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Kierunek – Dzielnice. 
Podsumowanie spotkań
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MIESZKAŃCY
Rusza Gliwicki 
Festiwal Bachowski

Strażacy  
na ochotnika

KULTURA BEZPIECZEŃSTWO

UWAGA! W WAKACJE WYDANIA PODWÓJNE  
następny numer ukaże się 28 lipca, a kolejne 11 sierpnia i 25 sierpnia
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AKTUALNOŚCI

Najmłodsi mieszkańcy Starych Gliwic mają powody do rado-
ści. Do użytku został oddany nowy plac zabaw u zbiegu ulic 
Sadowej i Brylantowej. 
Na placu zamontowano wielofunk-
cyjne zestawy urządzeń zabawowych 
ze zjeżdżalniami i ściankami do wspi-
nania, huśtawki, kiwaki, piaskownicę 

oraz zestaw edukacyjny. W pobliżu 
postawione zostały stojaki na rowery, 
a na terenie placu zabaw znalazły się 
również ławki.

Nowo powstały plac zabaw to kolejna 
atrakcja w tej okolicy, która zachęca do 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. W bezpośrednim sąsiedz-
twie znajduje się siłownia zewnętrzna, 
street workout, tor dla rolkarzy, a tak-
że strefa gier ze stołami do chińczyka, 
ping-ponga i szachów. Zwolennicy 
sportów zespołowych mogą z kolei 

korzystać z boiska, które na przełomie 
maja i czerwca przeszło modernizację 
nawierzchni. 

Plac zabaw został wykonany w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskie-
go, a koszt inwestycji wyniósł niemal  
249 tys. zł. 
 (ap)

Kolejny międzynarodowy sukcesW sobotę 23 lipca 
elektrośmieci 
będzie można oddać:
 godz. 10.00 – 12.00 

Śródmieście,  
ul. Ziemowita  
(parking przy katedrze)

 godz. 12.30 – 14.30 
Wilcze Gardło,  
parking na skwerze  
u zbiegu ul. Traktorzystów  
i ul. Astrów

Jeszcze więcej dobrej zabawy
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Skwer pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską i Rze-
szowską w Brzezince jest sukcesywnie modernizowany i ofe-
ruje coraz więcej możliwości rekreacji. Właśnie doposażono 
go kolejnymi atrakcyjnymi urządzeniami.
Plac w Brzezince zyskuje na atrakcyjności. 
Mieszkańcy mają już do dyspozycji plac 
zabaw, stoły do gry w szachy, chińczyka, 
ping-ponga i piłkarzyki oraz siłownię 
pod chmurką. Mogą też szlifować formę 
na urządzeniach street workout parku 
i korzystać z tyrolki. Z myślą o małych 
wspinaczach zorganizowano też park li-
nowy ze zjeżdżalnią rurową, drabinkami 
i przeplotniami. Obok stanęły ławki, stojaki 
na rowery, zadbano też o trawniki. Zadania 
wykonano w poprzednich latach w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

W tym roku – także w ramach GBO – 
plac doposażono dwiema trampolina-
mi: modułową złożoną z 11 elementów 
ułożonych w literę „S” oraz trampoliną 
dostosowaną do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wyposażoną w specjalnie 
wyprofilowany podjazd dla wózków in-
walidzkich. Z nowości pojawiły się też 
wymalowane na brukowanej posadzce 
podwórkowe gry miejskie. Inwestycja 
kosztowała około 100 tys. zł. 
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Złotym Aplauzem podczas 42. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koni-
nie została nagrodzona Ania Laskowska – uczennica Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach. Na 
scenie rywalizowało łącznie 2500 uczestników. 
Podczas tegorocznej edycji festiwalu jury 
przyznało nagrody w 6 kategoriach kon-
kursu wokalnego i 12 kategoriach konkursu 
tanecznego. Jedna z nich – Złoty Aplauz 
– trafiła do niespełna 13-letniej Ani Laskow-
skiej, która wykonała piosenkę „Don’t you 
worry ’bout a thing”, pochodzącą z animo-
wanego filmu pt. „Sing”.

Ania ma na swoim koncie wiele prestiżo-
wych nagród, a wśród nich m.in. grand prix 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
„Dolnośląska Nutka” oraz Europejskim In-
tegracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

„Intermuza”, a także pierwsze miejsca na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Piosenki „World 
song”, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Skowroneczek” oraz Konkursie 
Piosenki Anglojęzycznej „The joy of singing”. 
Jednak to właśnie sukces na Międzynarodo-
wym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca 
w Koninie od zawsze był jej marzeniem. 

Ania wystąpiła także w programie telewi-
zyjnym „Szansa na sukces Eurowizja Junior 
2020”, w odcinku poświęconym piosenkom 
z bajek. Laureatce serdecznie gratulujemy! 
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#ZIELONEGLIWICE

Bezpieczna, czysta, smaczna, do-
stępna i tania – taka jest gliwicka 
woda, której od ubiegłego tygo-
dnia można spróbować dzięki uru-
chomionym przez miejską spółkę 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji ogólnodostępnym 
zdrojom miejskim. 

Wszystkie gliwickie zdroje 
miejskie są czynne przez 
całą dobę, 7 dni w ty-
godniu. Pomogą ugasić 
pragnienie – szczególnie 
w upalne, letnie dni.

– Gliwicka woda z głębin staje 
się kolejną wizytówką Gliwic 
i w pełni zasługuje na to miano. 
Nie każde miasto może pochwalić 
się studniami z naturalną wodą 
źródlaną – zdrową i wolną od 
zanieczyszczeń. Teraz każdy miesz-
kaniec, o każdej porze dnia i nocy 
– w drodze do pracy, w trakcie 

wycieczki rowerowej czy podczas 
spaceru – będzie mógł zatrzymać 
się przy jednym z ogólnodostęp-
nych miejskich zdrojów i napełnić 
własny bidon „Gliwicką z głębin”. 
Oszczędzając w ten sposób nie 
tylko swoje pieniądze, ale i naszą 
planetę – mówi prezydent Gliwic, 
Adam Neumann. 

Dlaczego warto pić „Gliwicką 
z głębin”? Woda pobierana jest 
z zasobów podziemnego triasu, 
z głębokości ok. 130 m, ze studni 
głębinowych. Jest najwyższej ja-
kości, zdatna do bezpośredniego 
spożycia i zawiera podobny ze-
staw składników mineralnych, co 
woda butelkowana – informuje 
Adam Ciekański, prezes PWiK. Nie 
każdy wie, że ta sama woda pły-

nie w kranach niemal wszystkich 
gliwiczan! 

Ze względu na poziom twardości 
woda z gliwickiej sieci wodocią-
gowej jest wodą średniozmine-
ralizowaną – zawiera od 5 do  
10% składników mineralizowa-
nych. Jak podkreśla PWiK, wbrew 
powszechnym przekonaniom jest 
zdrowsza niż woda miękka. Swo-
ją twardość zawdzięcza bowiem 
procesowi naturalnego rozpusz-
czania się – niezbędnych w naszej 
diecie – związków wapnia i ma-
gnezu. Dla porównania – twar-
dość średniozmineralizowanej 
wody butelkowanej jest zbliżona 
do twardości wody z gliwickich 
wodociągów. Z kolei woda wyso-
kozmineralizowana jest od niej 
dwukrotnie twardsza.

Jakość gliwickiej wody jest więc 
bardzo dobra. Jednak przez pod-
wyższoną zawartość żelaza i man-
ganu wymaga ona częściowego 
uzdatnienia. Znaczna część tego 
procesu odbywa się w zmoderni-
zowanej Stacji Uzdatniania Wody 
w Gliwicach-Łabędach. Warto też 
wiedzieć, że z badań Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny 
w Poznaniu wynika, że w niektó-
rych gliwickich studniach znajduje 
się naturalna woda źródlana, która 
nie wymaga uzdatniania. 

Zapraszamy do zatrzymania się 
przy jednym z czterech miejskich 
zdrojów, spróbowania „Gliwickiej 
z głębin” i zabrania jej „na wy-

nos” do własnego bidonu – dla 
własnego zdrowia, oszczędności 
pieniędzy i dobra naszej planety. 
  (ml) 

Pod względem składu mineralnego z po-
wodzeniem może konkurować ze skle-
pową wodą butelkowaną. Mowa o „Gli-
wickiej z głębin”, czyli wodzie z miejskich 
studni głębinowych. Od teraz można jej 
spróbować w jednej z czterech ogólnodo-
stępnych stacji z wodą pitną. Zdroje miej-
skie pojawiły się w różnych lokalizacjach 
na terenie Gliwic. 

Spróbuj Gliwickiej z głębin!

Spragniony?Spragniony?
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Zakończył się cykl tegorocznych spotkań prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna z mieszkańcami wszystkich 
21 gliwickich dzielnic. Bezpośrednie rozmowy okazały 
się bardzo potrzebne i mają przynieść konkretne efekty 
– zarówno w dzielnicach, jak i w niektórych aspektach 
związanych z zarządzaniem miastem. Prezydent Gliwic 
już teraz zapewnia, że taka forma dialogu z mieszkańcami 
będzie kontynuowana.
Przez dwa miesiące, w maju 
i czerwcu, prezydent Gliwic od-
wiedzał poszczególne dzielnice 
miasta i spotykał się z mieszkań-
cami. Rozmawiał z gliwiczanami 
o funkcjonowaniu miasta i moż-
liwościach rozwiązywania róż-
nych problemów w dzielnicach, 
o oczekiwaniach i potrzebach 
dotyczących zmian w najbliż-
szym otoczeniu, o działaniach 
pozwalających podnieść jakość 
życia.  

Każde spotkanie trwało półtorej 
godziny i było podzielone na 
dwie części: wprowadzającą, 
z krótkim wideopodsumowa-
niem tego, co wydarzyło się 
w Gliwicach podczas ponad 
2-letniej prezydentury Adama 
Neumanna, ze szczególnym 
odniesieniem do konkretnej 

dzielnicy, oraz główną część 
przeznaczoną na wymianę po-
glądów i zadawanie pytań na 
temat spraw ogólnomiejskich 
i dzielnicowych. Jeżeli pytań 
i tematów, które chcieli poruszyć 
mieszkańcy, było więcej, można 
je było przekazać po spotkaniu 
pracownikom Biura Rady Miasta 
Urzędu Miejskiego.

Podczas spotkań mieszkańcy 
przedstawiali obraz dzielnic ze 
swojej – bliskiej – perspektywy. 
Jedni oczekiwali informacji na 
interesujące ich tematy związa-
ne z funkcjonowaniem miasta, 
inni pytali o możliwości rozwią-
zania konkretnych problemów. 
Niektóre ze zgłoszonych spraw 
zostały wyjaśnione od razu 
podczas spotkań, ponieważ 
są  znane władzom Gliwic i są 

już w trakcie rozwiązywania. 
Pozostałe – z uwagi na szerszy 
kontekst bądź typowo indywidu-
alny charakter – zostały zapisane 
i będą przekazane do analizy 
do merytorycznych wydziałów 
i jednostek miejskich.  

Dyrektorzy wybranych jed-
nostek miejskich lub zastępcy 
prezydenta odpowiadający za 
konkretne obszary zarządzania 
miastem uczestniczyli w więk-
szości spotkań wraz z prezy-
dentem i udzielali informacji 
na temat konkretnych działań 
miasta. Spotkania przygotowało 
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych, a prowa-
dziła je szefowa tej jednostki 
Marta Kryś. 

 (al)

MIASTO I MIESZKAŃCY

Oto niektóre wspólne tematy 
ważne dla mieszkańców:

 infrastruktura drogowa, w tym budowa 
i remonty ulic i chodników, tworzenie dróg 
rowerowych,  

 bezpieczeństwo na ulicach i wprowadzane 
rozwiązania w zakresie uspokajania ruchu 
samochodowego,

 korekty w komunikacji miejskiej,
 plany zagospodarowania przestrzennego 

i ich znaczenie,
 ochrona przeciwpowodziowa miasta 

i rozbudowa kanalizacji deszczowej,
 budowa szpitala miejskiego,
 zasady realizacji inwestycji miejskich 

i zakres współdziałania z prywatnymi 
inwestorami,

 kondycja ekonomiczna miasta w świetle 
obecnej sytuacji geopolitycznej, inflacji 
i decyzji rządowych,  

 gospodarowanie odpadami,
 oferta kulturalna w dzielnicach, 
 wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania,
 tworzenie zielonych przestrzeni miejskich.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Rozmowy z mieszkańcami  
są potrzebne i inspirujące
Rozmowa z Adamem Neumannem, prezydentem Gliwic

 Za Panem  
intensywny cykl spotkań  
z mieszkańcami Gliwic. 
Dlaczego zdecydował się 
Pan właśnie teraz na 
otwarte, bezpośrednie 
rozmowy z gliwiczanami?

