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#ZIELONEGLIWICE

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach będą od lipca gromadzić bioodpady do od-
bioru tylko w kubłach wielokrotnego użytku, a nie w jednorazowych workach plastikowych. Wpłynie 
to na ochronę środowiska naturalnego, a bioodpady będą skuteczniej przetwarzane i w większej 
ilości przekazywane do dalszego wykorzystania.

Do nieruchomości jednorodzinnych w Gli-
wicach nie będą już dostarczane worki na 
bioodpady. W zamian, od 1 lipca właści-
ciele domów jednorodzinnych będą mogli 
bezpłatnie otrzymać drugi kubeł brązowy 
o pojemności 120 litrów lub wymienić 
pojemnik obecnie używany na większy 
o pojemności 240 litrów. Wciąż będą mo-
gli przekazywać do odbioru maksymalnie 
tę samą masę bioodpadów co wcześniej, 
kiedy dostarczane były także worki.

Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale 
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego 
pod numerami telefonów: 32/238-54-22, 
32/238-56-39 i 32/239-13-25.

Zmiany te wpisują się w szereg proekolo-
gicznych działań władz samorządowych 
i wynikają z zapisów uchwały Rady Miasta 
Gliwice (nr XXXIII/698/2022).

Wyeliminowanie worków przyniesie ko-
rzyści w całym procesie gospodarowania 
odpadami. Poprawią się parametry bio-
odpadów oddawanych do kompostow-
ni, bo obecnie worki stanowią istotny 
problem. Utrudniają tzw. doczyszczanie 
odbieranego materiału – odpady bio-
degradowalne zebrane w workach są 
rozdrabniane i przesiewane, a kawałki 
folii z worków przedostają się wraz z ma-
teriałem właściwym do kompostowania. 

To ma negatywny wpływ na cały proces 
oraz na końcowe parametry uzyskane-
go produktu, który przy odpowiedniej 
jakości może być wykorzystywany jako 
nawóz w rolnictwie. Jakość bioodpadów 
ma bezpośredni wpływ na poziom ich 
przygotowania do ponownego wyko-
rzystania oraz na poziom recyklingu 
odpadów komunalnych, który powinna 
osiągać gmina.

Wydział UK informuje, że mieszkańcy nieru-
chomości jednorodzinnych, którzy jeszcze 
posiadają worki, mogą je wykorzystać do 
wyczerpania zapasów.
 (al)

Rowerem, hulajnogą, autem, a może komunikacją miejską? 15 czerwca możliwości różnych środków transportu 
w godzinach porannego szczytu sprawdzali Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic, radny miejski Marcin 
Kiełpiński, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Sośnica Jerzy Zieleń, dziennikarze oraz przedstawiciele ini-
cjatora tej niecodziennej akcji – Gliwickiej Rady Rowerowej. Trasa wyścigu wiodła z Sośnicy do centrum Gliwic.
Gliwickie drogi rowerowe liczą już ponad 
124 kilometry i nieustannie się rozrastają 
– 10 czerwca został oddany do użytku od-
cinek wzdłuż ul. Kujawskiej, znajdujący się 
na popularnej trasie G3, która łączy połu-
dniową część dzielnicy Sośnica z centrum 
miasta. Zmodernizowany gruntownie, 
półkilometrowy fragment drogi rowero-
wej ciągnący się od wiaduktu autostrady 
A1 do mostu nad Kłodnicą umożliwia 
rowerzystom bezpieczny i komfortowy 
przejazd. W ramach wartej ponad 3 mln 
zł inwestycji zbudowano także chodnik 
dla pieszych oraz zatoczki autobusowe, 
a także zamontowano oświetlenie i ka-
nalizację odprowadzającą deszcz.

Jak mówi Tomasz Herud, prezes Gliwickiej 
Rady Rowerowej (GRR), modernizacja tego 
fragmentu skłoniła Radę do przetestowa-
nia trasy z Sośnicy do centrum. – Oddanie 

kolejnego fragmentu spowodowało, że 
zasadnicza część trasy z Sośnicy do cen-
trum miasta jest bezpieczna i przejezdna. 
Z tego powodu postanowiliśmy sprawdzić, 
czy przejazd rowerem lub hulajnogą na tej 
trasie jest konkurencyjną dla samocho-
dów formą dotarcia do pracy w godzinach 
porannego szczytu – podkreśla szef GRR.

Startem wyścigu była stacja Gliwickiego 
Roweru Miejskiego przy ul. Jesiennej 
w Sośnicy. Stawili się tam m.in. Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta miasta 
odpowiedzialny za infrastrukturę rowe-
rową – jadący na rowerze, radny Marcin 
Kiełpiński (na e-hulajnodze), dziennikarze 
gliwickich mediów (na e-rowerze i e-hu-
lajnodze) oraz przedstawiciele Gliwickiej 
Rady Rowerowej, którzy przemieszczali 
się nie tylko na dwóch kółkach, ale także 
samochodem i komunikacją miejską.

Wyścig ruszył punktualnie o godz. 7.30. 
Każdy z uczestników próbował uzyskać 
jak najlepszy czas, jadąc zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Skończyło się co 
prawda zwycięstwem samochodu, jednak 
zaledwie kilka sekund po nim na mecie 
wyznaczonej przy Urzędzie Miejskim zja-
wił się uczestnik jadący na e-hulajnodze, 
a kolejni na metę dotarli rowerzyści. Na 
samym końcu, kilkanaście minut później, 
pod Urząd Miejski dotarła uczestniczka, 
która wybrała komunikację miejską.

Wiceprezydent Mariusz Śpiewok pod-
kreślał ogromne znaczenie rozbudowy 
dróg rowerowych w mieście, szczególnie 
w kontekście zamiany samochodu na ro-
wer np. w drodze do pracy.

– Kolejny, półkilometrowy fragment drogi 
rowerowej w Sośnicy zmodernizowany 

został tak, aby jazda na rowerze była nie 
tylko przyjemna, ale przede wszystkim 
bezpieczna. Mamy nadzieję, że z tego 
oraz innych odcinków gliwickich dróg 
rowerowych będzie na co dzień korzystać 
coraz więcej mieszkańców. Takie wyda-
rzenia, jak dzisiejszy wyścig, pokazują 
że rower i hulajnoga stanowią mocną 
alternatywę dla samochodu, a dobra 
infrastruktura dodatkowo zachęca do wy-
boru innych środków transportu. Z tego 
powodu uruchamiamy projekt rozbudowy 
ścieżek rowerowych oraz systematycznie 
planujemy i projektujemy kolejne trasy, 
bo rozwój spójnej sieci rowerowej łączą-
cej różne części Gliwic to jeden z celów 
polityki transportowej i ekologicznej 
naszego miasta, wpisujący się w kam-
panię #ZieloneGliwice – mówił zastępca 
prezydenta miasta Mariusz Śpiewok. 
 (ap)

Czym najszybciej do centrum?

Bądźmy eko! Kubły zamiast workówW sobotę 25 czerwca 
elektrośmieci 
będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 – 

Kopernika, 
ul. Kopernika 63A 
(przy sanktuarium)

 godz. 12.30–14.30 – 
Żerniki, ul. Żernicka 
(przy kościele)
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Spotkania prezydenta Adama 
Neumanna z mieszkańcami gliwic-
kich dzielnic rozpoczęły się w maju 
i są kontynuowane w czerwcu. 
To okazja do rozmów o tym, co 
ważne dla lokalnych społecz-
ności i możliwościach poprawy 
komfortu życia nas wszystkich. 
Dzięki bliskiej współpracy z miesz-
kańcami i przekazywanym przez 
nich konkretnym informacjom 
o najbliższej im okolicy, a także 
rzeczowej dyskusji, można sku-
teczniej realizować i planować 
poszczególne zadania, odpowia-
dając na dzielnicowe potrzeby. 
Wykorzystanie potencjału różnych 
środowisk w Gliwicach sprawia, że 
miasto rozwija się w zrównoważo-
ny sposób oraz umacnia potencjał 
gospodarczy, zapewniając solidne 
ekonomiczne podstawy działal-
ności w wielu obszarach, dlatego 
tym ważniejsze są bezpośrednie 
spotkania i możliwość wymiany 
poglądów i doświadczeń. Spotka-
nia są otwarte dla wszystkich i każ-
dy może zabrać głos w dyskusji na 
temat dzielnicy, w której odbywa 
się spotkanie.

Każde ze spotkań trwa półtorej 
godziny i jest podzielone na dwie 
części: wprowadzającą, z krótkim 
wideopodsumowaniem tego, 
co wydarzyło się w Gliwicach 
podczas ponad 2-letniej prezy-
dentury Adama Neumanna, ze 

szczególnym odniesieniem do 
konkretnej dzielnicy, oraz główną 
część przeznaczoną na wymianę 
poglądów i zadawanie pytań na 
temat spraw ogólnomiejskich 
i dzielnicowych. Jeżeli pytań 
i tematów, które chcą poruszyć 
mieszkańcy, jest więcej, można je 
przekazać po spotkaniu pracow-
nikom Urzędu Miejskiego, którzy 
kierują sprawy do rozpatrzenia 
do odpowiednich wydziałów UM 
lub jednostek miejskich.

14 czerwca prezydent spotkał się 
z mieszkańcami dzielnic Brzezin-
ka i Stare Gliwice, a 21 czerwca 
rozmawiał z mieszkańcami Trynku 
i Sikornika, którzy przedstawili 

nurtujące ich sprawy oraz prośby 
o interwencje. Uwaga mieszkań-
ców skupiona była głównie na 
kwestiach związanych z planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego, remontami i budową 
dróg oraz ścieżek rowerowych, 
oświetleniem, kwestią drenażu 
podmokłych terenów, kosze-
niem wysokich traw i podcię-
ciem uschniętych gałęzi drzew. 
Rozmawiano także o problemie 
lokalnych podtopień. Poza tym na 
spotkaniach poruszono m.in. kwe-
stię opłat za śmieci i ogrzewania 
miejskiego oraz zanieczyszczania 
powietrza przez dymiące komi-
ny domów, a także zwiększenia 
oferty kulturalnej w dzielnicach 

i organizacji nowych miejsc spo-
tkań dla mieszkańców, głównie 
seniorów. Poruszono też kwestię 
miejsc parkingowych, naprawy 
chodników, nadmiernego hałasu 
i stanu budynku po dawnej stacji 
kolejki wąskotorowej na Trynku 
oraz organizacji komunikacji na 
trasie Gliwice – Rybnik. Mieszkań-
cy niepokoili się także o przyszłość 
ogródków działkowych, zwrócili 
uwagę na problem „dzikich” re-
klam oraz potrzebę organizacji do-
datkowych zielonych przestrzeni.  

Poruszono kwestię zbiorników 
retencyjnych, uporządkowania 
Ostropki i rozbudowy strefy eko-
nomicznej. W zakresie tematów 
ogólnomiejskich, uwagę miesz-
kańców zwróciły m.in. planowane 
zmiany zagospodarowania ul. 
Zwycięstwa. 

Na spotkaniach obecna była Anna 
Gilner, dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich, która odpowiadała 
na pytania dotyczące remontów 
i utrzymania infrastruktury dro-
gowej, Roksana Burzak, naczel-
nik Wydziału Gospodarowania 
Wodami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz Bożena Kus, 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach.

Wiele spraw zostało wyjaśnio-
nych od razu podczas spotkań, 
ponieważ większość poruszonych 
kwestii jest znana władzom Gli-
wic i są już w trakcie rozwiązy-
wania. Pozostałe – z uwagi na 
szerszy kontekst bądź typowo 
indywidulany charakter – zostały 
zapisane i będą analizowane. 

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE 
potrwa do końca czerwca. Naj-
bliższe spotkania zaplanowane 
są na 23 czerwca w dzielnicach: 
Wojska Polskiego i Zatorze.  
 (mf)

MIASTO I MIESZKAŃCY

Trwa cykl spotkań prezydenta Adama Neumanna z miesz-
kańcami pod hasłem KIERUNEK – DZIELNICE. W ostat-
nim czasie prezydent rozmawiał z mieszkańcami czte-
rech kolejnych dzielnic: Brzezinki, Starych Gliwic, Trynku  
i Sikornika. Rozmowy dotyczyły lokalnych spraw i per-
spektyw rozwoju.
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Z MIASTA

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Gliwice 
radni udzielili prezydentowi Gliwic wotum 
zaufania oraz absolutorium z wykonania 
budżetu miasta za 2021 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, podczas sesji Rady 
Miasta, na której podejmowana 
jest uchwała w sprawie udziele-
nia Prezydentowi Miasta abso-
lutorium z wykonania budżetu, 
radni przeprowadzają również 
głosowanie nad udzieleniem 
prezydentowi wotum zaufania, 
na podstawie Raportu o stanie 
miasta. Taki raport przedsta-
wiany jest radnym co roku, do 
31 maja.

– Otrzymany przez Radę do-
kument jest podsumowaniem 
działań prezydenta i zarządzania 
miastem w 2021 roku z odniesie-
niem do lat ubiegłych. Porów-
nuje Gliwice do miast-liderów 
Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego: Katowic, 
Sosnowca, Tychów i Bytomia. 
W tym roku wykonaliśmy kolej-
ny krok w stronę jego szersze-
go udostępnienia – własnymi 
siłami, nakładem pracy Biura 
Rozwoju Miasta i Wydziału Pla-
nowania Przestrzennego UM 
w Gliwicach, uruchomiliśmy pi-
lotażową wersję portalu Gliwice 
Otwarte Dane. Przedstawia on 
dane zgrupowane w 8 działach 
tematycznych zgodnych z Rapor-
tem o stanie miasta, prezento-
wane w różnorodnej formie: 
interaktywnych map, wykresów, 
infografik, list czy etykiet. Do-

datkowo można je przeglądać 
np. w postaci tabel, pobierać 
w różnych formatach i dalej 
wykorzystywać w dowolny spo-
sób. Chcemy rozbudowywać ten 
portal i bazę danych tak, aby jak 
najlepiej służyła mieszkańcom, 
przedsiębiorcom i innym osobom 
szukającym informacji o Gliwi-
cach – przypomniał podczas 
sesji zastępca prezydenta Gliwic 
Mariusz Śpiewok.

Wotum zaufania zostało pre-
zydentowi miasta udzielone 
w stosunku 16 głosów „za”, przy 
1 głosie „przeciw” i 8 głosach 
wstrzymujących się.

Absolutorium z wy-
konania budżetu 
za 2021 r. gliwiccy 
radni udzielili prezy-
dentowi w stosunku 
16 głosów „za” przy 
9 głosach wstrzy-
mujących się.

Przypomnijmy, że sposób gospo-
darowania miejskimi pieniędzmi 
co roku poddawany jest, zgodnie 
z przepisami, kilkuetapowej kon-
troli. Prezydent miasta przedsta-
wia sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu miej-
skim radnym oraz Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej (RIO). Oceny 

RIO i komisji stałych Rady Miasta 
trafiają następnie do Komisji Re-
wizyjnej RM. Na tej podstawie jej 
członkowie przygotowują wniosek 
o udzielenie lub nieudzielenie pre-
zydentowi miasta absolutorium. 
Zanim zostanie on poddany pod 
głosowanie radnych, jeszcze raz 
akceptuje go RIO.

