenerów czy 
wynajem ścianki wspinaczkowej.

W GTW Akademii Wspinania 
działają obecnie dwie sekcje:

 Sekcja Gliwice oferująca 
zajęcia w jednej z dwóch 
grup przedszkolnych, grupie 
początkującej oraz grupie 
początkującej sportowej 
(zajęcia odbywają się w Gli-
wicach, w dwóch lokaliza-
cjach: hali sportowej przy ul. 
Kozielskiej 1 oraz Chwyciarni 
Arena Gliwice przy ul. Akade-
mickiej 50).

 Sekcja Powiat Gliwicki 
trenująca dzieci w grupach: 
początkującej młodszej, 
początkującej starszej oraz 
zaawansowanej (zajęcia od-
bywają się w Gierałtowicach, 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym przy ul. Powstań-
ców Śląskich 41).

Rodzice, którzy chcieliby zain-
teresować swoje dzieci treno-
waniem wspinaczki sportowej 
w GTW Akademii Wspinania  
mogą zapoznać się z informa-
cjami dostępnymi na stronie 
www.gtwgliwice.pl/gtw-akade-
mia-wspinania-pl.  
 (ml/GTW Gliwice)

W piątek, 17 marca, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji 
Rady Sportu Miasta Gliwice. Podczas spotkania prezydent Gliwic, Adam Neumann, wręczył członkom organu oficjalne 
powołania. Wybrano także przewodniczącego rady oraz jego zastępcę, a najważniejsze plany dotyczące rozwoju sportu 
w Gliwicach zgromadzonym przedstawiła zastępczyni prezydenta Gliwic, Ewa Weber.
Przewodniczącym obecnej Rady 
Sportu Miasta Gliwice został 
Piotr Badocha, a jego zastępcą 
Marcin Kiełpiński.

Obecna Rada Sportu Miasta 
Gliwice została powołana  
21 lutego bieżącego roku. W jej 
skład weszli: Grzegorz Bednarski 
(piłka nożna mężczyzn), Jarosław 
Zięba (koszykówka mężczyzn), 
Rafał Franz (futsal mężczyzn), 
Adam Mrowiec (piłka ręczna 
kobiet), Tomasz Sztąpka (boks), 
Stanisław Kubit (modelarstwo 
lotnicze), Marlena Chlost (sza-
chy), Dariusz Steuer (tenis stoło-
wy), Krzysztof Wania (dyscypliny 
niepriorytetowe), Piotr Badocha 
(sport szkolny), Krzysztof Czapla 
(sport akademicki w Gliwicach), 
a także przedstawiciel Rady 

Miasta Gliwice, Marcin Kiełpiński 
oraz Grzegorz Krysiński, repre-
zentujący Prezydenta Miasta 
Gliwice.

Rada Sportu jest organem dorad-
czym Samorządu Miasta Gliwice. 
Do jej zadań należy w szczególno-
ści wydawanie opinii w sprawach 
dotyczących kultury fizycznej, 
w tym między innymi opinio-
wanie projektów uchwał Rady 
Miasta Gliwice, programów roz-
woju bazy sportowej, planów za-
gospodarowania przestrzennego, 
wniosków o przyznanie nagród 
lub wyróżnień dla zawodników, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe oraz trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnię-
ciami w działalności sportowej.
 (ml)

GTW Akademia Wspinania  
pnie się w górę

Nowa Rada Sportu Miasta Gliwice już działa
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https://www.gtwgliwice.pl/gtw-akademia-wspinania-pl.html
https://www.gtwgliwice.pl/gtw-akademia-wspinania-pl.html
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ARENA GLIWICE

Zespół Happysad, którego koncerty chwalone są za wyjątko-
wo żywiołową i poruszającą atmosferę, wyrusza w być może 
najbardziej emocjonalną trasę w swojej historii. Tej wiosny 
muzycy zaprezentują się w wersji „Inaczej”. Do prezentacji 
swojej twórczości wybrali sale z miejscami siedzącymi i wy-
jątkowy program – sentymentalny, melancholijny, z dyskret-
nymi, alternatywnymi aranżacjami.
 – Ponad rok temu zagraliśmy minikoncert 
w jednej ze stacji radiowych. Musieliśmy 
ograniczyć instrumentarium, zagrać 
zdecydowanie ciszej, bez wrzeszczących 
przesterów, ściany gitar, hałasu blach. 
Zaskoczeni byliśmy, jak wszystkie grane 
tego wieczoru utwory zyskiwały na inter-
pretacji. Z jaką uważnością każdy z nas 
traktował swój instrument i jak dobrze 
poczuliśmy się w tej aurze. Wtedy zrodził 