Takie rozmowy to niezbędny 
element w pracy prezydenta 
miasta. Mówiłem o tym w swojej 
kampanii wyborczej i chciałem 
te spotkania zorganizować wcze-
śniej. Na przeszkodzie stanęła 
jednak pandemia ze swoimi ogra-
niczeniami, potem konieczność 
prowadzenia przede wszystkim 
intensywnych działań związanych 
z wojną na Ukrainie i pomocą dla 
uchodźców. W końcu udało mi się 
zrealizować zamiar i bardzo się 
z tego cieszę. Takie spotkania są 
bardzo potrzebne, bo mieszkańcy 
mówią wprost o swoich oczeki-
waniach, bolączkach, zwracają 
uwagę na wiele rzeczy, czasami 
drobnych, które warto poprawić. 
Patrząc na miasto z bardzo sze-
rokiej perspektywy, nie zawsze 
mogę dostrzec wszystkie niu-
anse. Możliwość bezpośredniej 
wymiany poglądów na wiele 
spraw potwierdziła, że warto się 
spotykać i dyskutować.

 Jakie wnioski 
wyciągnął Pan po tych 
spotkaniach?

Liczne rozmowy w dzielnicach 
pokazały, że obrany kierunek 
rozwoju Gliwic jest właściwy.  
Uważam jednak, że warto słu-
chać i korygować miejskie pla-
ny, bo nawet niewielkie zmiany 
mogą poprawić jakość życia. 
Mieszkańcy, z którymi rozmawia-
łem, przedstawili wiele lokalnie 
ważnych spraw, co może stać 
się impulsem do podjęcia do-
datkowych działań w niektórych 
obszarach. Nigdy w zarządzaniu 
miastem nie osiągniemy przecież 
stanu idealnego, bo wciąż będzie 
coś do zrobienia. 

 Będą konkretne 
efekty rozmów  
w dzielnicach?

Mamy zgromadzony dość ob-
szerny materiał po tych spo-
tkaniach, różne uwagi, prośby 
o interwencje. Będziemy go 
szczegółowo analizować. Wraz 

z moimi zastępcami i najbliższymi 
współpracownikami zrobiliśmy 
już pierwsze podsumowania, 
a od jesieni chcemy wprowa-
dzać pewne korekty w naszych 
działaniach – są zadania, które 
bezwzględnie powinny być 
wykonane, niektóre może przy-
spieszone, niektóre poprawione. 
Konkretne sprawy trafią do mery-
torycznych wydziałów i jednostek 
miejskich. Przygotowane zostaną 
odpowiedzi. W kilku dzielnicach 
jesienią moi zastępcy spotkają 
się dodatkowo z mieszkańcami 
w celu znalezienia rozwiązań dla 
problemów, które zgłaszały więk-
sze grupy gliwiczan. Będziemy 
o tych działaniach informować. 

 Skoro jesteśmy  
przy wspólnych problemach,  
to czy są tematy, które 
powtarzały się podczas 
spotkań w różnych  
dzielnicach i pomimo 
lokalnej specyfiki są ważne 
dla większej części Gliwic?  

Na pewno to szeroko pojęta ko-
munikacja i infrastruktura dro-
gowa, układ drogowy, remonty 
i budowa ulic oraz chodników, 
również drogi rowerowe, komu-
nikacja publiczna. Jest to grupa 
zagadnień bardzo ważnych dla 
mieszkańców, ewidentnie rzecz 
do wspólnego omawiania. Dru-
ga szczególnie istotna sprawa to 
gospodarowanie wodami opado-
wymi, doskonalenie naszej sieci 
kanalizacji deszczowej, tworze-
nie zbiorników retencyjnych, 
ochrona przed zalaniami. To 
dotyczy zresztą każdego miasta 
w Polsce ze względu na zmiany 
klimatyczne, deszcze nawalne, 
błyskawiczne powodzie miejskie. 
Stale pracujemy nad zabezpie-
czaniem przeciwpowodziowym 
Gliwic, takie działania muszą być 
prowadzone w sposób ciągły.   

 Mieszkańcy prosili 
Pana także o interwencje 
w bardziej indywidualnych 
sprawach.

To trzecia duża grupa zagadnień, 
które poruszane były na każdym 
ze spotkań – indywidualne 
zgłoszenia, problemy dotyczące 
konkretnych osób, działek pry-
watnych, przykładowo kwestie 
geodezyjne, sprawy związane ze 
służebnością dróg, z lokalizacją 
urządzeń sieciowych należących 

do różnych firm, także relacji 
sąsiedzkich, działań przedsię-
biorstw państwowych lub 
prywatnych, jakości inwestycji. 
Takie rzeczy wymagają indywi-
dualnego wytłumaczenia, często 
przejrzenia dokumentów, map, 
poznania przeszkód formalnych 
i prawnych. Podczas spotkań nie 
ma na to czasu, te sprawy często 
nie mają też żadnego związku 
z miastem, Urzędem Miejskim. 
W niektórych przypadkach mo-
żemy jedynie wskazywać, gdzie 
zgłosić daną sprawę. Warto, aby 
mieszkańcy przedstawiali takie 
indywidualne problemy również 
radnym.

 Niektórzy są 
przekonani, że prezydent 
może wszystko,  
że odpowiada za każdy 
aspekt funkcjonowania 
miasta.

Wciąż nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, że kompetencje 
władz miasta są ściśle określone 
prawem. Niektórzy wszystkie 
swoje pretensje kierują do urzę-
du. W jednej z dzielnic domagano 
się przykładowo, żebym zadbał 
o powstanie sklepu obuwniczego, 
w innym upominano się o sklep 
spożywczy. Jako prezydent takich 
decyzji nie mogę podejmować. 
Podobnie jak nie odpowiadam za 
to, że kierowcy jeżdżą za szybko. 
Bezpieczeństwo to oczywiście dla 
każdego z nas kluczowa kwestia. 
Jako miasto możemy wprowa-
dzać i wprowadzamy różne 
elementy czyniące ruch samo-
chodowy bezpieczniejszym. Za 
spowodowanie wypadku przez 
pirata drogowego odpowiadać 
jednak nie mogę, a takie sugestie 
też się pojawiały. Są zresztą też 
inne sprawy zgłaszane podczas 
spotkań, niemożliwe do podję-
cia – niektóre m.in. z powodów 
finansowych, bo sytuacja Gliwic, 
jak i innych miast w Polsce, jest 
trudniejsza niż do tej pory.

 Mieszkańcy – co 
zrozumiałe – chcieliby, aby 
na przykład remont ich 
ulicy zrobić natychmiast. 

No właśnie. Ja dobrze rozumiem 
takie oczekiwania, ale nie mam, 
niestety, czarodziejskiej różdżki. 
Nie wszystko możemy zrobić na 
raz. Mamy ściśle określony bu-
dżet, którym trzeba rozsądnie 

gospodarować. Musimy wciąż 
wybierać, które zadanie jest 
istotniejsze, co zaspokoi potrzeby 
mieszkańców i miasta w lepszy 
sposób. Czasami oczekiwania 
mieszkańców są przeciwstawne – 
jedni przykładowo chcą budowy 
mieszkań, inni woleliby zieleniec. 
Każdy ma swoje argumenty i nie 
da się spełnić równocześnie 
wszystkich oczekiwań. Trzeba to 
wyważyć. Prezydent musi konse-
kwentnie realizować pewien plan 
zarządzania miastem. Czy dany 
kierunek rozwoju jest dobry – to 
weryfikują mieszkańcy podczas 
wyborów. 

 Wielokrotnie 
powtarzał Pan: gdyby 
samorządy były lepiej 
finansowane, moglibyśmy 
zrobić więcej. Czy  
mieszkańcy pytali Pana 
o kwestie finansowe?

Tak. Co ciekawe, usłyszałem za-
rzut, że wciąż mówimy o koniecz-
ności pozyskiwania dofinansowa-
nia zewnętrznego, a powinniśmy 
za wszystko płacić sami, z naszych 
miejskich pieniędzy. I w tym 
zarzucie jest sedno sprawy. Zga-
dzam się, że lepiej byłoby mieć 
w samorządach więcej własnych 
pieniędzy, wprowadzić w kraju 
inny system podatkowy. Zabie-
gam o to nieustannie. Przypomi-
nałem, że obecnie centralizacja 
w Polsce postępuje, oddajemy 
więcej pieniędzy niż dostajemy. 
Uważam, że zdecydowanie wię-
cej pieniędzy wypracowanych 
w Gliwicach powinno zostać 
tutaj i tutaj być wydane. Byłoby 
prościej, a przede wszystkim 
sprawiedliwiej. Mamy duży 
potencjał, z którego w pełni nie 
możemy korzystać.

 A jak Pan ocenia 
potencjał społeczny, 
aktywność mieszkańców?

Bardzo wysoko! Myśląc o całym 
mieście, postrzegam to zagadnie-
nie jednak szerzej niż działania 
kojarzone z partycypacją społecz-
ną. One są oczywiście niezwykle 
ważne i potrzebne, w tym takie, 
jak spotkania z mieszkańcami 
w dzielnicach. Wysoko cenię 
również aktywność w sferze 
przedsiębiorczości, w rozmaitych 
dziedzinach i w różnej skali, która 
zapewnia Gliwicom solidną pod-
stawę dalszego rozwoju.  

 Czy chce Pan 
kontynuować spotkania 
z gliwiczanami?

Oczywiście. W tym momencie 
przede wszystkim dziękuję 
wszystkim gliwiczanom, którzy 
spotkali się ze mną w tym roku 
w dzielnicach i chcieli ze mną 
porozmawiać o swoich proble-
mach. Dziękuję za wspólny czas 
i dyskusje. Bardzo doceniam 
zaangażowanie mieszkańców 
w sprawy zarówno najbliższej 
okolicy, jak i całego miasta. 
Deklaruję, że dialog będzie 
trwał nadal. W przyszłym roku 
planuję powtórzyć cykl spotkań 
z mieszkańcami w dzielnicach. 
Będzie okazja, żeby porozmawiać 
o tym, co udało się dzięki tym 
spotkaniom zmienić i o kolejnych, 
ważnych sprawach. 

Rozmawiała  
Joanna Lenczowska
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Inflacja rzędu 15,6%, drożejące paliwa, coraz 
większe koszty pracy i coraz większe ilości 
wytwarzanych przez mieszkańców śmieci od-
bijają się na lokalnej gospodarce odpadami. 
Efekt? Dotychczasowe stawki za odbiór śmie-
ci trzeba będzie uaktualnić, bo nieuchronnie 
rosną koszty ich wywozu i zagospodarowa-
nia oraz prowadzenia Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Projekt 
uchwały w tej sprawie, uwzględniającej śred-
nio 10-procentowe zmiany opłat za śmieci 
segregowane, ma trafić na najbliższą sesję 
gliwickiej Rady Miasta (14 lipca). Jeśli radni 
opowiedzą się za nowymi stawkami, zaczną 
one obowiązywać po Nowym Roku.

Od 2013 roku Miasto Gliwice, 
zgodnie z przepisami ustawy 
o utrzymaniu czystości, organizuje 
odbiór śmieci od mieszkańców. 
W tym czasie obowiązywało już 
pięć umów na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych. 
W następstwie tegorocznego, 
przeprowadzonego przez miasto 
przetargu, przez kolejne dwa i pół 
roku za odbiór i zagospodarowanie 
śmieci w Gliwicach będzie odpo-
wiadać spółka Remondis Gliwice. 
Firma wyceniła swoją ofertę (obej-
mującą m.in. odbiór, transport 
i zagospodarowanie śmieci oraz 
dostarczanie, mycie i dezynfekcję 
pojemników) na 125,5 mln zł – ok. 
25 mln zł za drugą połowę tego 
roku i po ok. 50,2 mln zł za 2023 
oraz 2024 rok. Na wzrost ceny za 
te usługi niebagatelny wpływ mia-
ły koszty pracy, galopująca inflacja 
i drożejące paliwo.

Na tym jednak nie koniec, bo-
wiem na system gospodarowania 
odpadami w mieście składają się 
też m.in. koszty zbiórek odpadów 
elektrycznych i elektronicznych, 
koszty administracyjne i koszty 
prowadzenia Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunal-
nych (tzw. PSZOK-u), przeznaczo-
nego dla mieszkańców. Te ostatnie 
rosną najbardziej. 

– Mieszkańcy oddają do Punktu 
coraz większe ilości odpadów. 
Te muszą być odpowiednio za-
gospodarowane. Na miejscu, do 
kompostowni Przedsiębiorstwa Za-
gospodarowania Odpadów (spółki 
prowadzącej PSZOK) trafiają biood-
pady, natomiast pozostałe przeka-
zywane są firmom zewnętrznym. 
W styczniu tego roku odnotowano 
wzrost cen w szczególności za za-
gospodarowanie m.in. odpadów 
wielkogabarytowych (o ok. 203,5 zł 
za tonę), bioodpadów (o ok. 98,8 zł 
za tonę), odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (o ok. 186,5 zł za 
tonę) i zużytych opon (o ok. 95,5 zł 
za tonę). Z początkiem lipca nato-
miast ponownie podniesiono staw-
ki odpadów wielkogabarytowych 

(o ok. 16,5 zł za tonę) i budowla-
no-rozbiórkowych (o ok. 45,5 zł za 
tonę). Następstwem tego są wyższe 
koszty utrzymania PSZOK-u, wyno-
szące jeszcze w ubiegłym roku nieco 
ponad 4 mln zł, a w obecnym roku 
sięgające już 6,4 mln zł. W 2023 
i 2024 roku przekroczą one pułap 
7 mln zł – informuje Mariola Pen-
działek, naczelnik Wydziału Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

W Gliwicach łączny 
koszt systemu 
gospodarowania 
odpadami wy-
nosi obecnie ok. 
52,6 mln zł. Wylicze-
nia na dwa kolejne 
lata mówią o ok. 
58,6 mln zł za 2023 
rok i 59,3 mln zł za 
2024 rok. Zdecy-
dowano więc, że 
stawki za śmieci, 
liczone w Gliwicach 
od metra kwadrato-
wego powierzchni 
zajmowanego 
mieszkania, muszą 
być nieco wyższe. 

