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AKTUALNOŚCI

O godzinie „W” zawyją syreny
W poniedziałek 1 sierpnia odbędzie się wojewódzki test syren
alarmowych. Początek planowany jest na godz. 17.00 – w hołdzie bohaterom powstania warszawskiego.
a Warszawa, po kapitulacji, została
doszczętnie zniszczona przez Niemców.
Krzyk walczącej i krwawiącej stolicy Polski
niósł się na cały świat, a pamięć o tym
zrywie towarzyszyła pokoleniom rodaków
żyjących w Polsce pod polityczną dominacją ZSRR do 1989 roku. Warto o tym
pamiętać, gdy 1 sierpnia o godz. 17.00
w Gliwicach i innych miejscach będą słyszalne syreny alarmowe. Podczas testu
sprawności emitowany będzie dźwięk
ciągły, trwający trzy minuty (oznaczający
odwołanie alarmu).
(mm)

fot. J. Tomaszewski

Właśnie o tej godzinie, zwanej godziną „W”, rozpoczęło się w 1944 roku
powstanie warszawskie w ramach
akcji „Burza” – zbrojne wystąpienie
zorganizowane przez Armię Krajową
przeciwko okupującym Warszawę
wojskom III Rzeszy. Dowódca AK, gen.
Tadeusz Komorowski „Bór”, wydał
rozkaz do walki, by wyzwolić stolicę
przed wkroczeniem do niej Armii
Czerwonej. To się nie udało – według
szacunków historyków dwumiesięczny
bój pozbawił życia 200 tysięcy ludzi,

Młodzi powstańcy
warszawscy, 1944 rok

Łapmy deszczówkę! Nawet 4 tys. zł wsparcia
Wystartowała 2. edycja gliwickiego programu promującego małą retencję „Mój deszcz”. Podobnie jak przed
rokiem można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych
i naziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych
przy swoim domu. Nowością jest dotacja do 500 zł za wykonanie takich zbiorników na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych – na działce zabudowanej altaną. Miasto ma do rozdysponowania pół miliona złotych.
Warto trzymać rękę na pulsie – wnioski będą przyjmowane tylko do 12 sierpnia!
Korzyści z łapania deszczówki powinny
przekonać każdego. To – przypomnijmy –
utrzymanie naturalnego poziomu zasobów
wód gruntowych w naszym otoczeniu,
poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej
do podlewania i celów gospodarczych.
Z takiego założenia wyszły władze Gliwic,
przygotowując dla mieszkańców program
dotacyjny wpisujący się w globalny trend
walki ze zmianami klimatycznymi i w założenia Planu Adaptacji Miasta Gliwice do
zmian klimatu.

Elektrośmieci
będzie można
oddać:
w sobotę, 30 lipca

 godz. 10.00–12.00 –
WÓJTOWA WIEŚ,
ul. Głowackiego
(przy kościele)
 godz. 12.30–14.30 –
ZATORZE, ul. Okrzei
(parking przy GCE)

w sobotę, 6 sierpnia

 godz. 10.00–12.00 –
SIKORNIK, ul. Pliszki
(parking przy kościele)
 godz. 12.30–14.30 –
STARE GLIWICE,
ul. Szafirowa (parking)

Kto może się starać
o dotację?
Mieszkańcy, działkowcy z rodzinnych
ogrodów działkowych, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prawne niedziałające
w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem
jednostek sektora finansów publicznych
będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi).

Na co?
Na pokrycie maksimum 85% kosztów
poniesionych na zakup, wykonanie
i montaż elementów zbiornika podziemnego lub naziemnego o pojemności do 10 m3 (również dekoracyjnego).
W przypadku wykonania zbiornika podziemnego z przelewem do odbiorników
kanalizacji deszczowej lub kanalizacji
ogólnospławnej konieczne są warunki
uzyskane od gestora sieci, a do rowu,
potoku czy rzeki – uzyskanie zgody
wodnoprawnej na podstawie przepisów
ustawy Prawo wodne.
Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach
lub w gruncie, studni chłonnej, a także na
dostosowanie nieczynnych zbiorników
podziemnych (szamb) do gromadzenia
wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania
w trakcie trwania programu.

Ile można zyskać?
Maksymalnie 4 tys. zł jednorazowego
wsparcia w przypadku mieszkańców,

wspólnot mieszkaniowych i osób
prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz maksymalnie 500 zł
w przypadku działkowców z rodzinnych
ogrodów działkowych.
UWAGA! Obowiązuje zakaz podwójnego
finansowania – dotacja nie może pokrywać
wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł!

Jak składać wniosek?
W formie papierowej – osobiście w Biurze
Obsługi Interesantów UM (Biuro Podawcze, parter gmachu przy ul. Zwycięstwa
21) lub w sekretariacie Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa
21, III piętro, pokój 303) bądź wysyłając
pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM.
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W formie elektronicznej – wysyłając skan
wypełnionego i podpisanego wniosku wraz
z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl
(wnioski o udzielenie dotacji znajdują się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w Wirtualnym Biurze
Obsługi w dziale Formularze do pobrania).

Do kiedy złożyć wniosek?
Do 12 sierpnia do godz. 15.00.

Kiedy spodziewać się
pieniędzy?

Dotacja będzie wypłacana przez miasto
po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.

Szersze informacje:

Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-14.
(kik)

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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Z MIASTA

Dawna szkoła muzyczna
przyszłą siedzibą Centrum 3.0

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za około dwa lata Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zacznie
działać w nowym miejscu. Decyzją władz miasta siedzibą GODS staną się bowiem dotychczasowe budynki Państwowej
Szkoły Muzycznej przy ul. Siemińskiego. Ich wnętrza czeka jeszcze konieczna przebudowa. Muszą być w pełni przyjazne
osobom z niepełnosprawnościami i dostosowane do wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej. Centrum 3.0
dysponuje już projektem zmian i właśnie ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Projekt przebudowy
został opracowany
z poszanowaniem
dotychczasowej roli
i charakterystycznego
wyglądu budynków
przy ul. Siemińskiego.
Ich bryły zostaną zachowane niemal bez
widocznych zmian.
Aby uzyskać więcej przestrzeni
i stworzyć miejsca pracy na drugim piętrze obecnego głównego
budynku szkolnego, zaplanowano
jednak wymianę dachu i jego
podniesienie o pół kondygnacji.
Przewidziano też montaż paneli
fotowoltaicznych, co wizualnie
nie zaszkodzi obiektowi, a za-

wizualizacje: Biuro Usług Architektonicznych PROFIL

Wstęp do prac projektowych stanowiły spotkania z odbiorcami
działań Centrum 3.0, zorganizowane przez Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych. – Miały
charakter otwarty. Wzięli w nich
udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorów, Gliwickiej Rady Rowerowej,
osoby z niepełnosprawnościami.
Spotkania pomogli zorganizować
– jako wolontariusze – architekci
z jednej z gliwickich firm projektowych – relacjonuje Marta
Kryś, dyrektor miejskiej jednostki
Centrum 3.0 – GODS. – Dopiero
po odbyciu spotkań, w drodze
przetargu został wyłoniony
projektant – chorzowskie Biuro
Usług Architektonicznych PROFIL,
któremu przedstawiono wypracowane pomysły i postulaty.
W swoich pracach musiało ono
także uwzględnić uwagi miejskiego konserwatora zabytków.
Etap projektowy został zakończony w tym roku uzyskaniem
pozwolenia na budowę – mówi
Marta Kryś.

pewni mu dodatkową „zieloną”
energię. Drugą znaczącą zmianą
ma być dostosowanie budynku
do potrzeb osób z problemami
w poruszaniu się poprzez dostawienie do niego szybu windy od
strony placu postojowego oraz
zainstalowanie przy wejściu
podnośnika wózków inwalidzkich
(podobne rozwiązanie zaplanowano również w budynku pomocniczym z charakterystycznym
murem pruskim). Uwzględniono
także zmianę systemu ogrzewania – z olejowego na miejską
sieć ciepłowniczą. W efekcie

budynki po Państwowej Szkole Muzycznej będą przyjazne
ekologicznie, w pełni dostępne
architektonicznie i dostosowane
do wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej pod
względem ergonomii wykorzystania powierzchni.
– Budynek główny i pomocniczy
mają łącznie około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
Znajdują się tam pomieszczenia
o zróżnicowanych wymiarach
i funkcjach. To doskonałe warunki
dla Centrum 3.0, które wspierając

organizacje pozarządowe, chce
oferować im różnorodną przestrzeń
– zarówno małą, na kilkuosobowe
zebrania, jak i dużą, niezbędną do
realizacji przedsięwzięć kulturalnych bądź konferencji. Adaptacja
budynków pozwoli nam na stworzenie nowoczesnego, odpowiednio wyposażonego i przyjaznego
dla osób z niepełnosprawnościami
miejsca dedykowanego NGO,
wolontariuszom oraz dojrzałym
gliwiczanom, z myślą o których
nasze Centrum prowadzi Strefę
Seniora i wspiera organizacyjnie
Radę Seniorów Miasta Gliwice –
zwraca uwagę Marta Kryś.

lanych na rynku oraz sytuacją ekonomiczno-gospodarczą, na którą
inwestor – Miasto Gliwice – musi
reagować na bieżąco.
– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, za około dwa lata będziemy się mogli spotkać w nowej
siedzibie Centrum 3.0. Trzymajmy
kciuki, aby tak było, ponieważ bez
wątpienia jest to ważne miejsce
dla wielu aktywnych społecznie gliwiczan! – podsumowuje dyrektor
Centrum 3.0 – GODS. 
(kik)