– Po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu, 
opiniami komisji stałych Rady 
Miasta na jego temat, ze spra-
wozdaniem finansowym wraz 
ze sprawozdaniem biegłego 
rewidenta, pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach na temat 
sprawozdania, a także po wysłu-

chaniu wyjaśnień Skarbnika Mia-
sta, Komisja Rewizyjna przyjęła 
jednogłośnie wniosek w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Pre-
zydenta Miasta Gliwice za 2021 r. 
– uzasadniał przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej, radny Zbigniew 
Wygoda.

– Dziękuję za wszystkie pozytyw-
ne opinie. Chcę również bardzo 
podziękować wszystkim współ-
pracownikom, radnym oraz 
wszystkim gliwiczanom, którzy 
przyczynili się do tego, że Gliwice 
przysłowiową suchą stopą prze-
brnęły przez trudny rok pandemii 
i innych wyzwań. Jest dla mnie 
bardzo ważne, że choć dzielą nas 
czasem różnice poglądów, to nie 

przekreślają one współdziałania 
na rzecz dobra naszego miasta. 
Niezmiennie proszę i zachęcam 
do dalszej współpracy, aby ko-
lejny rok był również dobry dla 
Gliwic – podsumował prezydent 
Adam Neumann.

Sprawozdanie opisowe z wyko-
nania budżetu Gliwic za 2021 r., 
opinie RIO i bieżące informacje 
o ocenach ratingowych miasta 
Gliwice można znaleźć na stronie 
bip.gliwice.eu, w zakładce Biblio-
teka (Budżet i finanse).

Transmisję sesji można śledzić 
na stronie Gliwice.eu, w zakładce 
Samorząd  Transmisje sesji 
RM.  (kik)

Od 13 czerwca trwają konsultacje spo-
łeczne projektu nowej strategii miasta 
„Gliwice 2040". Uwagi do proponowa-
nych treści dokumentu można zgłaszać do 
25 lipca.
Formularz konsultacyjny jest 
dostępny w wersji elektronicz-
nej na Gliwickiej Platformie 
Partycypacyjnej decydujmyra-
zem.gliwice.pl. Tam też znajduje 
się projekt nowej strategii.

W wersji papierowej formu-
larz można pobrać i złożyć 
w następujących punktach, 
w godzinach ich pracy:

 w siedzibach Urzędu Miej-
skiego, przy ul. Zwycięstwa 
21 i Jasnej 31A,

 w Bibliotece Centralnej przy 
ul. Kościuszki 17, Bibliofo-
rum przy ul. Lipowej 1 oraz 
filiach Biblioteki,

 w Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
przy ul. Zwycięstwa 1, w Stre-
fie Seniora przy ul. Studzien-

nej 6, w Strefie Aktywności 
Społecznej Centrum 3.0 przy 
ul. Jagiellońskiej 21,

 w Centrum Kultury Victoria 
przy ul. Barlickiego 3.

W powyższych punktach zain-
teresowani również zapoznają 
się z treścią projektu nowej 
strategii.

Dodatkowych informacji na 
temat konsultacji społecznych 
projektu nowej strategii mia-
sta „Gliwice 2040” udziela Biu-
ro Rozwoju Miasta UM (e-mail:  
gliwice2040@um.gliwice.pl, 
tel. 32/33-86-550).  (kik)

Wotum zaufania i absolutorium
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Czy wiesz, że posiadając profil zaufany, bez ko-
nieczności przychodzenia do urzędu możesz 
zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu?
Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu możesz dokonać przez 
Internet. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.gov.pl

Potrzebny będzie Ci tylko profil zaufany, certyfikat kwalifikowany 
albo e-dowód. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Jak założyć profil zaufany? Wejdź na stronę: https://epuap.
gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

Wypowiedz się!

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://www.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
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EDUKACJA

Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Księcia Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej 
coraz bliżej końca. Już przed miesiącem – gdy do początku roku szkolnego 2022/2023 pozostawało nieco 
ponad 100 dni – uczniowie PSM symbolicznie żegnali się z dotychczasową siedzibą szkoły. Od września 
w nowej lokalizacji będą mieli do dyspozycji dwa razy więcej przestrzeni niż obecnie i zdecydowanie lepsze 
warunki do nauki.
Modernizowany dla PSM gmach 
przy ul. Księcia Ziemowita 12 
składa się z dwóch pięter i trzech 
segmentów. Powstają tam wy-
godne i funkcjonalne sale dydak-
tyczne, sale prób dla orkiestry 
i chóru oraz biblioteka. Aranżo-
wana jest też sala koncertowa 
z prawdziwego zdarzenia, mo-
gąca pomieścić na widowni 300 
słuchaczy. Przemieszczanie się 
pomiędzy piętrami ułatwi oso-
bom z niepełnosprawnościami 
nowa winda, pozwalająca także 
na transport instrumentów.

W głównym budynku szkol-
nym cały czas prowadzone są 
prace związane z montażem 
ścian i tzw. przedścianek w sys-
temie suchej zabudowy, podwie-
szaniem sufitów kasetonowych, 
malowaniem wnętrz i układa-
niem parkietów. Równocześnie 
trwa montaż drzwi do pomiesz-
czeń wewnętrznych, wstawiane 
są nowe okna i parapety wraz 
z obróbkami. W części budynku 
nadal układane są płytki, a na 
korytarzach uzupełniana jest 
dodatkowo posadzka z lastriko. 
Zakończono już etap robót insta-
lacyjnych – obecnie prowadzone 
są próby i badania, a także roz-
ruchy poszczególnych instalacji.

Na klatkach schodowych fa-
chowcy zajmują się czyszcze-
niem i zgodnymi ze sztuką prze-
róbkami balustrad. Uzupełniana 
i czyszczona jest także zabytko-
wa elewacja z cegły od strony 
ul. Księcia Ziemowita. Renowacji 
poddawane są również główne 
drzwi wejściowe do gmachu.

W drugim segmencie, w którym 
powstaje sala koncertowa, 
kontynuowane są prace przy 
poszczególnych instalacjach 
i montażu aluminiowej ślusarki 
przeszklonej fasady. W pomiesz-
czeniach sanitarnych układane 
są płytki. Gruntownie czyszczona 
i uzupełniana jest także cegla-

na elewacja obiektu. – W sali 
koncertowej zainstalowany 
zostanie wkrótce nowoczesny 
system audio-wideo składają-
cy się z systemu nagłośnienia, 
systemu cyfrowej transmisji 
sygnałów wraz z konsoletą 
foniczną, zestawu mikrofonów 
przewodowych i bezprzewo-
dowych oraz systemu projekcji 
i podglądu wideo – podkreśla 
Mariusz Komidzierski, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Remontów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Zadaniem pasywnego systemu 
nagłośnienia frontowego będzie 
równomierne pokrycie dźwię-
kiem widowni oraz zapewnie-
nie odpowiedniego wskaźnika 
zrozumiałości mowy podczas 
wszystkich wydarzeń organi-
zowanych w sali. Główny-
mi elementami systemu 
będą dwa szerokopa-
smowe głośniki zawie-
szone po lewej i prawej 
stronie sceny (nad jej 

krawędzią) oraz dwa głośniki 
niskotonowe, zlokalizowane 
pod sceną i odpowiedzialne za 
uzupełnianie pasm o niskich 
częstotliwościach. Zasili je wie-
lokanałowy wzmacniacz mocy. 
Dodatkowym elementem będą 
aktywne monitory odsłuchowe 
dla artystów przebywających na 
scenie.

Występującym w sali uczniom 
nie zabraknie przewodowych 
i bezprzewodowych mikrofonów 
wokalnych i instrumentalnych 
o różnych charakterystykach 
kierunkowości oraz o różnych 
czułościach.

Do szkoły dostarczony zostanie 
również szereg akcesoriów sce-
nicznych oraz odtwarzacz-reje-
strator sygnałów fonicznych.

Za wyświetlanie obrazów na 
wielkoformatowym ekranie 
w sali koncertowej będzie 
odpowiadał system projekcji 

wyposażony w projektor 
instalacyjny, łączący się 

z serwerem wideo, kamerą 
obrotową bądź mobilnymi 

źródłami sygnału wizyjne-
go. System podglądu wideo 

będzie natomiast przeznaczony 
do wyświetlania akcji dziejącej 
się na scenie na monitorach roz-
mieszczonych na zapleczu sceny 
i w garderobach.

Na tym nie koniec – prace 
prowadzone są bowiem także 
na szkolnym dziedzińcu. W ra-
mach zagospodarowania 
terenu wykonywana jest pod-
budowa pod przyszłe chodniki  

i 61 miejsc postojowych, w tym 
2 dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Układane są obrzeża, 
kostka ekologiczna i geokraty, 
trwają roboty instalacyjne. Do-
celowo przebudowane zostanie 
też oświetlenie gmachu i zjazd 
z ul. Królowej Bony.

Inwestycję realizuje firma Mili-
mex SA z Siemianowic Śląskich, 
inżynierem kontraktu jest gliwic-
ka spółka Inwestycje, Budownic-
two, Handel „Inwest-Complex”. 
Przebudowa prowadzona jest 
pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Jej szacunkowy koszt 
to ok. 25 mln zł.  (kik)

Od września w nowej siedzibie!
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WYDARZENIE

Wyjątkowe, 
116 urodziny pani Tekli

Urodziła się w roku, gdy w Finlandii wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet, odbył się pierwszy 
lot samolotu w Europie, Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy wykład na Sorbonie, 
a Theodore Roosevelt otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i wyruszył do Panamy, by sprawdzić 
postępy przy budowie kanału. Przeżyła dwie wojny światowe. 10 czerwca skończyła 116 lat. 
Gliwiczanka Tekla Juniewicz to druga najstarsza osoba na świecie. W dniu urodzin wyjątkową 
superstulatkę odwiedzili prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępczyni Ewa Weber.
Pani Tekla siedzi w fotelu i popija herbatkę 
z mlekiem. Pewnie, choć powoli sięga po 
filiżankę. Ręce ma sprawne, ozdobione 
pierścionkami i zegarkiem, na którym 
kontroluje czas – podobno nawet w nocy. 
Przychodzi Gustaw, zwany Guciem. To 
czarny, lśniący, ukochany kot pani Tekli. 
Wskakuje na fotel i łasi się. Pani Tekla, 
opatulona kocem i ukojona mruczeniem 
Gucia, co chwilę ucina sobie drzemkę, ale 
podobno wszystko słyszy. Gdy się budzi, 
robi się aktywna, rozmowna – choć mówi 
cicho. Ma w sobie sporo energii – całe ży-
cie zarażała nią ludzi wokół. O dobrą formę 
pani Tekli dba wnuk Adam i wnuczka Anna. 
Całe swoje obecne życie podporządkowali 
opiece nad ukochaną babcią. Pan Adam 
opiekuje się nią od 13 lat – do 103 roku 
życia pani Tekla mieszkała sama. Wówczas 
jeszcze doskonale radziła sobie z gotowa-
niem, sprzątaniem, wszystkimi domowymi 
pracami i sprawunkami. Nawet wiaderko 
węgla na pięterko w sośnickiej kamienicy 
wnosiła sama i sprawnie rozpalała w piecu. 
Z czasem, gdy wymagała już stałej opieki, 
zamieszkała z wnuczką Anią, która opieku-
je się nią wraz ze swoim bratem Adamem.

Sposoby 
na długowieczność…
Pani Tekla lubi życie. Ma mocny charakter, 
zawadiacką duszę i jest bardzo wesoła. 
Lubi dyskutować. W życiu przeżyła już tyle, 
że niewiele rzeczy ją zadziwia i zaskakuje.

W dzisiejszym świecie 
jubilatce nie wszystko się 
podoba i chętnie dzieli 
się swoją opinią. Zresztą 
zawsze była osobą szcze-
rą i otwartą. Starała się 
też unikać stresu 
i dystansować, szczegól-
nie od złych rzeczy.

Pani Tekla lubi też dobrze zjeść, uwielbia 
pieczywo. Kiedy sama zajmowała się 
gotowaniem, potrawy przygotowywała 
na dużej ilości smalcu, lubiła też ma-
jonez i okazałe torty z osiemnastu jaj. 
Teraz wnuczka Ania dba, by posiłki były 
zdrowe i lekkie dla żołądka – gotowane 
i miękkie.

Zapytana o sekret długiego życia, pani 
Tekla mówi o miłości bliskich, którą czuje 
każdego dnia. To właśnie troskliwa opie-
ka, jaką otaczają ją najbliżsi oraz wsparcie 
kochających osób powoduje, że nie traci 

apetytu na życie. Nasza jubilatka doczeka-
ła się 5 wnuków, 4 prawnuków i 4 prapra-
wnuków. Pierwsza praprawnuczka była 
szczególnym prezentem – Iga przyszła na 
świat w dniu 115 urodzin pani Tekli, 10 
czerwca 2021 r.

Dwa wieki pani Tekli
Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 
1906 r. Przyszła na świat pod zabora-
mi, w naddniestrzańskiej wsi Krupsko 
(ówcześnie Austro-Węgry, pod rządami 
Franciszka Józefa), 40 km od Lwowa. 
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Tekla Juniewicz (pierwsza z lewej)
ze znajomymi
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Została ochrzczona tego samego dnia. 
Wówczas był to powszechny obyczaj, ze 
względu na dużą umieralność wśród dzieci. 
Mała Tekla chowała się zdrowo, a poranek 
swojego życia beztrosko spędzała z siostra-
mi Rozalią i Katarzyną. Ojciec, Jan Dadak, 
pracował u hrabiego Lanckorońskiego, 
pomagał w utrzymaniu stawów. Mama 
Katarzyna, z domu Szkwyrko, zajmowała się 
domem. Beztroskie dzieciństwo brutalnie 
przerwała I wojna światowa oraz śmierć 
mamy Tekli. Ona sama trafiła do szkoły 
w Przeworsku, którą opiekowała się księżna 
Lubomirska, a prowadziły siostry szarytki. 
Ich nakrycia głowy wzbudzały wielką fascy-
nację małej Tekli, która przez wszystkich 
pieszczotliwie nazywana była „Kluską”. Pani 
Tekla wspomina, jak uczyła się tam szycia, 
haftu i pracy w kuchni. Pamięta też, że sio-
stry ją lubiły i dobrze traktowały – wiele lat 
później, w latach 30 XX w., już ze swoimi 
córkami, często odwiedzała ochronkę 
zgromadzenia sióstr szarytek, u których 
się wychowała. Gdy pani Tekla miała  
12 lat, Polska odzyskała niepodległość.

W 1927 r. wyszła za mąż za starszego  
o 22 lata Jana Juniewicza. Państwo 
młodzi przeprowadzili się do Bory-
sławia, ówcześnie bardzo bogatego, 
przemysłowego miasta, gdzie świeżo 
upieczony pan domu podjął pracę 
w kopalni wosku ziemnego. W 1928 r. 
przyszła na świat ich pierwsza pociecha 
– Janina, rok później druga, Urszulka. Po  
II wojnie światowej tereny te zostały za-
brane przez Związek Radziecki – obecnie 
jest to teren Ukrainy. Nastał czas repatria-
cji. W listopadzie 1945 r. pani Tekla wraz 
z mężem i córkami opuściła terytorium 
włączone do Związku Radzieckiego i przez 
Sambor, przez dwa tygodnie, jechała pocią-
giem do Gliwic. Juniewiczowie zamieszkali 
w Sośnicy. Jan znalazł pracę w kopalni So-
śnica, Tekla zajęła się domem. W 1980 r. 
roku została wdową.