Skalkulowano je tak, aby do nie-
zbędnego zbilansowania doszło na 
koniec nowej umowy z Remondi-
sem i by były one jak najbardziej 
sprawiedliwe dla wszystkich miesz-
kańców. Największa proponowana 
podwyżka dotyczy zatem pierwsze-
go przedziału metrażowego (do 
60 m2, będącego podstawą do wy-
liczeń dla wszystkich nieruchomo-
ści zamieszkałych) i sięga 12 groszy 
za metr kwadratowy powierzchni. 
Z każdym kolejnym przedziałem 
proponowane podwyżki maleją 
(do 9 groszy, 4 groszy i 2 groszy za 
metr kwadratowy powierzchni). 
Miastu zależało bowiem, aby oso-
by zamieszkujące duże powierzch-
nie nie odczuły zmian w opłatach 
bardziej niż mieszkańcy mniejszych 
lokali. 

Selekcja śmieci opłaci się gliwicza-
nom – i to dosłownie, gdyż w przy-
padku jej braku wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi rośnie w nowej 
taryfie 4-krotnie.

Wciąż lepiej –  
za mniej!

Po zmianach stawek Gliwice nadal 
wypadałyby wyjątkowo korzystnie 

na tle innych miast, bo gliwiczanie 
otrzymują lepszą usługę niż więk-
szość sąsiadów z regionu. W na-
szym mieście gabaryty (zgodnie 
z wnioskiem miejskich radnych) 
odbierane są na zgłoszenie, a od-
pady segregowane z zabudowy 
jednorodzinnej odbierane są 
od mieszkańców co 2 tygodnie. 
W zabudowie wielorodzinnej 
z kolei śmieci podzielone między 
poszczególne frakcje są odwożo-

ne na składowisko nawet 2 razy 
w tygodniu. Gliwiczanie mają tak-
że zapewnione bezpłatne mycie  
pojemników, które są dostarczane 
przez firmę w ramach usługi. 

Warto ponadto zauważyć, 
że stawki za wywóz śmieci 
w miejscowościach wymienio-
nych w grafice obok są wyso-
kie – dla rodziny 4-osobowej 
sięgają od 103,8 zł w przypadku 
Siemianowic Śląskich, do 152 zł 
w przypadku Piekar Śląskich czy 
164,8 zł w przypadku Gierałtowic. 
Gliwicka rodzina mieszcząca się 
w modelu 2+2 płaciłaby po pod-
wyżce 70,2 zł miesięcznie, jeżeli 
mieszka w lokalu o powierzchni 60 
m², a 96,70 zł – jeżeli mieszkanie/ 
dom ma powierzchnię 90 m². 

Co więcej, osoby starsze, z niskimi 
dochodami, mogą niezmiennie 
liczyć na wsparcie z gliwickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
(szczegółowe informacje zawarte 
są na stronie www.opsgliwice.pl/
formy-pomocy/seniorzy/dofinan-
sowanie-oplat-odpady-komunal-
ne/). Częściowe zwolnienie z opła-
ty za odbiór śmieci przysługuje 
też właścicielom nieruchomości 
jednorodzinnych, kompostującym 
bioodpady w kompostowniku 
przydomowym. 
 (kik/UK)

GOSPODARKA

Wszystko drożeje. A śmieci?

Propozycje miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny, są następujące:

♻ 1,17 zł od 1 m² pow. – dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m² (wzrost 
o 12 gr/m2)

♻ 1,17 zł (od 1 m² pow. do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² pow. powyżej 60 m²) – dla lokali miesz-
kalnych o pow. większej niż 60 m² i nie większej niż 90 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za powierzchnię do 
60 m² + o 9 gr/m2 za pow. powyżej 60 m2)

♻ 1,17 zł (od 1 m² pow. do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² pow. powyżej 60 m² do 90 m² włącznie) 
+ 0,46 zł (od 1 m² pow. powyżej 90 m²) – dla lokali mieszkalnych o pow. większej niż 90 m² i nie 
większej niż 120 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za pow. do 60 m² + o 9 gr/m2 za pow. powyżej 60 m2 do 
90 m2 włącznie + o 4 gr/m2 za pow. powyżej 90 m²)

♻ 1,17 zł (od 1 m² pow. do 60 m² włącznie) + 0,88 zł (od 1 m² pow. powyżej 60 m² do 90 m² włącz-
nie) + 0,46 zł (od 1 m² pow. powyżej 90 m² do 120 m² włącznie) + 0,22 zł (od 1 m² pow. powyżej 
120 m²) – dla lokali mieszkalnych o pow. większej niż 120 m² (wzrost: o 12 gr/m2 za pow. do 60 m²  
+ o 9 gr/m2 za pow. powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie + o 4 gr/m2 za pow. powyżej 90 m² do 120 m² 
włącznie + o 2 gr/m2 za pow. większą niż 120 m²).

Porównanie opłat dla rodzin
Miasto Rodzina  

3-osobowa
Rodzina  

4-osobowa
Katowice 78,90 zł 105,20 zł

Ruda Śląska 90 zł 120 zł

Rybnik 93 zł 124 zł

Siemianowice Śl. 77,85 zł 103,80 zł

Sośnicowice 108 zł 144 zł

Gierałtowice 123,60 zł 164,80 zł

Świętochłowice 97,50 zł 130 zł

Piekary Śląskie 114 zł 152 zł

GLIWICE 70,20 zł dla 60 m2, 
96,60 zł dla 90 m2

70,20 zł dla 60 m2,  
96,60 zł dla 90 m2

Opłaty w Gliwicach uwzględniają jeden z najszerszych wachlarzy 
usług (częstotliwość odbioru w szczególności wielkogabarytów, 
mycia, dostawy oraz wymiany pojemników, itp.)
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http://www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/
http://www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/
http://www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/
http://www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/seniorzy/dofinansowanie-oplat-odpady-komunalne/
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WYDARZENIE

Za mniej niż 30 lat aż dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach. 
Jak przygotować się na tę zmianę i co zrobić, by miasta stawały się przyja-
znymi mieszkańcom, zielonymi smart cities, a nie sprzyjającymi wyklucze-
niom, zanieczyszczonymi i zakorkowanymi molochami? Tym rozważaniom 
poświęcone było kilkudniowe, 11. Światowe Forum Miejskie (WUF 11)  
w Katowicach. Międzynarodowej konferencji pod egidą ONZ, organizowa-
nej po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, towarzyszyło Zgro-
madzenie Ogólne Związku Miast Polskich i Rady Unii Metropolii Polskich. 
Aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń były Gliwice.

Miasto otrzymało zaproszenie na 
czerwcowe obrady Światowego 
Forum Miejskiego za sprawą ini-
cjatywy „Plan Działań dla Miast. 
Modelowa lokalność” (PDM). To 
polska odpowiedź na wyzwania 
związane z realizacją celów zrów-
noważonego rozwoju stawianych 
przez ONZ w Agendzie 2030. Gli-
wice – i kilkadziesiąt innych miast 
uczestniczących w inicjatywie 
– zostały wybrane, zgłaszając za-
danie, które pozwoli zrealizować 
w tym roku przynajmniej jeden 
z celów odpowiedzialnego rozwo-
ju. Postawiły na aktywne włącza-
nie gliwiczan w tworzenie wspól-
nej wizji przyszłości w powstającej 
obecnie, nowej miejskiej strategii 
rozwoju do 2040 roku. 

– Zostaliśmy docenieni przez In-
stytut Rozwoju Miast i Regionów 
– głównego organizatora progra-
mu „Plan Działań dla Miast” – za 
opracowaną przez nas metodolo-
gię formułowania strategii opartą 
o bardzo szerokie konsultacje 

z mieszkańcami, z wykorzystaniem 
wielu narzędzi partycypacyjnych, 
a także za angażowanie rozma-
itych środowisk miejskich w prace 
strategicznych grup roboczych. 
Ten proces był elastyczny, lecz 
mimo niespodziewanych zmian 
wywołanych epidemią i związany-
mi z nią obostrzeniami oraz wojną 
na Ukrainie zamierzony cel został 
osiągnięty – powstał projekt doku-
mentu. Cenne jest też to, że stał się 
on początkiem innych inicjatyw – 
przypomina Katarzyna Kobierska, 
naczelnik Biura Rozwoju Miasta 
UM w Gliwicach, która zaprezen-
towała gliwickie doświadczenia 
podczas specjalnego panelu 
tematycznego, zorganizowanego  
30 czerwca w tzw. Pawilonie Pol-
skim WUF 11.

Plan Działań dla 
Miast to instrument 
wdrożeniowy dla 
Krajowej Polityki 
Miejskiej 2030,  

której założenia 
zostały  
przedstawione 
pierwszego dnia 
Światowego Forum 
Miejskiego  
(27 czerwca). 

28 czerwca, na towarzyszących 
WUF 11 wyjątkowych, otwar-
tych obradach Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Miast Polskich 
połączonego z Radą Unii Metro-
polii Polskich, samorządowcy wraz 
z przedstawicielami rządu (m.in. 
wiceminister funduszy i rozwoju 
regionalnego Anną Jarosińską-Je-
dynak) dyskutowali o problemach 
i wyzwaniach, jakie stoją przed 
miastami oraz oczekiwaniach, 
jakie wiążą z Krajową Polityką 
Miejską. – Przeważał głos, że 
należy jak najszybciej rozpocząć 
rozmowy o wdrażaniu KPM 
i uzgadniać kwestie pieniędzy, 
ponieważ ważne zadania, które 
są rozpisane w dokumencie, będą 

musiały być finansowane przez 
samorządy – podkreśla uczestni-
czący w zgromadzeniu prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

Jeszcze tego samego dnia podczas 
WUF 11 przedstawiciele miast za-
angażowanych w program PDM 
odebrali z rąk minister Jarosiń-
skiej-Jedynak certyfikaty „Planu 
Działań dla Miast”. Złożyli również 
podpisy na pamiątkowym table-
au. W środę (29 czerwca) część 
samorządowców uczestniczyła 
natomiast w panelach tematycz-
nych poświęconych ochronie śro-
dowiska, gospodarce odpadami 
komunalnymi i ciepłownictwu 
miejskiemu.

– Dyskutowaliśmy m.in. o działa-
niach na rzecz zwiększenia wyko-
rzystania odpadów komunalnych 
do produkcji energii cieplnej i elek-
trycznej, które w czasach kryzysu 
na rynkach paliw mogą być spo-
sobem na zapewnienie niższych 
cen za ciepło dla mieszkańców. 
Przywołując projekt planowanego 
w Gliwicach Parku Zielonej Energii, 
zwracałem uwagę, jak ważne jest, 
by model finansowania takich 

inwestycji był oparty na reali-
stycznym montażu finansowym, 
uwzględniającym nie tylko do-
stępne w ograniczonym wymiarze 
środki własne miasta, ale przede 
wszystkim dotacje unijne czy środ-
ki z rządowych instytucji – mówi 
uczestniczący w panelu „Ciepło 
i prąd z odpadów komunalnych” 
prezydent Adam Neumann.

Voices from the 
Cities – Gliwice 
w ICC

Podczas zorganizowanej 29 czerw-
ca dnia sesji dyskusyjnej Voices 
from the Cities przedstawione 
zostały doświadczenia Gliwic 
w ramach inicjatywy 100 Inte-
ligentnych Miast (ICC). Postępy 
prac nad nową strategią „Gliwice 
2040”, elektroniczną platformą 
„DecydujMY!razem” i portalem 
Gliwice Otwarte Dane zostały 
docenione na tyle, że były wska-
zywane jako dobra praktyka obok 
działań realizowanych przez takie 
miasta, jak Amsterdam, Barcelo-
na, Mediolan i Porto. 

 (kik)

Gliwice na Światowym  
Forum Miejskim

29 czerwca podczas sesji dyskusyjnej Voices from the Cities przedstawione  
zostały doświadczenia Gliwic w ramach inicjatywy 100 Inteligentnych Miast (ICC)

Elementem 11. Światowego Forum Miejskiego  
były m.in. liczne panele dyskusyjne

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) 
to organizowane co dwa lata, pod egidą ONZ, 
najważniejsze i największe na świecie wydarze-
nie poświęcone tematyce miejskiej. Tegoroczna,  
11. edycja WUF dotyczyła m.in. transformacji miast, 
finansowania inwestycji, innowacji, ochrony środo-
wiska, dostępności przestrzeni miejskiej dla osób 
z niepełnosprawnościami czy odbudowy miast po 
wojnach i kryzysach spowodowanych zagrożeniami 
naturalnymi. Na terenie miasteczka WUF 11 można 
było zobaczyć też strefę Urban Expo ze stoiskami 
różnych państw i miast całego świata. 
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Spektakle  
pod gołym niebem

Przedstawienia dla dzieci, widowisko cyrkowe, a także… 
spektakl funeralny – podczas XV Międzynarodowego 
Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach nikt 
nie będzie się nudził. W lipcowe soboty warto pójść na 
spacer – by zażyć trochę powietrza i kultury. Miasto 
Gliwice zaprasza!