się pomysł koncertów Happysad Inaczej. 
Chcemy powtórzyć ten klimat, bo jest 
dla nas bardzo inspirujący i satysfak-
cjonujący – tłumaczy Łukasz Cegliński, 
gitarzysta zespołu. Publiczność może 
liczyć na utwory rzadko pojawiające się 
na koncertach, ale nie zabraknie także od-
świeżonych wersji utworów dobrze zna-
nych. Bilety dostępne są na eventim.pl. 
 (ARENA GLIWICE)

Nasz transowy kierunek:  
#DreamstateEurope 

Happysad  
zagra 25 marca

Już 15 kwietnia 2023 roku zapraszamy do Areny Gliwice na długo wyczekiwaną kolejną 
edycję Dreamstate Europe 2023! Będzie to trzecia w historii edycja prestiżowego ame-
rykańskiego wydarzenia, która odbędzie się w Europie.

Stara szkoła rapu powraca

Legendy, prekursorzy i ponadczasowe 
hity – to wszystko 25 marca w Arenie 
Gliwice podczas jedynego takiego festi-
walu w Polsce. The Legend to wydarze-
nie, które napisze nowy rozdział historii 
polskiego hip-hopu. Na jednej scenie 
Liroy, Peja, Kaliber 44, Wzgórze 
Ya-Pa 3, Rahim & Fokus, DJ HWR, 
a na after party DJ Eprom i DJ 600V!

Po wielu latach ponownie będzie można 
usłyszeć na żywo Scyzoryka w wykonaniu 
Liroya i Wzgórza YA-PA 3. Ten moment 
festiwalu pozwoli cofnąć się do wielu 
wspomnień. Gliwice tego dnia będą bar-
dzo głośne, a o występach z The Legend 
będziemy jeszcze długo opowiadać.

Gliwice to Śląsk, a więc nie może zabrak-
nąć kultowych artystów. Będzie Kaliber 
44, a także Rahim i Fokus, którzy ponow-

nie przypomną utwory Paktofoniki oraz 
cały przegląd swojej solowej twórczości 
i pracy pod szyldem Pokahontaz. Wielu 
innych znakomitych gości pojawi się na 
scenie m.in. z Liroyem i wspólnie z nim za-
prezentują ponadczasowe utwory. Szykuje 
się 30-lecie twórczości Pei i Slums Attack 
oraz Wzgórza Ya-Pa 3. Muzyce towarzyszyć 
ma niesamowita oprawa wizualna, wpro-
wadzająca uczestników w klimat lat 90.
 Na festiwalu zagrają: Liroy, Peja/Slums 

Attack, Wzgórze Ya-Pa 3, Kaliber 44, Ra-
him i Fokus (Paktofonika, Pokahontaz), 
DJ HWR.

 Na After Party, które także odbędzie 
się w Arenie Gliwice zagrają: DJ 660V, 
Dj Eprom, DJ HWR, CJeey & Grubzee.

Bilety do nabycia na eventim.pl.

 (ARENA GLIWICE)

Agencja TME, Arena Gliwice oraz ame-
rykańska agencja Insomniac Events mają 
zaszczyt zaprosić fanów muzyki trance 
nie tylko z Europy, ale i całego świata na 
wyjątkowe show, które z pewnością, po 
raz kolejny, przejdzie do historii swoim 
rozmachem i klimatem.

Odsłony w 2019 oraz w 2022 roku zostały 
bardzo ciepło przyjęte przez fanów muzyki 
elektronicznej i – mówiąc o trzeciej edycji 
Dreamstate – śmiało można przyjąć, że to 
marka, która definiuje świat trance w Pol-
sce. Największe gwiazdy gatunku oraz 
wyjątkowa oprawa sprawiają, że Dream-
state jest jednym z najbardziej cenionych 
i pożądanych eventów. 15 kwietnia po 
raz kolejny Arena Gliwice będzie gościła 
specjalne audiowizualne show – kombina-
cję świateł, laserów i nagłośnienia. Bilety 
na wydarzenie są dostępne na portalu 
eventim.pl.
 (ARENA GLIWICE)

https://www.eventim.pl/
https://www.eventim.pl/
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Z MIASTA / 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 Straży 
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

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!