Rozpoczęcie prac będzie uzależnione od kilku czynników. Pierwszym z nich będzie wyłonienie
wykonawcy w postępowaniu
przetargowym, które już zostało
ogłoszone. Następnie, po wyłonieniu firmy budowlanej, planowane
jest rozpoczęcie remontu. To, jak
szybko i sprawnie on przebiegnie,
będzie jednak uwarunkowane
dostępnością materiałów budow-

Ewa Weber

zastępczyni prezydenta Gliwic
– Misją Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej gliwiczan. Placówka od lat służy
bezpłatną pomocą merytoryczną i techniczną gliwickim stowarzyszeniom
i fundacjom. Promuje i animuje aktywność społeczną i wolontariat, wspiera
działalność rad dzielnic, inicjatywy kulturalne i senioralne, prowadzi platformę partycypacyjną. Realizuje też kampanie promujące przekazywanie 1%
podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego i koordynuje
proces Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej. To ważne ogniwo w relacjach gliwickiego samorządu z organizacjami pozarządowymi
i mieszkańcami, którzy w nowej siedzibie GODS będą mogli znaleźć inspirujące, przyjazne, w pełni
dostępne architektonicznie miejsce spotkań i nieograniczonych działań.
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Z MIASTA

Polska Policja ma ponad sto lat
Polska Policja obchodziła 103. rocznicę powstania, a Policja Województwa Śląskiego 100. rocznicę istnienia. Z tej okazji odbyło
się szereg uroczystości i wydarzeń, m.in. spotkanie w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w którym
wzięła udział Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic, a także mecz i piknik rodzinny.

– Z okazji Święta Policji oraz 100.
Rocznicy Utworzenia Policji Wo-

spokojnej i bezpiecznej służby oraz
sprostania wszelkim postawionym
przed gliwicką Policją zadaniom.
Życzę również powodzenia w życiu
osobistym i rodzinnym. Wszystkim
gliwickim stróżom prawa przekazuję moje najszczersze wyrazy szacunku – napisał prezydent Gliwic
Adam Neumann.

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Podczas uroczystej zbiórki 240
mundurowych z gliwickiego garnizonu odebrało z rąk zastępcy
komendanta wojewódzkiego akty
mianowania na wyższe stopnie
służbowe oraz nagrody za służbę.
W uroczystości wraz z policjantami
wzięli udział m.in. przedstawiciele
wojska i innych służb mundurowych, wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Gliwice Krystyna Sowa oraz
zastępczyni prezydenta Gliwic Ewa
Weber, która wręczyła insp. Markowi Nowakowskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji, list od
prezydenta Gliwic, podkreślając,
jak ważna jest dobra współpraca
miasta z policją.

jewództwa Śląskiego składam
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim gliwickim
funkcjonariuszom i pracownikom
cywilnym Komendy Miejskiej
Policji. W imieniu mieszkańców
Gliwic, pamiętając o wszelkich wy-

rzeczeniach, które jako policjanci
ponosicie w swojej codziennej
pracy, dziękuję za Waszą ofiarną
służbę i nieustającą gotowość do
niesienia pomocy mieszkańcom
miasta. Życzę satysfakcji z pełnionej, odpowiedzialnej pracy,

Kolejne wydarzenia odbyły się
na terenie stadionu miejskiego
im. Piotra Wieczorka przy ul.
Okrzei. Zorganizowano rodzinny
piknik – można było zobaczyć
m.in. maskotki policyjne z całego
kraju, musztrę policyjną i policyjny sprzęt. Rozegrano też mecz
piłkarski pomiędzy reprezentacją
polskiej policji a reprezentacją
policji rumuńskiej. W barwach

biało – czerwonych wystąpili
m.in. Komendant Główny Policji
Jarosław Szymczyk, zastępca
Komendanta Głównego Policji
Paweł Dobrodziej oraz Dariusz
Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji „BOA”. Mecz odbył się pod
honorowym patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.
Organizatorem meczu było: Biuro
Komunikacji Społecznej Komendy
Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Region IPA Centralne Biuro Śledcze,
Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA oraz Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami
RP. 
(mf)

Nowe połączenie Chałubińskiego – Tarnogórska
Dobiegła końca budowa połączenia ul. Chałubińskiego
z ul. Tarnogórską. Nowa droga o długości ponad pół
kilometra została oddana do użytku w tym tygodniu.
Skorzystają z niej zarówno kierowcy, jak również piesi
i rowerzyści – obok jezdni powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycja objęła również przebudowę około dwustumetrowego
odcinka ul. Tarnogórskiej i budowę
nowego trójwlotowego skrzyżowania oraz przebudowę skrzyżowania
ul. Halika z ul. Tarnogórską. Wybudowano także oświetlenie uliczne

i nową kanalizację deszczową.

W pasie drogowym nasadzone zostały wiśnie i brzozy oraz
4,5 tys. krzewów.
Nowe połączenie ul. Tarnogórskiej z ul. Chałubińskiego
umożliwia przede wszystkim
skomunikowanie istniejącej
zabudowy m.in. przy ul. Grodeckiego, jak i terenów przyległych,
przeznaczonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe. Prace pochłonęły
4,6 mln zł. 
(ZDM/ ml)

fot. M. Buksa / UM Gliwice

W celu uspokojenia ruchu powstało także wyniesione skrzyżowanie, a o zachowaniu szczególnej ostrożności i zmniejszeniu
prędkości przed dojazdem do
skrzyżowania przypominają kierowcom umieszczone w drodze
pasy wibracyjno-akustyczne.

Masz pomysł? Działaj!

Trwa nabór wniosków do Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2023.
Propozycje można zgłaszać do 19 sierpnia.
Na czym polega inicjatywa lokalna? W dużym skrócie oznacza wspólne realizowanie przez
wnioskodawcę i miasto działań
na rzecz społeczności lokalnej.
Co istotne – w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy nie
tylko składają wnioski dotyczące
konkretnych przedsięwzięć, ale
również włączają się w ich realizację – deklarują zakres i formę
swojego udziału oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.
To odróżnia inicjatywę lokalną od
innych form partycypacji, takich
jak np. budżet obywatelski, gdzie
udział mieszkańców kończy się na
zgłoszeniu pomysłu.
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Zgodnie z przepisami, wnioskodawcy
muszą włączyć się
w realizację proponowanych zadań.
Jakie pomysły można realizować
w ramach inicjatywy lokalnej?
Główne zasady regulują przepisy krajowe. Zadania muszą się
mieścić w katalogu wskazanym
w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wśród nich mogą być zarówno
propozycje o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. zadania
miękkie, np. różnego rodzaju

warsztaty, spotkania, imprezy
kulturalne czy sportowe.
Aby ubiegać się o wsparcie
dla inicjatywy lokalnej, wnioskodawca musi wskazać, jakiej
pomocy od miasta oczekuje
oraz jaki będzie jego udział
w realizacji zadania. Może on
zadeklarować świadczenie pracy
społecznej, świadczenie pieniężne lub rzeczowe.

Na wsparcie zadań
prezydent Gliwic
przewidział
2 543 000 zł.

Szansę na zakwalifikowanie do
realizacji w 2023 roku (i w kolejnych latach dla zadań wieloletnich) mają wnioski zgłoszone do 19 sierpnia 2022 roku.
Będą one mogły być poddane
pełnej, dwuetapowej ocenie,
zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice.
Zostanie ona zakończona do 15
listopada.Wnioski zgłoszone po
19 sierpnia 2022 r. będą także
oceniane, jednak trafią na listę
zadań, spośród których dopiero
w 2023 roku będą wybierane
zadania do realizacji roku kolejnym.

Szczegółowe informacje o Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej,
m.in. o przebiegu całej procedury, kryteriach oceny, sposobach składania wniosków oraz
pomocniczy formularz wniosku
znajdują się na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl (są także
na stronach internetowych gods.
gliwice.pl i Gliwice.eu). W razie
pytań lub wątpliwości, można
kontaktować się z pracownikami Centrum 3.0 – Gliwickiego
Ośrodka Działań Społecznych
pod numerem telefonu 32/238-24-55. 
(GODS)
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INWESTYCJE

fot. R. Neumann / UM Gliwice

Coraz bliżej finału!