W sobotę, 16 lipca, o godz. 16.00 w par-
ku Chopina rozpocznie się spektakl dla 
dzieci „O Piecuchu Najwspanialszym Na 
Świecie” w wykonaniu Teatru Barnaby. 
To historia przygód jednego z trzech 
synów starego króla, opowiedziana 
z wykorzystaniem marionetek. Na godz. 

17.30 do parku zaprasza Miraculous 
Theatre Company na „Funerabilis”. 
Będzie to spektakl funeralny, w którym 
będą się mieszać historia, poezja i filozo-
fia. O godz. 20.00 ten „objazdowy zakład 
pogrzebowy” przeniesie się na Rynek, 
na którym rozpocznie się druga prezen-
tacja „Funerabilis”. Warto być punktual-
nie, bo przedstawienie na Rynku będzie 
spektaklem wędrownym, pokazywanym 
w różnych miejscach starówki.

23 lipca sobota z „Ulicznikami” rozpocz-
nie się o godz. 16.00 „Opowieściami 
z Szafy”. W parku Chopina Marta An-
drzejczyk zaprosi najmłodszych widzów 
w nieznane. W jej przedstawieniu dużą 
rolę odegrają nie tylko tytułowa Szafa, 
ale też dzieci uczestniczące w spekta-
klu. O godz. 18.00 hiszpańska grupa 
La Trócola Circ rozpocznie widowisko 
cyrkowe „Emportats”. Artyści w swojej 
prezentacji połączą akrobatykę, żon-
glerkę i muzykę.

Wszystkie spektakle w ramach festiwalu 
„Ulicznicy” są bezpłatne. Organizatora-
mi imprezy są Centrum Kultury Victoria 
i Mañana Production House.  (mm)

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

Dwa lipcowe weekendy upłyną pod znakiem koncertów w ra-
mach 23. Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego, ale to nie jedyny 
festiwal, który aktualnie odbywa się w Gliwicach. Interesujące 
spektakle teatralne można zobaczyć podczas XV Międzynaro-
dowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach.

piątek 15 lipca
 O godz. 19.30 w kościele pw. Wszystkich 

Świętych (ul. Kościelna 4) koncertem 
„Bach: Polonez ukryty” rozpocznie się 
23. Gliwicki Festiwal Bachowski. Wystą-
pią: Katarzyna Bienias (sopran), Anna 
Fijałkowska (mezzosopran), Adam 
Sławiński (tenor), Dawid Biwo (bas) 
i Zespół Muzyki Dawnej La Tempesta 
pod batutą Jakuba Burzyńskiego.

 Oki i Kukon, topowi gracze polskiej sce-
ny rapowej, o godz. 20.00 wystąpią na 
letniej scenie Summer Areny w Arenie 
Gliwice (ul. Akademicka 50).

sobota 16 lipca
 O godz. 16.00 spektaklem dla dzieci 

„O Piecuchu Najwspanialszym Na 
Świecie” Teatru Barnaby w parku 
Chopina rozpocznie się kolejny dzień 
XV Międzynarodowego Festiwalu Ulicy 
„Ulicznicy” w Gliwicach. O godz. 17.30 
Miraculous Theatre Company zapre-
zentuje spektakl funeralny „Funera-
bilis” w parku Chopina, a o godz. 20.00 
na Rynku (i ruszy w nieznane!). 

niedziela 17 lipca
 O godz. 16.00 przy alei Przyjaźni 

rozpoczną się warsztaty tworzenia 
glinianych trolli w ramach skan-
dynawskiej odsłony Rynku Kultury. 
O godz. 18.00 w ruinach teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18) rozpoczną się projek-
cje filmów „Furman śmierci” w reży-
serii Victora Sjöströma z muzyką na 
żywo Trio_io i „Thelma” (godz. 20.00) 
w reżyserii Joachima Triera.

 „Autonomia instrumentów” to tytuł 
drugiego koncertu w ramach 23. Gli- 
wickiego Festiwalu Bachowskiego, który 
rozpocznie się o godz. 18.00 w kościele 
Marcina Lutra (ul. Strzelców Bytom-
skich 9). Wystąpią: Łukasz Długosz 
(flet), Agata Kielar-Długosz (flet), Ma-
ciej Kułakowski (wiolonczela) i Marcin 
Świątkiewicz (klawesyn).

 O godz. 18.00 na pl. Grunwaldzkim rozpocz-
nie się Letnie Kino Plenerowe. Wyświe-
tlone zostaną filmy „Chłopiec z chmur” 
w reżyserii Nicolasa Vaniera oraz „I tak 
cię kocham” Michaela Showaltera.

 O godz. 19.00 „W amfiteatrze podwór-
ka”, czyli przy ul. Bednarskiej 8, wystąpi 
Jacek Kadis. W programie, obok jego 
autorskich pieśni i piosenek, znajdują 
się utwory Jacka Kaczmarskiego, Edwar-
da Stachury, wiersze Karola Wojtyły, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
i Agnieszki Osieckiej.

 O godz. 20.00 w Cechowni (ul. Bojkow-
ska 35a) zagra Fofoulah. Intrygujący, 
rytmiczny, eksperymentalny – ten afro-
-dub-jazz zawróci wam w głowach!

piątek 22 lipca
 W Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

(ul. Junaków 4) o godz. 16.15 rozpoczną 
się warsztaty tworzenia oryginalnych 
zakładek do książek – motyli z musze-
lek.

 O godz. 17.00 w Filii nr 23 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (ul. Sopocka 2) 
rozpoczną się warsztaty budowania 
z klocków lego.

 „Nadzwyczajny recital klawesynowy 
– In memoriam Zuzana Růžičková” 
o godz. 19.30 rozpocznie się w koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
(ul. Daszyńskiego 2). Podczas 23. Gli-
wickiego Festiwalu Bachowskiego zagra 
klawesynista Mahan Esfahani.

sobota 23 lipca
 O godz. 16.00 w parku Chopina dzieci 

zobaczą „Opowieści z Szafy” Marty 
Andrzejczyk w ramach XV Międzyna-
rodowego Festiwalu Artystów Ulicy 
„Ulicznicy” w Gliwicach. O godz. 18.00 
rozpocznie się widowisko cyrkowe 
„Emportats” La Trócola Circ.

 O godz. 20.00 w ramach Summer 
Areny w Arenie Gliwice zagra zespół  
Happysad.

niedziela 24 lipca
 Niemieckie wydanie Rynku Kultury przy 

alei Przyjaźni rozpocznie się o godz. 
16.00 od warsztatów kreatywnych. 
O godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria 
rozpocznie się koncert utworów grupy 
Kraftwerk w wykonaniu Gaby Kulki, 
Huberta Zemlera i Wojciecha Traczyka.

 O godz. 18.00 przy Szkole Podstawowej 
nr 11 (ul. Sportowa 31) rozpoczną się 
seanse Letniego Kina Plenerowego. 
Młodzi widzowie zobaczą film „Wiel-
ka Gilly” Stephena Hereka, a dorośli 
„Palm Springs” w reżyserii Maxa 
Barbakowa.

 O godz. 19.00 w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego rozpoczną się 
„Barokowe premiery” w ramach  
23. Gliwickiego Festiwalu Bachowskie-
go. Zagrają: Anna Firlus (klawesyn), 
Krzysztof Firlus (viola da gamba), 
Izabela Kozak i Marzena Biwo (skrzyp-
ce barokowe) oraz Natalia Reichert  
(altówka barokowa). 

 (mm)
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Uniwersum Wojciecha Siudmaka

Skandynawia i Niemcy na Rynku Kultury
Podczas dwóch kolejnych odsłon Rynku Kultury odwiedzimy 
kraje nordyckie i naszych zachodnich sąsiadów. W centrum uwa-
gi przy alej Przyjaźni 17 lipca znajdzie się kultura Skandynawii,  
a 24 lipca – Niemiec. Miasto Gliwice zaprasza od godz. 16.00!
Dania, Szwecja i Norwegia będą 
nadawać ton Rynkowi Kultury 
w niedzielę 17 lipca. O godz. 16.00 
przy alei Przyjaźni rozpoczną się 
kreatywne warsztaty. Będzie 
okazja, by między innymi stwo-
rzyć własnego glinianego trolla. 
Stwór przypominający wyglądem 
człowieka wywodzi się z mitologii 
nordyckiej. Choć „troll” kojarzy się 
z kimś raczej brzydkim i złośliwym, 
to warto wiedzieć, że prawdopo-
dobnie najsłynniejsze trolle świata 

to… sympatyczne Muminki, stwo-
rzone przez fińską pisarkę Tove 
Jansson.

O godz. 18.00 impreza przenie-
sie się do ruin teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18), gdzie zostaną 
wyświetlone dwa skandynawskie 
filmy. Jako pierwszy zostanie za-
prezentowany „Furman śmierci” 
Victora Sjöströma. Niemy film 
z 1921 roku jest ekranizacją opo-
wiadania Selmy Lagerlöf „Niewi-

dzialny woźnica”, opartego na 
szwedzkiej legendzie. Muzykę do 
filmu zagra na żywo Trio_io. Dru-
ga propozycja filmowa to dramat 
„Thelma” w reżyserii Joachima 
Triera. To opowieść o religijnej 
dziewczynie, która nieoczeki-
wanie dla siebie zakochuje się 
w swojej koleżance. Tłumione 
uczucie budzi w niej zdolności 
psychokinetyczne. Jak skończy 
się ta historia? Zaskakująco! 
Projekcje poprzedzą prelekcje 

Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej 
(Se Točí).

Tydzień później, w niedzielę  
24 lipca, Rynek Kultury obierze 
kierunek na Niemcy. O godz. 16.00 
rozpoczną się warsztaty, tym razem 
mocno inspirowane techniką. Jak 
Niemcy, to oczywiście samochody, 
ale także druk. Od czasów maszyny 
Johannesa Gutenberga minęło już 
kilka wieków, ale druk przemysło-
wy nadal ma się bardzo dobrze. 
Przy al. Przyjaźni będzie można 
spróbować swoich sił w ręcznym 
składzie tekstu przy użyciu czcio-
nek, prasy drukarskiej i ilustratorni.

Wieczorny koncert przypomni re-
pertuar zespołu Kraftwerk. Grupa 
z Düsseldorfu jest uznawana za 
jeden z najbardziej awangardo-
wych zespołów lat 70.i 80. W ru-
inach teatru Victoria na warsztat 
utwory Kraftwerk wezmą Gaba 
Kulka, Hubert Zemler i Wojciech 
Traczyk. Początek koncertu 
o godz. 19.00.

Wszystkie wydarzenia w ramach 
Rynku Kultury są bezpłatne. Or-
ganizatorem imprez jest Centrum 
Kultury Victoria.  

 (mm)
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W Willi Caro gościł w miniony piątek Wojciech Siudmak, ulubiony twórca pokolenia „Fantastyki”, 
malarz i rzeźbiarz, znany na świecie przedstawiciel realizmu fantastycznego. Ten wybitny artysta 
otworzył w gliwickim Muzeum wystawę swoich prac. 
Na wystawie „Uniwersum” można 
zobaczyć wielkoformatowe obrazy, 
rysunki oraz rzeźby pełne osobistej 
symboliki i fantastycznych postaci. 
– Chciałbym, aby ten zarysowany 
przeze mnie świat był moim oso-
bistym prezentem dla miłośni-
ków literatury fantastycznej, dla 
ich dzieci i wnuków, i wszystkich 
przyszłych czytelników. To właśnie 
im tak bardzo potrzebna jest wy-
obraźnia, otwarty szeroki horyzont 
i dalekie spojrzenie w przyszłość 
– mówił Wojciech Siudmak.

– Gliwicką ekspozycją inaugurujemy 
rozpoczynający się w 2022 roku cykl 

retrospektywnych wystaw malar-
stwa, rysunków i rzeźby Wojciecha 
Siudmaka.  Po Gliwicach jego prace 
zobaczy publiczność Gdańska, War-
szawy i Krakowa, czyli głównych 
centrów kultury i sztuki naszego 
kraju. Co więcej, w Krakowie prace 
Siudmaka eksponowane będą na 
Wawelu – podkreślał Grzegorz Kraw-
czyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. 

Artysta jest uważany za głównego 
przedstawiciela realizmu fanta-
stycznego, który ma swoje korzenie 
w surrealizmie reprezentowanym 
przez S. Dalego i R. Magritte’a. Źró-
dłem inspiracji jest dla niego sztuka 

Renesansu i Baroku, dzieła Berni-
niego, G. B.Tiepolo, H. Boscha, G. 
Arcimboldo, Michała Anioła. Fascy-
nują go również malarze XIX wieku: 
Dominique Ingres, William Blake, 
Arnold Bocklin oraz surrealiści.