Pani Tekla przez całe życie była bardzo 
aktywna, nie znosiła stagnacji. Lubiła 
kino, programy historyczne, grę w karty 
i kwiaty, uprawiała ogródek, dużo czytała. 
Uwielbiała towarzystwo i podróże.

– Babcia do dziś pamięta, jak jeździła 
na wczasy nad morze, często zagaja, że 
chciałaby pojechać do domu tam, gdzie 
się urodziła. Przed wojną zawsze na  
11 listopada jechała do Warszawy, żeby 
zobaczyć paradę wojskową, oglądała de-
filady z udziałem Józefa Piłsudskiego. Dla 
nas babcia to całe życie, bo zawsze była 
z nami. Bardzo troskliwa, ciepła, kochana, 
pomocna i dbająca; pytała, czy zjadłam, 
czy się dobrze ubrałam. Do dziś jest dobrą 
gospodynią, nadal mówi, co mam kupić. 
Mówi na przykład: idź do sklepu i zrób za-
kupy, bo ja dziś mam mniej siły albo pyta 
– co dziś będziemy gotować na obiad? 
Często pytam ją, jak mam coś ugotować, 
żeby ćwiczyła pamięć i nie traciła z nami 
kontaktu – mówi Anna. – Zawsze mieliśmy wokół siebie starszych ludzi, rozumiemy ich 

potrzeby i podchodzimy do nich z szacun-
kiem – dodaje.

– Babcia to nasz skarb. Zawsze bardzo 
mnie lubiła, może dlatego, że byłem dość 
chorowitym dzieckiem, a ona była bardzo 
troskliwa. Ale też stanowcza. Przy babci 
zawsze czuliśmy się bezpieczni. Wiedzie-
liśmy, że nic nam nie grozi, że stanie za 
nami murem w każdej sytuacji. Zawsze 
była, kiedy jej potrzebowałem. Impono-

wała mi pewnością siebie i stanowczością. 
Teraz babcia wymaga stałej opieki, ale 
nadal jest w niezłej kondycji. Ostatnio nas 
postraszyła, bo trochę chorowała, ale pod 
opieką lekarza i przy wsparciu witamin 
postawiliśmy ją na nogi i mamy nadzieję, 
że jeszcze długo tak pozostanie. Na szczę-
ście to twarda sztuka, ma silny i zdrowy 
organizm – dodaje Adam, wnuk pani Tekli.

Pani Teklo, życzymy zdrowia, energii oraz 
niesłabnącej ochoty do życia! (mf)

WYDARZENIE

Według Światowego Towarzystwa 
Gerontologicznego pani Tekla jest:

• najstarszą mieszkanką w historii województwa śląskiego;
• najstarszą współcześnie żyjąca Polką;
• najstarszą Polką w historii – Rekordzistką Długowieczności Polski;
• pierwszą osobą, która ukończyła 112, 113, 114, 115 i 116 lat w Polsce.
• drugą najstarszą żyjącą Europejką i 8. najstarszą osobą w historii Europy; 

jedną z 8 Europejek, które osiągnęły 116 rok życia (obok Jeanne Calment, 
Lucile Randon, Emmy Morano, Jeanne Bot, Marii-Giuseppy Robucci, Any 
Vela-Rubio, Giuseppiny Projetto);

• rekordzistką długowieczności Europy Północno-Wschodniej i Regionu 
Morza Bałtyckiego;

• drugą najstarszą żyjącą osobą na świecie;
• najstarszą osobą w historii urodzoną na terenie współczesnej Ukrainy;
• pierwszą osobą żyjącą na północ od 50 równoleżnika w historii, która 

osiągnęła wiek 116 lat.
Dane zweryfikował Wacław Jan Kroczek, administrator i polski korespondent 
Gerontology Research Group (www.grg.org).

Droga Pani Teklo,
Pani jubileusz 116. urodzin jest dla nas – gliwiczan – dniem szczegól-
nym. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i uśmiechu 
na co dzień. Niech nie opuszcza Panią pogoda ducha i chęć do życia.

Jest dla mnie wielką radością widzieć Panią uśmiechniętą w gronie 
licznej, kochającej Rodziny. Niech każdy dzień będzie dla Pani radosny 
i pełen życzliwości. Niechaj omijają Panią trudne chwile, a grono 
najbliższych będzie dla Pani wsparciem.

Przekazuję również serdeczne pozdrowienia dla całej Pani Rodziny.

Adam Neumann

Prezydent Gliwic
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WAKACJE

Zwiedzanie baśniowych pałaców górnośląskich przemysłowców 
i XVIII-wiecznego Rzymu, a to wszystko nie wyjeżdżając z Gli-
wic? W taką wakacyjną podróż zabierze najmłodszych Muzeum 
w Gliwicach.
Zajęcia edukacyjne będą się odbywać 
od 28 czerwca do 15 lipca oraz od 2 do 
31 sierpnia w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) i Oddziale Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37). Mu-
zeum przygotowało pięć tematów do 
wyboru. Będzie można poznać tajniki 
sztuki rzeźbiarskiej, a także dowiedzieć 
się co nieco o podaniach ludowych 
i słowiańskiej mitologii. W czasie wa-
kacji będzie także wyjątkowa okazja, 
by zobaczyć najcenniejsze prace ze 
zbiorów gliwickiego muzeum – XVIII-

-wieczne grafiki Giovanniego Battisty 
Piranesiego. Nie zabraknie także po-
mysłów na wycieczki z historią w tle 
– w Pławniowicach, Nakle czy Brynku 
znajdują się piękne pałace przemy-
słowej arystokracji Górnego Śląska, 
o których będzie można się więcej 
dowiedzieć.

Zapisy na zajęcia są prowadzone pod nr. 
tel. 783-560-006. Z pełnym opisem zajęć 
można zapoznać się na stronie muzeum.
gliwice.pl. (mm)

Na tropie historii

Jest lato, jest upał, czas nad wodę! Sezon w Ośrodku Wypo-
czynkowym w Czechowicach już się rozpoczął, lada dzień ruszy 
kąpielisko Leśne na Koperniku!

W Czechowicach czeka na Was obfitu-
jąca w zieleń ogromna przestrzeń do 
wypoczynku. Do dyspozycji jest kąpie-
lisko sezonowe z szeroką plażą, miejsca 
do uprawiania sportu, m.in. boiska do 
gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną. 
Jest też strefa do grillowania, wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, domki letni- 
skowe, pole namiotowe, plac zabaw, 
rampa dla rolkarzy, punkty gastrono-
miczne i park linowy. Nad bezpieczeń-
stwem kąpiących się czuwają ratownicy 
Fundacji Wodna Służba Ratownicza 
– do końca czerwca w godz. od 10.00 
do 18.00, w lipcu w godz. od 10.00 do 
20.00, a od 1 sierpnia do 4 września 
– czyli do końca sezonu – w godz. od 
10.00 do 18.00. Więcej informacji na 

ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej mzuk.gliwice.pl. Warto 
pamiętać, że OW Czechowice jest 
partnerem Gliwickiej Karty Mieszkańca 
– jeśli macie kartę, możecie skorzystać 
ze zniżek (kartamieszkanca.gliwice.eu).

Na kąpielisku Leśnym nad bezpie-
czeństwem plażowiczów, w godzinach 
funkcjonowania – czyli od godz. 10.00 
do 19.00 – również będą czuwać ra-
townicy. Kasy biletowe będą czynne 
do godz. 18.30. Kąpieliskiem Leśnym 
zarządza firma SAB, która ma podpisa-
ną umowę koncesji z Miastem Gliwice. 
Więcej informacji na temat kąpieliska 
można znaleźć na stronie internetowej 
kapieliskolesne.pl. (mf)

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zaprasza na wyjątkowe, 
bezpłatne wakacje w mieście. Będą zajęcia w skateparku, piłka 
nożna, koszykówka i lekkoatletyka. Chętni? Zapisy ruszą w pią-
tek, 24 czerwca.
Sportowe zajęcia dla rolkarzy i desko-
rolkarzy przeprowadzi w tym roku 
Extreme City, z którym w każdy piątek 
lipca i sierpnia będzie można poćwiczyć 
w skateparku. 

Stowarzyszenie GTW zadba o formę 
małych piłkarzy – zaplanowano dwa 
turnusy Piłkarskiego Lata: 25–29 lipca 
(Orlik ul. Jasna) oraz 1–5 sierpnia (Ostro-
pa, ul. Lekarska) dla grupy wiekowej od 
7 do 9 lat oraz dla młodzieży w wieku 
od 10 do 12 lat. 

Koszykarskie wsady i kozłowanie 
będzie można poćwiczyć z ProActi-
ve. Pierwszy turnus Koszykarskiego 
Lata zaplanowano na 4-8 lipca (Orlik  
ul. Jasna), drugi na 8-12 sierpnia (Orlik, 
ul. Jasna). Również z ProActive będzie 
można spędzić Lekkoatletyczne Lato 
– zajęcia zaplanowano na 18-22 lipca,  
na Orliku przy ul. Jasnej.

Grupy będą 15-osobowe. Zajęcia są bez-
płatne, ale obowiązują zapisy. Formu-
larz zgłoszeniowy pojawi się na stronie 
internetowej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych od piątku, 24 czerwca.
 (mf)

Laboratorium Aktywności Bardzo Artystycznych, w skrócie LABA, 
poleca się na wakacje. Z Centrum Kultury Victoria stawiamy na 
ruch, muzykę i sztuki plastyczne.
Zajęcia teatralne, tworzenie komiksów, 
warsztaty na temat architektury – wśród 
wakacyjnych ofert dla dzieci i młodzieży 
są bardzo różnorodne propozycje. Mło-

dzi gliwiczanie z pewnością nie będą 
się nudzić. Wstęp na wszystkie zajęcia 
jest bezpłatny. Obowiązują zapisy na  
ckvictoria.pl. (mm)

Wakacje w mieście
Czas nad wodęCzas nad wodę Wakacje na sportowo
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http://muzeum.gliwice.pl
http://muzeum.gliwice.pl
https://mzuk.gliwice.pl/
https://kartamieszkanca.gliwice.eu/
http://kapieliskolesne.pl
https://ckvictoria.pl/
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WAKACJE

Szkoła Rolki Gliwice zaprasza latem na plac Krakowski, gdzie 
w każdy czwartek i piątek w godzinach od 15.30 do 20.00 od-
bywają się zajęcia z jazdy na rolkach, organizowane w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Lekcje odbywają się w trzech grupach 
i są dedykowane w pierwszej kolejności 
mieszkańcom dzielnicy Politechnika. 
Od 15.30 do 17.00 na placyku obok 
skateparku spotykają się dzieci począt-
kujące, które dopiero uczą się jeździć. 
Natomiast mali rolkarze, którzy opano-
wali już umiejętność płynnej jazdy do 
przodu, mogą pojawić się w miejscu 
zbiórki o godzinie 17.00 i do godziny 
18.30 ćwiczyć bardziej zaawansowane 
manewry. Okazję do nauki jazdy na 
rolkach będą mieli także dorośli, któ-
rych zajęcia rozpoczynają się o godzinie 
18.30 i trwają do godziny 20.00.

Każdy z uczestników musi zaopatrzyć 
się we własny kask. Organizator za-
chęca także do ubrania ochraniaczy na 
kolana, nadgarstki i łokcie, a także do 
zabrania ze sobą czegoś do picia.

Wstęp na zajęcia jest bezpłatny. Aby 
wziąć w nich udział, należy wypełnić 
formularz dostępny na stronie https://
rolkigliwice.pl/. Każdy z uczestników 
otrzyma potwierdzenie zgłoszenia 
w wiadomości SMS. Bezpośrednio 
przed rozpoczęciem lekcji będzie też 
musiał zaakceptować regulamin oraz 
podpisać oświadczenie. (ml)

Warsztaty aktorskie, ciekawe spektakle dla dzieci i fantastyczna 
zabawa na Teatralnym Placu Zabaw – to propozycje na kreatywne 
spędzanie wakacyjnego czasu w Teatrze Miejskim w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57).

Teatralny Plac Zabaw będzie otwarty 
29–30 czerwca oraz w drugiej połowie 
sierpnia. Dla młodych teatromanów 
przygotowano warsztaty aktorskie 
(dla grup) i zabawy z animatorem. 
Gliwicki teatr zaprezentuje także trzy 
świetne przedstawienia dla dzieci. 
W programie jest „Szpak Fryderyk” 
Rudolfa Herfurtnera w reżyserii Marty 
Streker, „Ach, jak cudowna jest Pana-

ma” wg Janoscha w reżyserii Laury 
Słabińskiej oraz „Dzieci z Bullerbyn” 
Astrid Lindgren w reżyserii Jerzego 
Jana Połońskiego.

Na wszystkie atrakcje obowiązują zapi-
sy lub bilety. Szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie teatr.gliwice.pl/
teatralny-plac-zabaw-2022.
 (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna 
w tegoroczne wakacje stawia 
na zieleń. Tematem przygoto-
wanych na lato atrakcji będzie 
środowisko naturalne. Razem 
nauczymy się o nie dbać!
Ekomandale z rolek tekturowych, bi-
żuteria z makaronu i sznurka, a nawet 
laleczki pacynki – najmłodsi czytelnicy 
w te wakacje nie dadzą odpocząć swo-
jej prawej, kreatywnej półkuli. Warsz-
taty to nie wszystko, bibliotekarze 
przygotowali dla młodych gliwiczan 
moc „naturalnych” atrakcji. Wszyst-
kie wydarzenia w ramach ekowakacji 
będą bezpłatne. Program można zna-
leźć na stronie biblioteka.gliwice.pl. 
 (mm)

A może  A może  
rolki?rolki?

Na Teatralnym Placu Zabaw

Wakacje będą EKO!
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https://rolkigliwice.pl/
https://rolkigliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/teatralny-plac-zabaw-2022/
https://teatr.gliwice.pl/teatralny-plac-zabaw-2022/
https://biblioteka.gliwice.pl/
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KULTURA

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publi-
kowane na stronie Kultura.gliwice.eu. 
Jesteś organizatorem? Dodaj swoje wyda-
rzenie na naszą stronę poprzez formularz.

Pierwszy weekend wakacji zapowiada się bar-
dzo ciekawie. Na tak zwanej łące igrowej przy 
ul. Akademickiej wystąpią zespoły Taraka, Fan-
fara Awantura oraz projekt Mickiewicz, Stasiuk 
i Haydamaky, a w Wilczym Gardle zainauguru-
jemy Letnie Kino Plenerowe.

piątek 24 czerwca
 O godz. 18.00 w Stacji Ar-

tystycznej Rynek (Rynek 
4–5) wystąpi Dominika 
Kocur z zespołem.

 W Teatrze Miejskim 
(ul. Nowy Świat 55–57) 
o godz. 19.00 rozpocznie 
się Wieczór Teatroma-
na. Widzowie najpierw 
zobaczą spektakl „Wszyst-
ko w rodzinie” Raya Con-
neya w reżyserii Andrzeja 
Nejmana, a później spo-
tkają się z twórcami.

sobota 25 czerwca
 Maraton swingowy 

RockIN’ Summer to 
jedna z naszych propozy-
cji na rozpoczęcie wakacji. 
Na godz. 10.00 w Arenie 
Gliwice (ul. Akademicka 
50) zapraszamy wszystkich 
chętnych do zaprezento-
wania swoich umiejęt-
ności do niezapomnianej 
muzyki lat 50. i 60. oraz 
utworów, bez których 
trudno wyobrazić sobie 
świat tańców swingo-
wych.

