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AKTUALNOŚCI

Wiosenne porządki w mieście 
Ruszyła wiosenna akcja sprzątania miasta. W piątek, 24 marca, na gliwickie ulice wyjechały 
zamiatarki, które przez najbliższe dni będą przemierzać kolejne dzielnice, czyszcząc i wymia-
tając śmieci z każdego zakamarka jezdni i chodników. Porządkom poddany zostanie teren 
o powierzchni niemal 4 mln m2.
Czyszczone będą ulice, chodniki 
i pasy zieleni, z których każdego 
miesiąca do utylizacji wywo-
żonych jest ok. 30 ton śmieci 
i odpadów!

– Nasi wykonawcy pozamiatają 
ponad 3 mln m2 jezdni, 800 tys. m2  
chodników i ok. 34 tys. m2 gli-
wickiej Starówki. Do sprząta-
nia użyte zostaną zamiatarki, 

a miejsca trudniej dostępne 
będą czyszczone ręcznie. Sze-
ściu wykonawców, każdorazowo 
po zakończeniu prac, zostanie 
skontrolowanych przez naszych 

pracowników – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

W kolejnym 
etapie wiosennych 
porządków 
uprzątnięte zostaną 
gliwickie ścieżki 
rowerowe i tereny 
zielone znajdujące 
się w pasach 
drogowych.

Wykaz rejonów i wykonawców 
realizujących sprzątanie można 
znaleźć pod adresem www.zdm.
gliwice.pl (w zakładce Akcja Zima).

Coraz częściej w akcje porząd-
kowe w dzielnicach włączają się 
mieszkańcy, szkoły oraz inne 
podmioty, dla których czystość 
najbliższej okolicy jest ważna. 
Najbliższa – z inicjatywy Rady 
Dzielnicy Bojków, Rady Rodzi-
ców oraz Szkoły Podstawowej 

nr 8 – odbędzie się 15 kwietnia 
w Bojkowie. Uczestnicy po-
sprzątają m.in. pasy drogowe 
ulic: Parkowej, Pistacjowej, 
Spacerowej, Zielnej i Koniczy-
nowej. ZDM zapewni kontener 
na śmieci, worki i rękawice, zaj-
mie się też utylizacją zebranych 
odpadów. Akcja będzie miała 
charakter porządkowo-ekolo-
giczno-edukacyjny – wezmą 
w niej udział także uczniowie 
i przedszkolaki.

Podobne wydarzenie na po-
czątku marca zorganizowało 
w łabędzkim lesie nadleśnictwo 
Brynek i gliwicki ZDM. W cią-
gu trzech godzin, wzdłuż ulic: 
Strzelców Bytomskich, Tęczowej 
i Czołgowej, wolontariusze zebrali 
7 m3 śmieci – wypełnili olbrzymi 
kontener oponami, butelkami, 
workami, papierami, a nawet 
elementami mebli i kaloryferów. 
W akcji sprzątania wzięli udział 
mieszkańcy Łabęd i innych dziel-
nic oraz przedstawiciele ZDM 
i nadleśnictwa. (mf)

Gliwice się kolorująGliwice się kolorują

W sobotę 1 kwietnia elektrośmieci będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 

WOJSKA POLSKIEGO, ul. Ordona 
(parking samochodowy)

 godz. 12.30–14.30 
LIGOTA ZABRSKA, ul. Pocztowa  
(parking samochodowy)

Zbiórka elektrośmieci

Harmonogram wywozu na stronie segreguj.gliwice.eu

W centrum miasta zrobiło się żółto od narcyzów. 
Dzięki nim gruntownie przebudowany plac Pia-
stów wygląda coraz piękniej, świeżo i wiosennie. 
Lada moment zrobi się jeszcze bardziej kolorowo 
– zakwitną czosnki ozdobne i róże, zazieleni się 
kilkadziesiąt nowych drzew oraz tysiące krzewów. 

W ziemi oraz w wyniesionych 
rabatach na placu Piastów bę-
dzie rosło 51 drzew. Już możemy 
podziwiać głogi, tulipanowce, 
glediczje, wkrótce – w specjal-
nych, podwyższonych rabatach 
zapewniających odpowiednią 
przestrzeń dla brył korzeniowych 

– pojawią się platany. Drzewa 
z gatunku glediczji będą nasa-
dzane również w donicach. Przy 
placu Piastów pozyskano niemal 
806 m2 dodatkowej przestrzeni 
na zieleń w stosunku do pierwot-
nego projektu zagospodarowania 
tego terenu.  (mf)
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Rozpoczęte w grudniu prace przy budowie ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej – od 
ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – są coraz bardziej widoczne. W przyszłym roku nowa 
trasa zdecydowanie odciąży od ruchu samochodowego miejskie ulice, ułatwiając przejazd 
przez Gliwice. Docelowo stanie się Drogą Krajową nr 78.
Powstający odcinek trasy o długości blisko 2 
km będzie drogą jednojezdniową, z jednym 
pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością 
dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Na 
obu końcach nowego odcinka będą skrzyżo-
wania z sygnalizacją świetlną. Przewidziane 
jest jeszcze jedno skrzyżowanie z projekto-
waną obecnie obwodnicą Ostropy. 

Zapewniony zostanie bezpieczny przejazd dla 
rowerzystów – w części z wykorzystaniem za-
projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, 
w części dróg dojazdowych do pól. Cały odcinek 
zostanie oświetlony z wykorzystaniem ener-
gooszczędnego oświetlenia LED, a w okolicy 
zabudowań przy ul. Daszyńskiego staną ekrany 
akustyczne. Na trasie nie zabraknie zieleni, 
w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

Nowy odcinek 
przejmie ruch 
samochodowy z DK 78, 
która prowadzi m.in. przez 
Tarnowskie Góry, Gliwice 
i Rybnik. 

Fragment tej drogi krajowej został już 
przekierowany na istniejący odcinek za-
chodniej obwodnicy od ul. Rybnickiej do ul. 
Daszyńskiego, ale częściowo dalej wiedzie 
śródmiejskimi ulicami (m.in. Daszyńskiego, 
Styczyńskiego, Wyspiańskiego, Orlickiego). 
Po zakończeniu budowy ulice te zostaną 
odciążone, co wpłynie na zmniejszenie 
zanieczyszczeń spowodowanych ruchem 
samochodowym w centrum miasta. Do-
kończenie budowy obwodnicy zachodniej 
ułatwi też przemieszczanie się pomiędzy 
dzielnicami czy dojazd do centrów han-
dlowych. Ma przyczynić się też do rozwoju 
przyległych terenów.

Budową odcinka obwodnicy zajmuje się wy-
brane w przetargu konsorcjum firm: Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.  
oraz Eurovia POLSKA S.A. Koszt inwestycji 
(wraz z dokumentacją projektową i prze-
budową dróg dojazdowych) to obecnie 
około 45 mln zł. Są to środki z budżetu 
miasta, ale Gliwice będą się starały pozyskać  
dofinansowanie zewnętrzne.

Do tej pory – przy mało sprzyjającej pogodzie 
– wykonano blisko 200 metrów kanalizacji 
deszczowej oraz część utwardzenia dróg do-
jazdowych do pól, służących głównie cięż-
kim pojazdom obsługującym teren budowy. 
W rejonie robót, wskazanym przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
dobiegły już końca prace archeologiczne. Po 
odhumusowaniu terenu dróg technicznych 
i części trasy głównej nie natrafiono póki co 
na istotne znaleziska, jednak nadzór ze strony 
archeologa jest prowadzony stale. Kolejnym 
miejscem, w którym mogą znajdować się 
ciekawe pod względem historycznym przed-
mioty, będzie teren potoku, nad którym już 
niebawem będą prowadzone roboty związane 
z budową obiektu mostowego.

Równolegle trwa budowa magistrali wo-
dociągowej, która pozwoli na dostawę 
wody do terenów przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe i przemysłowe, 
sąsiadujących z zachodnią obwodnicą. Tę 
inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Gliwicach. Wykonało 
ono blisko 300 metrów magistrali od ul. 
Daszyńskiego w kierunku przyszłego obwod-
nicowego obiektu mostowego, prowadząc 
jednocześnie prace od strony skrzyżowania  
z ul. Sowińskiego. Tam, w pasie drogowym 
ul. Okulickiego, powstał już około 200-me-
trowy odcinek magistrali oraz kolejne 200 
metrów wzdłuż ogródków działkowych przy 
budowanej obwodnicy.