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 3 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert: 31 marca 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 31 marca 2023 r. o godz. 11.01

Usługi remontowe i prace eksploatacyjne 
w PEC-Gliwice Sp. z o.o. – teren Zakładu 

Cieplnego nr 1.
Termin składania ofert: 29 marca 2023 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2023 r. o godz. 12.01

Ruszyły zapisy na koncerty eliminacyjne 
V Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Osób 
z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikro-
fon”. Swoje umiejętności mogą zaprezentować 
niepełnosprawni artyści z całej Polski.

Festiwal „Zaczarowany Mikro-
fon” od lat przyciąga uzdolnione 
wokalnie osoby z niepełno-
sprawnościami w każdym wie-
ku, które chcą zaprezentować 
swoje umiejętności szerszej 
publiczności. Przed nami 
trzy koncerty eliminacyjne:  
25 marca, 24 czerwca i 23 wrze-
śnia. Zapisy już się rozpoczęły 
i potrwają do dnia ostatniego 
konkursu.

Osoby chcące zaprezentować 
się publiczności w Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
Centrum 3.0 przy ul. Studzien-
nej 6, powinny wysłać zgłosze-
nie na adres presto@presto.
gliwice.pl.

– „Zaczarowany Mikrofon” cie-
szy się ogromną popularnością 
środowiska osób z niepełno-
sprawnościami. To często bar-
dzo uzdolnieni ludzie, z których 
twórczością warto się zapoznać. 

W każdych eliminacjach bierze 
udział 20-25 wykonawców. Do 
finałowego koncertu wybiera-
my dziesięciu z każdej grupy. To 
oznacza, że podczas występu 
podsumowującego festiwal 
prezentuje się około 30 najle-
piej ocenionych wykonawców – 
mówi Marian Dragon z Fundacji 
Rytm Gliwice, pomysłodawca 
i organizator Festiwalu.

Podczas najbliższych elimina-
cji, które odbędą się 25 marca, 
zaplanowano warsztaty dla 
wszystkich uczestników (godz. 
14.00) oraz koncert elimina-
cyjny (godz. 16.00). Wstęp na 
wydarzenie jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat 
konkursu można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-80- 
-75 oraz na stronie internetowej 
www.fundacjarytmgliwice.pl. 
Organizatorem konkursu jest 
Fundacja Rytm Gliwice.  (mf)

Zaczarowany  
Mikrofon  
po raz  
piąty

Wokół tego zagadnienia to-
czyć się będzie trzecie w tym 
roku spotkanie Wszechni-
cy Naukowo-Kulturalnej 
prowadzonej przez Polską 
Akademię Umiejętności.  
30 marca wykład w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a) wygłosi 
prof. Bogdan Dembiński kieru-
jący Zakładem Historii Filozofii 
Starożytnej i Średniowiecznej 
Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania filozoficzne 
prof. Dembińskiego skupiają 
się wokół problematyki onto-
logicznej właściwej systemom 
filozofii starożytnej. W druku 
znajduje się jego praca po-
święcona ontologii platońskiej  

pt. „Późna nauka Platona. 
Związki ontologii i matematy-
ki”. Prof. Dembiński prowadzi 
wykłady w ośrodkach zagranicz-
nych (Austria, Niemcy, Czechy). 
Brał udział w Światowym Kon-
gresie Filozofii (Istambuł 2003), 
w sekcji Filozofii Starożytnej oraz 
w panelu poświęconym proble-
mowi historyczności Sokratesa.

Od 2015 roku zasiada w Komisji 
Filozofii Nauk Polskiej Akade-
mii Umiejętności w Krakowie. 
W czerwcu 2022 został człon-
kiem korespondentem PAU.