 O godz. 16.00 w Centrum 
3.0 – Gliwickim Ośrodku 
Działań Społecznych 
rozpocznie się koncert 
w ramach IV Ogólno-
polskiego Festiwalu 
Piosenki Osób z Niepeł-
nosprawnościami „Za-
czarowany Mikrofon”.

 O godz. 19.00 na łące 
igrowej (ul. Akademicka, 
obok parku Chrobrego) 
rozpocznie się Gorączka 
Świętojańskiej Nocy. 
Wystąpią Taraka z Amelką, 
Fanfara Awantura i muzy-
cy z projektu Mickiewicz, 
Stasiuk i Haydamaky.

 Kino Amok zaprasza na 
przegląd filmowy „7 × 

Jarmusch”. O godz. 18.00 
wyświetlony zostanie hor-
ror „Tylko kochankowie 
przeżyją”, a o godz. 20.15 
komediodramat „Kawa 
i papierosy”.

niedziela 26 czerwca
 O godz. 16.15 w ramach 

Kinowego podwieczorku 
dla całej rodziny w ki-
nie Amok zaplanowano 
„Wierszyki domowe na 
ekranie”. To kinowy film 
dla dzieci zrealizowany 
w technice kombinowa-
nej, łączącej animacje ze 
zdjęciami nakręconymi 
kamerą filmową.

 Letnie Kino Plenerowe 
przyjeżdża do Wilczego 
Gardła. O godz. 18.00 na 
boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 (ul. Lewkonii 
2) zostanie wyświetlony 
film „Amazonia”, a o godz. 
20.00 rozpocznie się pro-
jekcja obsypanego nagro-
dami koreańskiego filmu 
„Parasite”.

 Na godz. 19.00 zaprasza-
my do podwórka przy ul. 
Bednarskiej 8. Wystąpi 
zespół Maryleen, który 
gra akustyczną muzykę 
autorską z pogranicza 
poezji śpiewanej, jazzu 
i bluesa.

  O godz. 19.30 w kinie 
Amok rozpocznie się 
retransmisja koncer-
tu „Między gwiazdy. 
Anne-Sophie Mutter 
gra Johna Williamsa”. 
W programie jest muzy-
ka z „Harry’ego Pottera”, 
„Gwiezdnych Wojen”, 
„E.T.”, „Drakuli”, „Czarow-
nic z Eastwick”, „Indiany 
Jonesa i poszukiwaczy 
zaginionej Arki”, „Listy 
Schindlera” i innych.  (mm)

Porozmawiamy o umyśle

Muzyczny początek lata

23 czerwca gościem Wszechnicy PAU będzie dr Teresa Sikora. Psycholożka zajmuje 
się badaniem umysłu, jakości życia, konsumpcji i relacji z rzeczami, a także reklamy.
Temat wykładu to „Mentalność 
prawego kciuka i inne powi-
kłania Affluenzy”. Intrygujące 
zestawienie słów „affluence” 
(dostatek) i „influenza” (grypa) 
to przyczynek do rozmowy o cy-
wilizacji „prawego kciuka”. Dr 
Sikora opowie o nieuświadamia-
nych na co dzień źródłach oceny 
(dobro)stanu współczesnego 
człowieka. Wykład w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocz-

nie się w czwartek 23 czerwca 
o godz. 16.00.

Wykłady Wszechnicy Polskiej 
Akademii Umiejętności skupiają 
uczonych – elity polskiej kadry 
naukowej – oraz wszystkich za-
interesowanych pogłębianiem 
swojej wiedzy. Wśród wykładow-
ców są przedstawiciele najróż-
niejszych dyscyplin naukowych 
oraz sztuk pięknych. (mm)

W sobotę 25 czerwca Gorączka Świętojańskiej Nocy ogarnie nas na łące igro-
wej (ul. Akademicka, obok parku Chrobrego). Zagrają: Taraka razem z Amelką, 
Fanfara Awantura i muzycy z projektu Mickiewicz, Stasiuk i Haydamaky. Miasto 
Gliwice i Centrum Kultury Victoria zapraszają!
Koncert rozpoczynający lato 
(i wakacje!) będzie bardzo różno-
rodny. O godz. 19.00 zagra zespół 
Taraka, któremu będzie towarzy-
szyć utalentowana dziewczynka 
z Ukrainy – Amelka. Następnie 
zagra zupełnie wyjątkowa orkie-
stra – Fanfara Awantura. W ich 
wykonaniu ludowa tradycja mu-
zyczna nabiera nowoczesnego, 
klubowego brzmienia. Pełen 
wrażeń koncert zakończą muzy-
cy projektu Mickiewicz, Stasiuk 
i Haydamaky. „Reduta Ordona” 
w czasie wojny w Ukrainie za-
brzmi jeszcze mocniej. (mm)
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Spektakl jak terapia
„5:00 UA” opowiada o przeżyciach kobiet, które doświadczyły wojny w Ukrainie. 
Spektakl powstał w ramach rezydencji kilkunastu artystek i 23 czerwca zostanie 
zaprezentowany w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

„5:00 UA” to godzina rozpoczę-
cia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
W przedstawieniu splatają się 
osobiste opowieści ukraińskich 
artystek, które były świadkami, 
a czasem ofiarami, wielu wojen-
nych traum. Siła tej wypowiedzi 
jest ogromna.

– To performatywna wypowiedź 
z elementami teatru fizycznego, 
śpiewu, wykorzystująca technikę 
verbatim – monolog uczestniczek 
spektaklu, w którym analizują 
one swoją drogę z Ukrainy do 
Polski w poszukiwaniu schronie-
nia przed wojną, którą Rosja roz-
pętała Ukrainie. Kobiety tworzą 
chór, który komentuje i oddaje 
uczucia związane z wymuszoną 
wojenną drogą i nagłą, tragiczną 
zmianą w życiu bohaterek spek-
taklu. Większa część literackiej 
podstawy spektaklu „05:00 UA” 
została napisana przez jej uczest-
niczki, które są przedstawicielami 
sztuk performatywnych na Ukra-
inie – wyjaśnia Yuliia Maslak, 
reżyserka spektaklu.

Spektakl powstał dzięki Forum 
Dyrektorów Teatrów Wojewódz-
twa Śląskiego, które wspólnie 
ogłosiło program rezydencji dla 
artystów z Ukrainy. W Gliwicach 
efekty będzie można zobaczyć 
w sobotę 23 czerwca o godz. 
18.00 na dużej scenie Teatru Miej-
skiego (ul. Nowy Świat 55–57).  
Wstęp wolny. Po spektaklu będą 
zbierane datki do puszek, które 
w całości zostaną przekazane 
ukraińskim artystkom.

– Wsparliśmy ukraińskie artystki 
teatralne, gdyż jako ludzie kultury, 
dla których pokój jest wartością 
szczególną, odczuwamy zobowią-
zanie wobec wszystkich ofiar woj-
ny, która zabija i niszczy. Apelujemy 
do naszych widzów, aby zobaczyli 
to przedstawienie, wyjątkowy teatr 
bezpośrednio wyrażający traumę, 
ból i cierpienie przez tych, których 
życie legło w gruzach – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego w Gliwicach. (mm)

https://kultura.gliwice.eu/
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GBO 2023

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. 
W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty. 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 – dzielnicowe.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 2023 za-
planowano 8 mln 348 tys. zł, w tym 1 mln 
zł na projekty ogólnomiejskie i 7 mln 348 
tys. zł na projekty dzielnicowe. Do 17 maja 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach oraz miejskich jednostek sprawdzali, 
czy możliwa jest realizacja zgłoszonych 
projektów pod względem m.in. zgodności 
z przepisami prawa, wykonawstwa we 
wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji 
bądź też kwalifikacji wniosku ze względu 
na koszt.

Po wnikliwej ocenie 
wszystkich projektów 
pozytywnie ocenionych 
zostało 8 wniosków 
ogólnomiejskich 
i 127 wniosków 
dzielnicowych

Wśród wniosków zweryfikowanych pozy-
tywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju 
projekty aktywizujące seniorów, zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży, stwo-
rzenie nowych miejsc rekreacji, ale też 
wiele zadań dotyczących zieleni. Wyniki 
oceny wraz z uzasadnieniami dostępne 
są na platformie www.decydujmyra-
zem.gliwice.pl, na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w zakładce Gliwicki Budżet 
Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 
czerwca, żeby złożyć ewentualne odwo-
łanie od negatywnej oceny, przy czym 
w przypadku zadań dzielnicowych takie 
odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec 
dzielnicy, której dane zadanie dotyczy.

Odwołanie powinno być opatrzone do-
piskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski 
– odwołanie” oraz wskazywać numer 
wniosku, którego dotyczy. Musi zawierać 
imię, nazwisko i adres zamieszkania wno-
szącego. Warunkiem jego rozpatrzenia 
jest odniesienie się w treści do uzasad-
nienia oceny negatywnej.

Odwołania można składać w na-
stępujący sposób:

1. w formie papierowej:
 w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrod-

ku Działań Społecznych (dalej: 
GODS) przy ul. Zwycięstwa 1, 
w godzinach urzędowania lub 
listownie na adres GODS; o dacie 
złożenia wniosku w terminie de-
cyduje data jego doręczenia przez 
operatora pocztowego do siedziby 
GODS;

 w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, 
w godzinach urzędowania;

 w GODS przy ul. Studziennej 6, 
w godzinach urzędowania;

 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwy- 
cięstwa 21 – w Biurze Obsługi 
Interesantów oraz w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, 
w godzinach urzędowania.

2. w formie elektronicznej wyłącznie 
za pośrednictwem platformy ePUAP/
SEKAP na adres skrzynki Centrum 3.0  
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecz-
nych: /GODS/skrytka; odwołanie na-
leży złożyć poprzez wybranie usługi 
„pismo ogólne”;

3. w przypadku osób, którym rodzaj 
niepełnosprawności uniemożliwia 
złożenie odwołania – za pośred-
nictwem konsultanta ds. osób nie-
pełnosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
w godzinach urzędowania (za okaza-
niem dokumentu potwierdzającego 
dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w termi-
nie 21 dni od daty wpływu.

Wyniki procedury odwoławczej będą 
publikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na platformie www.decydujmyrazem.
gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – nie później 
niż 1 sierpnia.

Ostateczna lista 
wniosków poddanych 
pod głosowanie zostanie 
opublikowana do 
1 sierpnia.

Głosowanie rozpocznie się 24 sierpnia 
i potrwa do 14 września. Oddać głos 
będzie można zarówno w formie papie-
rowej, jak i elektronicznie na platformie 
partycypacyjnej www.decydujmyra-
zem.gliwice.pl.  (GODS/kik)

Budżet obywatelski. Na jakie 
projekty będziemy głosować?

Publikacja wykazu projektów
poddawanych pod głosowanie

Publikacja wyników
oceny wniosków

Głosowanie

Ogłoszenie wyników 
głosowania

https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

32/238-54-45, 
32/239-13-32, 
32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu 
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, 
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

 do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych 
 posiadających certyfikat Solar Keymark.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej;

 do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q 
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

 do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), 
posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej 
normę EN 303-5.

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 
        a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku 
         i zostały włączone do eksploatacji przed 
       1 września 2017 r.

 PRZYPOMINAMY: do 1 STYCZNIA 2022 r. należało zlikwidować kotły, 
które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być 
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała anty-
smogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – 
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 25/2022 (1114), 23 czerwca 2022 13

EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym 
dochodzie do 100 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 – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego 
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, 
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

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.

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do 
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te, 
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek.

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest 
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW 
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

Program dotacji 
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
Obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 19,5 tys. zł

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł 

dla kotłów gazowych 
do max. 10 tys. zł 
dla pomp ciepła

Od max. 13,5 tys. zł 
dla kotłów gazowych 
do max. 40,5 tys. zł 

dla pomp ciepła

http://czystepowietrze.gov.pl
https://ceeb.gov.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 25/2022 (1114), 23 czerwca 202214

INWESTYCJE

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów ukończyło kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców Gliwic 
i ochrony środowiska. Przy ul. Rybnickiej 199B powstała m.in. nowoczesna, ekologiczna oczyszczalnia odcieków 
składowiskowych, pozwalająca na odzysk wody, a także pobudzenie produkcji biogazu i – w konsekwencji – 
wytworzenie energii elektrycznej. Dzięki zastosowanym technologiom procesy zachodzące w oczyszczalni są 
bezpieczne dla natury, a bezwartościowy początkowo odciek staje się surowcem wtórnym – cennym zasobem 
do powtórnego użycia przez przedsiębiorstwo. Tak właśnie działa gospodarka obiegu zamkniętego!
– Oczyszczalnia odcieków to ser-
ce wdrożonego w PZO modelu 
gospodarki obiegu zamknię-
tego – podkreśla Magdalena 
Budny, prezes Przedsiębiorstwa 
Zagospodarowania Odpadów 
w Gliwicach. Stanowi ją nie 
jeden obiekt, a dwa wąskie, 
12-metrowe kontenery, przy-
kryte panelami fotowoltaiczny-
mi zapewniającymi co najmniej 
13 megawatogodzin energii 
odnawialnej rocznie, posiada-
jące zarazem własny magazyn 
energii elektrycznej. Kryją one 
supernowoczesną instalację 
działającą w oparciu o przyja-
zne środowisku technologie 
membranowe – ultrafiltrację, 
odwróconą osmozę przywra-
cającą wodzie czystość, a także 
elektrodejonizację pozwalają-
cą otrzymać wodę ultraczystą 
o najwyższych parametrach 
jakości. Jak to możliwe? Zasto-
sowane w instalacji membrany 
mają superdrobne pory i są 
jak sito o „oczkach” zdolnych 
do zatrzymania cząstek wiel-
kości bakterii i wirusów. Dzięki 
temu podczas filtracji odcieków 
przedostaje się przez nie woda, 
a pozostają resztki do dalszego 
wykorzystania.

Z oczyszczonych 
odcieków powstają 
dwa produkty – 
retentat i permeat.

Retentat jest stężonym koncen-
tratem odfiltrowanego odcieku. 
Bardzo przydatnym – magistralą 
nawadniającą trafia bowiem 
na wierzchowiny kwater skła-
dowiska, wzmacniając swoim 
skondensowanym składem che-
micznym procesy fermentacyjne 
w złożu odpadów dla zwiększenia 
produkcji biogazu. W tym czasie 
nadmiar odcieków z kwater, po-
przez zbiorniki otwarte i podzie-
mie, znów wraca do oczyszczalni, 
gdzie proces filtrowania zaczyna 
się na nowo.

Biogaz, produkowany w kwate-
rach dzięki sile retentatu, trafia do 
rurociągów podziemnych i prze-
syłany jest za pomocą stacji ssaw 
do odsiarczalnika oraz jednostki 
kogeneracyjnej. To właśnie w niej 
w procesie spalania oczyszczone-
go gazu wytwarzana jest energia 
cieplna i elektryczna, która po 
zaspokojeniu potrzeb PZO jest 
odsprzedawana firmie Tauron.