 – Cieszę się, że miałam okazję 
uczestniczyć w wernisażu wysta-
wy, której autor jest tak fascynu-
jący jak jego prace. To wspaniały, 
niesamowity i kreatywny artysta, 
którego dzieła robią piorunujące 
wrażenie, przenosząc odbiorcę 
w świat magii i niezwykłości. 
Wszystkich gliwiczan zachęcam do 
obejrzenia prac Wojciecha Siud-

maka – powiedziała po obejrzeniu 
ekspozycji Ewa Weber, zastępczy-
ni prezydenta Gliwic.  (mf)
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Rynek Kultury zaprasza  
w każdą niedzielę wakacji
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La Tempesta

Gliwiccy melomani mają powody do radości. XXIII Gliwicki Festiwal Bachowski powraca w swoim tradycyjnym, 
letnim terminie. Już 15 lipca rozpocznie się seria 7 koncertów w wykonaniu wirtuozów muzyki poważnej, 
a ich charakter oscylować będzie wokół nieoczywistych odkryć i premier. 
W repertuarze znajdą się nie tylko utwory 
Jana Sebastiana Bacha, ale również kom-
pozytorów, którzy stali się jego inspiracją 
oraz tych, którzy czerpali garściami z twór-
czości niemieckiego mistrza klawesynu. 

Festiwal zainauguruje 15 lipca koncert 
„Bach: polonez ukryty”. W murach kościoła 
pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach za-
brzmią kompozycje Jana Sebastiana Bacha 
nawiązujące w nieoczywisty sposób do 
polskiego tańca narodowego – poloneza. 
W wykonaniu Katarzyny Bienias (sopran), 
Anny Fijałkowskiej (mezzosopran), Adama 
Sławińskiego (tenor), Dawida Biwo (bas) 
oraz Zespołu Muzyki Dawnej La Tempesta 
pod batutą Jakuba Burzyńskiego usłyszy-

my specjalnie wyselekcjonowane utwory, 
które wyraźnie wskazują na stałą obecność 
polonezów także w twórczości kantatowej 
i dziełach sakralnych Bacha.

Kolejne koncerty zapowiadają się równie 
interesująco. Będzie można usłyszeć rewe-
lacyjne wykonania utworów nie tylko Jana 
Sebastiana Bacha, ale również Händla, 
Vivaldiego, Marcello czy Torellego. Każdy 
z koncertów odkrywa nieznane publiczno-
ści aspekty muzyki barokowej. Nowością 
jest jednak nie tylko repertuar, ale również 
modyfikacje w formule festiwalu. 

– Tegoroczna edycja festiwalu obfituje 
w nieoczywistości i nowości. Koncerty 

skupiają się na prawykonaniach, mniej 
znanych kompozycjach i niuansach 
w twórczości Bacha, na które do tej pory 
słuchacze nie zwracali uwagi. Swoistym 
novum jest wyjście poza granice Gliwic 
i koncert w kościele św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Toszku, w wykonaniu mło-
dych artystów. Niezwykły będzie również 
recital  Mahana Esfahaniego, światowej 
sławy klawesynisty, który zagra na wier-
nej replice klawesynu Michaela Mietke 
z 1710 roku, wykonanego na specjalne 
zamówienie Jana Sebastiana Bacha. Dzię-
ki temu Wariacje Goldbergowskie, które 
zabrzmią podczas tego koncertu, będą 
jeszcze bliższe zamysłowi kompozytora – 
mówi Piotr Oczkowski, dyrektor festiwalu.

Brzmi interesująco? To zaledwie kilka punk-
tów festiwalowego programu, a kolejne 
koncerty zapowiadają się jeszcze ciekawiej. 
Będzie można posłuchać jednego z najbar-
dziej znanych motetów Jana Sebastana 
Bacha – „Jesu, meine freude”, zachwycić 
się prawykonaniami barokowych utworów, 
które nie doczekały się swojej premiery za 
życia ich kompozytorów, a także sprawdzić, 
co wspólnego z Wenecją i Włochami miał 
patron festiwalu. 

Wejściówki na koncerty są do nabycia za 
pośrednictwem portalu www.bilety24.pl 
oraz w Centrum Informacji Kulturalnej i Tu-
rystycznej – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3, 
tel. 32/231-38-55.  (ap)

http://www.bilety24.pl
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Patrząc na stare układy miejskie, czujemy się bezpiecznie. Ich skala 
i wygląd są zrozumiałe dla człowieka. Nieprzypadkowo gliwicki Ry-
nek, obecnie jeszcze bardziej zielony i zachęcający do przechadzek, 
cieszy się taką popularnością. Układ uliczek o średniowiecznej pro-
weniencji jest czytelny, intuicyjny. Uczucie zagubienia dopada nas 
dopiero wśród identycznych budynków, bez indywidualnych detali 
architektonicznych, na terenie blokowisk lub w obrębie niezrozu-
miałego układu komunikacyjnego. 
Rynek w Gliwicach w czasie jego 
lokacji w XIII wieku został wyty-
czony jako centralny plac miejski. 
Później był wielokrotnie przebu-
dowywany (miała nawet miejsce 
całkowita wymiana obiektów 
kubaturowych!). Jednak układ 
ulic wokół Rynku czy podziały na 
działki były raczej zachowywane. 
Na przełomie XIX i XX wieku na-
stąpiła bardzo duża przebudowa 
ówczesnej zabudowy, co wiązało 
się z intensywnym rozwojem 
gospodarczym i przemysłowym 
miasta. Druga, na dużą skalę 
przeprowadzona modernizacja, 
miała miejsce już po II wojnie 
światowej, w latach 50. XX wieku. 
Dzisiejszy wygląd naszej Starówki 
należy przypisać prof. Franciszko-
wi Maurerowi i jego zespołowi 
projektantów.

W rezultacie mamy w obrębie 
Rynku budynki z końca XIX 
i z początku XX stulecia oraz po-
wojenne uzupełnienia. Można 
się zgadzać lub nie z taką „po-
lonizacją” zabudowy Starówki, 
jednak nie można zaprzeczyć, że 
dzięki artystycznej wizji profeso-
ra jest ona spójna zarówno pod 
względem architektonicznym, jak 
i urbanistycznym. 

Patrząc na dzisiejszy Rynek 
z kawiarenkami pod chmurką 
i restauracjami, nietrudno sobie 
wyobrazić, jak wyglądał dawniej. 
Z całą pewnością też tętnił życiem, 
przecież to serce miasta. Jednak 
po II wojnie światowej, zniszczo-
ny przez radzieckich żołnierzy 
i maruderów wojennych, nie 

rokował nadziei na rychłą odbu-
dowę. Kamieniczki – częściowo 
spalone, częściowo w bardzo złym 
stanie – przedstawiały smutny 
widok. Eufemistycznie mówiąc, 
działania wojenne spowodowały 
utratę prawie 31% budynków 
mieszkalnych i 55% budynków 
użyteczności publicznej. Dlatego 

ówczesne władze miejskie posta-
nowiły odbudować Stare Miasto, 
uwzględniając jego średniowiecz-
ny układ urbanistyczny. 

Obecny wygląd kamieniczek jest 
wynikiem przeprowadzonych prac 
inwentaryzacyjnych, poprzedzo-
nych opracowaniem koncepcji 
odbudowy Starówki przez gene-
ralnego projektanta Franciszka 
Maurera. Powołany do tego celu 
Komitet Odbudowy Zabytkowe-
go Śródmieścia miał pieczę nad 
pracami budowlanymi. Zabudowa 
przy Rynku nie mogła przekraczać 
czterech kondygnacji. Projekt 
przewidywał m.in. wprowadze-
nie podcieni i budowę budynków 
z historycznymi dekoracjami (neo-
renesansowymi, nawiązującymi 
do tradycji polskiego Odrodzenia). 
Istotne były też tereny z zielenią 
urządzoną powstającą w miejscu 
wyburzeń. 

Jednocześnie nie można zapo-
mnieć, że odbudowa zniszczo-

nych staromiejskich budynków 
Gliwic nie była w tamtych 
czasach ani najważniejsza, ani 
priorytetowa. W planie prac nie 
uwzględniała ich tzw. uchwała 
rządowa, zaś estetyka czy kano-
ny architektoniczne nie miały 
większego znaczenia dla Dyrekcji 
Budowy Osiedli Robotniczych. 
Drastyczne cięcia kosztów były 
na porządku dziennym. W tej 
rzeczywistości musiał odnaleźć 
się prof. Maurer – i dał radę. A jak 
było to trudne, można przeczy-
tać w archiwalnych wydaniach 
„Nowin Gliwickich” z 1957 roku. 
Profesor doprowadził jednak 
m.in. do wykonania arkad w pie-
rzejach rynkowych kamieniczek, 
znów świadomie odwołując się 
do renesansowych rozwiązań 
charakterystycznych dla polskiej 
architektury. 

Ja, jego dawna studentka, wspo-
minam prof. Maurera jako dobre-
go i bardzo życzliwego człowieka. 
Pamiętam ciekawe wykłady, 

piękne pastele, interesujące 
projekty i ogromną pasję w ra-
towaniu zabytków. Pamiętam też, 
jak w trakcie obrony dyplomów 
dodawał „delikwentom” otuchy. 
Odwiedzając go już pod koniec 
jego życia, słuchałam, jak wspo-
minał rok narodzin (1918, kiedy 
Polska odzyskała niepodległość), 
lwowski okres młodzieńczy, 
trudny czas studiów, przyjazd 
po wojnie na Śląsk, odbudowę 
gliwickiej Starówki i historie 
związane z podcieniami na Ryn-
ku. W naszym mieście co krok 
widzimy ślady działalności pro-
fesora, ale o tym w następnym 
odcinku Kolorów.

Warto przypomnieć sobie wi-
truwiańską triadę sprzed dwóch 
tysięcy lat, mówiącą o tym, że 
architektura powinna być trwa-
ła, użyteczna i piękna. Myślę, że 
można to odnieść również do 
myślenia o urbanistyce. Wyma-
ga to jednak szczególnej kultury 
projektowania, polegającej na 
poszanowaniu między innymi 
walorów architektonicznych 
i artystycznych zarówno istnieją-
cych obiektów zabytkowych, jak 
i nowych obiektów. W Gliwicach 
to się udało. 

Dziękujemy, Profesorze.

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Stara? Współczesna?  
Zabudowa Starego Miasta
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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
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EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 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 jedno-
osobowym);

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 gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym 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.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚPOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiiGW GW 
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJII 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
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Na alei Przyjaźni stanęła pierwsza „Ławeczka znanych Gliwiczan”. 
Jej patronem został Tadeusz Teodorowicz-Todorowski. 
Przy ławeczce spotkali się m.in.: 
rodzina Tadeusza Teodorowi-
cza-Todorowskiego, zastępczyni 
prezydenta Gliwic Aleksandra 
Wysocka i prorektor Politechniki 
Śląskiej prof. dr hab. inż. Bogu-
sław Łazarz.

Profesor Tadeusz Teodoro-
wicz-Todorowski (1907–2001) 
był architektem i wykładowcą 
akademickim. Współtworzył Wy-
dział Architektury Politechniki 
Śląskiej. Jego realizacje na stałe 

wpisały się w wizerunek Gliwic. 
Odpowiadał między innymi za 
odbudowę i przebudowę spalo-
nego hotelu Haus Oberschlesien 
– budynku, w którym obecnie 
mieści się Urząd Miejski w Gli-
wicach. Był także autorem pro-
jektu Wydziału Architektury przy  
ul. Akademickiej 7.

Podczas spotkania Małgorzata 
Bień z rodziny profesora wspo-
minała jego wszechstronność 
i otwartość na innych. – Jego 

życie zawodowe było bardzo 
bogate. Nawet po przejściu na 
emeryturę nieustannie tworzył 
– malował, pisał poezję i aktyw-
nie uczestniczył w życiu kultural-
nym – opowiadała.

Akcja „Ławeczka znanych Gliwi-
czan” jest wspólną inicjatywą 
Nowin Gliwickich, Miasta Gliwice 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Zie-
mi Gliwickiej. Mieszkańcy mogli 
w internetowym plebiscycie No-
win Gliwickich oddać swój głos na jednego z piętnastu znanych 

mieszkańców Gliwic, którzy mieli 
swój udział w kształtowaniu się 
dziedzictwa miasta i zapisali się 
w jego historii. Kandydatami były 
osobowości z różnych dziedzin 
i działające w różnych epokach 
– od XVII wieku do współcze-
sności. Gliwiczanie wybrali prof. 
Tadeusza Teodorowicza-Todo-
rowskiego.

–  Takie ławeczki mogą być ele-
mentem przestrzeni Gliwic, który 
nie tylko pozwoli upamiętnić waż-
ne dla miasta osoby, ale stanie się 
również miejscem, które będzie 
miało charakter edukacyjny i uła-
twi pogłębienie wiedzy o zasłu-

żonych Gliwiczanach –  mówiła 
Aleksandra Wysocka, zastępczy-
ni prezydenta Gliwic.

Ulokowanie ławeczki nie jest 
przypadkowe. Aleja Przyjaź-
ni, dawna Wildeklodnitz, jest 
popularną ścieżką spacerów 
przedwojennych i współczesnych 
mieszkańców Gliwic. To także 
miejsce, w którym odbywają się 
wydarzenia kulturalne i wystawy. 