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 16.00. Wstęp wolny, 
liczba miejsc ograniczona. (kik)

Symetria  
w nauce i filozofii
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.fundacjarytmgliwice.pl
https://gods.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI  
OBEJMUJĄCEJ NIEZABUDOWANE DZIAŁKI NR 161/10 ORAZ 163/7, OBRĘB LIGOTA ZABRSKA, STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowe działki położone są przy ul. Dolnej w Gliwicach. Działki są w kształcie nieregularnym.
Przez obie działki przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna i ciepłownicza. Przez działkę nr 163/7 przebiega również 
sieć teletechniczna. W zasięgu działek przebiegają także sieci: wodociągowa i gazowa. Przebieg sieci ciepłowniczej przez działkę 
nr 161/10 może istotnie utrudnić jej zabudowę na cele zgodne z miejscowym planem.
Przez zachodnią część działki nr 161/10, obręb Ligota Zabrska, przebiega kabel elektroenergetyczny nN zasilający oświetlenie, 
stanowiący element miejskiej sieci oświetleniowej. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowego kompleksu działek, nabywca 
zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 161/8, obręb 
Ligota Zabrska, wpisaną w KW nr GL1G/00037080/9, nieodpłatnej służebności gruntowej na terenie o powierzchni 6,73 m2, 
w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń 
oświetleniowych.
Zgodnie z mapą zasadniczą przez działkę nr 161/10 oraz w północno-wschodniej części działki nr 163/7, obręb Ligota Zabrska, 
przebiega kanalizacja deszczowa kd 400 mm, która stanowi odwodnienie ul. Pocztowej. Kanalizacja ta jest w administrowaniu 
Miasta Gliwice. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowego kompleksu działek nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia 
na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności przesyłu dla ww. kanalizacji deszczowej, ewentualnie do ustanowienia na rzecz 
każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 161/7, obręb Ligota Zabrska, wpisaną w KW nr GL1G/00037080/9, 
nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 161/10 o pow. 96,32 m2 oraz na działce nr 163/7 o pow. 59,82 m2, w celu 
umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji ww. kanalizacji.
Obciążenia nieruchomości
Działki obciążone są służebnościami przesyłu.
Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej prowadzonej dla ww. działek w dziale III – elektroniczny dostęp na 
stronie: ekw.ms.gov.pl.
Skomunikowanie działek odbywać się będzie poprzez działkę nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, do drogi publicznej ul. Dolnej, 
zjazdem istniejącym. Na rzecz każdoczesnych właścicieli kompleksu działek nr 161/10 i 163/7, obręb Ligota Zabrska, ustanowiona 
zostanie w dniu sprzedaży, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 5761/22 z 11 kwietnia 2022 r., odpłatna, 
nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 163/2 w całości 
o pow. 123 m2, zapisanej w KW GL1G/00037080/9.
W związku z powyższym, przy zbyciu kompleksu działek nowonabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 
10 969,14 zł brutto z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności.
Przy takim sposobie skomunikowania, obsługa komunikacyjna ograniczona będzie jedynie do relacji prawoskrętów.

Działka nr 161/10,
obręb Ligota 

Zabrska,
użytek:

B – tereny  
mieszkaniowe,

KW nr 
GL1G/00037080/9.

Działka nr 163/7,
obręb Ligota 

Zabrska,
użytek:

B – tereny  
mieszkaniowe,

KW nr 
GL1G/00037080/9.

0,0576 ha

0,1329 ha

Łączna 
powierzchnia 

gruntu: 
0,1905 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla dziel-
nicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy prze-
mysłowo-składowej położonej pomiędzy 
ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała 
nr XLVII/1217/2006 z 26 października 
2006 r.) działki znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem:
 4MN, co oznacza: tereny mieszkanio-
we o niskiej intensywności zabudowy.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielo-
rodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciąż-
liwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych 
hurtowni, usług produkcyjnych i warsz-
tatów, które powodują znaczące zwięk-
szenie ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-
dynki pomocnicze z wyjątkiem inwen-
tarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
Dla terenu o symbolu 4MN ustalona zo-
stała na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy od ul. Kujawskiej.

607 000,00 zł

Cena nieruchomości 
zawiera  

23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r.  

o podatku od towa-
rów i usług  

(t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931  

z późn. zm.).