Powstające od kilkunastu miesięcy na tyłach gliwickiego dworca PKP Centrum Przesiadkowe to
dziś priorytetowa inwestycja dla gliwickiego samorządu i – przyszłościowo – następna wizytówka
Gliwic. Nowoczesny kompleks obiektów z charakterystycznymi srebrnoszarymi „falami” zadaszeń
i odnowioną ponadstuletnią wieżą ciśnień w tle będzie łączył transport koleją (w tym uruchamianą
w perspektywie kilku lat Koleją Metropolitalną) z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów,
wygodną infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne.
Poszczególne obiekty i budynki
wchodzące w skład Centrum
Przesiadkowego są niemal gotowe. Na słupach konstrukcyjnych zadaszenia głównego,
pokrywanych systematycznie
okładzinami z blachy tytanowo-cynkowej, rozpoczęto już montaż
kamer i głośników. Zakończono
prace związane z instalowaniem
oświetlenia i zabezpieczeń przed
osiadaniem i gniazdowaniem ptaków, a prowadzone są jeszcze pomiary na instalacjach elektrycznej
i fotowoltaicznej.
W budynku głównym CP –
znajdującym się pod największą
„falą” zadaszeń – na poziomie
piwnic, parteru i I piętra zamontowano wszystkie niezbędne
urządzenia i instalacje. Obecnie
trwają prace związane z próbami,
rozruchami i pomiarami instalacji
elektrycznej i sanitarnej. Ekipy
w zasadzie zamknęły etap prac
wykończeniowych (w tym montaż
fasady szklanej) – z wyłączeniem
prac malarskich, które są obecnie
prowadzone na poziomie parteru i piwnicy. W poszczególnych
pomieszczeniach montowane
są meble wraz z wyposażeniem.
Jeden z istotniejszych elementów
budynku głównego – dźwig windy
– przeszedł już odbiory Urzędu
Dozoru Technicznego.
W przyszłym budynku pomoc-

niczym Centrum Przesiadko-

wego zakończono wewnętrzne

roboty wykończeniowe i montaż
szklanej fasady, przeszklonego
daszku od strony zachodniej oraz
wszystkich urządzeń i instalacji.
Trwają prace związane z próbami,
rozruchami i pomiarami instalacji
elektrycznej i sanitarnej.
W nowym tunelu podziemnym w wyjściu nr 1 i wyjściu nr 2
ustawiane są szklane balustrady.
Oprócz tego prowadzone są prace
pomiarowe na instalacji elektrycznej. Trwa obecnie procedura
odbiorowa trawelatora – ruchomego chodnika zlokalizowanego
w wyjściu nr 2.
Przy murach oporowych wykonano już podkonstrukcje pod
płyty betonowe i drewniane
okładziny, rozpoczęto natomiast
montaż elementów drewnianych. Dobiega końca układanie
płyt z betonu fotokatalitycznego
(przy użyciu cementu TioCem)
– rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. Na
murach oporowych od ul. Składowej do wieży ciśnień położono też
niemal wszystkie płyty betonowe.
Obecnie montowane są siatki
i cięgna pod roślinność pnącą.
W górującej nad kompleksem
Centrum Przesiadkowego gruntownie odnowionej, zabytkowej
wieży ciśnień trwają prace
pomiarowe i rozruchowe na

instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakończono montaż mebli.
Niezmiennie toczą się prace
projektowe związane z drugim
historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego
– budynkiem dawnej Huty
Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.

Coraz bardziej
widoczne są
postępy prac przy
wewnętrznym układzie drogowym.
W lipcu, pod „falami” zadaszeń,
wykonawca rozpoczął budowę
jezdni manewrowych, a na peronach zamontował fundamenty
pod system dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe
przy nawierzchni z granitu. Część
jezdni północnej oraz parking
przeznaczony pod postój autobusów zostały przykryte masą
bitumiczną. Od dłuższego czasu
toczą się też intensywne roboty
brukarskie w ciągu ulic Toszeckiej,
Składowej oraz na terenie Centrum Przesiadkowego.
Inwestycję realizuje konsorcjum
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
SA. Koszt prac to około 200 mln
zł. Na ten cel ze środków unijnych
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Gliwice pozyskały 129,5 mln zł.
Planowany termin uruchomienia
CP to początek 2023 roku.

Po południowej
stronie dworca
kolejowego także
przebudowywany
jest układ drogowy, który wraz
z Centrum Przesiadkowym stworzy
w przyszłym roku
przyjazną i funkcjonalną przestrzeń
miejską.
Po południowej stronie dworca
kolejowego zakończono już roboty w ciągu ul. Na Piasku oraz prace związane z budową połączenia
ul. Okopowej z placem przed
dworcem PKP i częścią placu dla
autobusów w rejonie placu Piastów. Układana jest nawierzchnia
jezdni i chodników na ul. Zwycięstwa. Prowadzone są także roboty
w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – między dworcem
PKP a ul. Zwycięstwa – trwa tam
układanie nawierzchni.
Inwestycję po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia
Polska. Koszt to ponad 44 mln zł
z budżetu miasta. Prace powinny
się zakończyć w lipcu 2023 roku.

(kik)

Lokale
do wynajęcie
Miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna – jako zarządca
obiektu Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – zachęca do
skorzystania z oferty najmu
lokali usługowych znajdujących się na terenie CP.
Do dyspozycji są następujące
powierzchnie:
 lokal gastronomiczny
umiejscowiony na parterze budynku głównego
o pow. 97,79 m2 składający
się z 10 wyposażonych pomieszczeń,
 5 lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na
parterze budynku pomocniczego, każdy z odrębnym
wejściem z zewnątrz oraz
zapleczem sanitarnym,
o łącznej pow. 212,99 m2,
 4 lokale handlowo-usługowe
zlokalizowane na I piętrze
budynku głównego o łącznej
pow. 145,5 m2 o wysokim
standardzie wykończenia.
Najemcom przysługują również
miejsca parkingowe usytuowane bezpośrednio przy budynku
głównym oraz pomocniczym.
Na atrakcyjność lokali wpływa
dogodna lokalizacja kompleksu
przesiadkowego w centrum Gliwic oraz szacowana wysoka intensywność ruchu pasażerskiego. Całość kompleksu tworzy przyjazną
i funkcjonalną przestrzeń miejską.
Obecnie Śląska Sieć Metropolitalna jest na etapie przygotowania
postępowania przetargowego
na wynajem wymienionych
powierzchni. Warto zaglądać na
Platformę zakupową – odsyłacz na
stronie internetowej ssm.silesia.pl
w dziale Zamówienia publiczne.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w siedzibie Śląskiej Sieci
Metropolitalnej pod numerem telefonu 32/441-90-00 lub adresem
mailowym biuro@ssm.silesia.pl.
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ZDROWIE

Za mało pieniędzy dla szpitala.
Gliwice apelują do NFZ i rządu
Sytuacja finansowa gliwickiego Szpitala Miejskiego nr 4 jest bardzo trudna. Placówka, która powinna utrzymywać się dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymuje na ten cel zdecydowanie za
małe środki. Co roku Gliwice zmuszone są dopłacać do funkcjonowania szpitala miliony złotych z budżetu
miejskiego. Władze samorządowe zaapelowały o podjęcie działań w tej sprawie do NZF i rządu.
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach wraz
z przyszpitalnymi przychodniami zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej m.in.
w zakresie leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji
leczniczej mieszkańcom zarówno Gliwic,
jak również powiatu gliwickiego oraz
miast ościennych.

„Czwórka” powinna zaspokajać swoje
potrzeby z publicznych środków gromadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zbyt małe i nieefektywne finansowanie służby zdrowia powoduje jednak,
że gliwicki szpital – podobnie jak wiele
podobnych placówek w kraju – z trudem
wiąże koniec z końcem i walczy o zachowanie płynności finansowej. Z danych na
koniec 2021 roku wynika, że szpital jest
„na minusie” – w grudniu strata wynosiła
ponad 22 mln zł, bo ponoszone koszty
są zdecydowanie wyższe niż przychody.
Aby nie dopuścić do zapaści finansowej
spółki i zapewnić mieszkańcom opiekę
zdrowotną, miasto Gliwice corocznie
wspiera finansowo funkcjonowanie
szpitala. W ciągu ostatnich 6 lat przekazało szpitalowi łącznie ponad 138 mln
zł. Do tego w czasie pandemii placówka
otrzymała 3 mln zł na zakup niezbędnego
sprzętu i aparatury służącej do ratowania
życia pacjentów walczących z COVID-19.

Na wniosek prezydenta
Gliwic oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miasta Gliwice,
radni miejscy przyjęli apel
do Ministra Zdrowia oraz
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie
działań zmierzających do
poprawy funkcjonowania
i kondycji finansowej
Szpitala Miejskiego nr 4
w Gliwicach.
„Obecnie, w sytuacji gdy niemalże połowa pacjentów Szpitala to osoby zamieszkujące poza Gliwicami, obciążanie
Miasta Gliwice coraz wyższymi stratami
wynikającymi z niedofinansowania publicznej służby zdrowia stanowi bardzo
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fot. M. Buksa / UM Gliwice

Placówka w ciągu roku
obsługuje łącznie ponad 150 tysięcy osób.
Około 60% pacjentów to
mieszkańcy Gliwic, mniej
więcej po 20% stanowią
mieszkańcy powiatu oraz
innych miast.

poważną nieprawidłowość” – podkreślają gliwiccy samorządowcy.
Lokalne władze postulują wprowadzenie
konkretnych rozwiązań: zwiększenie poziomu finansowania gliwickiego szpitala
i dokonanie wyceny świadczeń w sposób
adekwatny do rzeczywistych kosztów
leczenia ponoszonych przez podmioty
lecznicze. „Wycena procedur medycznych od lat nie jest dostosowywana do
zmian, jakie zachodzą w gospodarce (inflacja, której skutkiem są rosnące koszty
pracy, energii, sprzętu i aparatury, leków
itp.), a także do wymagań stawianych
szpitalom ustawami, rozporządzeniami
oraz zarządzeniami i umowami z NFZ
(…). Ponadto braki kadr medycznych na
rynku pracy oraz realny brak możliwości
ich pozyskania zmuszają Zarząd Szpitala, chcący zapewnić ciągłość pracy, do
zabezpieczania środków finansowych
na coraz wyższe oczekiwania płacowe
zatrudnionego personelu” – czytamy
w apelu.