Jak podkreślają organizatorzy, to 
pierwsza, ale nie ostatnia ławecz-
ka upamiętniająca znane postaci 
z Gliwic. 
 (ap)

Usiądźmy na ławeczce!  
Upamiętniono prof. Teodorowicza-Todorowskiego
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       To już lato…  
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WEST COAST  
NA SUMMER!
Weekend z Summer Areną już 
tradycyjnie zaczynamy w czwartek  
(14 lipca), ale tym razem zaserwuje-
my wam quizowanie, któremu do-
datkowego smaczku doda zupełnie 
nowa odsłona Arenowego menu. 
Spodziewajcie się wszystkiego naj-
pyszniejszego – przygotowaliśmy 
rewelacyjne quesadille w trzech od-
słonach, świetne burgery z szarpaną 
łopatką wieprzową i śląskie sznity dla 
fanów lokalnych przysmaków. Nowa 
karta jest znakomita, ale coś nam 
mówi, że najlepiej będzie, jeśli prze-
konacie się o tym na własnej skórze.

OKI I KUKON  
W MAŁEJ ARENIE
Przed nami pierwszy koncert 
z cyklu letniej sceny Summer – Oki 

i Kukon, naczelni rapowi wyjada-
cze, wystąpią w Małej Arenie już  
15 lipca o godz. 20.00 – takiego 
koncertu w Gliwicach jeszcze nie 
było. Jeśli nie macie biletów, zła-
piecie je na portalu Eventim. Młody 
Jeżyk i Kukonozaur to gwarancja 
niezapomnianych wrażeń, a obec-
ność fanów hip-hopu zarówno na 
koncercie, jak i na afterpaty, uwa-
żamy za obowiązkową. Afterparty 
zaczynamy o godz. 22.00, a wejście 
jest bezpłatne! 

SZYBKO I TANECZNIE
Panie, Panowie, oprócz koncerto-
wych doznań przygotowaliśmy dla 
was naprawdę nietuzinkowy plan 
na sobotę (16 lipca). O godz. 21.00 
na parkingu T3 odpalimy imprezę 
swingową – pin-up już niejedno-
krotnie podbił wasze serducha, 
a rock’n’rollowe klimaty to spraw-

dzony przepis na parkiet wypełnio-
ny po same brzegi. Nie przegapcie 
tego! Będą również atrakcje dla 
najmłodszych – wszystkie szkraby 
zapraszamy na hip-hopowe mi-
nidisco z KS 3arte Arena Gliwice 
o godz. 18.00. Od 17.00 dzieci będą 
miały również okazję spróbować 
swoich sił w futbolu amerykań-
skim. Niezmiennie zachęcamy do 
podjęcia skimboardowego wyzwa-
nia z Betonowej Dżungli. Fanów 
mniej wymagających aktywności 
zapraszamy na seans w kinie ple-
nerowym o godz. 21.30 na placu 
głównym. W ten weekend obejrzy-
my film, który podbije serca wszyst-
kich miłośników motoryzacji, dla 
których przygotowaliśmy kapitalną 
niespodziankę – zlot samochodo-
wy. Przygotujcie się na szybkie fury 
i naprawdę ostrą jazdę. Widzimy 
się na Summer Arenie!
 (ARENA GLIWICE)

Czy to lato będzie 
gorące? Z pewnością 
tak, zwłaszcza przy 
Arenie Gliwice. Po-
dobnie jak w ubie-
głym roku miejsce 
to stało się… areną 
imprez tak różnorod-
nych, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie. 
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Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, pomagają rannym w wypadkach, usuwają skutki podtopień i reagują na wiele 
innych zagrożeń. Zawsze chętni do udzielenia  wsparcia. Wolontariacko. Po pracy. Nic więc dziwnego, że cieszą się ogromnym 
zaufaniem społecznym. W Gliwicach jest ich ponad stu – to strażacy i strażaczki, którzy działają w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych w Bojkowie, Brzezince i Ostropie. Miasto każdego roku wspiera ich ważną misję.
W Gliwicach działa nie tylko 
Państwowa Straż Pożarna, która 
z ogromnym poświęceniem niesie 
pomoc w sytuacjach zagrożenia. 
Pomoc niosą także strażacy ochot-
nicy skupieni w Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych, funkcjonujących 
jako stowarzyszenia. Te gliwickie 
są włączone do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego.

– Ta misja jest trudna i niebez-
pieczna, wymaga zaangażowa-
nia, dyscypliny i poświęcenia. Tym 
bardziej podziękowania należą się 
strażakom, którzy po godzinach 
swojej pracy, kosztem własnego 
czasu wolnego, na ochotnika bio-

rą udział w często ryzykownych 
akcjach ratowniczych. Bardzo  
doceniamy zaangażowanie i ca-
łodobową gotowość strażaków do 
niesienia pomocy, systematycznie 
dofinansowujemy działalność 
OSP, przekazujemy wyposażenie 
i modernizujemy infrastrukturę, 
z której korzystają strażacy – 
mówi Adam Neumann, prezydent 
Gliwic.

W badaniach sprawdzających 
prestiż zawodów obdarzanych 
przez społeczeństwo najwięk-
szym zaufaniem, strażak od 
wielu lat znajduje się na pierw-
szym miejscu. 

Środki finansowe z miejskiego 
budżetu przeznaczane są m. in. 
na bieżące funkcjonowanie OSP 
oraz na zakup samochodów po-
żarniczych, sprzętu specjalistycz-
nego, wyposażenia ratowniczego, 
środków ochrony indywidualnej, 
umundurowania, remonty oraz 
modernizacje remiz strażackich. 

– Miasto Gliwice dobrze rozumie,
że bezpieczeństwo to sprawa nie-
zwykłej wagi i bardzo aktywnie,
w szerokim zakresie wspiera finan-
sowo działalność OSP. W tym roku, 
oprócz środków finansowych na
zapewnienie gotowości bojowej
(m.in. zakup umundurowania,
sprzętu, paliwa i części do samo-
chodów), dzięki pomocy Miasta
Gliwice kupiliśmy kompleksowy
zestaw do utrzymania umundu-
rowania bojowego. W planach
jest też zakup blaszanego garażu,
w którym będziemy mogli trzymać 
łódź wraz z przyczepką – mówi
Krzysztof Świątek, prezes OSP
w Gliwicach-Bojkowie.

W 2021 r. na dofinansowanie OSP 
Miasto Gliwice przekazało łącznie  
prawie 1,7 mln, a w bieżącym roku 
planuje wydać ponad 3 mln, w tym 
m.in. na budowę nowej remizy dla 
OSP w Gliwicach-Brzezince. 

Nowa remiza 
dla Brzezinki

Strażacy z OSP Brzezinka do 
tej pory mieli do dyspozycji 
tylko niewielki, własnoręcznie 
wybudowany garaż, w którym 
parkowały samochody gaśni-
cze. W trzecim kwartale 2023 
r. mają już korzystać z nowej
remizy strażackiej. Dwukon-
dygnacyjny budynek powstaje
przy ul. Zamojskiej. Będzie miał
powierzchnię niemal 662 m2,
zaplecze socjalno-biurowe
i sanitarno-kuchenne, salę ćwi-
czeń, pomieszczenia dla Klubu
Honorowych Dawców Krwi „Dar
Nadziei” działającego przy OSP
w Brzezince oraz dla Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej, szatnie, 
salę szkoleniową i konferencyj-
ną.

 Obiekt będzie pełnił funkcję bazy 
strażackiej, niewielkiego centrum 
edukacyjno-kulturalnego oraz ga-
rażu dla trzech wozów bojowych 
OSP Brzezinka i ufundowanej przez 
miasto przyczepy sprzętowej, wy-
posażonej w nowoczesne pompy 
i węże, służącej do usuwania skut-
ków powodzi i podtopień. Stary 
garaż będzie służył strażakom do 
prowadzenia ćwiczeń, wykony-
wania tzw. zapraw i jako magazyn 
sprzętowy. Powstanie też parking 
z miejscami postojowymi. Miasto 
przeznaczy na budowę nowej re-
mizy ponad 12 mln zł. W 2022 r. 
na ten cel zabezpieczono niemal 
2,6 mln zł, a w 2023 r. będzie to 
ponad 9,5 mln zł. Budowa już się 
rozpoczęła.

„Idziemy tam, gdzie inni iść 
nie mogą”

Ochotnicze Straże Pożarne działają 
w Gliwicach od ponad stu lat. Naj-
dłużej – nieprzerwanie od 1888 r. 
– działa OSP w Ostropie.

– Nasze działania to nie tylko akcje 
w Ostropie, ale także na terenie
całego miasta. Działamy  samo-
dzielnie i stanowimy wsparcie dla
Państwowej Straży Pożarnej. Kilka 
wyjazdów na akcje mieliśmy też
poza naszym terenem działania,
poza granice Gliwic, w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego – opowiada Karol
Magiera, prezes OSP Ostropa.

Również od 1888 r. działa OSP 
w Brzezince, ale z przerwą między 
1971 r. a 2013 r. – wówczas reak-
tywował ją obecny prezes Tomasz 
Włoczyk. Jednostka w Bojkowie jest 
najmłodsza – powstała w 1945 r. 

Każdego roku strażacy z OSP 
w Bojkowie, Brzezince i Ostropie 
uczestniczą w kilkuset akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, niosą 
pomoc w pożarach, wypadkach 
komunikacyjnych, podtopie-
niach budynków i posesji, usu-
wają skutki wichur czy gniazda 
owadów, np. szerszeni i os.

Liczba interwencji ochotniczych stra-
ży sukcesywnie wzrasta. W ubiegłym 
roku było ich w sumie 701. Koszt 
jednej akcji to ponad 2 tys. zł. 

– Każda akcja jest inna, ale w każ-
dej dajemy z siebie 100 procent.
Bywa, że z pozoru  błahe  wezwa-
nie może w sekundzie przerodzić
się w poważną akcję, w której
najwyższą wartość stanowi ludzkie 
życie – mówi Krzysztof Świątek.

(mf)

BEZPIECZEŃSTWO

Strażacy na ochotnika

OSP Bojków
Formacja liczy 30 członków zwyczajnych, z czego 25 jest przeszkolo-
nych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Bojków 
posiada dwa samochody bojowe, samochód ratowniczo-gaśniczy, 
kupiony m.in. dzięki wsparciu Miasta Gliwice. Jest też łódź mo-
torowa oraz dwa pojazdy bojowe (Volvo i Lublin). Tylko w 2021 

r. jednostka wzięła udział w 211 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

OSP Brzezinka
Formacja ma 50 członków, w tym 28 uprawnionych do działań 
ratowniczych. Ma do dyspozycji dwa ciężkie wozy ratowniczo-ga-
śnicze, w tym jeden kupiony dzięki wsparciu Miasta Gliwice oraz 
specjalistyczny sprzęt kupiony także m.in. ze środków budżetu 
miasta. Każdego dnia wyjeżdża na akcje średnio 2-3 razy. 

OSP Ostropa
Formacja liczy 27 członków czynnych, kilku wspierających i 10 człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na wyposażeniu ma dwa 
ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze Jelcz i Scania (zakup do-
finansowany m.in. ze środków Miasta Gliwice) i lekki samochód 
operacyjny Opel Astra. Od kilku lat nowy sprzęt pozyskiwany jest 
m.in. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób 
jednostka wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt do ratownictwa 
technicznego i wentylator oddymiający. Tylko w tym roku strażacy 
z OSP Ostropa interweniowali już ponad 170 razy, w ubiegłym – 230. 

Wsparcie dla zawodowców
Miasto Gliwice wspiera także działania Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej pomimo tego, że PSP jest finansowana przez państwo.  
W 2021 r. przekazano z miejskiego budżetu prawie 220 tys. zł na zadania 
KM PSP Gliwice, m.in. zakup sprzętu informatycznego i aktualizację 
projektu kolejnego etapu modernizacji wnętrza zabytkowego budynku 
Komendy. W 2022 r. miasto planuje wesprzeć jednostkę kwotą prawie 
1,5 mln zł, która przeznaczona ma zostać m.in. na zakup umunduro-
wania i wyposażenia (w tym samochodu dowodzenia i łączności).

– Bycie ochotniczym stra-
żakiem to pasja i wspa-
niała misja. Jedziemy na 
akcje nie dla honorów
czy nagród. To, że może-
my komuś pomóc i wi-
dzieć, jak wielkie miało
to dla niego znaczenie,
to najlepsza nagroda
za każdą pomoc. Służba 
ludziom sprawia nam
ogromną satysfakcję –
mówi Tomasz Włoczyk,
prezes OSP Brzezinka. 

Tak ma wyglądać nowa 
remiza OSP Brzezinka
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KOMUNIKATY/SESJA RADY MIASTA

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opra-

cowania projektu Strategii 
rozwoju miasta Gliwice 

do roku 2040 „Gliwice 2040” i przeprowadzeniu 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
Na podst. art. 39 i art. 47 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 (DzU z 2008 r., 
nr 199, poz. 1227),

o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii roz-
woju 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, priorytety, cele strategiczne, cele operacyjne 
i kierunki działań, model struktury funkcjonalno-prze-
strzennej oraz system realizacji strategii.
W wersji elektronicznej z ww. dokumentem można zapoznać się na 
Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl,  
natomiast wersja papierowa jest dostępna w następujących punk-
tach, 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 doku-
mentu na formularzu konsultacyjnym, który jest dostępny w wersji 
elektronicznej na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyra-
zem.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 do 25 lipca br. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach, w Biurze Rozwoju Miasta, codziennie z wyjątkiem sobót, 
niedziel i dni świątecznych pod numerem telefonu 32/338-65-50.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 14 lipca 2022 r. o godz. 15.00 w sali obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 9 czerwca 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 823).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2022 
rok (druk nr 824).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia jednostek budże-
towych, które gromadzą na wydzielonym 
rachunku dochody, źródeł tych dochodów, 
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporzą-
dzania planu finansowego, dokonywania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 
(druk nr 817).