Minimalne  
postąpienie:  

6070,00 zł

60 700,00 zł

Przetarg rozpocznie się 22 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 16 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 informacja o przetargu została zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Niniejsza nieruchomość znajduje 
się przy ul. Goduli, we wschodniej 
części miasta, w odległości ok. 4 km 
od centrum. Przystanki komunikacji 
miejskiej znajdują się w dalekiej odle-
głości. W sąsiedztwie znajduje się za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
mieszkaniowo-usługowa oraz tereny 
usługowe i tereny niezabudowane. 
Działka 433 stanowi teren niezabudo-
wany, niezagospodarowany, częściowo 
pokryty zielenią nieurządzoną niską 
i pojedynczymi drzewami. Działka 
w kształcie regularnym, zbliżonym do 
prostokąta. Nieruchomość ma dostęp 
do sieci gazowej, telekomunikacyjnej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
i wodociągowej.
Skomunikowanie przedmiotowej dział-
ki winno odbywać się do drogi publicz-
nej ul. Goduli poprzez nowy zjazd.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest 
od wpisów.

Działka nr 433,
obręb  

Łąki Kłodnickie,
KW nr 

GL1G/00036667/1.

Użytek:
PsV – pastwiska 

trwałe.

0,1869 ha Działka nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, położona jest na terenie, dla którego od 4 września 2010 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, przyjęty uchwałą nr 
XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., 
poz. 2372. Zgodnie z jego ustaleniami przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o symbolu: 05 Un – co oznacza: teren 
nowych usług i drobnej wytwórczości. Dla terenu o symbolu 05 Un ustalono następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe:
    a) usługi, 
    b) drobna wytwórczość; 
2) uzupełniające:
    a) mieszkaniowe. 
W przypadku działki nr 433, obręb Łąki Kłodnickie, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku ww. 
planu miejscowego. 
Ponadto, zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach: strefy ochro-
ny archeologicznej, Obszaru Górniczego „Sośnica III” obejmującego udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu 
pokładów węgli o nr 338; obszaru pozostającego w zasięgu powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, 
dla którego obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 
Gliwice; obszaru rewitalizacji1.
Ponadto informujemy, że Rada Miasta Gliwice 8 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. W uchwale tej, uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/847/2018 z 12 lipca 2018 r. skorygowano 
granice obszaru objętego sporządzeniem planu poprzez dokonanie zmiany załącznika graficznego. Przedmiotowa działka znajduje 
się w granicach sporządzenia planu, określonych w tej uchwale.
1 Wskazany obszar rewitalizacji nie został wyznaczony na podstawie przepisów ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

704 000,00 zł

(cena zawiera 
23% podatku VAT 
zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towa-
rów i usług – t.j. DzU 

z 2022 r., poz. 931 
z późn. zm.)

70 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 29 maja 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 22 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 informacja o przetargu została zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Praw-
nej”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08,  
32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Wesołej, w odległości ok. 
5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 88. W sąsiedz-
twie działki znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny 
usługowe. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Przez 
działkę 324 przebiega sieć kanalizacyjna, ma ona także dostęp do sieci 
gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej. 
Działka nr 324, na dzień dzisiejszy, nie ma skomunikowania z drogą 
publiczną. Dojazd mógłby się odbywać poprzez działki nr 308/1, 315, 
316, 327 (będące własnością Miasta Gliwice) do drogi publicznej 
ul. Łabędzkiej zjazdem istniejącym, pod warunkiem zapewnienia 
fizycznej możliwości dojazdu poprzez działkę nr 327, tj. po usunięciu 
wszystkich przeszkód (m.in. wycinka drzew czy krzewów) oraz po 
wykonania utwardzenia o minimalnej szerokości wynoszącej 5,0 m. 
Nadmieniamy, iż działka 327 obciążona jest umową użyczenia do  
1 października 2023 r., która została zawarta z Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w celu budowy ogólnodostępnej drogi 
dojazdowej.
W dziale III księgi wieczystej istnieje wzmianka dotycząca ustano-
wionej służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, dla sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø800 mm o długości 34,09 m, co wraz ze związaną 
z urządzeniem strefą ochronną o szerokości po 1,50 m z każdej strony 
urządzenia daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością 
129,53 m2. Natomiast dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Odwodnienie terenu działki leży w gestii przyszłego nabywcy.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej ka-
nalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich przyłączy, 
odpowiada za nie przyszły nabywca. 
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć dre-
narska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.

Dz. 324,  
obręb Stare 

Gliwice,

KW nr 
GL1G/00046633/7.