Przypomnijmy, że w tym rejonie – gdzie 
powstaje skrzyżowanie z obwodnicą i m.in.  
rozpoczęto prace związane z przebudową 
oświetlenia ulicznego – od ponad miesiąca 
obowiązuje tymczasowy przejazd w dwóch 
kierunkach. Nie ma możliwości dojazdu do 
ogrodów działkowych od strony ul. Okulic-
kiego. Alternatywę dla zmotoryzowanych 
i pieszych odwiedzających ogródki stano-
wią drogi transportu rolniczego, w których 
wykonawca obwodnicy uzupełnił ubytki. 
Jak zapowiada Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach, prace przy tym skrzyżowaniu 
mają trwać do końca pierwszego półrocza 
i gdy tylko pojawi się możliwość, dojazd 
i dojście do ogrodów działkowych zostaną 
zapewnione.  (kik)

Gliwice kompleksowo i konsekwentnie realizują zmianę układu 
ruchu drogowego z promienistego na obwodnicowy.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Rozpoczyna się drugi cykl spotkań prezydenta Gliwic Adama Neumanna z gliwiczanami.  
„KIERUNEK DZIELNICE” to kontynuacja rozmów prezydenta z mieszkańcami poszczególnych dziel-
nic o ich lokalnych sprawach, o mieście, o tym, co ważne. Bezpośrednie spotkania okazały się bar-
dzo potrzebne i przyniosły konkretne efekty, dlatego prezydent już w zeszłym roku, po zakończe-
niu pierwszego cyklu, zapowiedział kontynuację takiej formy dialogu. Teraz zaprasza na kolejne  
9 spotkań. Pierwsze odbędzie się w czwartek 13 kwietnia.
„KIERUNEK DZIELNICE” to rozmowy 
o kluczowych miejskich inwestycjach 
i możliwość przedstawienia przez 
mieszkańców spraw bliskich ich dziel-
nicy. To doskonała okazja, by pozyskać 
informacje na temat funkcjonowania 
miasta, podzielić się swoimi pomysłami 
na rozwój najbliższej okolicy, a także 
porozmawiać z prezydentem, uzyskać 
odpowiedzi na nurtujące pytania, zwró-
cić uwagę na problemy i ważne aspek-
ty życia w lokalnych społecznościach. 
W ubiegłym roku szczególnie istotne dla 
mieszkańców okazały się m.in. kwestie 
dotyczące infrastruktury drogowej, 
remontów dróg i chodników, ścieżek 
rowerowych, komunikacji miejskiej, 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego, dotacji do wymiany przestarzałych 
źródeł ogrzewania, tworzenia zielonych 
przestrzeni miejskich.

Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami 
i przekazywanym przez nich konkretnym 
informacjom o najbliższej okolicy, a także 
rzeczowej dyskusji, można jeszcze sku-
teczniej realizować i planować poszcze-
gólne zadania, odpowiadając na dziel-
nicowe potrzeby. Spotkania to również 
dobra okazja, by korzystać z potencjału 
różnych środowisk w Gliwicach, dzięki 
czemu miasto może rozwijać się w zrów-
noważony sposób i umacniać potencjał 
gospodarczy.

Prezydent Gliwic 
zaprasza mieszkańców 
wszystkich dzielnic do 
udziału w otwartych 
spotkaniach.

Spotkania będą odbywać się głównie 
w szkołach, a także m.in. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, siedzibie Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Spo-
łecznych (Strefie Aktywności Społecz-
nej) i Centrum Sportowo-Kulturalnym 
Łabędź. Każdy będzie mógł zabrać głos 
w dyskusji na temat dzielnic, których 
dotyczy spotkanie.

W tym roku spotkania będą łączone 
dla mieszkańców sąsiadujących ze 
sobą dzielnic:
 Ostropa – Wilcze Gardło – Wójtowa 

Wieś
 Kopernika – Szobiszowice
 Trynek-Bojków – Sikornik
 Baildona – Zatorze
 Łabędy – Czechowice
 Żerniki – Obrońców Pokoju
 Sośnica – Ligota Zabrska
 Śródmieście – Politechnika – Wojska 

Polskiego
 Stare Gliwice – Brzezinka

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
w czwartek, 13 kwietnia, o godz. 
17.00, w Szkole Podstawowej nr 3 
przy ul. Daszyńskiego 424. Omówio-
ne zostaną kwestie istotne dla miesz-
kańców Ostropy, Wilczego Gardła 
i Wójtowej Wsi.  (mf)

Adam Neumann  
prezydent Gliwic
– Bardzo cenię sobie możliwość bezpośredniego 
spotkania z Państwem. Podczas ubiegłorocznych 
spotkań rozmawialiśmy o funkcjonowaniu mia-
sta i o tym, co dla gliwiczan ważne, czyli moż-
liwościach rozwiązywania różnych problemów 
w dzielnicach, o oczekiwaniach i potrzebach 
dotyczących zmian w najbliższym otoczeniu, 
o działaniach pozwalających podnieść jakość 
życia. Takie rozmowy to niezbędny element 

w pracy prezydenta miasta, cenne źródło wiedzy o tym, co dla Pań-
stwa ważne. Cenię sobie taką formę dialogu – umożliwia on poznanie 
potrzeb, ale też pomysłów na rozwiązanie problemów najbardziej 
istotnych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic naszego miasta. 
To również doskonała okazja, by od razu, na miejscu pewne rzeczy 
zweryfikować i wyjaśnić. Zapraszam wszystkich gliwiczan do udziału 
w spotkaniach!

PorozmawiajMY  
w dzielnicach – spotkania  
prezydenta z mieszkańcami
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KULTURA

Kanadyjski muzyk i wokalista rusza w tournée pro-
mujące jego piętnasty w karierze krążek – „So Happy 
It Hurts”. Dla fanów piosenkarza mamy fantastyczną 
wiadomość – 18 grudnia Adams wystąpi w Arenie 
Gliwice. Bilety na koncert są już w sprzedaży.
„Heaven”, „Summer of '69”, „(Eve-
rything I Do) I Do It for You” – au-
tora tych numerów pewnie nikomu 
przedstawiać nie trzeba. Bryan Adams 
jest rozpoznawalny na całym świe-
cie – to niekwestionowana gwiazda 
pop rocka. Wieczny romantyk na 
swojej ostatniej płycie, „So Happy 
It Hurts”, nawiązuje do wydarzeń, 
które w ostatnim czasie wywróciły 
do góry nogami świat, jaki znaliśmy – 
pandemii i lockdownu. W tytułowym 
utworze śpiewa o wolności, sponta-
niczności i emocjach, jakie towarzyszą 
mu, kiedy rusza w drogę.

Bryan Adams jest znany z tego, 
że szczególnie dobrze wypada 
w wersji live. Jego muzyka po 
prostu świetnie niesie się na kon-
certach. Warto się o tym prze-
konać, podczas jedynego w tej 
trasie koncertu w Polsce – w Are-
nie Gliwice (ul. Akademicka 50).  
Jedna z najnowocześniejszych hal wi-
dowiskowo-sportowych z pewnością 
będzie stanowić świetną oprawę dla 
show Kanadyjczyka. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 20.00 w poniedziałek 
18 grudnia. Bilety (od 199 zł) są do-
stępne na portalu Eventim.  (mm)

Finałowa gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w ramach 
tegorocznego Fryderyk Festiwalu 2023 odbędzie się  
22 kwietnia w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) – to 
mocny, ale niejedyny gliwicki akcent podczas tegorocznej 
edycji nagród. Gliwiccy muzycy – Aleksander Nowak 
i Jakub Skorupa – zostali nominowani do „Fryderyków”.
Opera Aleksandra Nowaka „Po-
kora. Dramma Giocoso” jest 
nominowana w kategorii „Naj-
wybitniejsze nagranie muzyki 
poważnej”. Autorem libretta jest 
Szczepan Twardoch, pisarz związany 
z Gliwicami. Utwór „Pokora” wień-
czy wokalno-instrumentalny tryptyk 
tworzony przez duet Nowak – Twar-
doch. Nominowane do tegorocznych 
Fryderyków nagranie zostało wyko-
nane przez Joannę Freszel (sopran), 
Sebastiana Szumskiego (baryton), 
Macieja Frąckiewicza (akordeon) 
i AUKSO Orkiestrę Kameralną Mia-
sta Tychy pod batutą Marka Mosia. 
Płyta ukazała się nakładem Polskie-
go Wydawnictwa Muzycznego / 
Anaklasis, a reżyserką dźwięku była 
Beata Jankowska-Burzyńska. Warto 
przypomnieć, że Aleksander Nowak 
został nagrodzony za swoją twórczość 
Fryderykami już dwukrotnie – w 2022  
roku (za utwór „Syrena. Melodrama 
aeterna” z librettem Szczepana 
Twardocha) i 2021 roku (za operę 
„Ahat-il. Siostra bogów" z librettem 
Olgi Tokarczuk). Oba Fryderyki zosta-
ły przyznane Nowakowi w kategorii 
„Muzyka oratoryjna i operowa”.

Aleksander Nowak urodził się w Gliwi-
cach, w naszym mieście rozpoczął tak-
że edukację muzyczną w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II st. im. L. Różyc-
kiego. Studiował kompozycję na Aka-
demii Muzycznej im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach oraz uniwersytecie 
w Louisville w Stanach Zjednoczonych. 
Obecnie dr hab. Aleksander Nowak 
kieruje Katedrą Kompozycji i Teorii 
Muzyki AM im. K. Szymanowskiego 

w Katowicach. W 2007 roku Prezydent 
Miasta Gliwice przyznał mu nagrodę 
w dziedzinie kultury. 