Środki finansowe przekazywane z Narodowego
Funduszu Zdrowia pokrywają zaledwie 80% kosztów działalności placówki.
Z analiz wynika, że powinny być co najmniej o 40
mln zł rocznie większe.
W czasie pandemii szpital realizował
świadczenia ponad plan. W placówce

działał wówczas szpital zakaźny, a jednocześnie świadczone były usługi medyczne
dla pacjentów z innymi schorzeniami.
Szpital nieprzerwanie przyjmował pacjentów na oddziale internistycznym,
który niejednokrotnie był jednym z niewielu dostępnych dla pacjentów oddziałów wewnętrznych na Górnym Śląsku.
W tej sytuacji w ubiegłym roku mniej
więcej o połowę wzrosła liczba pacjentów spoza Gliwic i powiatu gliwickiego.
Co ciekawe, przekształcenie w szpital
zakaźny spowodowało, że w 2021 roku
placówce obniżono ryczałt o ponad
3,7 mln zł. To nie odosobniony przypadek
– szpital często musi realizować więcej
świadczeń, kiedy np. oddziały szpitalne
w innych miastach są zamykane, ale nie
otrzymuje za to odpowiedniego wynagrodzenia.

Gliwice potrzebują
wsparcia – miastu potrzebny jest nowoczesny
szpital oferujący leczenie
w zdecydowania lepszych
warunkach.
Pomimo dużego zaangażowania finansowego miasta na rzecz „czwórki”, Gliwice
dążą do zbudowania nowego szpitala,
w którym stworzone zostaną komfortowe warunki leczenia pacjentów. Obecnie
oddziały urządzone są w starych, przedwojennych budynkach. Funkcjonowanie
nowego szpitala i świadczenie usług na
poziomie, jakiego oczekują pacjenci, nie

będzie jednak możliwe bez odpowiedniego finansowania z NFZ.
– Obecna dramatyczna sytuacja finansowa
gliwickiej placówki sprawia, że jesteśmy
zmuszeni wystąpić z apelem do NFZ i rządu. Będziemy póki co szukać oszczędności
i wprowadzać działania naprawcze. Musimy przeorganizować oddziały, zoptymalizować wykorzystywanie powierzchni
nieruchomości, przeanalizować bieżące
funkcjonowanie szpitala tak, aby rozpocząć
działalność w nowym szpitalu z dobrze
funkcjonującą placówką, finansowaną
na właściwym poziomie – informuje Ewa
Weber, zastępca prezydenta Gliwic.
Miasto usilnie zabiega już o środki zewnętrzne na budowę nowego szpitala.
Starania te popiera m.in. wojewoda
śląski, Jarosław Wieczorek. W tym miesiącu napisał do Ministra Zdrowia prośbę
o rozważenie możliwości wsparcia budowy nowego szpitala w Gliwicach środkami
z Krajowego Planu Odbudowy. „Szpital
Miejski nr 4 w Gliwicach (…) jest jednym
z największych szpitali w województwie
śląskim oraz głównym i największym szpitalem wielospecjalistycznym na terenie
Gliwic i powiatu gliwickiego (…) Budowa
nowego obiektu pozwoliłaby wyeliminować wszystkie istniejące niedobory infrastrukturalne (…), umożliwiłaby nie tylko
dostosowanie zakresu i ilości świadczeń
w szpitalu do lokalnych potrzeb, ale także wdrożenie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia” – napisał wojewoda
w liście do ministra Niedzielskiego.  (al)
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WAKACJE W MIEŚCIE

Sierpień z CK Victoria

W sierpniowe soboty zaglądajcie także
do Ogrodu na Sztukę przy ul. Barlickiego. To przestrzeń, w której czekają
na Was lokalni twórcy – eksperymentują, łącząc ze sobą różne działania artystyczne i prezentując swoje działania
mieszkańcom Gliwic. Początek spotkania zawsze o godzinie 18.00. Sierpień
rozpocznie projekt „Superkino”. Każdy
będzie mógł spróbować swoich sił
w dubbingu, podkładając swój głos
pod postacie z pierwszej animowanej
serii o Supermanie w osiemdziesiąt lat

Kuba Badach

po jej premierze. Najlepsze realizacje
zostaną wyświetlone w wieczornym
kinie plenerowym.
W niedzielę koniecznie przyjdźcie do
ruin teatru Victoria na Rynek Kultury! To wakacyjny, autorski projekt
Centrum Kultury Victoria. Zostajemy
w Gliwicach, ale – z pomocą wyobraźni
i zmysłów – ruszamy w kulturalną podróż. Plan na sierpień to: Wielka Brytania (7.08), Francja (14.08), Hiszpania
(21.08), Portugalia (28.08). Imprezy
rozpoczynają się o 16.00 od dwugodzinnych warsztatów, o 19.00 – część
artystyczna na scenie lub tarasie ruin
teatru Victoria. Już 7 sierpnia Victoria
zaprasza na angielskie popołudnie.
Stworzymy podkładki pod kubki
(z herbatą!) z motywami kojarzonymi
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z Anglią. Zbudujemy zegary z plastrów
drewna z mechanizmem kwarcowym.
Weźmiemy udział w popularnych grach,
które były i są znane do dziś w Anglii,
jak zabawy ruchowe „Egg and spoon
race” i „Parachute game”. Scenę do
czerwoności rozgrzeje zespół Swayzee.
Muzycy sięgają po różne gatunki, ale
przede wszystkim inspirują się muzyką
lat 70. i 80., wzbogacając syntezatorami
ostrzejsze brzmienie rocka. Ten koncert
będzie prawdziwym show, jak podczas
występów największych rock and rollowych gwiazd, kiedy wokalista rzucał się
ze sceny w roztańczony tłum…
Wszystkie niedziele sierpnia to także
seanse Letniego Kina Plenerowego.
Tym razem wielki ekran odwiedzi
kolejne dzielnice: Obrońców Pokoju
(7.08), Ostropę (14.08), Wojska Polskiego (21.08) oraz Wójtową Wieś (pl.
Grunwaldzki – 28.08). Każdego dnia
zaplanowane są dwa seanse – 18.00 –
film dla dzieci, 20.00 – dla dorosłych.
Na drugą połowę sierpnia z pewnością
czekają miłośnicy jazzu. Już po raz
osiemnasty w naszym mieście odbędzie
się Międzynarodowy Festiwal Jazz
w Ruinach. W planie nie tylko doskonałe koncerty, ale także towarzysząca
im wystawa plakatu i grafiki. W tym
roku hasłem festiwalu jest „Make
Jazz not War”. Pierwszy koncert – 19
sierpnia o godzinie 19.00 w Hali Modeli
GZUT przy ul. Wincentego Pola 9–13.
21 sierpnia w parku Chopina punktualnie o godz. 12.00 rozpocznie się
drugi koncert Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza z cyklu Otwarty Salon
fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Już w pierwszą sobotę sierpnia (6.08)
spotkamy się na koncercie rozpoczynającym Parkowe Lato. To propozycja
dobrze znana i lubiana przez miłośników muzyki rozrywkowej. Koncerty
w parku organizowane są w Gliwicach
od 2004 roku (z przerwą w 2020 z powodu pandemii). Gwarancją sukcesu
jest różnorodny repertuar, znane nazwiska wykonawców (gościliśmy w Gliwicach m.in. Zbigniewa Wodeckiego,
Hannę Banaszak, Magdę Umer, Grzegorza Turnaua, Stanisławę Celińską,
Renatę Przemyk i wielu innych doskonałych artystów) oraz luźna, parkowa
atmosfera. W tym roku – w kolejne
soboty – na scenie w parku Chopina
wystąpią: Mała Orkiestra Dancingowa pod dyrekcją Noama Zylberberga,
Nula Stankiewicz i Janusz Strobel z zespołem z piosenkami Janusza Kofty,
Tymon Tymański z zespołem w repertuarze Republiki oraz formacja Żuki.

fot. materiały promocyjne

fot. D. Hawryluk

Mała Orkiestra Dancingowa

Mariusz Szczygieł

fot. materiały promocyjne

Koncerty, warsztaty, spotkania z gliwickimi twórcami, seanse filmowe pod gołym niebem. W sierpniu w Gliwicach będzie wiele okazji do tego, by być #BLISKO KULTURY. To hasło towarzyszy tegorocznym działaniom
Centrum Kultury Victoria, które wraz z Miastem Gliwice i licznymi partnerami zaprasza do korzystania
z przygotowanych propozycji. Nie jest przesadą powiedzieć, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Marcelina Gawron

Muzyczny. Dzięki świetnym instrumentalistom publiczność poczuje się
jak w parkach i salonach XIX-wiecznej
Europy – w szczególności Wiednia.

26 sierpnia już po raz dziesiąty w naszym mieście odbędzie się Festiwal
im. Norberta Blachy, czyli gliwickiego kompozytora, pianisty, aranżera
i pedagoga zmarłego w 2012 roku.
Jego najbardziej znany utwór – „Modlitwa o pokój” – jest wykonywany
na całym świecie. W planie festiwalu
warsztaty gospel (uwaga, trwają internetowe zapisy) oraz dwa koncerty. Gościem specjalnym wieczoru w Teatrze
Miejskim będzie Kuba Badach (28.08,
koncert biletowany)!
Ta informacja rozgrzewa fanów literatury – do Gliwic przyjeżdża Festiwal
Miedzianka po drodze. 28 sierpnia
festiwalowe miasteczko rozbije się
w Parku Chopina. Przed nami aż 5 spotkań autorskich (Filip Springer, Witold
Szabłowski, Bartek Sabela, Mariusz
Szczygieł, Urszula Jabłońska), lekcja
poezji, strefa dla dzieci z etnowarsztatami, kino plenerowe i wieczorne
czytanie z Latarnikami.
Wstęp na większość wydarzeń jest
wolny. Zainteresowani szczegółowe
informacje znajdą na stronie www.
ckvictoria.pl. 
(CKV)
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WAKACJE W MIEŚCIE

Wakacje w mieście
Wakacje są EKO!