9. Projekt uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk 
nr 807).

10. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
ulicom zlokalizowanym na terenie miasta 
Gliwice (druki nr 813, 814, 815). 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 
skwerowi zlokalizowanemu na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 816).

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego rejon 
składowiska odpadów (druk nr 818).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż za cenę obniżoną na rzecz 
Skarbu Państwa – Komendy Miejskiej Po-
licji w Gliwicach nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Gliwice, położonych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich, 
oznaczonych jako działka nr 405 i działka 
nr 408, w obrębie Łabędy (druk nr 829).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości obejmu-
jących niezabudowane działki nr 790/2 
i 792/20, obręb Brzezinka, położonych przy 
ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących 
własność Miasta Gliwice (druk nr 808).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie części nieruchomości 
obejmującej działkę nr 1068/6, obręb 
Szobiszowice, położoną przy ul. Polnej 
w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta 
Gliwice (druk nr 809).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie kompleksu nieruchomo-
ści obejmującego działkę nr 1073/2, obręb 
Trynek, działkę nr 1077/2, obręb Trynek, 
położonego przy ul. Toruńskiej w Gli-
wicach, stanowiącego własność Miasta 
Gliwice (druk nr 810).

17. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytko-
wych i garaży (druk nr 811).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż lokalu użytkowego nr I przy 
ul. Kaczyniec 30 w Gliwicach (druk nr 812).

19. Projekt uchwały w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej na realizację projektu 
pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – 
wymiana indywidualnych źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020, działanie 4.6: Czyste 
powietrze, poddziałanie 4.6.1: Czyste po-
wietrze – konkurs (druk nr 826).

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Gliwic przez inne 
niż Miasto Gliwice osoby prawne i osoby 
fizyczne, a także trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystania (druk nr 805).

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z  
14 czerwca 2018 r. w sprawie tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 
nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, 
pedagogów, logopedów, doradców zawo-
dowych oraz terapeutów pedagogicznych 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych 
w poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych (druk nr 819).

22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na 
rok szkolny 2022/2023 (druk nr 822).

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany regu-
laminu przyznawania nagród Prezydenta 

Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury (druk nr 821).

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia o pod-
jęcie działań zmierzających do poprawy 
funkcjonowania i kondycji finansowej 
Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach  
Sp. z o.o. (druk nr 825).

25. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
miasta Gliwice (druk nr 806).

26. Projekt uchwały w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych z mieszkańca-
mi, dotyczącymi wyboru metody nalicza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (druk nr 828).

27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania diet radnym oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych 
(druk nr 820).

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działania Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
(druk nr 827).

29. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

30. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Czy wiesz, że posiadając profil zaufa-
ny, bez konieczności przychodzenia 
do urzędu, możesz zgłosić urodzenie 
dziecka?
Zgłoszenia urodzenia dziecka do Urzędu Stanu Cy-
wilnego 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 po-
twierdzić twoją tożsamość.

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

UWAGA NA OSZUSTÓW!
W związku ze zgłoszoną do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach próbą podszycia się nieznanej osoby pod urzędnika ma-
gistrackiego, chcącego przeprowadzić w jednym z gliwickich miesz-
kań „kontrolę wpisu do CEEB z urzędu”, informujemy, że ani Urząd 
Miejski, ani Straż Miejska nie prowadzą w Gliwicach jakichkolwiek 
kontroli związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków 
(CEEB)! Zalecamy szczególną ostrożność w tego typu sytuacjach oso-
bom starszym, samotnym i niepełnosprawnym oraz natychmiastowe 
zawiadamianie o takich zdarzeniach funkcjonariuszy Policji.

Przypominamy zarazem, że Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego, odpowie-
dzialny za tworzenie bazy CEEB, wysto-
sował niedawno specjalny komunikat, 
w którym czytamy:

„Minął ustawowy termin – 30 czerw-
ca 2022 r. – do którego właściciele 
i zarządcy budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych składali deklaracje 
o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek 

roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, 
nie martw się tym – w dalszym cią-
gu  deklarację możesz złożyć w syste-
mie na stronie ceeb.gov.pl albo prze-
kazać ją do swojego urzędu gminy tak 
jak dotychczas. Brak wypełnienia tego 
obowiązku ustawowego nie spowodu-
je automatycznego nałożenia kary na 
tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem 
nie czekaj dłużej i złóż szybko deklarację 
do CEEB”. (kik)

W piątek, 15 lipca, Urząd Miejski będzie czynny 
do godz. 16.00, nie jak zazwyczaj do godz. 15.00. 
Natomiast godziny urzędowania Terenowego Punktu 
Paszportowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w tym dniu pozostają bez zmian – obsługa 
klientów będzie odbywała się w godz. od 8.00 do 15.00.

15 lipca Urząd  
Miejski czynny dłużej

http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://gliwice.eu
http://www.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
http://ceeb.gov.pl
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OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 
regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. 

w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych”,  
nr sprawy PKM/TR/PP/08/2022, pn.:

Opracowanie projektu budowlanego instalacji 
elektrycznej podłączenia czterech ładowarek 
elektrycznych o mocy 80 kW do ładowania 

autobusów elektrycznych na terenie PKM Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 21 lipca 2022 r. do godz. 10.00.

Tryb otwarcia ofert: platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.

Pełna treść dostępna na www.pkm-gliwice.com.pl

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

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

procedur określonych Regulaminem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

„Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania 
remontów oraz usuwania awarii urządzeń 

kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych 
oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także 

robót odtworzeniowych nawierzchni wraz 
z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu 
pierwotnego po wykonanych robotach, na terenie 

działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na 
terenie administracyjnym gminy Gliwice, Pyskowice, 

Sośnicowice” – znak sprawy PO/14/2022.
Termin składania ofert: 15 lipca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00

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

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 5 zadań inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 18 lipca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2022 r. o godz. 11.01

Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku  
przy ul. Bankowej 12 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 21 lipca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2022 r. o godz. 11.01

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 Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/300/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/349/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/355/2022 do 18 sierpnia 2022 r.,
• nr ZGM/356-357/2022 do 18 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/358/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/359/2022 do 18 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/360/2022 do 19 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/362/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/363/2022 do 14 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/364/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/369–371/2022 do 14 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/372/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/375/2022 do 14 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/381/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/383/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/385/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/386/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/387–388/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/391–392/2022 do 18 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/394/2022 do 18 lipca 2022 r.
2. Lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży:
• nr ZGM/354/2022 do 13 lipca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
3. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu:
• nr ZGM/348/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/352/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/367/2022 do 14 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/368/2022 do 13 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/382/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/389/2022 do 14 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/395/2022 do 18 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/397/2022 do 18 lipca 2022 r.,
• nr ZGM/398/2022 do 18 lipca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-
-przetargu/
4. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
gruntu niezbędnego do korzystania z garażu z jednoczesnym 
potrąceniem od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/390/2021 do 13 lipca 2022 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
5. Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie 
art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
• nr ZGM/285/2022 do 12 lipca 2022 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Płowiec-
kiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gli-
wice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone 
do użyczenia, stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/25/2022 do 26 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/26/2022 do 26 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/27/2022 do 26 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/30/2022 do 29 lipca 2022 r.,
• nr ZDM/31/2022 do 29 lipca 2022 r.

NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM 
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1066,  

OBRĘB NOWE MIASTO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg ograniczony do osób bądź ich następców prawnych,  
którzy bez winy umyślnej dokonali zabudowy gruntu gminnego.

Lp. Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha] Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]

1.
Nieruchomość położona na zach. od centrum miasta, 
w odległości ok. 2 km od Rynku. Sąsiedztwo stanowią: 
zabudowa mieszkaniowa, drobne punkty handlowo-usługowe, 
park. Skomunikowanie działki odbywa się poprzez działkę nr 
1065 (nie stanowi własności Miasta Gliwice) do drogi publicznej 
ul. Norwida zjazdem istniejącym.  
Nieruchomość stanowi teren w kształcie wąskim i wydłużonym. 
W pobliżu działki przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 
telekomunikacyjna,  elektroenergetyczna, gazowa.  
Działka zabudowana jest częścią budynku garażowego, 
parterowego, niepodpiwniczonego o powierzchni 16,25 m2 

(całkowita pow. 39,00 m2), który nie stanowi własności Miasta 
Gliwice i nie jest przedmiotem sprzedaży. 
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Działka nr 1066, 
obręb Nowe Miasto, 

KW nr  
GL1G/00032572/0

Pow. gruntu: 
0,0128 ha, 

użytek: 

B – tereny 
mieszkaniowe. 

Działka nr 1066, obręb Nowe Miasto, zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 18 
marca 2006 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście 
miasta, tzw. centralne tereny miasta. Plan uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
● 34 MW –  opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy. 
Dla ww. terenów  obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych 
hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących znaczne 
zwiększenie ruchu samochodowego, 

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),  
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy, zieleń i ogrody przydomowe.

Ponadto przedmiotowa działka  znajduje się w granicach:
● złoża węgla kamiennego „Gliwice”,
● Strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

37 800,00 zł
brutto

cena nieruchomości 
jest opodatkowana 

23% podatkiem 
VAT zgodnie z 

ustawą z  11 marca 
2004 r. o podatku 

od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. 

zm.).

Minimalne 
postąpienie: 

 380,00 zł

3800,00 zł

Przetarg rozpocznie się 16 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
Wadium należy wnieść do 9 sierpnia 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 15 września 2022 r. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerem tel. 32/338-64-22. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości  
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 
ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości  

opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, 
obręb Bojkowskie Pola, w rejonie ul. Toruńskiej, obejmująca:
1) całą działkę nr 18/4 o powierzchni 0,2718 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 

nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych,

2) całą działkę nr 18/5 o powierzchni 0,2342 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00127585/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych,

3) część o powierzchni ok. 0,2073 ha z działki nr 18/6 o powierzchni 0,2442 ha, 
ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127530/7 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,

4) część o powierzchni ok. 0,2203 ha z działki nr 18/7 o powierzchni 0,2819 ha, 
ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127586/4 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,

5) część o powierzchni ok. 0,2419 ha z działki nr 18/8 o powierzchni 0,2805 ha, 
ujawnionej w księdze wieczystej nr GL1G/00127587/1 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,

6) całą działkę nr 18/9 o powierzchni 0,2330 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych,

7) całą działkę nr 18/10 o powierzchni 0,0492 ha, ujawnioną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00021053/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych,

tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,4577 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczo-
ści Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
przysługuje prawo własności nieruchomości na 
podstawie określonej w księgach wieczystych. 
Prawo własności nieruchomości na rzecz spółki 
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Ryn-
kowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach 
wieczystych zostało ujawnione.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ogra-
niczonymi prawami rzeczowymi ani żadnymi in-
nymi prawami lub roszczeniami osób trzecich,  
z wyjątkiem ujawnionych w księgach wieczystych 
oraz opisanych poniżej.
Służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej 
nr GL1G/00021053/6 nie jest wykonywana po 
działkach nr 18/4, 18/9 i 18/10.
Roszczenie wpisane w działach III ww. ksiąg 
wieczystych o zawarcie przyrzeczonej umowy 
sprzedaży nieruchomości objętych tymi księ-
gami wieczystymi na rzecz spółki Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach jest bezprzedmiotowe, 
ponieważ Górnośląska Agencja Przedsiębior-
czości i Rozwoju Sp. z o.o. to poprzednia nazwa 
spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o.
Część działki nr 18/9 jest przedmiotem umowy naj-
mu terenu zawartej na czas nieokreślony. Ponadto 
z działki nr 18/4, 18/9 i 18/10 korzysta 5 (pięć) 
podmiotów w zakresie miejsc na placu targowym.
Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność 
lotniczą.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości wynosi: 250,00 zł 
netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 
i zero groszy), tj. 307,50 zł brutto (słownie: trzysta 
siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości, 
tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 1,4577 ha, 
wynosi: ok. 3 644 250,00 zł (słownie: trzy milio-
ny sześćset czterdzieści cztery tysiące dwieście 
pięćdziesiąt złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nierucho-
mości, tj. obszaru o łącznej powierzchni ok. 
1,4577 ha, wraz z 23% podatkiem VAT wynosi: 
4 482 427,50 zł (słownie: cztery miliony czterysta 
osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia 
siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Ostateczna cena sprzedaży całej nierucho-
mości zostanie ustalona na podstawie ceny  