Dwie nominacje do Fryderyków 
otrzymał także mieszkający 
w Gliwicach Jakub Skorupa. 
W kategorii „Album roku alternaty-
wa” dostrzeżono jego „Zeszyt pierw-
szy”, ma także szansę na statuetkę 
dla Debiutanta Roku. Jakub Skorupa 
jest wokalistą, gitarzystą i autorem 
tekstów. Na swojej płycie połączył 
melancholijny rap z alternatywnym 
brzmieniem. Gliwicka publiczność 
miała okazję posłuchać materiału 
z „Zeszytu pierwszego” we wrześniu 
2022 roku, podczas pierwszej edycji 
festiwalu Show off zorganizowanego 
przez Centrum Kultury Victoria w No-
wych Gliwicach przy ul. Bojkowskiej. 
Skorupa rozkręcił tę imprezę, dając 
pierwszy, świetnie przyjęty przez 
widownię koncert.  

Warto podkreślić, że za Jakuba 
Skorupę będziemy mogli trzy-
mać kciuki podczas uroczystej 
Gali Muzyki Rozrywkowej 
i Jazzu, która 22 kwietnia od-
będzie się w Arenie Gliwice. 
O godz. 19.00 w małej arenie odpalona 
zostanie prawdziwa muzyczna petar-
da. Gwiazdą koncertowego wieczoru 
będzie zespół T.Love – jedna z najlep-
szych rockowych orkiestr w Polsce. 
Przebojem na gliwicką scenę wedrze 
się także Mrozu. Nie zabraknie też ar-
tystek młodszego pokolenia – w Arenie 
Gliwice zaśpiewają Sara James i Julia 
Wieniawa. Rapowe ziarno zasieją pa-
nowie Szczyl i Smolasty. Za muzyczną, 
metalową eksplozję będzie odpowia-
dał zespół Behemoth. To będzie ostra, 
koncertowa jazda bez trzymanki! Bilety 
w cenie 108 i 118 zł są dostępne na 
portalu Ticketmaster.

„Fryderyki” to nagrody muzycz-
ne przyznawane przez Akade-
mię Fonograficzną Związku Pro-
ducentów Audio-Video. W tym 
gronie jest ponad 1900 osób z branży, 
między innymi artystów i dziennika-
rzy muzycznych. Wśród laureatów tej 
nagrody są najważniejsi współcześni 
muzycy, a gala rozdania „Fryderyków” 
jest dużym wydarzeniem.  (mm)

Gliwiccy artyści  
z szansą na nagrody

Wieczny romantyk w trasie

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

Niedziela palmowa to świetna oka-
zja, by odwiedzić gliwickie muzeum 
i własnoręcznie stworzyć piękne 
ozdoby na świąteczny stół. Jakie inne 
ciekawe wydarzenia kulturalne od-
będą się w Gliwicach? Zapraszamy 
do lektury cotygodniowego kultu-
ralnego rozkładu jazdy!

piątek 31 marca
	O godz. 19.00 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3)  

rozpocznie się projekcja krótkometrażowych 
filmów animowanych i fabularnych „Oscar 
Nominated Shorts 2023”.

sobota 1 kwietnia
	Warsztaty świąteczne „Palmy wielkanoc-

ne”odbędą się w dwóch turach (o godz. 11.00 
i 13.00) w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a).

	„Rozsiani. Lwów” to temat prelekcji pary podróż-
ników i fotografów, Doroty i Pawła Pomykalskich, 
która o godz. 15.00 rozpocznie się w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14). 
Wstęp wolny.

	Spotkanie z kryminałem w tle i Justyną Mazur 
rozpocznie się o godz. 18.00 w Stacji Artystycznej 
Rynek (Rynek 4–5). Wstęp wolny.

	Na godz. 18.30 zapraszamy miłośników opery do 
kina Amok, gdzie będzie transmitowany „Falstaff” 
Giuseppe Verdiego pod batutą Daniela Ru-
stioniego. Dla Metropolitan Opera reżyseruje 
Robert Carsen.

	Spektakl „Jedyna miłość Oskara” rozpocznie się 
o godz. 18.00 w teatrze Wit-Wit (ul. Jana Pawła II 15).

niedziela 2 kwietnia
	Niedziela z Zajączkiem w Willi Caro to impreza 

pełna atrakcji! O godz. 10.00 rozpocznie się poszu-
kiwanie niespodzianek ukrytych przez zajączka 
wielkanocnego w ogrodzie Willi Caro. Wstęp 
wolny, obowiązują zapisy pod nr. tel. 783 560 006. 
Między godz. 10.30 a 11.30 Olga Paleczna popro-
wadzi w sali konferencyjnej pokaz i opowieść 
o różnych technikach zdobienia i kraszenia jaj 
(wosk, drapanie, sitowie). Wstęp wolny. Od godz. 
11.00 do 14.00 w sali edukacyjnej będzie działać 
Wielkanocna Akademia Małego Odlewnika, 
czyli otwarte warsztaty dla najmłodszych. W trzech 
turach, o godz. 11.00, 12.30 i 14.00, będą się także 
rozpoczynać warsztaty wielkanocne „Batikowe 
pisanki”.

	Najmłodsi kinomani powinno mieć oko na O!PLA 
– Ogólnopolski Festiwal Animacji – w kinie 
Amok. O godz. 11.00 rozpoczną się projekcje 
filmów dla przedszkolaków, a o godz. 12.30 na 
widowni zasiądą dzieci od 7 do 10 lat.

	O godz. 19.00 w siedzibie fundacji PaskudoFonia 
(ul. Bednarska 8) wystąpi Leszek Kopeć.

	Denis Zhdanov o godz. 19.30 wykona w Palmiarni 
(park Chopina, ul. Fredry 6) recital fortepianowy 
z utworami Wiktora Kosenki i Fryderyka Chopina. 
 (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD  
JAZDY

Jakub Skorupa
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 13/2023 (1154), 30 marca 2023 7

Mają głowy  
pełne pomysłów…  
i wielkie serca
Wielu młodych gliwiczan znajduje czas i siły, by angażować 
się w pomaganie innym. Wspierają potrzebujących m.in. 
w ramach „Roku szkolnej aktywności” – projektu koordy-
nowanego przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych. To czas pełen dobrych uczynków.
Centrum 3.0 zajmuje się szero-
ko rozumianym wzmacnianiem 
i popularyzowaniem aktywności 
społecznej mieszkańców. Skupia 
się w dużej mierze na wspieraniu 
organizacji pozarządowych, ale 
realizuje również wiele innych 
działań, m.in. na rzecz dzieci 
i młodzieży. W ramach projektu 
„Rok Szkolnej Aktywności” wspo-
maga rozwój Szkolnych Klubów 
Wolontariatu w gliwickich szko-
łach podstawowych i średnich.

Wolontariat 
– dobra 
perspektywa

„Rok Szkolnej Aktywności” 
jest kolejnym projektem reali-
zowanym przy wsparciu Cen-
trum 3.0, upowszechniającym 
ideę wolontariatu. To ważne 
zadanie, bo zaangażowanie 
uczniów w pomaganie innym 
pozwala rozwijać umiejętności 
tworzenia relacji społecznych, 
pozytywnie wpływa na kształ-
towanie charakteru, budowa-
nie poczucia własnej wartości. 
Uczy też sprawnej komunikacji, 
planowania, organizacji wyda-
rzeń, nabywania umiejętności 
liderskich, ale przede wszystkim 
uwrażliwia na potrzeby drugiego 
człowieka. Można zaangażować 
się także w pomoc zwierzętom 
i ściśle określonym grupom po-
trzebujących. Dawka empatii 
pozostaje w sercu już na zawsze.

Wolontariuszy wśród uczniów 
nie brakuje, a młodzi gliwiczanie 
udowadniają, że warto poma-
gać. Działają m.in. w szkolnych 
kołach wolontariatu, włączają 
się także w różne inicjatywy 
organizacji pozarządowych. Do 
projektu „Rok Szkolnej Aktyw-
ności” zgłosiło się 15 placówek 
edukacyjnych. Uczniowie wzięli 
udział w zajęciach warsztato-
wych, zgłębiając podstawowe 
aspekty związane z wolontaria-
tem i podejmowaniem działań 
społecznych. Wraz z opiekunami 
Szkolnych Klubów Wolontariatu 
opracowali własne projekty po-
mocowe, które oceniła komisja 
konkursowa. W efekcie 11 z nich 
otrzymało dofinansowanie. Oto 
niektóre z nich.

Centrum 3.0 
wspiera 
młodzieżowe 
inicjatywy

W tym roku wiele projektów mło-
dzież skierowała do osób star-
szych. Wolontariusze z Zespołu 
Szkół Budowlano-Ceramicz-
nych postanowili wesprzeć Dom 
Pomocy Społecznej OPOKA. Pla-
nują zagospodarować seniorom 
czas wolny i spędzić go aktywnie 
razem z nimi – będą np. tworzyć 
kwietniki z ziół i kolorowych 
wiosennych kwiatów, wybiorą się 
na spacer po Gliwicach i piknik 
w parku Chopina. Z kolei przy-
szli informatycy, wolontariusze 
z Zespołu Szkół Łączności, nauczą 
seniorów korzystania z mediów 
społecznościowych i obsługi 
komputera, a dodatkowo zorga-
nizują dla nich m.in. turniej gier 
planszowych.