Użytek:
Bp – zurbani-

zowane tereny 
niezabudowane 

lub w trakcie 
zabudowy.

Łączna 
powierzchnia: 

0,0961 ha

Działka nr 324, obręb Stare Gliwice, położona jest na terenie, dla którego od 22 lipca 2018 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare 
Gliwice” (uchwała nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta Gliwice z 14 czerwca 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2018 r., poz. 3935). Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 25 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem 25 MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe; 
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej, 
b) ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
jako lokale użytkowe.
Pozostała część działki nr 324, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:  
1 KDW – opisanym jako: tereny dróg wewnętrznych. Dla terenów oznaczonych m. in. symbolem  
1 KDW obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – droga wewnętrzna; 
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 15 m z możliwością poszerzenia w obrębie skrzyżo-
wania, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodnika.
Zaznaczamy, że południowy fragment przedmiotowej działki w planie miejscowym przeznaczony jest 
pod tereny dróg wewnętrznych, tj. łopatkę do zawracania, jednakże zdaniem Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach nie zachodzi potrzeba jego wydzielania, gdyż w odniesieniu do dróg wewnętrznych elementy 
te nie są obowiązkowe, a ponadto pojazdy mają możliwość dokonywania manewrów zawracania na 
terenie posesji, do których droga prowadzi. Należy jednak mieć na uwadze ewentualne zachowanie 
tej rezerwy terenu celem umożliwienia swobodnego nawracania na ul. Wesołej oraz obowiązującą, 
w tym fragmencie działki, nieprzekraczalną linie zabudowy.
Dodatkowo informujemy, że działka nr 324 znajduje się w granicach: strefy „OW” obserwacji ar-
cheologicznej, złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK, a ponadto na rysunku planu wyznaczono 
nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Wesołej.

298 620,00 zł

(cena zawiera 
23% podatku VAT 
zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towa-
rów i usług – t.j. DzU 

z 2022 r., poz. 931 
z póź. zm.)

29 900,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 28 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 28 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg rozpocznie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 20 kwietnia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

https://ekw.ms.gov.pl
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/5 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/5, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok. 1,5 km od drogi krajowej 
nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1, 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/5 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
teren obejmujący część działki nr 152/5 oznaczony jest symbolem 17MN 
i 18MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren 
obejmujący działkę nr 152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
część terenu obejmującego działkę nr 152/5 oznaczona jest symbolem 1MNU 
– co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu

1. 152/5 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1070
309 600,00 31 000,00 19 kwietnia 2023 r. 26 kwietnia 2023 r. 12.00

2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 21 lutego 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

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

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/4 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/4, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt działki regularny, 
zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dyspo-
nentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 
obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/4 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, teren obejmujący 
działkę nr 152/4 oznaczony jest symbolem 
18MN – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; teren 
obejmujący działkę nr 152/8 oznaczony 
jest symbolem 18MN – co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren znajduje się w granicach Główne-
go Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 
– Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu

1. 152/4 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1027
297 760,00 29 800,00 19 kwietnia 2023 r. 26 kwietnia 2023 r. 11.00

2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 21 lutego 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/3 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/3, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok. 1,5 km od drogi krajowej 
nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/3 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
teren obejmujący część działki nr 152/3 oznaczony jest symbolem 17MN 
i 18MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren 
obejmujący działkę nr 152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 paździer-
nika 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
część terenu obejmującego działkę nr 152/3 oznaczona jest symbolem 1MNU 
– co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu

1. 152/3 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1080
312 400,00 31 300,00 19 kwietnia 2023 r. 26 kwietnia 2023 r. 10.00

2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 21 lutego 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10. 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

NIERUCHOMOŚCI

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

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/6 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ.
Działka nr 152/6, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok. 1,5 km od drogi 
krajowej nr 88. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy 
uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/6 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren 
obejmujący część działki nr 152/6 oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący 
działkę nr 152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 października 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część 
terenu obejmującego działkę nr 152/6 oznaczona jest symbolem 1MNU – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 
– Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu

1. 152/6 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1085
313 760,00 31 400,00 19 kwietnia 2023 r. 26 kwietnia 2023 r. 13.00

2. 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
I przetarg nieograniczony odbył się 23 listopada 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 21 lutego 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
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OGŁOSZENIA

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności:
• niezabudowanej części nieruchomości ob-

jętej księgą wieczystą nr GL1G/00121547/7, 
oznaczonej jako działka nr 128, obręb 
Kuźnica, położonej w Gliwicach w rejonie  
ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stano-
wiącej własność Skarbu Państwa. Użytek 
Ba – tereny przemysłowe, pow. 5,2450 ha.