Drugi z produktów – permeat 
– to odzyskana woda zwana 
często szarą lub deminera-
lizowaną, o różnorodnym 
zastosowaniu pozwalającym 
oszczędzić bezcenną wodę 
pitną. Permeat służy najpierw 
do przemywania membran 

oczyszczalni. Jego nadmiar bę-
dzie magazynowany w nowo 
wybudowanym zbiorniku reten-

cyjnym o pojemności 1870 m3, 
z którego ponad 2-kilometro-
wą magistralą tłoczną będzie 
trafiać odpłatnie do pobliskiej 
firmy Górażdże, wykorzystującą 
filtrat jako wodę technologiczną 
do produkcji betonu. Permeat 
znajdzie też zastosowanie w po-
wstającym Centrum Edukacji 
Ekologicznej (do sanitariatów, 
na cele przeciwpożarowe i do 
nawadniania terenów zielonych 
wokół zabudowań), w budyn-
ku pomocniczym przy Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz do zasilania 
wodochłonnej, mokrej bariery 
antyodorowej okalającej kom-
postownię PZO. W przyszłym 
roku odzyskana woda trafi też 
magistralą tłoczną do myjki ci-
śnieniowej czyszczącej podwozia 
pojazdów ciężarowych wyjeż-
dżających z terenu gliwickiego 
składowiska.

– Wdrożony u nas model gospo-
darki obiegu zamkniętego pozwala 
całkowicie zagospodarować od-
cieki składowiskowe z pełnym wy-
korzystaniem zarówno retentatu, 
jak i permeatu. To mała cegiełka 
Przedsiębiorstwa Zagospoda-
rowania Odpadów w kierunku 
przeciwdziałania globalnemu efek-
towi cieplarnianemu, zmianom 
klimatycznym i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – pod-
kreśla prezes Magdalena Budny 
(na zdjęciu powyżej).

W ślad za ekologią pójdą wkrótce 
zyski finansowe. Spółka spodziewa 
się wymiernych efektów z tytułu 
pobierania opłat za permeat od 
Górażdże Beton oraz zwiększenia 
produkcji biogazu, która pozwoli na 
wytworzenie energii elektrycznej 
w kogeneracji i jej sprzedaż do sieci 
Tauron. Ponowne wykorzystanie 
wody to z kolei oszczędności na 
wodzie pitnej, a także najrozsąd-
niejszy sposób zasilania bariery 
antyodorowej mokrej, która jest 
bardzo wodochłonna.

Wartość inwestycji PZO (za-
równo realizacji oczyszczalni 
odcieków składowiskowych, jak 
i wdrożenia gospodarki obiegu 
zamkniętego oraz przebudowy 
półkilometrowej drogi tech-
nologicznej) sięga 10,7 mln zł. 
Z budżetu miasta przekazano na 
ten cel 3,8 mln zł.

– Takie inwestycje pokazują, że war-
to śledzić najnowsze trendy, stawiać 
na innowacje i najlepsze technolo-
gie, podejmować wyzwania ważne 
dla mieszkańców i środowiska, 
słowem – „uciekać do przodu”, by 
spełniać najbardziej restrykcyjne 
normy środowiskowe. Dzięki takim 
przedsięwzięciom gliwicki system 
odbioru i zagospodarowania odpa-
dów jest nowoczesny, ekologiczny 
i tani – komentuje zastępca prezy-
denta Gliwic Mariusz Śpiewok. (kik)

Oczyszczamy! I cykl się zamyka

zielone

Membrany zastosowane w instalacji oczyszczal-
ni zajmują powierzchnię blisko jednej dziesiątej 
hektara (około 1000 m2). Jak wyliczono, ich 
wykorzystanie pozwoli na przetworzenie przez 
PZO 37 tys. m3 odcieków rocznie. Taka ilość 
pozwoliłaby napełnić 15 basenów gliwickiej 
krytej pływalni Olimpijczyk! fo
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WAŻNE!

Zgłoś ogrzewanie online lub w urzędzie
Do 30 czerwca zarządcy lub właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalnych 
(deklaracja A) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B) muszą zarejestrować zainstalo-
wane źródła ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to 
przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.

Ile jest czasu na złoże-
nie deklaracji?

 do 30 czerwca – w przy-
padku istniejących bu-
dynków,

 14 dni od urucho-
mienia źródła ciepła 
– w przypadku nowych 
obiektów, jak i w przy-
padku obiektów istnieją-
cych, w których instaluje 
się nowe źródło ciepła.

Jak zrobić to 
najszybciej?

Najlepiej online w komputerze, 
za pośrednictwem serwisu 
ceeb.gov.pl. Do rejestracji ko-
nieczne jest posiadanie profilu 
zaufanego, e-dowodu lub pod-
pisu kwalifikowanego.

KROK 1. 
Budynek i adres

Po zarejestrowaniu się (np. przez 
profil zaufany), wybierasz opcję 

„budynek”, gdzie dodajesz adres 
lub adresy nieruchomości, jeśli 
posiadasz ich więcej. Następnie 
do wyboru są formularze „A” 
(dla budynków mieszkalnych – 
domów jednorodzinnych, kamie-
nic, bloków itp. oraz budynków 
zbiorowego zamieszkania, np. 
hoteli czy internatów) oraz „B” 
(dla budynków niemieszkalnych, 
o różnych typach działalności – 
od garaży, piekarni, przez muzea, 
biblioteki, domy kultury, szkoły, 
dworce, szklarnie, szpitale, biu-
ra, po kotłownie, gospodarstwa 
rolne i kościoły). Jeśli w budynku 
mieszkalnym znajdują się lokale 
niemieszkalne, to należy wypeł-
nić dwie deklaracje!

KROK 2. 
Źródła ciepła

System zapyta cię, czy źródło 
zostało uruchomione po 1 lipca 
2021 roku. Rejestrujesz wszyst-
kie źródła ciepła i spalania paliw, 
jakie są w budynku.

Najwięcej miejsca w deklaracji 
poświęcone jest kotłom na 
paliwa stałe. Trzeba określić, 
czy jest to kocioł z ręcznym czy 
automatycznym podawaniem 
paliwa (zasypowy). Następnie 
podać, jakiej klasy jest kocioł 
(ekoprojekt, klasy 3-5 lub poniżej 
klasy 3; jest też opcja „bez infor-
macji”. W przypadku wszystkich 
kotłów należy też podać, jakie 
jest stosowane paliwo – czy jest 
to węgiel, biomasa, pellet czy 
drewno).

Trzeba zarejestro-
wać m.in. kotły 
gazowe, olejowe, 
piece kaflowe, 
kominki, ogrze-
wanie z miejskiej 
sieci, kolektory 
słoneczne, pompy 
ciepła, ogrzewa-
nie elektryczne.

Nie trzeba podawać ani roku 
produkcji, ani typu kotła. Nie 
ma znaczenia, czy jest to źró-
dło używane czy nie – jeśli jest 
w budynku, to trzeba je zgłosić, 
odpowiednio zaznaczając, czy 
urządzenie jest eksploatowane 
lub nie. Liczą się też urządzenia 
wykorzystywane do ogrzewania 
wody użytkowej.

Warto wiedzieć, że w serwisie 
ceeb.gov.pl wdrożono narzędzia 
sprawdzające, wyświetlające 
odpowiednie komunikaty i pod-
powiedzi, jeśli jakiejś niezbędnej 
informacji zabraknie w deklaracji 
elektronicznej – to niewątpliwa 
zaleta w stosunku do jej wersji 
papierowej.

KROK 3. 
Złożenie deklaracji

Na końcu system pyta, czy na 
pewno chcesz złożyć deklara-
cję. Kliknięcie „złóż” oznacza, 
że czynności nie można cofnąć. 

Można natomiast zapisać kopię 
roboczą, jeśli potrzebne jest 
zweryfikowanie informacji przed 
wysłaniem deklaracji. Swoją 
deklarację zobaczysz potem 
w systemie – wystarczy wrócić 
do początku i wybrać opcję 
„deklaracje złożone”. Natomiast 
w celu złożenia korekty, można 
wypełnić drugą deklarację.

Rejestr źródeł ciepła jest pierw-
szą częścią Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. W tej 
bazie oprócz danych o ogrze-
waniu znajdą się też informacje 
o budynkach, programach po-
mocowych dla mieszkańców czy 
kontrolach kominiarskich.

 Dodatkowe informacje, instruk-
cje oraz przykłady wypełnienia 
deklaracji, publikowane przez 
GUNB, można pozyskać ze stro-
ny: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjno-
sci-budynkow.
 (ŚR)

?

https://ceeb.gov.pl/
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#ZIELONEGLIWICE

Gliwice intensywnie się zazieleniają. Od początku roku nasadzono kilka tysięcy drzew, krzewów i bylin. Tworzone są 
też zielone ekrany, trwa akcja odbrukowywania ulic i wprowadzania zieleni w miejscach, w których do tej pory jej nie 
było. Dzięki temu tworzone są nowe zielone przestrzenie, a miasto wygląda pięknie. Nowe rośliny nie tylko zdobią, 
ale też przyczyniają się do większej absorbcji wody opadowej, spowalniając zmiany klimatu, dają też cień i wpływają 
na obniżenie temperatury w mieście. Przed nami kolejne nasadzenia.
Jak co roku pracownicy Zarzą-
du Dróg Miejskich i Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
sadzą  drzewa, krzewy i kwiaty 
na skwerach, w parkach i pasach 
drogowych. Efekty widać w ca-
łym mieście – jest pięknie. Tylko 
w ostatnich dwóch miesiącach 
setki nowych nasadzeń pojawiły 
się w wielu miejscach Gliwic, m.in. 
na skwerze u zbiegu ulic Rolników 
i Parkowej nasadzono derenie, 
kaliny, lilaki i tawuły oraz berge-
nie, bodziszki i funkie. Również 
ulice Rybnicką i Fredry ozdobiło 
kilkadziesiąt nowych drzew – 
wzdłuż ul. Rybnickiej uzupełniono 
szpaler rosnących tam klonów, 
a ulicę Fredry ozdobiły wiązy. 
Nasadzenia widoczne są też przy 
ul. Traktorzystów, Przyszowskiej, 
Niezapominajki i Kozielskiej oraz 
Pionierów, Kochanowskiego i To-
szeckiej. Półtora tysiąca nowych 
roślin – róż, irg, tawuł, berbery-
sów i jałowców – zamieszkało 
na rondzie Górników w Ligocie 
Zabrskiej. Nowe krzewy pojawiły 
się też wzdłuż ul. Kujawskiej, przy 
ul. Hutniczej i Zabrskiej. Ul. Głów-
ną i plac Niepodległości ozdobiły 
kasztanowce czerwone.

Gdzie tylko jest to możliwe ZDM 
prowadzi akcję odbrukowywania 
– ostatnio takie działania prze-
prowadzono na ul. Studziennej. 
Miejsce kostki zajęło tam dziesięć 
klonów zwyczajnych. Kolejnych 
pięć nasadzonych zostanie jesie-
nią. Podobne działania zrealizo-
wano też przy ul.: Daszyńskiego, 
Powstańców Warszawy i Orlic-
kiego oraz przy ul. Skowrońskie-
go. Wkrótce nasadzenia będą 
realizowane również na styku  
ul. Częstochowskiej i Konarskiego 
oraz przy ul. Sobieskiego.

Dodatkowo, wzdłuż ul. Daszyń-
skiego posadzono ponad sto 
wiązów holenderskich oraz tysiąc 
róż. Ponad 1200 tych kwiatów 
pojawiło się również na odcinku 
od obwodnicy zachodniej do 

Starej Cegielni. W przyszłym roku 
różanymi obsadzeniami objęty zo-
stanie odcinek od Starej Cegielni 
do ul. Traktorzystów.

Piękno ma kolor 
zielony

Pięknieje też Rynek – odwiedza-
jących serce miasta już wkrótce 
cieszyć będą platany oraz horten-
sje, róże i cisy, a także byliny, m.in. 
jeżówka, lawenda, rozplenica 
japońska, żurawka i powojnik. 
Całość dopełnią czosnki i tulipany 
botaniczne. Obecnie zrealizowa-
no 80% planu nasadzeń w tym 
miejscu.

Zakończono też prace przy 
tworzeniu kolejnych zielonych 
ekranów, które izolują od hała-
su i zanieczyszczeń. Tym razem 
zaaranżowano je wzdłuż ob-
wodnicy zachodniej – w rejonie 
skrzyżowania z ul. Ku Dołom oraz 
w okolicy ul. Głowackiego nasa-
dzono graby pospolite. Ponad 
100 drzew przybyło też wzdłuż 
nowo powstającego łącznika ulic 
Tarnogórskiej i Chałubińskiego. 

Tę przestrzeń ozdobi dodatkowo  
niemal 4,5 tys. tawuł i trzmielin. 
Zielone ekrany pojawiły się rów-
nież wzdłuż ul. Traktorzystów.

– Staramy się wykorzystywać każ-
de wolne miejsce w pasach dro-
gowych, aby tam, gdzie tylko to 
możliwe, organizować zupełnie 
nowe nasadzenia, uzupełniać już 
istniejące czy zagospodarować je 
na nowo. Nasze realizacje mają 
charakter systemowy, ponieważ 
uwzględniają określony zestaw 
roślin, który w zależności od kon-
kretnej lokalizacji jest w całości 
bądź w części wykorzystywany. 
Nasadzenia korespondują ze 
sobą i stanowią przemyślaną 
całość, co wpływa na poprawę 
mikroklimatu w mieście – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Wypiękniała też ul. Partyzantów 
w Łabędach – to dzięki nowym 
120 krzewom i 20 drzewom.  

Świeżą roślinność – tym razem 
w donicach – można zobaczyć 
również przy przystanku auto-
busowym, przy placu Adama 
Mickiewicza i przy ul. Dolnych 
Wałów. Ostatnio ponad 170 
nowo nasadzonych drzew, m.in. 
lip, kasztanowców czerwonych, 
grabów pospolitych, topoli, osik, 
głogów i tulipanowców amery-
kańskich, znalazło się w pasach 
drogowych na terenie całego 
miasta.

Szczególnego charakteru nadają 
gliwickim skwerom feniksy ka-
naryjskie, które od lat w okre-
sie letnim opuszczają wnętrza 
Palmiarni Miejskiej, by cieszyć 
oko gliwiczan i gości odwiedza-
jących nasze miasto. Dzięki nim 
egzotyczny klimat można poczuć 
na skwerze nad Drogową Trasą 
Średnicową, w parku Chopina 
czy w miasteczku akademickim.

Nowe rośliny 
wymagają 
troskliwej opieki

O nowe nasadzenia dbają wyko-
nawcy w ramach umowy zawar-
tej z Zarządem Dróg Miejskich. 
Pielęgnują, podlewają i wyko-
nują niezbędne zabiegi mające 
zapewnić roślinom przyjęcie się 
w niełatwym środowisku, jakim 
są pasy przyuliczne. Przez trzy 
lata od chwili nasadzenia wyko-
nawca ponosi materialną odpo-
wiedzialność za to, aby drzewa 
czy też inne nasadzenia właściwie 
się przyjęły. Dzięki wprowadzeniu 
rygorystycznych wytycznych co 
do jakości materiału oraz szcze-
gółowego opisu wykonania usługi 
sadzenia, w nowych miejscach 
adaptuje się nawet 90% nasa-
dzeń. (mf)

Zielono i pięknie w Gliwicach
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Z MIASTA

Władze Gliwic porozumiały się ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń w sprawie działań zmierzających do ure-
gulowania spraw własnościowych pokopalnianych nieruchomości. Chodzi w pierwszej kolejności o budynki 
mieszkalne, a wiele wskazuje na to, że wieloletnie starania miasta mogą w końcu znaleźć szczęśliwy finał, na 
który czekają najemcy. Jest też szansa na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Żeromskiego w Sośnicy, 
na której od kilkudziesięciu lat stoi „skorupa” – niedokończony budynek wielorodzinny.