Będzie też sportowo. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 21 z Od-
działami Integracyjnymi po raz 
kolejny wykręcą kilometry dla 
gliwickiego Hospicjum podczas 
rajdu rowerowego z Gliwic do 
Świnoujścia. Już raz pokazały, 
że nie ma dla nich rzeczy nie-
możliwych – pokonały na dwóch 
kółkach ponad 700 kilometrów 
i zebrały dla Hospicjum prawie 
60 tys. zł.

Ciekawy pomysł realizują 
uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego Dwujęzyczne-
go, którzy na co dzień wspierają 
podopiecznych Regionalnej Pla-
cówki Opiekuńczo-Terapeutycz-
nej nr 1 w Gliwicach. Każdy wo-
lontariusz poświęca swój czas 
jednemu dziecku, bawiąc się 
z nim i ucząc nowych rzeczy, np. 
jazdy na rowerze czy rolkach. 
Teraz chcą dla swoich młodych 
przyjaciół zorganizować na 
terenie szkoły Bajkowy Festyn 
z okazji Dnia Dziecka.

Szkolny Klub Wolontariatu 
ze Szkoły Podstawowej nr 
29 postawił z kolei na wspar-
cie zwierzaków z gliwickiego 
schroniska. Uczniowie planują 
zorganizować podchody i za-
prosić do zabawy dwie szkoły 

ze swojej dzielnicy. Podczas 
tego wydarzenia zorganizują 
zbiórkę karmy, zabawek i koców 
dla zwierząt. Przewidzieli rów-
nież czas na zabawę, ale naj-
ważniejszym punktem będzie 
prezentacja podopiecznych ze 
schroniska, dzięki której zwie-
rzaki zyskają szansę na nowe, 
kochające domy.

Dobra 
współpraca się 
opłaca

Od dwóch lat, dzięki współpra-
cy nawiązanej przez Centrum 
3.0 z Centrum Handlowym 
Forum, pomysły młodych 
zyskały dodatkową szansę 
na dofinansowanie. W ubie-
głym roku partner projektu 
dofinansował zgłoszony przez 
Annę Guzek (opiekuna SKW) 
i wolontariuszy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 21 z Oddziałami 
Integracyjnymi Rajd Rowerowy 
Gliwice – Hel. W tym roku takie 
wsparcie otrzymają: Zespół 
Szkół Łączności, Zespół Szkół 
Budowlano-Ceramicznych,  
IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Orląt Lwowskich oraz 
Szkoła Podstawowa nr 29.

Centrum 3.0 – Gliwicki  
Ośrodek Działań Społecznych

WOLONTARIAT

fot. materiały Centrum 3.0
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Igor Szkodny z Gliwickiego Klubu Walk Wschodnich 
„Najemnik” wywalczył srebro podczas Mistrzostw 
Polski w Kickboxingu. 
Pierwsze w tym sezonie zawo-
dy otwierające sezon odbyły 
się w weekend, 10–13 marca. 
W podkarpackim Jarosławiu 
w formule Kick Light rywalizo-
wali juniorzy, seniorzy i wete-
rani z całej Polski.

Trenujący w gliwickim klubie 
„Najemnik” Igor Szkodny wystar-
tował w zawodach jako senior 

w kategorii wagowej –94kg. 
Podczas gali finałowej zawalczył 
z Michałem Grzesiakiem, repre-
zentującym klub Center-Team 
Odolanów i oddał mu pierwsze 
miejsce na podium. 

Organizatorem Mistrzostw 
Polski Kick Light Kickboxing 
był Klub Sportów Walki Sokół 
Jarosław.  (ml)

Mecz w Gliwicach trzymał w napięciu do ostatnich sekund! 23 marca zwy-
cięskie punkty zdobył Richardson, ale nie mniejsze słowa uznania należą 
się Rowlandowi za skuteczną akcję w obronie. Tauron GTK ograł Rawlplug 
Sokoła 87:86 i jest bardzo blisko utrzymania w Energa Basket Lidze.
W pierwszej piątce gliwiczan 
spotkanie rozpoczął Skifić, który 
zdobył pierwsze punkty w me-
czu. Prowadzenie zmieniało się 
jednak praktycznie z każdym 
kolejnym zagraniem. Przyjezd-
ni przełamali się dopiero za 
sprawą Adama Kempa, który 
zagrał 2+1. Ten przerywnik nie 
zatrzymał gospodarzy, którzy 
w ofensywie prezentowali się 
bardzo swobodnie i z łatwo-
ścią zdobywali kolejne punkty. 
Gliwiczanie po pierwszych  
10 minutach gry mieli już solid-
ną zaliczkę (28:19).

Od początku kolejnej odsłony 
miejscowi pilnowali, by rywal nie 
odrobił strat. Ciężar zdobywania 
punktów wziął na siebie Richard-
son. Gdy przewaga gliwiczan 
stopniała do czterech punktów, 
trener Maroš Kováčik poprosił 
o chwilę rozmowy ze swoimi 
zawodnikami. Ta przyniosła ocze-
kiwany skutek, bo poprawiła się 
gra w ataku, a w rolę egzekutora 
wcielił się Rowland (48:42).

Pierwszy fragment drugiej po-
łowy zdecydowanie należał do 
przyjezdnych. Gliwiczanie wrócili 
na prowadzenie za sprawą Ri-
chardsona. W pewnym momen-
cie dwie akcje 2+1 w wykonaniu 
Sandersa i Kempa, a następnie 
„trójka” Eadsa spowodowały, 
że zespół Marka Łukomskiego 
ponownie objął prowadzenie, 
ale skutecznie wykonywane 

rzuty wolne przez Rowlanda 
i Richardsona pozwoliły miej-
scowym zniwelować straty do 
jednego „oczka”.

Po wznowieniu gry Rawlplug So-
kół ponownie odskoczył, Tauron 
GTK podkręcił jednak tempo. 
Imponująco przedstawiał się 
pojedynek Rowland – Sanders. 
Ostatnia akcja meczu należała 
do Richardsona. Ten został 
faulowany, kiedy na zegarze 
pozostawało 2,5 sekundy do 
końca meczu. Pierwszy rzut 
wolny został wykorzystany, 
a drugi zawodnik umyślnie 

przestrzelił. Pech chciał, że pił-
ka nie dotknęła obręczy, a to 
oznaczało, że trener Łukomski 
może wykorzystać ostatnią 
przysługującą mu przerwę na 
żądanie i dodatkowo przenieść 
piłkę na pole ataku. Ostatnią ak-
cję miał wykończyć Sanders, ale 
doskonale w defensywie spisał 
się Rowland, który zablokował 
rywala i Tauron GTK wygrało 
ósmy mecz w sezonie.

W kolejnym spotkaniu gliwicza-
nie zmierzą się we Wrocławiu 
z WKS Śląskiem. 
 (Tauron GTK/kik)

Tauron ograł Sokoła

Zawodnik z Gliwic  
wicemistrzem Polski 
w kickboxingu

Tytus Kurowski na podium!
Jeden z najmłodszych szermierzy Piasta Gliwice – Tytus Kurowski – stanął na 
3. miejscu podium podczas 45. Międzynarodowego Turnieju Szermierczego 
Dzieci – Challenge Wratislavia. W tym roku we Wrocławiu rywalizowało 
2 tysiące młodych szpadzistów, szablistów i florecistów. Tylko w szpadzie 
pojedynki stoczyło 313 dziewcząt i 355 chłopców z 31 krajów.
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Odbywające się we Wrocławiu 
zawody Challenge Wratislavia 
to największy międzynarodo-
wy turniej dla dzieci do lat 15 
rozgrywany w Polsce. W tym 
roku zmagania zawodników 
i zawodniczek z całego świata 
można było podziwiać od 16 
do 20 marca we wrocławskiej 
Hali Sportowo-Widowiskowej 
ORBITA.

Turniej z sukcesem zakończył je-
den z najmłodszych szermierzy 
Piasta Gliwice, Tytus Kurowski, 
który walczył w najmłodszej ka-
tegorii wiekowej – U11. Mimo 
dużej konkurencji (w każdej 
kategorii startuje min. 100 
zawodników lub zawodniczek) 

gliwiczanin stanął na trzecim 
miejscu podium.

Wśród chłopców żadnemu inne-
mu z zawodników reprezentują-
cych gliwickie kluby nie udało 
się znaleźć w finałowej ósemce. 
Zrobiła to natomiast Alexandra 
Kowalska. Zawodniczka Piasta 
Gliwice osiągnęła swój życiowy 
sukces, zajmując 8. miejsce 
w kategorii U11 (na 84 startu-
jące zawodniczki). Doskonałym 
wynikiem może pochwalić się 
także Amelia Szczepaniak, która 
zakończyła turniej na 9. miejscu. 
Reprezentacja Piasta zaznaczyła 
swoją obecność także w kategorii 
U15, w której 13. lokatę zajęła 
Marysia Szczurowska.