Na Teatralnym Placu Zabaw

fot. K. Modrzejewska / Pexels

Wyplatanki z papierowej wikliny, biżuteria z makaronu i sznurka, a nawet
owocowe wachlarze – najmłodsi czytelnicy w te wakacje nie dają odpocząć
swojej prawej, kreatywnej półkuli.
Warsztaty to nie wszystko, bibliotekarze przygotowali dla młodych gliwiczan
moc „naturalnych” atrakcji. Wszystkie
wydarzenia w ramach ekowakacji są
bezpłatne. Program można znaleźć na
stronie biblioteka.gliwice.pl.
(mm)

fot. B. Nitka

Miejska Biblioteka Publiczna
w tegoroczne wakacje stawia
na zieleń. Tematem przygotowanych na lato atrakcji jest
środowisko naturalne. Razem
uczymy się o nie dbać!

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

graf. Muzeum w Gliwicach

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

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

8

grafiki Giovanniego Battisty Piranesiego. Nie zabraknie także pomysłów na
wycieczki z historią w tle – w Pławniowicach, Nakle czy Brynku znajdują się
piękne pałace przemysłowej arystokracji
Górnego Śląska, o których będzie można
się więcej dowiedzieć.
Zapisy na zajęcia są prowadzone pod nr.
tel. 783-560-006. Z pełnym opisem zajęć
można zapoznać się na stronie muzeum.
gliwice.pl.
(mm)

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

fot. Pixabay

Tropimy historię

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

Victoria
ma LABĘ

Laboratorium Aktywności Bardzo Artystycznych, w skrócie LABA,
poleca się na wakacje. Z Centrum Kultury Victoria stawiamy na
ruch, muzykę i sztuki plastyczne.
Młodzi gliwiczanie z pewnością nie
będą się nudzić. Nie tylko nauczą się
grać w gumę i tańczyć z hula-hop,
ale też stworzą monotypie i własne

wizytówki na zajęciach z grafiki warsztatowej. Wstęp na wszystkie spotkania
jest bezpłatny. Obowiązują zapisy na
ckvictoria.pl.
(mm)
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Czechowice
polecają się na lato

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

WAKACJE W MIEŚCIE

Oaza zieleni, malowniczy cel spacerów o każdej porze roku, a latem – miejsce wypoczynku nie tylko gliwiczan, ale
też wielu mieszkańców aglomeracji. Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice przyciąga czystą wodą w jeziorze, piękną
plażą, urokliwym otoczeniem oraz atrakcyjnymi możliwościami spędzania wolnego czasu – można tu kontemplować
naturę, zrelaksować się, uprawiać sporty wodne, leżakować i zażywać kąpieli – także słonecznych.
Mało które śląskie miasto
może się poszczycić tak dużą
przestrzenią wypoczynkową,
jak ta nad jeziorem w gliwickiej
dzielnicy Czechowice. Miejski
ośrodek jest całorocznym, zielonym i wielofunkcyjnym miejscem wypoczynku, i rekreacji,
z domkami kempingowymi,
polem namiotowym, jeziorem
i lasem. Każdego roku w sezonie
letnim z Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Miejsce to
jest również chętnie odwiedzane poza sezonem – uwielbiają je
spacerowicze i miłośnicy morsowania.

Ruch, woda
i swoboda
Na miłośników kąpieli słonecznych w OW Czechowice czeka
uporządkowana plaża z przyjaznym wejściem do czystego jeziora oraz kąpieliskiem strzeżonym przez ratowników każdego
dnia w sezonie kąpielowym (do
końca czerwca w godz. od 10.00
do 18.00, w lipcu w godz. od
10.00 do 20.00, a od 1 sierpnia
do 4 września – czyli do końca
sezonu – w godz. od 10.00 do
18.00). W trosce o bezpieczeństwo w poprzednich latach
jezioro wypłycono, wyrównano
dno i usunięto wszelkie uskoki.

Na wyciągnięcie
ręki
Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice znajduje się przy ul. Ziemięcickiej w dzielnicy Czechowice.
To zaledwie kilka kilometrów od
ścisłego centrum Gliwic. Dojazd
wyznaczono od strony ul. Toszeckiej, przez ul. Rekreacyjną, na
końcu której znajduje się duży
parking na około 500 samochodów. Dojechać można także
komunikacją miejską, liniami
M105, 71 oraz 650.
Ośrodkiem zarządza Miejski
Zarząd Usług Komunalnych.
Czystość wody czechowickiego
jeziora sprawdza Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach. Wyniki tych
kontroli można znaleźć na stronie internetowej sk.gis.gov.pl.
Warto wiedzieć, że w OW Czechowice respektowana jest Gliwicka Karta Mieszkańca, która
uprawnia gliwiczan do korzystania ze zniżek, m.in. za bilet
wstępu. Więcej informacji na
temat funkcjonowania ośrodka
w Czechowicach można znaleźć
na stronie internetowej mzuk.
gliwice.pl. 
(al/mf)
fot. G. Ożga / UM Gliwice

Czechowice oferują również bardziej dzikie zielone tereny leśne,
które sprzyjają kontemplacji
natury, pagórkowate przestrzenie do jazdy na rowerze, domki
kempingowe, w których można

spędzić weekend lub cały urlop,
wypożyczalnię sprzętu wodnego
z kajakami i rowerami wodnymi,
nowe boisko do siatkówki plażowej i piłki nożnej, plac zabaw
dla dzieci, rampę dla rolkarzy,
punkty gastronomiczne, pole
namiotowe, park linowy oraz
miejsce do grillowania.
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KULTURA

Pamiętamy o Edith Stein
Edith Stein, znana także jako Teresa Benedykta od Krzyża, była fascynującą postacią, jedną
z najważniejszych dwudziestowiecznych filozofek. W 80. rocznicę śmierci tej wyjątkowej
intelektualistki, we współpracy z wrocławskim samorządem, przypominamy jej życie i dzieło.
6 sierpnia w ruinach teatru Victoria odbędzie się koncert „Gwiazda Europy”.

sobota 30 lipca

 O godz. 16.00 rozpocznie się ostatni dzień

z Międzynarodowym Festiwalem Artystów
Ulicy „Ulicznicy” w Gliwicach. W parku
Chopina wystąpi Teatr Uszyty ze spektaklem dla dzieci „Ananas”. O godz. 21.00
tegoroczny festiwal zakończy premiera
widowiska „Arcadia” Teatru KTO.

niedziela 31 lipca

 Rynek Kultury obierze kurs na Stany Zjed-





Życie Stein było niezwykłe: urodzona
w żydowskiej rodzinie przeszła na katolicyzm i wstąpiła do zakonu. Studiowała u wielkiego Edmunda Husserla,
twórcy fenomenologii. Wróżono jej
wspaniałą karierę naukową, jednak ona
wybrała życia karmelitanki. W czasie
II wojny światowej została aresztowana przez hitlerowców i zamordowana
w Auschwitz. Edith Stein jest świętą
Kościoła Katolickiego i współpatronką
Europy. 80 lat po tych tragicznych wydarzeniach warto pamiętać o duchowej
drodze, którą przeszła Edith Stein.

fot. domena publiczna

Dwa nadchodzące weekendy
wakacji przyniosą pożegnanie
z festiwalem „Ulicznicy” i powitanie z Parkowym Latem. W każdą niedzielę wakacji bawimy
się także na Rynku Kultury na
al. Przyjaźni.

Gliwice, a właściwie: Gleiwitz, to miasto, w którym, mieszkali rodzice Edith
Stein. Na starym cmentarzu żydowskim
przy ul. Na Piasku spoczywają jej krewni. Sama Edith Stein urodziła się we
Wrocławiu, a wrocławscy radni ogłosili
2022 rok Rokiem Edyty Stein. Miasto
Gliwice włącza się w te obchody.

Edyta Stein
W sobotę 6 sierpnia o godz. 19.00
w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni
18) rozpocznie się koncert „Gwiazda Europy” w wykonaniu solistów, Chóru Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocław

noczone. O godz. 16.00 rozpoczną się
warsztaty kreatywne, z których uczestnicy
wyjdą z pióropuszami na głowach. O godz.
19.00 w ruinach teatru Victoria rozpocznie
się koncert zespołu Polski Piach.
Letnie Kino Plenerowe w tym tygodniu
zawita do dzielnicy Bojków, a konkretnie
na skwer przy ul. Parkowej. O godz. 18.00
rozpocznie się projekcja filmu „Pszczółka
Maja: Mały, wielki skarb”, a o godz. 20.00
– „Aida”.
„W amfiteatrze podwórka”, przy ul. Bednarskiej 8, wystąpi Gabi Gunia. Początek
koncertu o godz. 19.00.
fot. Ł. Rajchert

 O godz. 19.30 w parku Chopina zainau-

gurujemy Parkowe Lato. Mała Orkiestra

niedziela 7 sierpnia

 Na godz. 16.00 zapraszamy na aleję Przyjaź-

ni, gdzie odbędą się artystyczne warsztaty
inspirowane kulturą Wielkiej Brytanii.
O godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria
(al. Przyjaźni 18) rozpocznie się koncert
zespołu Swayzee.
Letnie Kino Plenerowe zawita do dzielnicy Obrońców Pokoju. O godz. 18.00 przy
Szkole Podstawowej nr 39 (ul. Obrońców
Pokoju 4) rozpocznie się projekcja filmu familijnego „Paskudy. Uglydolls”, a o godz.
20.00 – „Skóra, w której żyję” Pedro Almódovara.
O godz. 20.00 w Arenie Gliwice wystąpi
Nick Cave z zespołem The Bad Seeds.