1 (jednego) metra kwadratowego nieruchomości 
wylicytowanej w ramach niniejszego przetargu 
oraz powierzchni nieruchomości wynikającej 
z prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział 
działek wchodzących w skład nieruchomości.
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej 
wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej  
1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie 
cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. 
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych i zero groszy), płatnego na rachunek ban-
kowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 
numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, 
w terminie do 20 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie 
się 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincen-
tego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie 
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (da-
lej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie, w siedzibie organizatora 
przetargu, pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, do 
21 lipca 2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, któ-
rą organizator przetargu udostępnia zaintereso-
wanym w formie elektronicznej, po uprzedniej 
prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl,  
w terminie od 11 lipca 2022 r., godz. 8.00 do  
20 lipca 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od 
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej 
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości, wpła-
cone wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Ryn-
kowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega 
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej

pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu 
działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizuje w roku 
2022 projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 2022 r.”
Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na komplek-
sowe termomodernizacje oraz zmiany systemów ogrzewania.

http://www.pec.gliwice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:gapr%40gapr.pl?subject=
http://gapr.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta 
Gliwice, przy granicy z miastem Zabrze, w odległości ok. 5 km od centrum Gliwic, 
przy autostradzie A1 i A4, w pobliżu drogi krajowej nr 44. Sąsiedztwo nieruchomości 
stanowi Centrum Handlowe „Europa Centralna” oraz tereny przemysłowe. Granice 
nieruchomości tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
Teren stanowi zieleń niezagospodarowana, jest częściowo zadrzewiony. W północnej 
części nieruchomości biegnie droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.
Skomunikowanie nieruchomości winno odbywać się poprzez istniejący układ drogowy 
obsługujący centrum handlowe „Europa Centralna”. Dojazd możliwy jest przez  
ul. Pszczyńską w kierunku południowym, poprzez działki nr 473, 474, obręb Nowe 
Gliwice oraz 540/1, obręb Ligota Zabrska, które pozostają w trwałym zarządzie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz działki nr 182/2 i 184/38 (powiat 
gliwicki, gmina Gierałtowice, obręb Przyszowice).
Obciążenia nieruchomości:
● nieograniczona w czasie służebność drogi (przechodu i przejazdu) na działkach nr 

537/1, 537/2, 538/1, 538/2;
● nieograniczona w czasie służebność gruntowa na dz. 538/2 – przepompownia 

i separator kanalizacji deszczowej. 
Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4 w dziale 
III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie https://ekw.ms.gov.pl.

Działka nr 537/1
Użytek: Bp

Działka nr 537/2
Użytek: Bp

Działka nr 537/3
Użytek: Bp

Działka nr 538/1
Użytek: Bp

Działka nr 538/2
Użytek: Bp

Działka nr 538/3
Użytek: Bp

obręb Ligota Zabrska,
KW nr GL1G/00038761/4

0,0569 ha

0,9519 ha

0,0431 ha

0,0758 ha

1,1070 ha

0,0412 ha

Łącznie: 
2,2759 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej 
stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła „Gliwice-
Sośnica” (uchwała IX/114/2011 z 2 czerwca 2011 r.) 
nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
● 01UCP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, 
w tym rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz 
obiektów produkcyjnych i magazynów.
Zgodnie z ww. planem, przedmiotowe działki 
znajdują się w granicach terenu górniczego „Sośnica 
III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli 
kamiennych oraz metanu.
Ponadto przedmiotowy teren zlokalizowany jest 
w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, na 
terenie przeznaczonym pod inwestycje, poza terenem 
korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami 
zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.

16 000 000,00 zł

Cena 
nieruchomości 
zawiera 23% 
podatku VAT, 

zgodnie z ustawą 
z 11 marca  

2004 r. o podatku 
od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 

poz. 931  
z późn. zm.).

1 600 000,00 zł

Przetarg rozpocznie się 12 września 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 22 marca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 5 września 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto informacja o przetargu została zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, w południowej części 
miasta, w odległości ok. 6 km od centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. Nieruchomość w kształcie 
nieregularnym. Teren płaski, nieogrodzony, stanowiący podwórze o nawierzchni gruntowej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy, biegnąca wzdłuż granicy działki od strony ul. Knurowskiej, 
ogranicza możliwość zabudowy. 
Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia.
Przez działkę przebiega również sieć: wodociągowa, gazowa, teletechniczna. W zasięgu działki 
znajduje się sieć kanalizacyjna.
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (klasa RIIIa).
Skomunikowanie działki nr 263/2, obręb Bojków, winno odbywać się włączeniem nowym zjazdem 
do drogi publicznej ul. Knurowskiej, poprzez gminną działkę nr 263/1, w miejscu zapewniającym 
wymagane przepisami warunki widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę publiczną 
(warunek konieczny). Potencjalny zjazd winien zostać usytuowany jako maksymalnie oddalony 
w kierunku północno-zachodnim (przy tablicy drogowskazowej).
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. 
Pełna treści służebności zapisana w KW nr GL1G/00036903/8 w dziale III – elektroniczny dostęp 
na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.

Działka nr 263/2

Użytek: RIIIa – 
grunty orne.

obręb Bojków,
KW nr 

GL1G/00036903/8

0,0772 ha
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4, 
stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr 
XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.) działka znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem:
● C1.1.1/MN3, co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej.
Działka jest zlokalizowana w granicach Gliwickiego 
Obszaru Gospodarczego, poza terenem korytarzy 
komunikacyjnych GOG oraz poza terenami 
zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Zagospodarowanie działki jako samodzielnej 
działki budowlanej jest możliwe wyłącznie w części 
południowo-wschodniej, lecz ograniczone ze względu 
na kształt działki, przebieg nieprzekraczalnej linii 
zabudowy oraz częściowe położenie w strefie obsługi 
technicznej związanej z przebiegiem linii energetycznej.

120 000,00 zł

Cena nieruchomości 
zawiera 23% 
podatku VAT, 

zgodnie z ustawą  
z 11 marca  

2004 r. o podatku 
od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 

poz. 931  
z późn. zm.).

12 000,00 zł

Przetarg rozpocznie się 17 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 1 marca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 25 kwietnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. III ustny przetarg nieograniczony odbył się 
20 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 10 sierpnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto informacja o przetargu zostaje zamieszczona w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00; 
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 1697, OBRĘB NOWE MIASTO,  

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg ograniczony do działek nr 566, 567, 568, obręb Nowe Miasto,  
na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha] Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]

1.
Nieruchomość położona w centralnej części miasta, 
w odległości ok. 1,5 km od Rynku, w dalszej odległości 
od głównych dróg. Sąsiedztwo stanowią: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna 
oraz drobne punkty handlowo-usługowe. Działka 
w większości porośnięta zielenią nieuporządkowaną 
wysoką i niską, zabudowana fragmentem budynku 
mieszkalnego oraz, w niewielkiej części od ul. Owsianej, 
pokryta kostką brukową. Granice działki tworzą kształt 
nieregularny, znacznie wydłużony. 
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi 
publicznej. Działka ma dostęp do następujących sieci 
uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które 
mogą być zlokalizowane na przedmiotowej działce 
odpowiada za nie przyszły nabywca. Dział III i IV wolne 
od wpisów. Działka objęta umową dzierżawy  
nr GN.6845.1.111.2020/MCI, obowiązującą do  
31 października 2024 r.

Działka nr 1697, 
obręb Nowe Miasto, 

KW nr 
GL1G/00036863/5.

Pow. gruntu: 
0,0085 ha, 

użytek: 
dr – drogi.

Działka nr 1697, obręb Nowe Miasto, zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 18 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny 
miasta, uchwalonego przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14  
z 15 lutego 2006 r., poz. 481, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
● 5 MN – opisanym jako: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy. Dla ww. 
terenów obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących znaczące zwiększenie ruchu 
samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Ponadto działka nr 1697 znajduje się w granicach:
● strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
● obszaru rewitalizacji (obszar ten nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgodnie 

z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.),
● złoża węgla kamiennego „Gliwice”.

23 300,00 zł
brutto

cena nieruchomości 
jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT 

zgodnie z ustawą 
z 11 marca  

2004 r. o podatku 
od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 

poz. 931  
z późn. zm.).

Minimalne 
postąpienie: 

240,00 zł

2400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 18 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
Wadium należy wnieść do 11 sierpnia 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 10 września 2022 r. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerem tel. 32/338-64-22. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

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

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

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 usytuowane-
go w budynku przy al. KORFANTEGO 6

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 263,09 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – 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 sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 346,76 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 8 pomieszczeń, 3 korytarze, 
hall, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyń-
ska 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 sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 23,72 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – 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 sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 42,29 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – 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 lo-

kalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego 
w budynku przy ul. GIERYMSKIEGO 58

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 36,79 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 290 
o powierzchni 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 odda-
niem działki w użytkowanie wieczyste na 99 lat
POWIERZCHNIA GARAŻU: 13,93 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – 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

1 sierpnia 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny prze-
targ nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ 1A

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 46,65 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka z WC
KONDYGNACJA: I piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 278 
o powierzchni 161 m2, obręb Centrum, KW 
GL1G/00026276/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
185 400,00 zł
WADIUM: 18 600,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny prze-

targ nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 6 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. św. BRONISŁAWY 3

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki

POWIERZCHNIA LOKALU: 40,44 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, spiżarka, przedpokój 
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 589 
o powierzchni 155 m2, obręb Zatorze, KW 
GL1G/00021388/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
159 100,00 zł
WADIUM: 16 000,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny prze-

targ nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 3 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. DASZYŃSKIEGO 15A

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 22,59 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, spiżarnia
KONDYGNACJA: I piętro

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 272 
o powierzchni 206 m2, obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00026098/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
98 000,00 zł
WADIUM: 9800,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 11.15 rozpocznie się V ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr I usytuowanego 
w budynku przy ul. DZIEWANNY 3A

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 19,59 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak 
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dziewanny 3 – 
3A, działka nr 11 o powierzchni 379 m2, obręb 
Zatorze, KW GL1G/00014168/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
32 800,00 zł
WADIUM: 3300,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• działka nr 539/3, obręb Szobi-

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

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

• działka nr 541, obręb Szobiszowi-
ce, poł. przy ul. Myśliwskiej w Gli-
wicach, 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 Gospo-
darki Nieruchomościami 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, zabudowa-
ną budynkami położonymi 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 Gospo-
darki Nieruchomościami 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. DzU  
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. gruntu 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 Gospo-
darki Nieruchomościami 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 towa-
rów 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 Żer-

niki, 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 Gospo-
darki Nieruchomościami 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 Gospo- 
darki Nieruchomościami 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 przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

22 sierpnia 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu 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 2b usytuowane-
go w budynku przy ul. SOPOCKIEJ 6

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z od-
daniem działki w użytkowanie wieczyste do 
25 lipca 2102 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 73,75 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak 
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka, 
2 łazienki, korytarz
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6, 
działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb 
Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
188 700,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytko-
wanie gruntu netto + 23% VAT: 16 005,50 zł  
+ 3681,27 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie grun-
tu brutto: 19 686,77 zł
WADIUM: 18 900,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się II ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr 2c usytuowane-
go w budynku przy ul. SOPOCKIEJ 6

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z od-
daniem działki w użytkowanie wieczyste do 
25 lipca 2102 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 49,30 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak 

SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6, 
działka nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb 
Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
127 000,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytko-
wanie gruntu netto + 23% VAT: 10 454,50 zł  
+ 2404,54 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie grun-
tu brutto: 12 859,04 zł
WADIUM: 12 700,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowa-
nego w budynku przy ul. ZWYCIĘ-
STWA 27

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 86,97 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, WC, po-
mieszczenie pomocnicze, przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 122 
i 123 o łącznej powierzchni 631 m2, obręb 
Stare Miasto, KW GL1G/00032786/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
294 300,00 zł
WADIUM: 29 500,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowa-
nego w budynku przy ul. LUTYCKIEJ 3

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 35,76 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 354 
o powierzchni 182 m2, obręb Politechnika, 
KW GL1G/00026278/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
164 000,00 zł
WADIUM: 16 400,00 zł
----------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr 9 usytuowanego 
w budynku przy ul. JAGIELLONKI 60

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 31,45 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – piwnica: 2,68 m2, komórka: 
2,79 m2

SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
11 o powierzchni 1599 m2, obręb Łabędy,  
KW GL1G/00039498/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
54 100,00 zł
WADIUM: 5500,00 zł

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 Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 128/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 131/2022 do 15 lipca 2022 r.,

• wykaz nr 133/2022 do 15 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 134/2022 do 15 lipca 2022 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 124/2022 do 15 lipca 2022 r., • wykaz nr 127/2022 do 15 lipca 2022 r.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 125/2022 do 21 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 126/2022 do 21 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 132/2022 do 25 lipca 2022 r.
• wykaz nr 139/2022 do 26 lipca 2022 r.,

• wykaz nr 140/2022 do 26 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 141/2022 do 26 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 142/2022 do 26 lipca 2022 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 97/2022 do 28 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 135/2022 do 28 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 136/2022 do 28 lipca 2022 r.,

• wykaz nr 137/2022 do 28 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 138/2022 do 28 lipca 2022 r.,
• wykaz nr 143/2022 do 28 lipca 2022 r.

https://zgm-gliwice.pl/
mailto:bip.gliwice.eu?subject=
mailto:www.zgm-gliwice.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
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