To nie koniec ostat-
nich sukcesów szpa-
dzistów i szpadzistek 
gliwickiego klubu. 
W weekend 18–19 
marca rozegrany 
został bowiem  
3. Puchar Polski 
seniorów w szpadzie, 
będący jednocześnie 
Memoriałem prof. 
Zbigniewa Czajkow-
skiego – wybitnego 
trenera szermierki 
i wykładowcy Aka-
demii Wychowania 
Fizycznego w  
Katowicach. 

Podczas turnieju w Katowicach  
6. miejsce zajęła, reprezentująca 
Piasta Gliwice, 19-letnia Emilia 
Korkus, która niedawno 6. lokatę 
zdobyła także w Pucharze Świata 
w Stambule, gdzie okazała się 
najlepsza spośród polskich za-
wodniczek. Do finałowej ósemki 

awansowało również dwóch szpa-
dzistów Piasta Gliwice – Wojciech 
Rzyczniak i Mikołaj Wesołowski, 
którzy zajęli odpowiednio 6. i 8. 
miejsce. Natomiast na 11. lokacie 
zawody zakończył medalista mi-
strzostw Polski i Europy – Damian 
Michalak.  (ml/piast.gliwice.pl)
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Tytus Kurowski Wojciech Rzyczniak

Emilia Korkus
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Justyna Małek została nową dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych. Zastąpiła na stanowisku Tadeusza Mazura, wieloletniego 
dyrektora tej miejskiej jednostki, który przechodzi na emeryturę.
W ocenie komisji rekrutacyjnej 
Justyna Małek posiada odpo-
wiednią wiedzę, doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje, by 
realizować zadania na stano-
wisku dyrektora Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

Nowa dyrektor MZUK ukończyła 
Akademię Rolniczą im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie. Doświad-
czenie zawodowe zdobywała 
m.in. w Miejskim Ogrodzie Bo-
tanicznym w Zabrzu, Miejskim 
Zarządzie Usług Komunalnych 
w Gliwicach, gdzie pracowała 
przez 11 lat oraz w Zarządzie 

Dróg Miejskich, gdzie do obję-
cia nowego stanowiska pełni 
funkcję kierownika Referatu 
Utrzymania Zieleni. Ukończyła 
też szkolenia umożliwiające 

jej zarządzanie zespołem oraz 
specjalistyczne kursy, m.in. me-
nadżerskie. Pracę na stanowisku 
dyrektora MZUK rozpocznie  
3 kwietnia. (mf)

WARTO WIEDZIEĆ

O różnorodności gliwickich dzielnic i pomysłach na tworzenie skrojonej na ich potrzeby oferty kulturalnej roz-
mawiali uczestnicy tegorocznej, trzeciej już edycji Forum Lokalnych Liderów Społecznych. W spotkaniu zorgani-
zowanym 22 marca w filii Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Studziennej 6 wziął 
udział prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępczynią, Ewą Weber.

Forum Lokalnych Liderów Spo-
łecznych to cykliczna inicjaty-
wa Centrum 3.0. Podsumowuje 
całoroczne działania miasta 
w szeroko rozumianej sferze 
społecznej i omawia efekty 
współpracy między radami 
poszczególnych dzielnic oraz 
zespołami i ciałami doradczymi 
prezydenta Gliwic.

Ubiegły rok 
obfitował w nowe 
wydarzenia 
i eventy kulturalne, 
organizowane 
m.in. przez 
Centrum Kultury 
Victoria oraz 
Miejską Bibliotekę 
Publiczną 
w Gliwicach.

O długofalowych projektach i zre-
alizowanych pomysłach na rzecz 
mieszkańców, studentów i tury-
stów opowiadali zebranym Paulina 
Stolecka z MBP i Paweł Ciepliński, 
dyrektor CK Victoria. Poruszone 
zostały też kwestie związane 
z możliwościami aktywnego 
działania w dzielnicach i rozwijania 
w nich wartościowych inicjatyw 
kulturalnych. Iwona Pochopień 
– dyrektor SP nr 14 czuwająca 
nad redakcją książki pt. „Gliwi-
ce–Sośnica. Ludzie i miejsca”, 
współtworzonej przez sośniczan 
i wydanej ze środków Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej – opowiadała 
o etapach wspólnej pracy nad tą 
publikacją, stawiając ją za przykład 
dobrej praktyki i wielkiego zaanga-
żowania mieszkańców dzielnicy 
w utrwalenie ważnych dla nich 
dziejów „małej ojczyzny”.

Ważnym 
elementem 
spotkania było 
wspólne 
budowanie 
„dzielnicowego 
moodboardu” 
– planszy inspiracji. 
Uczestnicy 
stworzyli ją na 
wielkiej mapie 
Gliwic, wylepiając 
ją kolorowymi 
karteczkami 
z informacjach 
o atutach 
i ciekawostkach 
dotyczących 
każdej 
z 21 dzielnic 
miasta.  (kik)

Dzielnice – kultura – działaMY!

Nowa dyrektor MZUK
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Od piątku, 31 marca, od godz. 14.00 do po-
niedziałku, 3 kwietnia, do godz. 8.00 w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach niemożliwe będzie 
składanie wniosków o wydanie dowodów 
osobistych dla osób, które ukończyły 12 lat, 
a także nadawanie numerów PESEL obywate-
lom Ukrainy, dla których zachodzi konieczność 
pobrania odcisków palców (status UKR).
Czasowe utrudnienia będą 
spowodowane koniecznością 
dostosowania systemu tele-
informatycznego, w którym 
prowadzony jest Rejestr Do-
wodów Osobistych oraz rejestr 

obywateli Ukrainy, w zakresie 
stosowanych mechanizmów 
szyfrowania i bezpieczeństwa 
– informuje Dyrektor Departa-
mentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA.  (ml)

Składasz wniosek  
o dowód osobisty?  
– przeczytaj
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EDUKACJA / 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

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 r. 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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Stoisz przed wyborem kierunku studiów? A może wahasz się między kil-
koma uczelniami i nie wiesz, którą wybrać? Rozwiej swoje wątpliwości 
i poznaj możliwości rozwoju podczas Dnia Otwartego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny!
Dzień Otwarty Politechniki 
Śląskiej odbędzie się w piątek,  
31 marca, w Centrum Edu-
kacyjno-Kongresowym przy  
ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. 
Start o godz. 10.00.

W programie:
 godz. 10.00 – rozpoczęcie wy-

darzenia i prezentacja oferty 
kształcenia na Politechnice 
Śląskiej (Aula A),

 godz. 10.30 – pokaz dr. inż. 
Bogusława Ziębowicza „Czy 
można zobaczyć dźwięk?”, 

realizowany przez Centrum 
Kultury Studenckiej Mro-
wisko w ramach projektu 
„Nauka z Kulturą” (Aula A),

 godz. 11.00 – wręczenie 
nagród w Śląskim Rankingu 
Liceów i Techników Perspek-
tywy 2023 – zakończenie 
części oficjalnej (Aula A),

 godz. 11.30–13.00 – zwie-
dzanie stoisk studenckich 
kół naukowych, Samorządu 
Studenckiego oraz wydziałów 
(hol wokół Auli A – parter 
i piętro),

 zwiedzanie kampusu uczelni 
w Gliwicach (szczegółowe in-
formacje dotyczące zwiedza-
nia konkretnych wydziałów 
będzie można uzyskać przy 
dedykowanych im stoiskach).

Więcej informacji na temat 
Dnia Otwartego Politechniki 
Śląskiej na stronie www.polsl.
pl/ps_aktualnosci/dzien-otwar-
ty-politechniki-slaskiej-2 oraz 
na Facebooku facebook.com/
events/138286498877049.. 
 (ml/ PolSl)

https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/dzien-otwarty-politechniki-slaskiej-2/
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/dzien-otwarty-politechniki-slaskiej-2/
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/dzien-otwarty-politechniki-slaskiej-2/
https://www.facebook.com/events/138286498877049
https://www.facebook.com/events/138286498877049
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ZDROWIE

Choć w kalendarzu przypada 2 kwietnia, to w Gliwicach wydarzenie nawiązujące do tego ważnego 
tematu zaplanowano już dzień wcześniej. W sobotę 1 kwietnia w Cechowni odbędzie się piknik in-
tegracyjny z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, organizowany przez Fundację Sawanci. 
Będzie można skorzystać z fachowej wiedzy i wielu atrakcji przygotowanych z myślą o całych rodzi-
nach! A wszystko po to, by poprzez wspólną zabawę integrować, uświadamiać oraz uczyć empatii 
i tolerancji dla osób ze spektrum autyzmu. Wstęp bezpłatny!
Gliwickie obchody Dnia Świadomości Auty-
zmu w Cechowni przy ul. Bojkowskiej 35A 
rozpoczną się o godz. 11.00 i potrwają do 
godz. 15.00. Hasłem przewodnim tego-
rocznej edycji wydarzenia jest „Kwiecień 
Miesiącem Świadomości Autyzmu”.