(mm)

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na
stronie Kultura.gliwice.eu.
Jesteś organizatorem? Dodaj
swoje wydarzenie na naszą
stronę poprzez formularz.
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Nowy festiwal już we wrześniu
W tym roku wrzesień w Gliwicach będzie upływał pod hasłem TRUE, czyli prawdziwy,
autentyczny. Szczerości szukać będziemy w MUZYCE! 9 września w naszym mieście rozpocznie
się pierwsza edycja TRUE TONE FESTIVAL.
– Myśląc o stworzeniu True Tone Festival,
zależało nam na zaprezentowaniu muzyki i muzyków, którzy doskonale oddają
wieloznaczność słowa true (prawdziwy).
Odnosząc się do wielu synonimów tego
wyrazu, to właśnie żywy, autentyczny, oryginalny, niewykreowany i szczery wymiar
muzycznego przekazu był dla nas najważniejszy – mówi Paweł Ciepliński, dyrektor
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
True Tone Festival to autorski projekt
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
Jest jednym z elementów trwającego
w naszym mieście Gliwickiego Festiwalu Kultury Kulturalia. – True Tone Festival zabierze Was w podróż do świata
dźwięków i kompozycji czerpiących
z dorobku najważniejszych twórców

fot. Wikimedia

Dancingowa pod dyrekcją Noama Zylberberga gra wczesny polski pop, bez nostalgii
rekonstruując dźwięki ukryte pod szumem
starej płyty.



Koncert organizowany przez Ośrodek
„Pamięć i przyszłość” i Centrum Kultury
Victoria będzie biletowany. Szczegółowe informacje będą publikowane na
stronie ckvictoria.pl.
(mm)

Wrocław Baroque Ensamble

sobota 6 sierpnia



Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. – Na program składają się instrumentalne oraz wokalne
dzieła polskich, niemieckich, francuskich
i włoskich twórców napisane do tekstów
starotestamentowych. Kompozycje te
układają się symetrycznie w formę łuku,
począwszy od utworów lamentacyjnych
i żałobnych, przez muzyczną modlitwę
oraz afirmację miłości, by w końcu powrócić do lamentacji i osamotnienia.
Misterna konstrukcja programu nie
tyle metaforycznie opowiada biografię, ile symbolicznie prezentuje kolejne
przemiany duchowe Edyty Stein oraz
ich atrybuty: zwątpienie, mądrość, zaślubiny z Bogiem – zapowiadają artyści.

Marcin Masecki
gatunku, ale nowe pokolenie będzie
opierać się wtórności i odtwórczości.
Artyści, których zaprosiliśmy, poszukują
inspiracji w muzyce klasycznej, latynoskiej, world music, folku, hip hopie,

elektronice, ambiencie, punk rocku,
muzyce sakralnej, ale przede wszystkim
grają jazz i muzykę improwizowaną –
dodaje Łukasz Kwaśniewski, zastępca
dyrektora ds. programowych Centrum
Kultury Victoria w Gliwicach.
5 sierpnia ruszy sprzedaż biletów (także karnetów) na True Tone Festival.
Wtedy też opublikowana na ckvictoria.
pl zostanie kompletna lista artystów.
Już teraz odkrywamy pierwsze karty
i zdradzamy nazwiska wykonawców,
którzy już we wrześniu staną na gliwickich scenach: Adam Bałdych Quintet
(Legend), Piotr Damasiewicz (Into
the Roots) oraz Marcin Masecki Solo
(Musica Latinoamericana)!

(CK Victoria)
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#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC

SA&AM, czyli… w grupie lepiej!
Już 130 lat temu brytyjski ekonomista, twórca prawa elastyczności popytu Alfred Marshall zwracał uwagę,
że skupienie przedsiębiorstw na jednym obszarze zwiększa ich produktywność i poprawia warunki pracy.
Obecnie wiadomo, że geograficzna bliskość w połączeniu ze współpracą i wzajemnym powiązaniem firm
w danej dziedzinie daje dużo lepsze efekty w krajowej i międzynarodowej konkurencyjności niż jednostkowe działanie poza „siecią” – tzw. klastrem. W mocno związanej z Gliwicami branży motoryzacyjnej
i nowych technologii dobrym tego przykładem jest aktywność organizacji Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM). Od czerwca ten klaster zrzeszający ponad 180 podmiotów rezyduje przy
ul. Rybnickiej 29, w siedzibie Podstrefy Gliwickiej KSSE.

– Tworzymy dzisiaj silną platformę współpracy dla przemysłu
motoryzacyjnego, dostawców
nowych technologii oraz instytucji badawczych i naukowych,
takich jak Politechniki Śląska,
Częstochowska i Opolska, Technopark Gliwice, Park Naukowo-Technologiczny Silesia, Wyższa
Szkoła Techniczna w Katowicach
czy Sieć Badawcza Łukasiewicz.
Przedsiębiorcy i instytucje działające w naszym klastrze, poprzez
cykliczne spotkania, wymianę
doświadczeń i dobrych praktyk
oraz pracę warsztatową wspierają
się w rozwiązywaniu konkretnych
problemów, usprawnianiu procesów produkcyjnych i wdrażaniu
nowych rozwiązań procesowych
i materiałowych. Klaster SA&AM
aktywnie uczestniczy też w dostosowywaniu systemu edukacji do
potrzeb przemysłu motoryzacyjnego, angażuje się w kształcenie dualne, wspiera firmy motoryzacyjne
w transformacji przemysłowej
i tworzy warunki do budowania
nowych relacji biznesowych oraz

powstawania nowych inwestycji
motoryzacyjnych – podkreśla
Łukasz Górecki, dyrektor klastra
Silesia Automotive & Advanced
Manufacturing.

Działania klastra
obejmują nie tylko
konurbację górnośląską, ale też Opolszczyznę i Małopolskę. Koordynuje je
bowiem obecna
także w sąsiednich
województwach
Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna, będąca od lat
motorem rozwoju
przemysłu motoryzacyjnego w Polsce
południowej. Na
jej terenie – w Gliwicach i Tychach
– działają obecnie
fabryki należące do
giganta motoryzacyjnego Stellantis.
W każdej z czterech
podstref KSSE rezydują też światowi
i lokalni producenci
części i komponentów dla przemysłu
motoryzacyjnego.

nowych usług. Dzięki temu można było wdrożyć nowe szkolenia,
wprowadzać innowacyjne wsparcie procesów transformacji cyfrowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. usługę MŚP Go
digital, której częścią będzie Mobilne Centrum Demonstracyjnego
Przemysłu 4.0 pozwalające organizować spotkania warsztatowe
dla członków klastra i firm spoza
SA&AM, w okolicy ich siedzib
lub na ich terenie) i zaplanować
do tegorocznej realizacji usługi
wspierające zarządzanie zasobami
ludzkim dla MŚP (m.in. cyfrową
platformę HR4.0).

Trzy lata temu klaster SA&AM
otrzymał certyfikat Krajowego
Klastra Kluczowego. Status KKK,
uzyskany w drodze trzystopniowego audytu, pozwolił organizacji dołączyć do elitarnego grona
i starać się z sukcesem o ponad
3,5-milionowe wsparcie z programu dedykowanego Krajowym
Klastrom Kluczowym na rozwój

– Posiadanie statusu KKK jest dowodem tego, że nasz klaster, rozwijany wspólnymi siłami od 2011
roku, jest inicjatywą o istotnym
znaczeniu dla gospodarki kraju
i międzynarodowej konkurencyjności – zwraca uwagę Łukasz
Górecki, przypominając: – Klastry,
szczególnie certyfikowane Krajowe Klastry Kluczowe, są dosko-

fot. materiały SA&AM

To wciąż dość świeża historia,
sięgająca 2009 roku. Na fali
dynamicznego rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej czterech podstref
oraz silnej reprezentacji w nich
przedsiębiorstw związanych
z przemysłem motoryzacyjnym,
KSSE w konsorcjum z firmami
Landster i InnoCo powołała do
życia platformę współpracy Silesia Automotive. Dwa lata później, gdy współdziałanie jeszcze
zacieśniono, możliwe stało się
formalne uruchomienie klastra,
który od 2015 roku jako Silesia
Automotive & Advanced Manufacturing łączy nie tylko firmy
z branży motoryzacyjnej, ale również z obszaru zaawansowanych
technologii.

nałym narzędziem do wspierania
polskiego przemysłu w procesach
unowocześniania i wdrażania nowych technologii przemysłowych.
Jako platformy współpracy wielu
interesariuszy łączą kompetencje
jednostek naukowych, uczelni,
ośrodków innowacji i dostawców
nowych technologii. Tworzą w ten
sposób most na linii nauka – biznes, wspierając przekazywanie
wiedzy i technologii.
Obecnie władze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
przygotowują się do re-certyfikacji
statusu Krajowego Klastra Kluczowego, wygasającego we wrześniu.
Komisja przyznająca certyfikat
KKK oceni, czy w ramach działań
organizacji następuje transfer
wiedzy, czy realizowane są działania z zakresu gospodarki obiegu
zamkniętego i gospodarki niskoemisyjnej oraz czy członkowie
SA&AM działają na rzecz społeczności lokalnych. Podda też ocenie
potencjał gospodarczy klastra,

zaangażowanie przedsiębiorstw
klastrowych w prowadzenie
działalności badawczo-rozwojowych i realizowanie wspólnych
projektów.
Wymagania te są wysokie, lecz
ich osiągnięcie jest warte zachodu. Współdziałanie pod szyldem
„SA&AM – Krajowy Klaster Kluczowy” ponad 180 podmiotów
– firm z województwa śląskiego,
małopolskiego i opolskiego,
a także innych współpracujących
przedsiębiorstw oraz instytucji
naukowych i edukacyjnych –
ma przecież na celu stworzenie
w sercu górnośląskiej konurbacji
środkowoeuropejskiego regionu
kompetencji z branży technologicznej oraz motoryzacyjnej.