Termin przetargu: 25 kwietnia 2023 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
931 z późn. zm.).
Wadium: 691 353,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2023 r.
-----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości:
• obejmującej niezabudowane działki: nr 

248/1 o pow. 0,0604 ha, obręb Czecho-
wice Zachód, nr 248/2 o pow. 0,3090 ha, 
obręb Czechowice Zachód oraz nr 249 
o pow. 0,0610 ha, obręb Czechowice Za-
chód; zapisane w księdze wieczystej nr 
GL1G/00044877/5, o łącznej powierzchni 
0,4304 ha. Działki położone są w Gliwicach 
przy ul. Nad Łąkami i stanowią własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 15 maja 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 097 460,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 109 750,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 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 epidemiczne-
go zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licy-
tacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu)  
został podany do publicznej wiadomości 
wykazy:
zawierający nieruchomość przeznaczoną do wy-
dzierżawienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/3/2023 do 23 marca 2023 r.
zawierający nieruchomość przeznaczoną do użycze-
nia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/4/2023 do 3 kwietnia 2023 r.
zawierający nieruchomość przeznaczoną do wy-
dzierżawienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/6/2023 do 5 kwietnia 2023 r.
zawierające nieruchomości przeznaczone do wy-
dzierżawienia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/8/2023 do 6 kwietnia 2023 r.,
• nr ZDM/9/2023 do 6 kwietnia 2023 r.,
• nr ZDM/11/2023 do 6 kwietnia 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 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy pl. In-
walidów Wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/DS/46/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/51/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/53/2023 do 5 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/55/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/56/2023 do 5 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/57/2023 do 4 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/59/2023 do 5 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/61/2023 do 4 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/62/2023 do 5 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/63/2023 do 4 kwietnia 2023 r.,
• nr ZGM/DS/64/2023 do 5 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu:
• nr ZGM/DS/50/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/52/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/54/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr ZGM/DS/58/2023 do 30 marca 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-
-sprzedazy-w-przetargu/
3. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z jednoczesnym po-
trąceniem od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/DS/47/2023 do 30 marca 2023 r.
4. Garażu przeznaczonego do sprzedaży:
• nr ZGM/DS/49/2023 do 4 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
5. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 63/2023 do 29 marca 2023 r.,
• nr 69/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr 70/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr 71/2023 do 30 marca 2023 r.,
• nr 74/2023 do 5 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzie-
rzawa/

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21, na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu)  
oraz na stronie podmiotowej Wojewo-
dy Śląskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej został podany do publicznej 
wiadomości zmieniony wykaz zawiera-
jący 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 wydzierżawienia i wynajęcia, 
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 28/SP/2022 do 3 kwietnia 2023 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

/ Wykazy nieruchomości do wynajęcia,  
dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 63/2023 do 30 marca 2023 r.,
• wykaz nr 69/2023 do 30 marca 2023 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 55/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 59/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 61/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 62/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 70/2023 do 31 marca 2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 65/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 66/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 67/2023 do 31 marca 2023 r.,
• wykaz nr 68/2023 do 31 marca 2023 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 56/2023 do 3 kwietnia 2023 r.,
• wykaz nr 58/2023 do 3 kwietnia 2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 73/2023 do 4 kwietnia 2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 72/2023 do 5 kwietnia 2023 r.