Na odwiedzających czekać będą liczne 
atrakcje, a wśród nich: spotkanie z alpaka-
mi i psem terapeutycznym (alpakoterapia 
i dogoterapia), konkursy z nagrodami, 
warsztaty plastyczne (sensoplastyczne 
i sensomotoryczne), fotobudka, malowanie 
twarzy, kiermasz ciast i innych pyszności, 
a także spotkania z żołnierzami, strażakami, 
policjantami i strażnikami miejskimi oraz 
możliwość zobaczenia z bliska ich pojazdów, 
m.in. wozu bojowego.

Poza zabawą będzie też można zasię-
gnąć fachowej porady, m.in. na temat 
zakresu i sposobu rozliczania ulg przy-
sługującym osobom z niepełnospraw-
nościami i ich rodzinom – w ramach 
kącika „Zapytaj księgową”. Będzie 
można także skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji dotyczących niepokoją-
cych zachowań dziecka, jego ewentu-
alnej dalszej diagnostyki, możliwości 
uzyskania systemowej pomocy itp.  

Merytorycznym, cennym wsparciem 
służyć będą specjaliści z gliwickich in-
stytucji i organizacji pozarządowych:
 neurologopeda,
 psycholog,
 terapeuta SI,
 logopeda,
 terapeuta żywienia,
 pedagog / surdopedagog
 samorzecznik osób w spektrum auty-

zmu (osoba, która sama zmaga się z au-
tyzmem i w imieniu swoim oraz innych 
osób z tym zaburzeniem uświadamia 
społeczeństwo w tym temacie).

Gliwickim obchodom Dnia Świadomo-
ści Autyzmu towarzyszyć będzie także 
zbiórka charytatywna. Zebrane w jej 
trakcie pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na opłacenie turnusów rehabilita-
cyjnych dla dzieci w spektrum autyzmu 
oraz szkoleń dla kadry mentorskich klas 
Fundacji Sawanci działających w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Ziemięcicach.

– Chcemy integrować dzieci i całe rodziny, 
pokazywać im różnorodność, uczyć akcep-
tacji i tolerancji poprzez zabawę. Wszyscy 
chcący nas odwiedzić będą mile widziani! 
– zachęcają organizatorzy.

Podczas Dnia Świadomości Autyzmu 
swoje stoiska informacyjne zaprezen-
tują:
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Gliwicach,
 SOSW Ziemięcice,
 Centrum Terapii i Przedszkole Lokomo-

tywa,
 Centrum Terapii i Rozwoju Skarb,
 ZSO nr 7,
 Przedszkole Miejskie nr 21,
 Przedszkole Błękitny Domek,
 Stowarzyszenie Cała Naprzód,
 Fundacja SAWANCI,
 Fundacja Tośka i Przyjaciele,
 Fundacja NieOdkładalni,
 Fundacja Kto Ukradł Jutro.

W ramach projektu „Kwiecień Miesią-
cem Świadomości Autyzmu” w sobotę,  
29 kwietnia, w godz. 10.00–15.00 – również 
w gliwickiej Cechowni przy ul. Bojkowskiej 
35A – odbędzie się szkolenie „Autyzm 
a seksualność”, które poprowadzi dr Izabela 
Fornalik (seksuolożka kliniczna, pedagożka 
specjalna i certyfikowana terapeutka CBT). 
Zapisy prowadzone są na stronie sawanci.pl.

Oba wydarzenia zostały objęte patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice, Adama Neu-
manna. Szczegółowe informacje na temat 
imprezy z okazji Światowego Dnia Świa-
domości Autyzmu dostępne są na stronie 
sawanci.pl/1-04-2023 oraz na Facebooku 
facebook.com/events/887948572464490. 

 (ml/Fundacja Sawanci)

Światowy  
Dzień  
Świadomości  
Autyzmu  
w Gliwicach
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https://sawanci.pl/1-04-2023/
http://facebook.com/events/887948572464490
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ARENA GLIWICE

Arena Gliwice najlepszym obiektem  
sportowym 2022 roku

Ogromne wyróżnienie dla jednej z najmłodszych aren sportowo-widowiskowych w Polsce!  
Decyzją jurorów i kapituły Stowarzyszenia Sport Biznes Polska Arena Gliwice otrzymała 21 marca 
złotą statuetkę w kategorii „Obiekt sportowy 2022 roku” w konkursie Nagród SBP. Wyróżnienie 
wręczono w Warszawie podczas uroczystej gali wieńczącej V Kongres Sport Biznes Polska.
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Na konkurs SBP wpłynęło 340 kandyda-
tur. W każdej z 15 kategorii wyłonionych 
zostało trzech finalistów, spośród których 
tylko jeden mógł zostać zwycięzcą. O przy-
znanych nagrodach zdecydowało ponad 
70-osobowe, niezależne jury, składające 
się z czołowych ekspertów reprezentu-
jących wszystkie najważniejsze sektory 
branży (sponsoring sportowy, organizacje 
sportowe, sport w samorządach). Głów-
nym celem konkursu było wyróżnienie 
i uhonorowanie marek, organizacji i pod-
miotów, które w ubiegłym roku postawiły 
w swojej działalności przede wszystkim na 
rozwój, popularyzację, ale też wprowadza-
nie innowacji w świecie sportu i biznesu 
sportowego.

Arena Gliwice pokonała w swojej kategorii 
Tauron Arenę Kraków i Stadion Miejski 
w Szczecinie, zostając najlepszym obiek-
tem sportowym minionego roku. W 2022 
roku jako jedyna gościła bowiem aż dwa 
siatkarskie mundiale – kobiecy i męski. 
Oprócz siatkówki, w Arenie Gliwice na 
stałe zadomowiła się ekstraklasowa koszy-
kówka i futsal, organizowane są gale spor-
tów walki, zawody piłkarskie i teqballowe 
oraz wiele innych sportowych eventów. Co 
ważne, stałe miejsce mają w niej rugbyści 
na wózkach z klubu IKS Jeźdźcy, rozgry-
wający tutaj turnieje rangi mistrzowskiej.

– Dla nas to szczególnie ważne wyróż-
nienie, bo jesteśmy młodym obiektem na 

tle innych hal funkcjonujących w świecie 
sportu od wielu lat. Cieszymy się, że 
dzięki pracy całego, świetnego zespołu 
Areny Gliwice zaznaczyliśmy już swoją 
obecność na mapie ważnych obiektów 
sportowych Polski – oceniał podczas gali 
Paweł Chomentowski, członek zarządu 
Areny Gliwice, uczestnik panelu tema-
tycznego w V Kongresie SBP.

Pełną listę laureatów można znaleźć na 
stronie sbpolska.pl. 
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BEZPIECZEŃSTWO

Defibrylatory AED to małe urządzenia ratujące życie nieprzytomnych osób, u których wystąpiło 
nagłe zatrzymanie krążenia. W Gliwicach są dostępne w kilkudziesięciu lokalizacjach, a z ich 
obsługą poradzi sobie każdy. Warto wiedzieć, jak ich używać.
To może się zdarzyć podczas 
zakupów, w galerii handlowej, 
na przystanku, w parku. Gdzie-
kolwiek. Ktoś nagle osuwa się 
na ziemię i traci przytomność. 
Chcemy pomóc, ale nie bardzo 
wiemy – jak?

Szacuje się, że nagłe zatrzymanie 
akcji serca każdego roku dotyka 
około 40 tys. Polaków. Przeżywa 
od 2 do 5 proc. Z badań wynika, 
że 75 proc. takich przypadków 
można było uratować, używając 
automatycznego defibrylatora 
AED (Automated External Defi-
brilator). To niewielkie urządze-
nie, które umożliwia aplikację 
impulsu elektrycznego, przy-
wrócenie synchronicznej pracy 
serca i przeprowadzenie akcji ra-
tunkowej zwiększającej szansę na 
przeżycie. Sprzęt sam analizuje 
rytm serca osoby nieprzytomnej 
i wykrywa nieprawidłowości. 
Jego użycie jest proste i nie na-
leży się go obawiać.

Gdzie 
szukać AED?

Defibrylatory dostępne są w Gli-
wicach, m.in. w niektórych bu-
dynkach użyteczności publicznej, 
centrach handlowych, halach 
widowiskowych, na dworcu, na 
terenie basenów, w wybranych 
placówkach edukacyjnych, 
znajdują się też na wyposaże-
niu samochodów pożarniczych 
jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej i w wielu innych miej-
scach, m.in. niektórych prywat-
nych firmach. Również gliwicka 
Straż Miejska dysponuje takimi 
aparatami – w przenośne de-
fibrylatory wyposażonych jest 
10 z 17 służbowych pojazdów, 
które są najczęściej używane 
przez patrole interwencyjne. 
Inwestycję o wartości niemal  
51 tys. zł sfinansowano z budże-
tu miejskiego. W ubiegłym roku 
AED został wykorzystany przez 
strażników tylko raz, ale urządze-
nia są w ciągłej gotowości.