(kik)

Dodatek osłonowy – złóż wniosek online
Od 400 do nawet 1437,50 zł – tyle może wynieść wysokość tak zwanego
dodatku osłonowego. Warto złożyć wniosek online – nie wychodząc z domu!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy także
przez Internet. Wypełniony formularz (wzór
jest dostępny na stronie opsgliwice.pl) wraz
z wymaganymi dokumentami można przesłać
za pomocą platformy ePUAP (klikając w link:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
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Do potwierdzenia tożsamości potrzebne
będą:
 profil zaufany (konto można założyć na
epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil)
lub
 certyfikat kwalifikowany lub
 e-dowód.
(UM)
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
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.
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 antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
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.

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.

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
12

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.
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EKOLOGIA
DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 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 jednoosobowym);
przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego,
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.
„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Od 15 lipca można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach
tzw. prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO
i NAJWYŻSZEGO – można uzyskać dofinansowanie do 47 tys. zł (poziom podwyższony) lub do 79 tys. zł (poziom
najwyższy). Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę
z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.
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 WFOŚi
WFOŚ i GW
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

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

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji
Nabór ciągły i refundacja
Od kiedy funkcjonuje
Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
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WAŻNE

Nie ma wakacji od uzależnień.

Co robić, gdy nasze dziecko sięga po używki?
Najważniejsze, że zamiast całymi dniami patrzeć w ekran komputera spędza czas z rówieśnikami na świeżym powietrzu
– tak myśli wielu rodziców, gdy dziecko coraz częściej wychodzi z domu. Czy na pewno wiesz w jaki sposób i z kim spędza
wakacje? Poznaj sygnały, które mogą świadczyć o tym, że sięga po używki i dowiedz się, jak reagować, by pomóc.

W jakim wieku
dzieci i młodzież najczęściej próbują używek?
Z reguły dzieje się to w wieku około
14-15 lat. Nierzadko wcześniej, bo
zgłaszają się do nas rodzice z dziećmi, u których problem pojawił się
już w wieku 12–13 lat. I mówimy
tu tylko o narkotykach. Inne substancje psychoaktywne, takie jak
nikotyna czy alkohol, pojawiają się
zdecydowanie wcześniej. Zwykle
zaczyna się od nikotyny. Niektóre
dzieci bardzo wcześnie popalają
papierosy – nawet w wieku 8-9 lat.
Nie palą jeszcze nałogowo, ale już
przekraczają pewne granice. Jeśli
nie ponoszą z tego tytułu żadnych
konsekwencji, to myślą, że mogą
dalej eksperymentować. Po nikotynie sięgają po alkohol i – jeśli nie
dzieje się nic złego, przed czym
ostrzegali dorośli – może otworzyć
się przed nim droga do narkotyków.

O jakich narkotykach mówimy?
W większości przypadków na
początku pojawia się marihuana.
Nie bez powodu w środowisku

terapeutycznym nazywamy
ją „narkotykiem bramowym”,
otwierającym na inne substancje psychoaktywne. Myślę, że
młodzież nie do końca rozumie,
z czym może mieć do czynienia,
z jakimi skutkami musi się liczyć.
Pamiętajmy, że marihuana jest
narkotykiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ bywa lekceważona.
Wielu młodych ludzi zniszczyło
sobie przez nią życie. A przecież,
jeśli młody człowiek uzależni się od
marihuany, to w dalszej kolejności
może próbować groźniejszych substancji narkotycznych takich, jak
np. amfetamina czy ekstazy. Nadal
problemem są też dopalacze. Dużo
częściej niż kiedyś młodzież eksperymentuje z lekami.

Jakie sygnały
powinny być dla rodzica
niepokojące?
Jeśli chodzi o papierosy i alkohol,
to rodzic może je po prostu wyczuć. Dziecko będzie próbować
się wtedy kamuflować, kłamać,
zaprzeczać, zrzucać winę na kogoś innego. Nie dajmy się zwieść,
przyjrzyjmy się też, na co dziecko
wydaje kieszonkowe. Bardzo poważnym sygnałem jest upijanie
się, czasami do nieprzytomności.

A jak rozpoznać, że
dziecko zażywa narkotyki?
W przypadku marihuany, mogą to
być rozszerzone źrenice. Natomiast,
żeby zobaczyć to w oczach dziecka,
to trzeba znać te oczy. Trzeba mieć
czas, żeby w nie patrzeć. Niepokojące
sygnały to też senność, ospałość, huśtawka emocjonalna czy wzmożony
apetyt. Pomimo tego, że w obecnych
czasach jesteśmy zabiegani, musimy
wyłapywać takie symptomy i odróżniać je np. od objawów związanych

ka nie jest zagrożone. Bywa, że
w skrajnych sytuacjach, po zażyciu substancji psychoaktywnych,
nastolatki trafiają też na oddziały
psychiatryczne, ponieważ pojawiają się u nich epizody psychotyczne.

Jak więc rodzice
powinni reagować, żeby
zapobiec takim skrajnym
sytuacjom?
fot. Pexels

Wakacje – dla dzieci to czas beztroskiego odpoczynku. Również
pracujący rodzice mogą wreszcie
odetchnąć po zakończeniu roku
szkolnego i dać swoim pociechom
więcej „luzu”. Nadmiar wolnego
czasu może jednak sprzyjać okazjom
do spróbowania używek. Nie każde dziecko potrafi odmawiać i zna
zagrożenia. O tym, jakie sygnały
powinni niepokoić rodziców i jak
sobie w takich momentach radzić,
rozmawiamy z Grzegorzem Antoszem – prezesem Fundacji Arka
Noego, terapeutą uzależnień, rodzicem, od wielu lat pracującym
z uzależnioną młodzieżą.

z okresem dojrzewania czy chorobą. Warto też wiedzieć, że palona
marihuana ma charakterystyczny
zapach. Kamuflaż u nastolatków
może polegać na nadmiernym
używaniu środków zapachowych –
paleniu kadzidełek czy świec. W pokoju pojawiają się bibułki do robienia
skrętów oraz różnego rodzaju szklane
albo metalowe lufki. W przypadku
amfetaminy i większości tabletek
ekstazy można zaobserwować
duże pobudzenie psychoruchowe.
Po amfetaminie charakterystyczny
jest też brak łaknienia i pragnienia,
prowadzące do utraty wagi. Ostrzegawczym sygnałem może być także
zmiana towarzystwa, nowi – bardzo
często starsi – znajomi i kłamstwa
dziecka na temat tego z kim się
spotyka, gdzie jest, gdzie było, na co
wydało pieniądze.

Dlaczego młodzi
ludzie decydują się na
eksperymentowanie
z używkami?
Nie ma prostej odpowiedzi na to
pytanie. Na młodych ludzi wywierana jest często presja rówieśników, znajomych, by spróbowali
używek. Duże znaczenie ma też
fakt, że wielu młodych ludzi czuje

się samotnych. Do tego substancje
narkotyczne są relatywnie łatwo
dostępne. Im młodszy człowiek,
im młodsza psychika, tym szybciej
i silniej się uzależnia. I to uzależnienie ma często bardzo agresywny
przebieg. Wpływ na młodych ludzi
ma też przynależność do subkultur czy określonego środowiska.
W niektórych przypadkach problemem bywa też ciche przyzwolenie
rodziców np. na picie alkoholu lub
lekceważenie palenia marihuany,
niedostrzeganie potencjalnego
zagrożenia, czasami wypieranie
poważnych rodzinnych kryzysów.