O uporządkowanie spraw 
własności pokopalnianych nie-
ruchomości o szczególnym zna-
czeniu dla lokalnej społeczności 
Gliwice zabiegają od kilkunastu 
lat. Wśród nich są m.in. nieru-
chomości, na których znajdują 
się domy jednorodzinne i wie-
lorodzinne. Kłopot mają m.in. 
niektórzy lokatorzy pokopalnia-
nych budynków z ul. Górników 
i Klonowej w Ligocie Zabrskiej, 
którzy nie mogą wykupić swoich 
domów i działek od państwowej 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
(SRK), a mogliby to zrobić z wy-
soką bonifikatą. Na przeszkodzie 
stoi fakt, że działki „pod budyn-
kami” są, obrazowo mówiąc, po-
szatkowane – jedne fragmenty 
należą do SRK, a inne do miasta.

Nieruchomości 
to nie wszystko. 
Liczą się kwestie 
społeczne

W dużym skrócie rzecz ujmując, 
kiedyś te fragmenty działek, 
które są obecnie miejskie, były 
własnością Skarbu Państwa. 
Kopalnia nie posiadała doku-
mentów pozwalających na ich 
pozyskanie, więc z mocy prawa 
– stały się własnością gminy. Ich 
komunalizacja nie była jednak 
ani szybka, ani prosta.

– Przykładowo działki przy ul. Gór-
ników stały się własnością gminy 
na podstawie decyzji komunaliza-
cyjnej Wojewody Śląskiego z maja 
2014 roku. Od powyższej decyzji 
Kompania Węglowa S.A. złożyła 
jednak odwołanie do Krajowej Ko-
misji Uwłaszczeniowej, co spowo-
dowało, że Gmina Gliwice została 
ujawniona w księdze wieczystej 

dopiero rok później, pod koniec 
września 2015 roku, w oparciu 
o decyzję KKU podtrzymującą 
decyzję komunalizacyjną. Na 
tym nie skończyły się zmagania 
dotyczące stanu prawnego nie-
ruchomości. Orzeczenie Krajowej 
Komisji Uwłaszczeniowej zostało 
bowiem zaskarżone przez Kom-
panię do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
Ten pod koniec stycznia 2016 
roku oddalił skargę Kompanii, 
która następnie złożyła skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 
W maju 2018 roku skarga kasa-
cyjna Kompanii, której następcą 
prawnym jest Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń, została oddalona. 
Wyrok ten zakończył procedurę 
odwoławczą, nie przysługuje już 
bowiem od niego żaden środek 
zaskarżenia – relacjonuje Michał 
Drabik, p.o. naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach.

Odpowiadając na oczekiwania 
gliwickich lokatorów, miasto pro-
ponowało spółkom węglowym 
różne rozwiązania mające na 
celu pozyskanie przez nie nie-
ruchomości i uporządkowanie 
stanu prawnego.

– Spotykałam się wcześniej 
z przedstawicielami najemców, 
ich rodzinami, które prosiły 
prezydenta Gliwic o pomoc. 
Omawialiśmy różne rozwiązania. 
Ta sytuacja dotyczy dawnych 
pracowników kopalni, którzy 
partycypowali w kosztach bu-
dowy, przez lata przeprowadzali 
remonty. Bardzo chcieliśmy ich 
wesprzeć, dlatego przez wiele lat 
usilnie zabiegaliśmy o załatwie-

nie tej ważnej dla nich sprawy – 
podkreśla Aleksandra Wysocka, 
zastępczyni prezydenta Gliwic od-
powiedzialna za gospodarowanie 
miejskimi nieruchomościami.

Przypomnijmy, że miasto szyb-
ko zdecydowało, że przekaże 
swoją część działek w zamian 
za inne pokopalniane grunty 
w Gliwicach i tym samym roz-
wiąże problemy najemców, 
dla których droga do wykupu 
nieruchomości z należną boni-
fikatą będzie otwarta. Niestety, 
pomimo deklaracji o zgodzie 
na takie działanie, najpierw 
ze strony Kompanii Węglowej, 
potem SRK, do ujednolicenia 
stanu prawnego działek nie 
dochodziło. Gliwice wciąż po-
nawiały prośby i przedstawiały 
różne propozycje gruntów na 
zamianę – także za niektóre 
inne ważne dla mieszkańców 
i rozwoju miasta nieruchomości 
pokopalniane. Miasto płaciło za 
kolejne wyceny, wysyłało kolejne 
pisma, a postępu nie było widać.

Tymczasem SRK sprzedało 
w drodze licytacji np. teren bo-
iska przy ul. Dzionkarzy, o który 
także zabiegały Gliwice. Nie 
doszła też do skutku zamiana 
gruntów w celu pozyskania czę-
ści terenu ze stawem Szuwarek 
w Łabędach, ale miastu udało 
się go kupić, ponieważ chce, 
aby to miejsce stało się atrak-
cyjnym terenem rekreacyjnym 
dla mieszkańców dzielnicy.

Gliwice są otwar-
te na współpracę 
z różnymi środo-
wiskami

– Przełom nastąpił niedawno, 
wraz z objęciem sterów SRK 
przez nowego prezesa, dra inż. 
Janusza Smoliło. Wiele wskazu-
je na to, że tym razem uda się 
pomyślnie dokończyć sprawę 
wszystkich nieruchomości miesz-
kaniowych i niedługo lokatorzy 
pokopalnianych domów ode-
tchną z ulgą. Działania nabie-
rają tempa. W spotkaniu z SRK 
uczestniczył wraz ze mną gliwicki 
poseł Jarosław Gonciarz, który 
także deklaruje pomoc. Zgodna 
współpraca wielu środowisk 
w działaniach na rzecz miasta 
i naszych mieszkańców daje 
szanse na lepsze efekty – pod-
kreśla wiceprezydent Aleksan-
dra Wysocka.

Miasto już robi dalsze kroki. 
Na ostatniej sesji miejscy radni 
podjęli uchwałę umożliwiającą 
zamianę należących do miasta 
fragmentów terenu pokopal-
nianych nieruchomości miesz-
kaniowych na grunty należące 
do SRK. Chodzi o wspomniane 
wcześniej nieruchomości przy 
ul. Górników i Klonowej, ale 
także działki, na których stoją 
budynki wielorodzinne przy 
ul. Jedności w Sośnicy i budy-
nek przy ul. Górnych Wałów 
w Śródmieściu.

Gliwice chcą od SRK pozyskać 
w zamian – po relatywnie nie-
wielkiej dopłacie – pojedyncze, 
małe działki, znajdujące się przy 
gruntach miejskich, aby móc 
dysponować całością tych te-
renów z korzyścią dla mieszkań-
ców. Dzięki planowanej transak-
cji powstanie kompleks działek 
przy ul. Wschodniej, dojdzie też 
do zniesienia współwłasności 

jednej nieruchomości i pozy-
skania kolejnej przy ul. Kor-
czoka. Powstaną więc tereny, 
które można przeznaczyć pod 
inwestycje czy budownictwo 
mieszkaniowe. Poza tym miasto 
zamierza także uregulować stan 
własności terenu rekreacyjnego 
z boiskiem przy ul. Sikorskiego 
(na granicy z Zabrzem) i zespołu 
garaży przy ul. Pocztowej.

Wiele spraw waż-
nych dla miasta 
czeka jeszcze na 
rozwiązanie

– W uzgodnieniu z SRK po-
nownie zinwentaryzowaliśmy 
wszystkie sprawy dotyczące 
nieruchomości pokopalnianych 
w Gliwicach, które należą do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
Mamy konkretne plany co do 
niektórych nieruchomości. 
Chcemy nadal o tym rozmawiać 
i podejmować następne decyzje, 
uwzględniając potrzeby miasta, 
ale i oczekiwania SRK. Jesteśmy 
otwarci na współdziałanie, któ-
re może być przecież korzystne 
dla obu stron. Jest m.in. realna 
szansa na pozyskanie od SRK 
nieruchomości w Sośnicy przy 
ul. Żeromskiego, na której od 
dziesiątków lat straszy niedo-
kończony, kilkukondygnacyjny 
i niezabezpieczony budynek 
mieszkaniowy. Mamy zamiar 
przeznaczyć ten teren pod bu-
downictwo komunalne i pozy-
skać na ten cel dofinansowanie 
zewnętrzne – mówi zastępczyni 
prezydenta.

Wygląda to optymistycznie. Cze-
kamy teraz na działania Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. (al)

Jest przełom 
w sprawie 
pokopalnianych nieruchomości
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W DZIEŃ 
GORĄCEGO LATA
Tegoroczne Summer przywitamy wspólnie 
z młodymi adeptami siatkówki – Kinder 
Joy of Moving wraca na Arenę Główną już 
za niecałe dwa tygodnie i krążą słuchy, że 
w związku z tym czeka nas kilka naprawdę 
świetnych niespodzianek. Letni romans 
z Summer Areną zaczynamy w czwartek 
30 czerwca o godz. 21.00 i lecimy klasy-
kiem – kinem plenerowym oraz jedzeniem 
w zupełnie nowej odsłonie. SzamArenowy 
foodtruck nadjeżdża i wrzuca totalnie nowy 
kierunek kulinarny! Przeprowadzony test 
smaku został zaliczony na piątkę z plusem, 
ale coś nam mówi, że najlepiej będzie, 
jeśli poznacie się z naszym nowym menu 
osobiście…

KTO NA SUMMER?
Na start koncertowego Summer odwiedzi 
nas Ethan Smith, muzyk pochodzący z od-
ległych wybrzeży Kapsztadu w RPA, który 

zdążył podbić nasze serducha już podczas 
poprzedniej edycji Summer Areny. Bę-
dziecie mogli wysłuchać jego koncertu już 
pierwszego dnia lipca – zaczynamy o godz. 
19.00. Wszystkie biletowane koncerty od-
będą się na Małej Arenie. 15 lipca na letniej 
scenie muzycznej Areny Gliwice wystąpią 
Oki i Kukon, czyli naczelni gracze młodego 
pokolenia polskiej sceny rapowej. 23 lipca 
będziemy śpiewać z całych sił na koncercie 
Happysad, a 19 lipca czeka nas (już drugi) 
romans z Nocnym Kochankiem. Jakby tego 
było mało – tegoroczną Summer Arenę od-
wiedzi prawdziwy biały kruk polskiego punk 
rocka – Pidżama Porno! Mało? Spokojnie, 
to jeszcze nie koniec ogłoszeń.

CHILL & FUN
Co poza koncertami? Leżakowanie, przyjem-
nie ciepłe letnie wieczory, muzyka na żywo, 
świetna „szamka” i powietrze pachnące 
wakacjami. Summer Arenę rozpoczniemy 
od kina plenerowego, ale znajdzie się też 
coś dla spragnionych aktywności – już  
1 lipca ruszamy ze Skimboardem, którego 

pierwszego dnia będziecie mieli okazję 
spróbować bezpłatnie! Coś nam mówi, że 
odświeżone Summer skradnie wasze serca, 
ale obiecujemy, że nie zabraknie też naszych 
sprawdzonych hitów, jak karaoke i animacje 
dla szkrabów, które odpalamy już w piątek 
i prowadzimy cały weekend. Jakby tego było 
mało – 2 lipca o godz. 21.00 wybieramy się 
na Jamajkę, podpalamy parkiet i bawimy 
się na imprezie dancehallowej aż do rana. 
Wspólnie wypełnimy wakacje całą masą 
aktywności: ekscytującymi rozgrywkami 
sportowymi, koncertami topowych polskich 
gwiazd, imprezami i warsztatami tanecz-
nymi czy weekendami tematycznymi. To 
tylko część atrakcji, które przygotowaliśmy 
dla was tego lata. Przygotujcie się na moc 
kolorów, emocjonujące rozgrywki sportowe, 
festiwal kapitalnej zabawy i potężną dawkę 
dobrej muzyki.

TYLE SUMMER 
W CAŁYM MIEŚCIE
To dopiero początek niespodzianek! Przed 
nami trzecie wspólne lato, ale w tym roku 
Summer Arena nabrała ochoty na nowe 
i nic nie jest w stanie jej zatrzymać, więc 
jeśli jeszcze jej nie poznaliście – będziecie 
mieli doskonałą okazję, by to nadrobić 
– nawet, jeśli nie macie w planach od-
wiedzać Areny Gliwice.

Zaintrygowani? Bądźcie z nami, już za 
niedługo zaserwujemy wam kolejną por-
cję ekscytujących wiadomości. Bilety na 
koncerty kupicie na portalu eventim.pl.

 (ARENA GLIWICE)

ARENA GLIWICE

KINDER JOY OF MOVING 
WRACA NA ARENĘ GŁÓWNĄ

Summer Arena 2022

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że Wielki Finał 28. edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka 
Kisiela o Puchar KINDER Joy of Moving zostanie rozegrany między 1 a 3 lipca w Gliwicach. Po raz drugi miejscem 
rywalizacji najlepszych drużyn w Polsce będzie Arena Gliwice, dokładnie tak samo jak przed rokiem. – Bardzo się 
cieszymy, że razem z Miastem Gliwice i Areną Gliwice ponownie możemy organizować to wielkie wydarzenie. Dla 
nas to kontynuacja dobrej współpracy z miastem i przedstawicielami Areny Gliwice – mówi Sebastian Świderski, 
prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

ARENA GLIWICE 
SIATKÓWKĄ STOI
– Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiat-
kówce o Puchar KINDER Joy of Moving to nie 
tylko największe i najważniejsze wydarzenie 
siatkarskie dla dzieci i młodzieży w naszym 
kraju, ale i serce naszego programu KINDER 
Joy of Moving. Wierzymy, że sport dzieci 
i młodzieży zasługuje na wyjątkową oprawę, 
dlatego cieszymy się, że po raz drugi Wielki 
Finał rozgrywek odbędzie się na Arenie Gli-
wice – podkreśla Magdalena Szozda, Brands 
Partnership & KINDER Joy of Moving Mana-
ger z Ferrero Polska Commercial.

– To piękny i funkcjonalny obiekt, w którym 
wspaniale gra się w siatkówkę. Do tego 
bardzo nowoczesny oraz posiadający pełne 
zaplecze, aby odpowiednio przygotować się 
do meczu – zapewnia Łukasz Kaczmarek, 
atakujący Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-
-Koźle, który kilkanaście lat temu sam brał 
udział w rozgrywkach minisiatkówki i zdo-
bywał medale. 

ŚLĄSK KOCHA 
SIATKÓWKĘ
28. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw 
w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar 
KINDER Joy of Moving będzie już kolejną, 
którą Polski Związek Piłki Siatkowej i Grupa 
Ferrero zorganizują ze Śląskim Związkiem 
Piłki Siatkowej.