Dokładne lokalizacje defi-
brylatorów można znaleźć 
m.in. w Miejskim Systemie 
Informacji Przestrzennej pod 
adresem: geoportal.gliwice.
eu/gpt4/?profile=756 w za-
kładce ZDROWIE → Lokalizacja 
defibrylatorów AED oraz na 
stronie Ministerstwa Zdro-
wia (https://www.gov.pl/web/
gugik/lokalizacja-defibrylatoro-
w-w-serwisie-wwwgeoportal-
govpl).

Aby poprawnie 
użyć AED w nagłej 
sytuacji, należy 
przez całą procedu-
rę słuchać komend 
głosowych urządze-
nia, które krok po 
kroku poprowadzą 
osobę udzielającą 
pierwszej pomocy.

Schemat działania jest następu-
jący: najpierw wzywamy do nie-
przytomnego karetkę (tel. 999 
lub 112), po czym wykonujemy 
u niego masaż serca, uciskając 
30 razy klatkę piersiową na głę-
bokość około 5 cm w tempie raz 
na sekundę. Następnie 
otwieramy opa-
kowanie z defi-
brylatorem, 
w c i s k a m y 
w ł ą c z n i k 
u r u c h a -
m i a j ą c y 
AED, od-
słaniamy 
k l a t k ę 
piersiową 
ratowanej 
osoby i wy-
konujemy po-
lecenia wydawa-
ne przez urządzenie 
(otwieramy pudełko 
znajdujące się w zestawie, 
wyjmujemy białe samoprzy-
lepne elektrody i przyklejamy je 
tak, jak to zostało pokazane na 
dołączonym rysunku, dociska-

jąc do gołej skóry). W kolejnym 
kroku należy wcisnąć migający 
pomarańczowy przyciski i od-
sunąć się od pacjenta. O tym, 
kiedy będzie można znów po-
dejść do reanimowanej osoby, 
poinformuje urządzenie. Po 
zakończeniu defibrylacji należy 
kontynuować reanimację aż do 
odzyskania przytomności.

– Automatyczny defibrylator 
zewnętrzny stosuje się w przy-

padkach nagłego 
zatrzymania 

krążenia 
u do-

rosłych i u dzieci. To proste 
i całkowicie bezpieczne urzą-
dzenie. Nie należy mieć obaw 
przed jego stosowaniem. Co 
ważne, może go użyć każdy, 
nawet osoba bez wykształcenia 
medycznego i doświadczenia 
w tej dziedzinie. Należy użyć 
AED w każdej sytuacji, w której 
dochodzi do zatrzymania akcji 
serca, również gdy nie jesteśmy 
pewni czy poszkodowana osoba 
oddycha, czy nie. To, czy koniecz-
ne będzie użycie defibrylatora 
podpowie nam samo urządze-
nie, warto więc stosować się do 
wydawanych przez nie poleceń 

głosowych. Komendy są jasne 
i proste, dzięki czemu nie da się 
popełnić błędu. Należy jednak 
pamiętać, że defibrylacja może 
zostać wykonana jedynie wtedy, 
kiedy AED na to pozwoli – mówi 
Janusz Bismor, komendant Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach. Zapew-
nia, że pod numerem telefonu 
gliwickiej Straży Miejskiej (986) 
można uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące używania 
defibrylatorów.

UWAGA! Nie stosuje się urzą-
dzeń AED u dzieci poniżej pierw-
szego roku życia, ponieważ stan-
dardowe defibrylatory z opcją 
pediatryczną mają ustawione 
parametry dla dzieci w wieku 
pomiędzy 1. a 8. rokiem życia.

Nie należy też używać AED 
w sytuacji, gdy zachodzi ryzyko 
wybuchu materiałów łatwopal-
nych (na przykład, gdy w miesz-
kaniu ulatnia się gaz) oraz u osób 
przytomnych – w tym przypadku 
urządzenie samo powinno zablo-
kować taką możliwość. Przyrząd 
po przeprowadzeniu bieżącej 
analizy rytmu serca poszkodo-
wanego zezwoli lub nie na wyko-
nanie defibrylacji – nie zachodzi 
obawa, że można zaszkodzić 
osobie poszkodowanej. 
 (mf)

Warto wiedzieć, że podczas wydarzeń plenerowych przeszkoleni 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach prezentują oraz przy-
pominają na specjalnych fantomach najważniejsze kroki w przepro-
wadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Można w nich wziąć 
udział bezpłatnie oraz bez zapisów – wystarczy zjawić się na wydarzeniu, w którym 
strażnicy będą brali udział.
Dodatkowo, w maju i czerwcu oraz we wrześniu i październiku w placówkach 
oświatowych prowadzone są prelekcje dla dzieci dotyczące podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Odbywają się też wewnętrzne szkolenia dla funk-
cjonariuszy.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

AED – to urządzenie ratuje życieAED – to urządzenie ratuje życie
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http://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756
http://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?profile=756
https://www.gov.pl/web/gugik/lokalizacja-defibrylatorow-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl
https://www.gov.pl/web/gugik/lokalizacja-defibrylatorow-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl
https://www.gov.pl/web/gugik/lokalizacja-defibrylatorow-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl
https://www.gov.pl/web/gugik/lokalizacja-defibrylatorow-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 13/2023 (1154), 30 marca 202314

OGŁOSZENIA

Budowę sieci cieplnej wysokich parametrów  
z przyłączami do budynków przy ul. św. Marka 9-11, 

ul. św. Marka 13-19, ul. Sikory 1-3 w Gliwicach – 
rozproszenie grupowej stacji WT Sikory 2 – etap 1a.

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2023 r. o godz. 11.01

KOMUNIKATYOBWIESZCZENIA

NIERUCHOMOŚCI

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży:
• nr 69/2023 do 6 kwietnia 2023 r.,
• nr 65/2023, 68/2023, 70/2023 do  

7 kwietnia 2023 r.,
• nr 67/2023 do 17 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
• nr 45/2023, 66/2023 do 6 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

3. Nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia:
• nr 73/2023 do 5 kwietnia 2023 r.,
• nr 72/2023 do 6 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-dzierzawa/
4. Nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia:
• nr 68/2023 do 12 kwietnia 2023 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-mia-
sta-najem-lokali/

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice 
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 przemysłowych, 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 należało oczyścić podwórza, piwnice, podda-
sza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni 
pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólno-
dostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należało 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.
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 pouczyć należy o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. 
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

DOMOWE OBIADY
Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1 oferują świeże, domowe obiady. 
Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku do piątku w godz. od 12.30 do 15.00. 
Koszt pełnego zestawu dwudaniowego wynosi 20 zł. Wjazd na szkolny 

parking od ul. Daszyńskiego (za kościołem). ZAPRASZAMY!

Przedsiębiorstwo 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

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

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku SWC 
WT-1 przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 1 w Gliwicach. 

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2023 r. o godz. 11.01

Remont pokrycia dachowego w budynku SWC  
przy ul. Paderewskiego 112A w Gliwicach.

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2023 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2023 r. o godz. 11.31

Remont pokrycia dachowego w budynku SWC 
przy ul. Piaskowej 5 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 6 kwietnia 2023 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert: 6 kwietnia 2023 r. o godz. 11.16

„WEŹ DOTACJĘ,  
POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU!”

Szanowni Mieszkańcy,
Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań 
związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice dla 
osób fizycznych. Zadania obejmują: zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych) lub demontaż, 
transport i utylizację wyrobów azbestowych.
1. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2023 r.
2. Dofinansowanie wyniesie:

1) do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
a) 320 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, 

transport i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności,
b) 240 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport 

i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności;
2) do 36% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 288 zł/t odpadu zawierającego azbest 

– jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu  
o II i III stopniu pilności.

3. Należy złożyć następujące dokumenty:
1) wniosek o przyznanie dofinansowania,
2) aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest,

3) aktualną informację o wyrobach zawierających azbest na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (DzU z 2011 r., nr 8, poz. 31),

4) kolorowe zdjęcia obiektów, z których planowany jest demontaż azbestu lub miejsc złożenia 
azbestu (w przypadku zbierania bez demontażu), umożliwiające identyfikację ich położenia 
i nieruchomości,

5) wstępną ofertę demontażu i/lub zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawiera-
jących azbest, przeprowadzoną przez wykonawcę (obejmującą: przewidywaną ilość azbestu 
w m2 i kg oraz koszt ww. robót,

6) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje 
się usuwany azbest,

7) pisemne oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest i pobranie dotacji przez beneficjenta w ramach Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gliwice na lata 2022–2032.

4. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji dofinansowania zostały przyjęte w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7521/23 z 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
udzielania dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Gliwice” (dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w zakładce Prawo Lokalne/ Zarządzenia Prezydenta Miasta).

5. Wszystkie formularze są dostępne na stronie internetowej bip.gliwice.eu (Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – BIP) w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi/
Formularze (należy wybrać Wydział Środowiska).