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej  
o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl)

Wyciągi z ogłoszeń – pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się  
IV ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr I usytu-
owanego w budynku przy  
ul. ZYGMUNTA STAREGO 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC, 
8 korytarzy
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki 
nr 1450, 1460/2 o łącznej powierzch-
ni 1465 m², obręb Nowe Miasto, KW 
GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
684 200,00 zł
WADIUM: 34 300,00 zł

 o godz. 9.30 rozpocznie się  
III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 usytu-
owanego w budynku przy 
ul. CHUDOBY 6 

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

 o godz. 10.00 rozpocznie się  
III ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. ZIEMOWITA 7 

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

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

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 10.30 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczo-
ny na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 27 usytuowanego 
w budynku przy ul. STRZEL-
CÓW BYTOMSKICH 13C 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 38,08 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 3,25 m2

SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z WC, przedpokój 
KONDYGNACJA: IV piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka 
nr 296 o powierzchni 1032 m², obręb 
Łabędy, KW GL1G/00052226/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
140 600,00 zł
WADIUM: 7100,00 zł

 o godz. 11.00 rozpocznie 
się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 26 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. KOPERNIKA 73 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 31,36 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC 
KONDYGNACJA: IX piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
175 o powierzchni 809 m², obręb Koper-
nik, KW GL1G/00049653/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
134 400,00 zł
WADIUM: 6800,00 zł

 o godz. 11.30 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 12 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. BOHATERÓW 
GETTA WARSZAWSKIEGO 3 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 47,80 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 3,00 m2

SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z WC, spiżarnia, przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Bohate-
rów Getta Warszawskiego 1, 3, działka 
nr 110 o powierzchni 445 m2, obręb Cen-
trum, KW GL1G/00003875/2
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
194 900,00 zł
WADIUM: 9800,00 zł

8 maja 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi  

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. SZYBOWCOWEJ 30 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,14 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 8,42 m2

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój 
KONDYGNACJA: parter 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Szybow-
cowa 30, 32, 34, działki nr 771, 773, 774, 
775, 776 o łącznej powierzchni 2419 m², 
obręb Trynek, KW GL1G/00034304/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
149 700,00 zł
WADIUM: 7500,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się 

I ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. PERKOZA 5 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 41,07 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 2,54 m2

SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka 
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
758 o powierzchni 823 m², obręb Sikor-
nik, KW GL1G/00040517/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
199 100,00 zł
WADIUM: 10 000,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie 

się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 8 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. DĄBROWSKIEGO 19 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,25 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, spiżarnia, przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dąbrow-
skiego 15, 17, 19, działka nr 573 o po-
wierzchni 2049 m2, obręb Zatorze, KW 
GL1G/00029529/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
140 400,00 zł
WADIUM: 7100,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się 

I ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż garażu 
nr 1 usytuowanego przy  
ul. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 11 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 13,83 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – brak
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka  
nr 38 o powierzchni 604 m², obręb Zato-
rze, KW GL1G/00070544/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
26 000,00 zł
WADIUM: 1300,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 11.00 rozpocznie 

się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
użytkowego nr II usytu-
owanego w budynku przy  
ul. CHORZOWSKIEJ 40 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 106,49 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: parter: 2 pomieszczenia 
WC, korytarz; piwnica: 1 pomieszczenie 
KONDYGNACJA: parter, piwnica 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzow-
ska 38, 40, działki nr 127 o powierzchni 883 
m², obręb Kolej, KW GL1G/00055800/5

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
406 600,00 zł
WADIUM:20 400,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 11.30 rozpocznie 

się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 5 usytu-
owanego w budynku przy  
ul. KONARSKIEGO 2 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 100,74 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 11,55 m2

SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, pomieszczenie pomocnicze (lokal 
ma dostęp do WC znajdującego się na 
klatce schodowej, pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Konar-
skiego 2, Zimnej Wody 1, działka nr 173 
o powierzchni 720 m2, obręb Politechni-
ka, KW GL1G/00031764/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
362 300,00 zł
WADIUM: 18 200,00 zł
-------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się 

I ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 17 usytuowanego w budynku 
przy pl. PIASTÓW 8A 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 35,80 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZY-
NALEŻNEGO – piwnica: 14,66 m2

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, WC 
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Piastów 8, 
8A, 8B, działka nr 113 o powierzchni  
969 m2, obręb Centrum, KW GL1G/ 
00038134/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
140 400,00 zł
WADIUM: 7200,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. I ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. Opolskiej 15/U-II 
(suterena) o pow. 38,42 m2

Termin przetargu: 12 kwietnia 2023 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1030,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść jest dostępna na www.tbs2.pl

http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
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LISTA DYSTRYBUCJI

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

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

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

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

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

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

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

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie 
elektronicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

WARTO WIEDZIEĆ

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://www.gov.pl/web/login
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