– Jest nam niezmiernie miło, że po raz 
kolejny Wielki Finał Ogólnopolskich 
Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka 
Kisiela o Puchar KINDER Joy of Moving 
odbywać się będzie w województwie 
śląskim. W tym roku po raz drugi z rzędu 
zapraszamy wszystkie najlepsze zespo-
ły do Areny Gliwice. Żywię nadzieję, że 
czas spędzony na największym turnieju 
minisiatkówki w całej Europie będzie dla 
wszystkich uczestników możliwością nie 
tylko do pokazania swoich ogromnych 
umiejętności siatkarskich, ale także okazją 
do nawiązania nowych znajomości i przy-
jaźni z rówieśnikami z całej Polski – pod-

kreśla Marcin Weiner, prezes Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej.

Przypominamy, że Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa w Minisiatkówce im. Marka Kisiela 

o Puchar KINDER Joy of Moving mają na 
celu popularyzację minisiatkówki, szeroko 
pojętej aktywności fizycznej oraz zasad fair 
play wśród dzieci i młodzieży.
 (ARENA GLIWICE)

Panie, panowie, ptaszki ćwierkają, że to będą rekor-
dowo letnie wakacje! Tegoroczną Summer Arenę 
odpalamy już 30 czerwca. Inauguracyjny weekend 
zapowiada się doskonale. My już poczuliśmy lato 
i przede wszystkim – nie możemy się was doczekać.
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SPORT

Bardzo mocną obsadę miało niedzielne IV Grand Prix Gliwic w lekkiej atletyce! 19 czerwca na arenie lekkoatle-
tycznej przy ul. Syriusza rywalizowało 208 zawodniczek i zawodników, w tym ponad 20 medalistów ostatnich 
mistrzostw Polski. Gwiazdą mityngu był mistrz olimpijski z Tokio, Karol Zalewski, który zwyciężył na dystansie 
400 metrów. Na podium stawali też zawodnicy z Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii.
Grand Prix Gliwic ma klasę 
mistrzowską międzynarodową 
i w tym roku jest ostatnim tego 
typu turniejem w Polsce przed 
lekkoatletycznymi mistrzostwa-
mi świata rozpoczynającymi się 
15 lipca w USA. To przełożyło się 
na bardzo duże zainteresowanie 
gliwicką imprezą wśród najlep-
szych polskich lekkoatletów. 
W każdym finale brali udział ak-
tualni medaliści mistrzostw Polski.

Rywalizacja zaczęła się od trój-
skoku pań, w którym zwyciężyła 
Agnieszka Bednarek. Zawodnicz-
ka AZS-u Łódź osiągnęła rezultat 
13,58 m, co jest jej nowym rekor-
dem życiowym. – Jestem bardzo 
zadowolona, że tu przyjechałam, 
bo pobiłam swój rekord życiowy. 
Tu jest bardzo dobra bieżnia do 
skoków. Tartan jest elastyczny, 
co pozwala dobrze się rozpędzić 
i mocno wybić. Warunki też były 
sprzyjające – tak skomentowała 
swój wynik zawodniczka.

Wysoki poziom miał skok w dal 
kobiet, gdzie o pierwsze miejsce 
walczyła aktualna mistrzyni Pol-
ski, Roksana Jędraszak z Nikolą 
Horowską. Ta druga zawodniczka 
ma na koncie tytuł mistrzyni Pol-
ski, ale w biegu na 200 metrów. 
W Gliwicach jednak zdecydowała 
się na skok w dal i wygrała, osiąga-
jąc wynik 6,59 m. – To była moja 
nowa życiówka, niestety sędziowie 
tego rekordu mi nie zaliczyli, bo 
wiatr wiał z prędkością 2,2 m/s, 
a dopuszczalna prędkość to 2 m/s. 
I tak jednak jestem bardzo zado-
wolona. W mistrzostwach Polski 
nie startowałam w tej konkurencji. 
Niedawno wróciłam do rywalizacji 
po kontuzji, więc każdy taki sukces 
cieszy – oceniła Horowska.

Najmocniej chyba obsadzony był 
rzut dyskiem. W turnieju męskim 
wzięło udział dwóch medalistów 
ostatnich mistrzostw Polski – Ro-
bert Urbanek i Jakub Lewoszew-
ski. Z wynikiem 62,37 m zwycię-
żył Urbanek. To był jego najlepszy 

rezultat osiągnięty w tym roku. 
– Ze startu i miejsca jestem za-
dowolony, ale liczyłem na to, że 
uda się „złamać” 64 metry, a do 
tego trochę zabrakło, choć wiatr 
nam dziś sprzyjał. Jest jednak 
progres, a to dobry prognostyk 
na resztę sezonu – powiedział po 
zakończonym starcie Urbanek. 
Lewoszewski zakończył zawody 
na trzecim miejscu, bo dwóch Po-
laków rozdzielił Zane Duquemin 
– reprezentant Wielkiej Brytanii.

Wśród pań o medale walczyły mi-
strzyni i wicemistrzyni Polski: Daria 
Zabawska i Karolina Urban. Kon-
kurs stał na bardzo wysokim po-
ziomie. Rzutem na odległość 60,90 
m zwyciężyła Zabawska. To był jej 
najlepszy wynik w tym roku. Urban 
osiągnęła odległość 59,45 m,  
co jest jej nowym rekordem 
życiowym. – Bardzo lubimy się 
z Darią, ale też bardzo chciałam 
dziś z nią wygrać. Niestety znów 
się nie udało. Szkoda, bo warunki 
do tego były sprzyjające. Na ten 
moment jednak to Daria jest 
numerem 1 w Polsce, a ja muszę 
jeszcze trochę popracować, aby 
osiągnąć odległości ponad 60 
metrów – skomentowała swój 
start Urban.

Taki bieg trwa zazwyczaj trochę 
ponad 10 sekund, a o tym, kto 
wygra, decydują niekiedy ułamki 
sekund. W Gliwicach jednak tym 
razem nie trzeba było oglądać 
powtórek wideo, bo wśród 
panów dość pewnie zwyciężył 
Mateusz Siuda. Zawodnik AZS-u 
Poznań dystans 100 metrów 
pokonał w czasie 10,20 s, drugi 
Marek Zakrzewski stracił do 
niego 0,14 sekundy, a to sporo 
jak na ten dystans. – Jestem już 
trzeci raz w Gliwicach i zawsze 
mi się tu dobrze biegało. Bieżnia 
jest bardzo dobrze usytuowana, 
bo z boku zasłania ją budynek, 
a potem skarpa i nie ma bocz-
nego wiatru. Ten fioletowy kolor 
też chyba sprzyja w osiąganiu 
dobrych wyników – ocenił Ma-
teusz Siuda.

Rywalizację w biegu na 400 
metrów kobiet z perspektywy 
trybun oglądał Aleksander 

Matusiński. To legendarny już 
szkoleniowiec, ktorego słynne 
„aniołki” zdobyły na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio w sztafecie 
4 × 100 metrów złoty medal. 
W Gliwicach na tym dystansie 
zwyciężyła Anna Pałys. Zawod-
niczka AZS AWF Wrocław osią-
gnęła czas 52,89 s, bijąc swój 
rekord życiowy.

Ostatnią konkurencją, jaką zo-
baczyli kibice, był bieg na 400 
metrów mężczyzn. Na torze 
czwartym ustawił się Karol Za-
lewski. Mistrz olimpijski z Tokio 
w sztafecie mieszanej przebiegł 
ten dystans w czasie 45,72 s, 
co dało mu pierwsze miejsce.

– Jestem zadowolony, ale dziś 
mocno przeszkadzało słońce. Nie 
jesteśmy przyzwyczajeni do takiej 
wysokiej temperatury. Na pierw-
szej prostej też bardzo przeszka-
dzał wiatr, co mocno odczułem. 
W Gliwicach startuję już drugi raz 
i dobrze mi się tu biega, pomaga 
ta fioletowa bieżnia – podsumo-
wał Zalewski.

Nagrody finansowe otrzymali me-
daliści poszczególnych konkuren-
cji oraz zawodniczki i zawodnicy, 
którzy osiągnęli najlepsze rezul-
taty w przeliczeniu na punkty. 
I tak wśród pań dwa najbardziej 
wartościowe rezultaty zaliczyły: 
Magdalena Niemczyk, która 
przebiegła 200 metrów w 22,87 s,  
a „setkę” pokonała w czasie 11,31 s.  

Wśród panów najwięcej punk-
tów zdobył Patryk Wykrota, 

który przebiegł 200 me-
trów w czasie 20,49 s.  
To już wyniki klasy świa-
towej.

– Nasz mityng ma już 
swoją renomę i spo-

dziewaliśmy się, że będą 
u nas startować zawod-

nicy z polskiej czołówki, 
ale zainteresowanie tym 

wydarzeniem nas zaskoczyło. Już 
nawet po zamknięciu listy dzwoni-
li do nas trenerzy i menadżerowie, 
by dopuścić do startu ich zawod-
niczki lub zawodników. Telefon 
z Kijowa odebrałem nawet o dru-
giej w nocy. Dlatego pierwotnie 
planowaliśmy 140 startujących, 
a zrobiło się ponad 200. To spra-
wiło, że poziom był bardzo wysoki. 
Były rekordy życiowe i najlepsze 
rezultaty w tym roku, co na kolej-
ny mityng powinno przyciągnąć 
równie dobrych, a może jeszcze 
lepszych lekkoatletów – sko-
mentował Wojciech Rutyna, 
kierownik sekcji lekkoatletycznej 
GKS Piast.

Organizację mityngu wsparło 
Miasto Gliwice.
 (piast.gliwice.pl/kik)

Rekordowe Grand Prix Gliwic

Najbardziej 
widowiskowymi 
konkurencjami 
na takich mityn-
gach są sprinty 
na 100 metrów.
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Karol Zalewski

Magdalena Niemczyk

Daria ZabawskaNikola Horowska Robert Urbanek
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WARTO WIEDZIEĆ

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),
 zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu,
 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.

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

W sobotę, 25 czerwca, Zarząd 
Transportu Metropolitalnego 
wprowadzi kilka zmian w roz-
kładzie jazdy autobusów. 
Uruchomiona zostanie m.in. 
nowa linia M105, która połączy 
Pyskowice z Knurowem. Auto-
bus będzie przejeżdżał przez 
Gliwice.

Nowa linia M105 łącząca Py-
skowice, Gliwice i Knurów roz-
pocznie kursowanie 25 czerwca. 
W Gliwicach autobus pojedzie 
przez osiedle Kopernika, cen-
trum miasta i Sikornik. Tego 
dnia uruchomione zostaną też 
linie 678 i 694, zawieszone linie 
194N, 648, 677 i 710, a zmia-

nie ulegnie rozkład jazdy linii  
71 i 194. ZTM informuje, że rów-
nież od 25 czerwca przystanek 
przy CH Auchan będzie obsłu-
giwany przez linie: 59, 194, 694 
i M104. Więcej informacji na te-
mat planowanych zmian można 
znaleźć na stronie internetowej: 
https://rj.metropoliaztm.pl. (mf)

Z Pyskowic, przez Gliwice, 
do Knurowa
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania 

projektu Strategii rozwoju miasta 
Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040” 

i przeprowadzeniu strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 i art. 47 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r., nr 199, poz.1227),

o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice 
do roku 2040 „Gliwice 2040” oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu. Przedmiotem 
projektu Strategii są wnioski z diagnozy strategicznej, wizja, misja, priory-
tety, cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań, model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej oraz system realizacji strategii.

W wersji elektronicznej z ww. dokumentem można zapoznać się na Gliwickiej Plat-
formie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl, natomiast wersja papierowa jest 
dostępna w następujących punktach, gdzie jest wyłożona do wglądu, w godzinach 
ich pracy:
• w siedzibach Urzędu Miejskiego, przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A,
• w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki 17, Biblioforum przy ul. Lipowej 1 

oraz filiach biblioteki,
• w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, 

w Strefie Seniora przy ul. Studziennej 6, w Strefie Aktywności Społecznej Centrum 
3.0 przy ul. Jagiellońskiej 21,

• w Centrum Kultury Victoria przy ul. Barlickiego 3.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego dokumentu na for-
mularzu konsultacyjnym, który jest dostępny w wersji elektronicznej na Gliwickiej 
Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl. Wersję papierową formularza, 
podobnie jak projekt dokumentu, można pobrać i złożyć w ww. punktach, w godzinach 
ich pracy. Uwagi do proponowanych treści dokumentu można zgłaszać w terminie 
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (włącznie) do 25 lipca br.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze 
Rozwoju Miasta, codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych pod 
numerem telefonu 32/338-65-50.

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany fragmentu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r., poz. 503) oraz na podsta-
wie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały nr XXXVII/773/2022 
z 9 czerwca 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany frag-
mentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice, dla obszaru położonego w połu-
dniowej części dzielnicy Czechowice, w rejonie ul. Rekreacyjnej 
i ul. Toszeckiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski mogą być wno-
szone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania 

Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
• osobiście, w Biurze Obsługi Interesantów – na stanowiskach informacyj-

no-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub 
przy ul. Jasnej 31A,

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym,

• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Ra-
zem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/Zmiana 
fragmentu Studium – Czechowice, ul. Rekreacyjna),

• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.
Wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia – tj. do 14 lipca 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). Do wniosku można dołączyć załącznik 
graficzny, przedstawiający lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do niego (w zależności od formy 
dostarczenia – elektronicznej lub papierowej) można przygotować w Geoportalu 
planistycznym dostępnym pod adresem: https://msip.gliwice.eu (geoportale / 

Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgła-
szanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzennego, codziennie (z wyjątkiem sobót 
i dni świątecznych) w godzinach pracy urzędu, pod numerami telefonów: 
32/338-65-12 i 32/338-65-02.

INFORMACJE

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Dane Administratora Danych Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu 
do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych 
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

https://rj.metropoliaztm.pl
http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://decydujmyrazem.gliwice.pl
mailto:pp%40um.gliwice.pl?subject=
https://msip.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

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 placu 
Inwalidów Wojennych 12 zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do 

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (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.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej 
Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej zostały podane do publicznej wia-
domości 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,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, 
użyczenia, wydzierżawienia:
• nr 351/2022 do 1 lipca 2022 r.,
• nr 380/2022 do 30 czerwca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-najem-lokali/

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 110/2022 do 24 czerwca 2022 r.
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 109/2022 do 1 lipca 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 116/2022 do 5 lipca 2022 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 14/SP/2022 do 1 lipca 2022 r.;
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:
• nr 15/SP/2022 do 1 lipca 2022 r.

OFERTY PRACY

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku 
konserwatora – elektryka w krytej pływalni MEWA 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych 

do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca zmianowa według 

harmonogramu),
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, 

sumienność, samodzielność, umiejętność 
pracy w zespole.

Mile widziane:
• staż pracy na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem insta-

lacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń 

oraz sprzętu na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków i pomieszczeń 

oraz terenu obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,
• wykonywanie prac porządkowych na tere-

nie krytej pływalni i przed obiektem.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Za-

rządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335- 
-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach, reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. administracyjno-biurowych,

nr ref. 1/PK/2022,
w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań:
• prowadzenie rejestru korespondencji oraz 

rejestru faktur,
• zlecanie i nadzór nad przeglądami obiek-

tów budowlanych, wymaganymi prawem 
budowlanym,

• współudział w tworzeniu prowizorium 
planów budowlanych,

• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrz-
nego,

• obsługa administracyjno-biurowa działu 
technicznego.

Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• doświadczenie w biurze obsługi klienta,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia rozmów 

z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy 

w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym zna-

jomość MS Excel),
• odporności na stres.

Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wy-

nagrodzenia,
• szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugrunto-

wanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe 
wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list 
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: 
kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem „Aplikacja 
na stanowisko ds. administracyjno-biuro-
wych”, w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania 
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub tel. w PUP Gliwice, pl. Inwalidów 
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 

tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● operator wózka widłowego
wykształcenie: brak wymagań; upraw-
nienia na wózki widłowe UDT; gotowość 
do pracy w systemie trzyzmianowym 
(również w soboty); sumienność, za-
angażowanie i elastyczność, mile wi-
dziane prawo jazdy oraz doświadczenie 
w środowisku produkcyjnym; zakres 
obowiązków: praca w wydziale dostaw 
materiałowych, wykonywanie pracy 
zgodnie z określonymi standardami, 
przestrzeganie procedur i zasad BHP; 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik samochodów 
 ciężarowych

wykształcenie: mile widziane zawodowe 
kierunkowe; wymagane doświadczenie 
w pracy przy pojazdach ciężarowych 
lub autobusów; zakres obowiązków: 
praca w warsztacie obsługującym sa-
mochody ciężarowe floty własnej firmy, 
pracodawca oferuje stałe zatrudnienie, 
pracę w zgranym zespole; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Pyskowice;

● frezer – szlifierz
wykształcenie zawodowe; znajomość 
rysunku technicznego; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista ds. rozliczeń/ 
 specjalista ds. przygotowania 
 rozliczeń

wykształcenie średnie lub wyższe; znajo-
mość środowiska Windows i MS Office; 
znajomość języka niemieckiego na po-
ziomie min. B1; zakres obowiązków: 
obsługa klienta niemieckojęzycznego, 
ocena kompletności i poprawności ze-
branych i wprowadzonych danych od 
klientów, wprowadzenie brakujących 

danych do systemu, zestawianie oraz 
wyliczanie zużycia z zainstalowanych 
urządzeń pomiarowych, prowadzenie 
koniecznej korespondencji e-mailowej 
z niemieckimi oddziałami; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca kat. B
wykształcenie: brak wymagań; mile 
widziane doświadczenie zawodowe; 
prawo jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
dostarczanie zamówionych towarów do 
klientów sklepu internetowego; praca 
w godzinach 9.00–17.00; umowa-zle-
cenie; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik malowania linii
mile widziane doświadczenie zawo-
dowe w malowaniu linii w halach, na 
drogach; dyspozycyjność; gotowość do 
częstych wyjazdów; malowanie linii, 
pasów, oznaczeń BHP w halach logi-
stycznych w całej Polsce;

● pracownik cateringu, 
 dostawca

wykształcenie zawodowe; prawo jazdy 
kat. B; zakres obowiązków: obsługa ca-
teringowa w zakresie min. rozwożenia 
zamówionych cateringów, sprzętów ca-
teringowych i jedzenia; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● malarz/gipsiarz/kafelkarz 
 (budowlany)/elektryk/ 
 instalator wod.-kan.

wykształcenie: brak wymagań; doświad-
czenie zawodowe na jednym z ww. sta-
nowisk; elektryk – uprawnienia; zakres 
obowiązków: prace wykończeniowe; 
umowa-zlecenie z możliwością podpi-
sania umowy o pracę; miejsce pracy: 
Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 15 czerwca 2022 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

Numer naboru: 
ZDM-KP.110.1.18.2022

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach z siedzibą 
przy ul. Płowieckiej 31

 ogłasza nabór na stanowisko 
urzędnicze do Referatu lokalizacji 

urządzeń w pasie drogowym 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Zainteresowane osoby, spełniające wyma-
gania wymienione w ogłoszeniu o naborze 
opublikowanym na stronie www.zdm.gliwi-
ce.pl w zakładce NABORY, prosimy o prze-
syłanie aplikacji zawierających wymagane 
dokumenty i oświadczenia na adres siedzi-
by ZDM: ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice 
(Biuro Obsługi Interesantów), w terminie 
do 1 lipca 2022 r. do godz. 14.30.

Nr naboru: 
ZDM-KP.110.1.17.2022

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach z siedzibą 
przy ul. Płowieckiej 31

 ogłasza nabór na stanowiska 
urzędnicze w pełnym wymiarze 

czasu pracy (2 etaty) INFORMATYK
Zainteresowane osoby, spełniające wy-
magania wymienione w ogłoszeniu o na-
borze opublikowanym na stronie www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, prosi-
my o przesyłanie aplikacji zawierających 
wymagane dokumenty i oświadczenia 
na adres siedziby ZDM: ul. Płowiecka 31, 
44-121 Gliwice (Biuro Obsługi Interesan-
tów) w terminie do 24 czerwca 2022 r. 
do godz. 14.30.

Nr naboru: 
ZDM-KP.110.1.19.2022

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach z siedzibą 
przy ul. Płowieckiej 31

ogłasza nabór na stanowiska 
urzędnicze do Referatu planowania 

i inwestycji drogowych oraz 
ewidencji dróg w pełnym wymiarze 

czasu pracy (2 etaty)
Zainteresowane osoby, spełniające wyma-
gania wymienione w ogłoszeniu o naborze 
opublikowanym na stronie www.zdm.gliwi-
ce.pl w zakładce NABORY, prosimy o prze-
syłanie aplikacji zawierających wymagane 
dokumenty i oświadczenia na adres siedzi-
by ZDM: ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice 
(Biuro Obsługi Interesantów), w terminie 
do 1 lipca 2022 r. do godz. 14.30.

Nr naboru: 
ZDM-KP.110.1.20.2022

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach z siedzibą 
przy ul. Płowieckiej 31

 ogłasza nabór na stanowiska 
urzędnicze w Referacie Centrum 
Sterowania Ruchem w pełnym 
wymiarze czasu pracy (2 etaty)

Zainteresowane osoby, spełniające wy-
magania wymienione w ogłoszeniu o na-
borze opublikowanym na stronie www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, prosi-
my o przesyłanie aplikacji zawierających 
wymagane dokumenty i oświadczenia 
na adres siedziby ZDM: ul. Płowiecka 31, 
44-121 Gliwice (Biuro Obsługi Intere-
santów), w terminie do 22 lipca 2022 r. 
do godz. 14.30.

Zarząd 
Budynków 
Miejskich 

II Towarzystwo 
Budownictwa 

Społecznego, 
44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o naborze 

na stanowisko:
• inspektor nadzoru 

ds. budowlanych,
• inspektor 

ds. technicznych.
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 15 lipca 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty 

na adres: Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B, 
44-100 Gliwice, pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: kadry@tbs2.pl.

Pełna treść ogłoszenia znajdu-
je się na stronie internetowej 

www.tbs2.pl.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-00-48.

OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO 

URZĘDNICZEW ZESPOLE SZKÓŁ 
TECHNICZNO-INFORMATYCZ-
NYCH W GLIWICACH,44-100 

GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 5
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy 

z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282)

Dyrektor Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych 

w Gliwicach
ogłasza

nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze:

KASJER
w Zespole Szkół Techniczno-In-

formatycznych w Gliwicach 
44-100 Gliwice, 

ul. Chorzowska 5
1. Zatrudnienie: od 1 września 2022 r., 

z możliwością przesunięcia terminu 
zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.

2. Forma zatrudnienia: umowa o pra-
cę.

3. Wymiar zatrudnienia: 50/100 etatu.

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na stronie: zsti.bip.gliwice.eu/

kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-
-jednostek

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 

Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. 

w Gliwicach, 
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
z publikacją ogłoszenia, organizowanego 
wg procedur określonych regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

remont komina żelbetowego 
H = 100 m – II etap.
Termin składania ofert: 

30 czerwca 2022 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 

30 czerwca 2022 r. o godz. 12.01

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

nabór nr KD.210.35.2022.KS-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 
30 czerwca 2022 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć ska-
ny wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system 
e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

* 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/aktualności)

Wyciągi z ogłoszeń 
– pełna treść ogłoszeń dostępna jest na 

bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej – www.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

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/19/2022 do 1 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/20/2022 do 1 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/21/2022 do 4 lipca 2022 r.

18 lipca 2022 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 II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr II usytuowanego w budynku przy 
ul. ZYGMUNTA STAREGO 34

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 143,00 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, WC, 2 korytarze
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1450, 1460/2 
o łącznej pow. 1465 m2, obręb Nowe Miasto, KW 
GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 330 700,00 zł
WADIUM: 33 100,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się II ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 8 usytuowanego w budynku przy 
ul. DASZYŃSKIEGO 40

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 84,66 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Daszyńskiego 40, dział-
ka nr 342 o pow. 178 m2, obręb Nowe Miasto, KW 
GL1G/00026626/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 295 200,00 zł
WADIUM: 29 600,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 2 usytuowanego w budynku przy 
ul. SZYBOWCOWEJ 26

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,60 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 8,06 m2

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Szybowcowa 24-28, działki 
nr 525 i 526 o łącznej pow. 1417 m2, obręb Trynek, KW 
GL1G/00044014/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 139 100,00 zł
WADIUM: 14 000,00 zł

 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 1 usytuowanego w budynku przy 
ul. KACZYNIEC 7

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 61,14 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przed-
pokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Kaczyniec 7, Grodowa 12, 
działki nr 781/1 i 781/2 o łącznej pow. 802 m2, obręb 
Stare Miasto, KW GL1G/00032617/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 204 000,00 zł
WADIUM: 20 400,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr 6 usytuowanego w budynku przy 
ul. GÓRNYCH WAŁÓW 38

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 38,21 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 3,51 m2

SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 755 o pow. 
227 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031938/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 113 500,00 zł
WADIUM: 11 400,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 1 usytuowanego w budynku przy 
ul. GÓRNYCH WAŁÓW 31

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 64,73 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 565 o pow. 
200 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00044416/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 247 300,00 zł
WADIUM: 24 800,00 zł

25 lipca 2022 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 III ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr III usytuowanego w budynku przy 
al. KORFANTEGO 6

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 263,09 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: parter: 4 pomieszczenia, 2 WC, 
hall, 2 korytarze, klatka schodowa, weranda; 
 I piętro: 3 pomieszczenia, hall, weranda
KONDYGNACJA: parter, I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 359 o pow. 732 
m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031731/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 894 150,00 zł
WADIUM: 45 000,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr III usytuowanego w budynku przy 
ul. PSZCZYŃSKIEJ 133

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 346,76 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
brak
SKŁAD LOKALU: 8 pomieszczeń, 3 korytarze, hall, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyńska 133, 135, 
działka nr 569 o pow. 2725 m2, obręb Politechnika, KW 
GL1G/00054230/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 713 100,00 zł
WADIUM: 36 000,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr IV usytuowanego w budynku przy 
ul. ZWYCIĘSTWA 33

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 23,72 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 33, działka 
nr 117 o powierzchni 476 m2, obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00021087/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 86 300,00 zł
WADIUM: 8700,00 zł

 o godz. 11.15 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr IV usytuowanego w budynku przy 
ul. ZWYCIĘSTWA 12

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 42,29 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 12, działka 
nr 1029 o powierzchni 787 m2, obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00022671/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 176 200,00 zł
WADIUM: 17 700,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 9 usytuowanego w budynku przy 
ul. GIERYMSKIEGO 58

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 36,79 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 290 o po-
wierzchni 160 m2, obręb Zatorze, KW GL1G/00025248/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 141 700,00 zł
WADIUM: 14 200,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 
usytuowanego przy ul. NADRZECZNEJ

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem działki 
w użytkowanie wieczyste na 99 lat
POWIERZCHNIA GARAŻU: 13,93 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 380, 381, 382 
o łącznej powierzchni 493 m2, obręb Kłodnica, KW 
GL1G/00055131/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 8900,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 3982,75 zł + 916,03 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
4898,78 zł
WADIUM: 1700,00 zł

oferuje do wynajęcia plac 
do składowania naczep 

samochodowych lub materiałów 
budowlanych o powierzchni 7462 m2 

w doskonałej lokalizacji 
(blisko skrzyżowania DTŚ i DK 88).

Plac znajduje się na terenie ogrodzonym przy 
ul. Portowej 28, częściowo oświetlonym, chronio-
nym 24/7 i monitorowanym. Przy wjeździe na plac 
znajduje się przyłącze wody i prądu.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
• Terminal kontenerowy PCC Intermodal.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działka nr 444/3, obręb Żerniki, o pow. 

0,1373 ha, położona w Gliwicach przy ul. T. 
Halika, użytek: ŁVI – łąki trwałe, RIVb – grunty 
orne, KW nr GL1G/00036249/5.

Termin przetargu: 20 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 591 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.)
Wadium: 60 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działka nr 539/3, obręb Szobiszowice, poł. 

w Gliwicach, z KW nr GL1G/00039750/1, pow. 
4,1471 ha, użytek: RV – grunty orne/0,3516 ha, 
Bi – inne tereny zabudowane/3,7955 ha,

• działka nr 540, obręb Szobiszowice, poł. 
na płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW 
nr GL1G/00039749/1, pow. 0,7934 ha, użytek: 
RV – grunty orne,

• działka nr 541, obręb Szobiszowice, poł. 
przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr 
GL1G/00046422/5, pow. 0,4234 ha, użytek: 
RV – grunty orne.

Łącznie 5,3639 ha.
Termin przetargu: 25 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 408 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 1 240 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 lipca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu, obejmującego:
• działkę nr 122/1, obręb Trynek, KWGL1G 

00033680/7, zabudowaną budynkami położo-
nymi przy ul. Pszczyńskiej 48 oraz działki nr 1133/1 
i 1133/3, obręb Trynek, KW GL1G 00033986/2, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 950 000,00 zł,
w tym: 825 637,19 zł (zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług – t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz 124 362,81 zł 
(23% podatku 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.).
Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• działka nr 936, obręb Kłodnica, o pow. grun-

tu 0,1089 ha, poł. przy ul. Szobiszowickiej 18 
w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
zabudowana budynkami nr 1378, 1414 o łącznej 
pow. użytkowej: 378,50 m2, księga wieczysta 
nr GL1G/00135381/6.

Termin przetargu: 28 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 100A*
Cena wywoławcza nieruchomości: 490 000,00 zł brutto
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 196)
Wadium: 49 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lipca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działka nr 458/4, obręb Żerniki, położona 

w Gliwicach przy ul. Tony’ego Halika, pow. 
0,1800 ha użytek: ŁVI – łąki trwałe, KW nr 
GL1G/00001317/9.

Termin przetargu: 1 sierpnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 705 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.)
Wadium: 70 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 lipca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działki nr 420/3, obręb Podlesie, o pow. 

0,2586 ha, położonej przy ul. Aronii w Gliwicach, 
użytek: RIVa – grunty orne 0,0532 ha, RIVb – 
grunty orne 0,2054 ha, KW nr GL1G/00038960/9.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: w siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 015 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 196)
Wadium: 101 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2022 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 ewen-
tualnej 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).

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. Gwiazdy Polarnej 54 

o pow. 15,93 m2

Termin przetargu: 5 lipca 2022 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 

w wysokości 500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać 

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia na www.tbs2.pl

http://www.zgm-gliwice.pl/aktualności
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