6. Wymagany okres realizacji wszystkich zadań: od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r.
7. Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia da-

chowego przez beneficjentów!
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
przy ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój nr 340, tel. 32/238-56-26.

https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w południowej części miasta Gliwice, 
w odległości ok. 4 km od centrum, przy autostradzie A1 i drodze krajowej nr 78. Sąsiedztwo 
stanowią tereny usługowo-produkcyjne, pola uprawne, ogródki działkowe i tereny niezabudo-
wane. Teren działek jest płaski, stanowi pola uprawne. Granice działek tworzą kształt wąski, 
wydłużony, zbliżony do prostokąta o szerokość ok. 47 m (działka nr 91) oraz ok. 36 m (działka 
nr 94). Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. 
Zabudowa terenu wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.
Skomunikowanie działek przy aktualnym sposobie zagospodarowania może odbywać się poprzez 
działkę gminną nr 213/2 do drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie symbolem 09 KDZ 
1/2. W razie konieczności pozyskania tytułu prawnego będzie istniała możliwość ustanowienia 
służebności. Ewentualna realizacja inwestycji winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji budowy planowanej 
obwodnicy miejskiej na odcinku pomiędzy ul. Rybnicką, a ul. Bojkowską (północne fragmenty 
działek nr 91 i 94 znajdują się w korytarzu drogi oznaczonej w mpzp jako Obw/10-G2/2).

Działka nr 91,
użytki: RIIIb, RIVa,

KW 
GL1G/00017378/9.

Działka nr 94,
użytki: RIIIb, RIVa,

KW
GL1G/00017628/7,

obręb Bojkowskie 
Pola

1,1107 ha

0,9881 ha

Łączna 
powierzchnia: 

2,0988 ha

Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie Pola, przebiega granica pomiędzy 
dwoma planami zagospodarowania przestrzennego. 
Dla terenu obejmującego południowe części działek nr 91 i 94 od 27 sierp-
nia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyj-
nego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy 
miasta oraz autostrady A4 (uchwała nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r.). 
Natomiast dla niewielkich, północnych części działek nr 91 i 94  
od 10 sierpnia 2001 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania miasta Gliwice (uchwała nr XXX/670/2001 z 12 lipca 
2001 r.).
Południowe części działek nr 91 i 94 położone są na terenie oznaczonym 
symbolem 17UPn, co oznacza: tereny usługowo-produkcyjne – nowe. 
Północne części działek nr 91 i 94 położone są na terenie oznaczonym 
symbolem Obw/10-G2/2, co oznacza: ulicę główną.

4 921 000,00 zł

Cena nieruchomości 
zawiera 23% po-

datku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 

2004 r. o podatku 
od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. 

zm.).

492 100,00 zł

Przetarg rozpocznie się 31 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 26 maja 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostało zamieszczone w prasie ogólnopolskiej 
– „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 
8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI 
OBEJMUJĄCEGO NIEZABUDOWANE DZIAŁKI NR 84 I 85, OBRĘB KŁODNICA, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW
Użytki

Pow. działki 
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]

Działki nr 84 i 85, obręb Kłodnica, położone są w Gliwicach przy ul. Kozielskiej. 
W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe, kompleksy garaży, Centrum Handlowe Arena oraz osiedle 
wysokich bloków mieszkalnych.
Przedmiotowe działki stanowią zwarty teren o kształcie zbliżonym do wąskiego, wy-
dłużonego prostokąta, pokryty nieuporządkowaną zielenią z pojedynczymi drzewami.
W pobliżu działek przebiega sieć ciepłownicza, wodociągowa, elektroenergetyczna, 
sieć gazowa i sieć teletechniczna. Na działkach znajduje się kanalizacja sanitarna 
ks400. 
Działki obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach: 
▪ działka nr 84, dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm o długości 9,41 m wraz ze 
strefą ochronną, (powierzchnia służebności: 31,99 m2), 
▪ działka nr 85, dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm o długości 20,83 m wraz ze 
strefą ochronną (powierzchnia służebności: 70,81 m2). Opis służebności w działach 
III ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek.
Skomunikowanie działek nr 84 i 85 powinno odbywać się poprzez ul. Handlową 
(działka nr 86, obręb Kłodnica, stanowiąca własność prywatną) do ul. Kozielskiej, 
po uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości od właściciela 
działki nr 86.

84,
Kłodnica

GL1G/00013503/7
Użytki:

RIIIb 0,2942 ha,
ŁIV 0,0968 ha.

85,
Kłodnica

GL1G/00061385/4
Użytki:

RIIIb 0,4952 ha,
ŁIV 0,1328 ha.

0,3910

0,6280

Łączna pow. 
działek:  

1,0190 ha

Działki o nr 84, 85, obręb Kłodnica, położone są na terenie dwóch różnych planów miejscowych.
Część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od 20 grudnia 2014 r. 
obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. 
Zmiana ta uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r.
W ww. zmianie planu, część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
▪ 3MNU – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Ponadto, niewielka część działki nr 85, obręb Kłodnica, w ww. zmianie planu położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem:
▪ 014 KDD 1/2 – co oznacza: tereny dróg dojazdowych, projektowanych.
Pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od 29 stycznia 
2016 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego. Plan ten uchwalony został przez 
Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XII/297/2015 z 17 grudnia 2015 r.
W planie tym, pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na terenach oznaczo-
nych symbolami:
▪ 2MNUn, 3MNUn – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabu-
dowy – nowe;
▪ 1KDD1/2 – co oznacza: tereny dróg publicznych – dojazdowych.

2 764 600,00 

Cena brutto.

Cena zawiera 
23% podatek 
VAT zgodnie 

z ustawą  
z 11 marca 

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

zm.).

276 500,00

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek nr 84 i 85, obręb Kłodnica, odbył się 19 października 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek  
nr 84 i 85, obręb Kłodnica, odbył się 25 stycznia 2023 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Przetarg rozpocznie się 31 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206. Wadium należy wnieść do 25 maja 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 23 czerwca 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespołu  
ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-11, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości 
obejmującej niezabudowane działki:
• nr 52 o pow. 0,2151 ha, nr 53 o pow. 

0,1151 ha, nr 54 o pow. 0,1439 ha, 
nr 559 o pow. 0,0156 ha, nr 560 
o pow. 0,0105 ha, obręb Ligota Za-
brska, zapisane w księdze wieczystej 
nr GL1G/00032089/7 oraz działkę  
nr 56 o pow. 0,5097 ha, obręb Ligota 
Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00058709/8. Przedmiotowy 
kompleks nieruchomości położony jest 
w Gliwicach przy ul. św. Jacka i stanowi 
własność Miasta Gliwice. Łączna po-
wierzchnia gruntu: 1,0099 ha.

Termin przetargu: 12 kwietnia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 502 900,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 250 290,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 kwietnia 2023 r.
----------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowaną działkę nr 152/3,  

obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1080 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, 
KW GL1G/00120747/2, położonych przy 
ul. Starogliwickiej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 26 kwietnia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 312 400,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 31 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2023 r.
----------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowaną działkę nr 152/4,  

obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1027 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, 
KW GL1G/00120747/2, położonych przy 
ul. Starogliwickiej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 26 kwietnia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 297 760,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r, poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 29 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2023 r.
----------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowaną działkę nr 152/5,  

obręb Niepaszyce Północ, o powierzch-
ni 0,1070 ha oraz 1/6 udziału w drodze,  
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, 
KW GL1G/00120747/2, położonych przy 
ul. Starogliwickiej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 26 kwietnia 2023 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 309 600,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 

Wadium: 31 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2023 r.
----------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowaną działkę nr 152/6,  

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

Termin przetargu: 26 kwietnia 2023 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 313 760,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, która zawiera 23% 
podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 31 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 kwietnia 2023 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 915 

o pow. 0,2493 ha, obręb Bojków, 
zapisanej w księdze wieczystej nr 
GL1G/00037301/5. Przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest w Gliwicach 
przy ul. Zielnej i stanowi własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 16 maja 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
848 990,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 84 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 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 epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 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 Informacji Publicz-
nej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
zawierający nieruchomość przeznaczoną 
do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/6/2023 do 5 kwietnia 2023 r.
zawierające nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, 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.;
zawierający nieruchomość przeznaczoną 
do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/7/2023 do 7 kwietnia 2023 r.;

zawierające nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/5/2023 do 10 kwietnia 2023 r.,
• nr ZDM/13/2023 do 10 kwietnia 2023 r.;
zawierający nieruchomość przeznaczoną 
do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/12/2023 do 12 kwietnia 2023 r.;
zawierający nieruchomość przeznaczoną 
do użyczenia, stanowiącą własność Gminy 
Gliwice:
• nr ZDM/15/2023 do 12 kwietnia 2023 r.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

 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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 74/2023 do 7 kwietnia 2023 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 57/2023 do 7 kwietnia 2023 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 54/2023 do 10 kwietnia 2023 r.,
• wykaz nr 64/2023 do 10 kwietnia 2023 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 53/2023 do 12 kwietnia 2023 r.

http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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SKORZYSTAJ!

Chcesz mieć w jednym miejscu informacje o wydarzeniach i imprezach w Gliwicach?

https://gama.gliwice.eu/