Co należy zrobić,
kiedy podejrzewamy, że
nasze dziecko zażyło
narkotyki?
Przede wszystkim natychmiast
reagować, choć czasami rodzice
niedowierzają, że to mogą być narkotyki. Myślą: jeszcze nie jest źle.
I to jest błąd. Jeśli podejrzewamy,
że dzieciak coś zażył, nie jesteśmy
w stanie go dobudzić albo zachowuje się bardzo dziwnie, mówi od
rzeczy i nie ma z nim kontaktu, to
należy od razu wezwać pogotowie! To lekarz powinien ocenić,
czy zdrowie i życie naszego dziec-

Warto reagować jak najwcześniej.
Pamiętajmy jednak, że musi wystąpić kilka sygnałów kojarzonych
z substancjami uzależniającymi, aby
móc je interpretować jako powody
do niepokoju. Młodzi ludzie bywają
bardzo wrażliwi i zbyt pochopnie
posądzając dziecko o kontakt z narkotykami, możemy je zwyczajnie
skrzywdzić. To nie znaczy, że mamy
czekać z założonymi rękami. Zawsze
potrzebna jest poważna, wartościowa rozmowa o zagrożeniach, o zdrowotnych konsekwencjach sięgania po
używki. Przeprowadzenie jej nie jest
jednak łatwe, bo każde dziecko jest
inne i wymaga indywidualnego podejścia, a dodatkowo – jako rodzice
– jesteśmy zwyczajnie nieobiektywni.
Szczególnie trudne takie rozmowy
są w momencie, kiedy w grę wchodzą już jakiekolwiek używki. Wtedy
powinniśmy być stanowczy. Przede
wszystkim dziecko powinno dostać
od rodziców jasny przekaz: słuchaj,
my się na to nie zgadzamy, nam się
to nie podoba. Powinno też ponieść
konsekwencje swojego zachowania. Poza tym sami też powinniśmy
pogłębiać wiedzę na ten temat.
Warto poszukać fachowej literatury
czy filmów. Dzisiaj jest bardzo dużo
profesjonalnych materiałów, dostępnych w internecie zupełnie za
darmo. Warto także szukać pomocy
u specjalistów, którzy zajmują się
stricte terapią uzależnień.


Rozmawiała Monika Lipec

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Miasto zleciło realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zainteresowani
mieszkańcy Gliwic mogą bezpłatnie korzystać z pomocy terapeutycznej (stacjonarnie, telefonicznie lub online) w wybranych placówkach.
 Fundacja Dom Nadziei, ul. Główna 30 (tel. 32/286-06-23) – profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych;
 Fundacja Diakonii im. Matki Ewy, ul. Zwycięstwa 14 (tel. 606-107-576 lub 573-487-745) – profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii;
 Fundacja Arka Noego, ul. Barlickiego 3 (tel. 668-630-980) – profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii (przy ul. Bł. Czesława działa także prowadzony
przez fundację „Klub-Czesio” dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”, ul. Ziemowita 6 oraz ul. Św. Huberta 60 (tel. 601-517-804) – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii;
 Klub Abstynentów Krokus, ul. Daszyńskiego 28 (tel. 32/231-57-65) – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, ul. Daszyńskiego 28 i 29
(tel. 32/230-32-47) – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
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Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w zakładce Zdrowie i Sprawy Społeczne / Przeciwdziałanie uzależnieniom.

Bezpieczne spędzanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
oferują m.in. Placówki Wsparcia Dziennego, do których rekrutacja jest prowadzona
przez cały rok:
 Świetlica Ratowniczek Oddziału Okręgowego PCK w Gliwicach, ul. Wrocławska 16
(tel. 32/231-70-68);
 Placówka wsparcia dziennego Towarzystwa Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy,
ul. Skarbnika 35 (tel. 792-394-913);
 Świetlica „Dzieci Świętej Rity” Fundacji Świętej Rity, ul. Bernardyńska 19 (tel. 881-933-547);
 Placówka wsparcia dziennego metodą podwórkową – Trampolina Fundacji SPORT-TRAVEL,
(tel. 502-689-969).
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ARENA GLIWICE / OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

fot. M. Buksa / Arena Gliwice

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

Zakup i wdrożenie systemu
Elektronicznego Obiegu Dokumentów.
Termin składania ofert: 29 lipca 2022 r. do godz. 11.00

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

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
z publikacją ogłoszenia,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

Wykonanie czyszczenia
absorberów IOS zlokalizowanych
na terenie ZC-1.

Summer w pełni

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2022 r. o godz. 11.01

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

NIERUCHOMOŚCI

Summer Arena rozkręciła się na dobre! To już trzecie wakacje z letnią strefą Areny
Gliwice, która w tym roku przeszła totalną metamorfozę. Coś nam mówi, że najlepiej
będzie, jeśli o jej efektach przekonacie się sami. Dobre towarzystwo, słońce, muzyka
na żywo – to już sprawdzona formuła na udane wakacje.

NOCNY KOCHANEK
W ARENIE GLIWICE

fot. M. Buksa / Arena Gliwice

W czwartek o 21.30, jak co tydzień, serwujemy dawkę porządnego kina. Jeśli kino
latem, to koniecznie w plenerze, z wybornym towarzystwem i smacznym jedzeniem.
Muzyka na żywo to punkt bez którego także
nie wyobrażamy sobie Summer Areny – już
w najbliższy piątek, 29 lipca, Nocny Ko-

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12 zostały podane do publicznej
wiadomości nw. wykazy:
1. Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami:
• nr ZGM/408/2022 do 1 sierpnia 2022 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/
2. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 428/2022, 431–433/2022, 435–439/2022,
442–444/2022 do 5 sierpnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/

fot. M. Buksa / Arena Gliwice

Za nami cztery wspólne weekendy. Byliśmy w Ameryce Południowej, zaliczyliśmy
West Coast i igrzyska sportowe, ale Summer nie zwalnia tempa – od czwartku,
startujemy z weekendem dookoła świata,
wypełnionym darmowymi atrakcjami dla
całych rodzin. Weekendy tematyczne to
nasza summerowa specjalność – oferujemy różne atrakcje, takie jak koncerty,
karaoke, imprezy taneczne, kino plenerowe, animacje i warsztaty dla dzieci,
strefę chill z leżaczkami. A to wszystko
przy Małej Scenie, w strefie koncertów
i gastro. Zapraszamy na Weekend Dookoła Świata (28–30 lipca), Weekend
Filmowy (4–6 sierpnia), Weekend Biegowo-Wspinaczkowy (11–13 sierpnia),
Biesiadę Śląską (15 sierpnia), Weekend
Rockowy (18–20 sierpnia).

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.)

chanek zagra koncert na Małej Arenie –
bilety są dostępne na portalu eventim.pl. Po
wszystkim będziecie mieli okazję pośpiewać
na karaoke – największe przeboje, pełna
dowolność repertuaru i gorąco dopingująca publiczność to gwarancja kapitalnego
piątkowego wieczoru.

DOOKOŁA ŚWIATA
W sobotę, 30 lipca, na placu głównym
odbędą się Mistrzostwa Polski w Koszykówce 3x3 QUEST, na które możecie
zapisać się na stronie internetowej Areny
Gliwice. Oprócz mistrzowskich zmagań,
przygotowaliśmy dla Was rodzinne
atrakcje koszykarskie i będziecie mogli
bezpłatnie liznąć sportowego hitu tego
lata – skimboardu! To jeszcze nie koniec
planów na sobotę – o 20.00 zapraszamy
Was na koncert Ediego Sancheza, który
zdążył podbić nasze serca już w ubiegłym
roku. Nie ominie nas też taneczna podróż
na Jamajkę, startujemy o 16.00, a bilety
złapiecie na 3arte.pl/bilety. Po dancehallowych warsztatach z topowymi śląskimi
instruktorami ponownie zaprosimy Was
na parkiet, gdzie zatańczymy z Pozyton
Sound w rytmach reagge. Jeśli lubicie
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taniec, ale dancehall to nie Wasze klimaty – koniecznie spróbujcie Bachationes.
Po raz pierwszy w Gliwicach odbędzie się
tak duże wydarzenie, które uświetnią,
Topowi Bachateros, a do tego pierwszy
raz w Polsce, warsztaty poprowadzą Leo
i Jomante, czyli prawdziwe gwiazdy świata
bachaty! – Naszą ideą jest zrobienie najbardziej klimatycznego festiwalu w Polsce,
zapewniamy Was, że Bachata plus wakacje to idealne połączenie – mówi Piotr
Lerski, właściciel Klubu Sportowego 3arte
Arena Gliwice.

PRZEZ ŻOŁĄDEK
NA SUMMER
Nie ma mowy o udanych wakacjach
bez dobrego jedzenia. Łasuchy mogą
rozkoszować się goframi bąbelkowymi
i absolutnym hitem tego lata – lodoburgerami, a miłośników klasycznych łakoci
z pewnością urzekną rzemieślnicze lody.
Wszystkie te delicje znajdziecie na placu
głównym. Jest też „słona” oferta, w tym
opcje vege i smaki śląskie – w każdy
czwartek, piątek i sobotę od 18.00 przy
Małej Scenie.

(ARENA GLIWICE)

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych
w wykazach.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 130/2022 do 29 lipca 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta
Gliwice:
• wykaz nr 121/2022 do 2 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 150/2022 do 2 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 151/2022 do 2 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 152/2022 do 4 sierpnia 2022 r.
• wykaz nr 144/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 145/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 146/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 147/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 148/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 149/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 153/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 154/2022 do 5 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 113/2022 do 8 sierpnia 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na
stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej został
podany do publicznej wiadomości wykaz
zawierający nieruchomość:
przeznaczoną do zbycia, stanowiącą własność Skarbu
Państwa:
• nr 16/SP/2022 do 5 sierpnia 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabudowana przy ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 – działki nr 219, 234, 1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez powierzchni piwnic i powierzchni ruchu):
1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek 6-kondygnacyjny
wykonany został w technologii wielkiej płyty (system W-70), z piwnicami
w monolitycznej konstrukcji żelbetowej, w przeszłości był budynkiem typu
koszarowego.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest KW nr GL1G/00061365/8.
8. Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
9. Cena wywoławcza: 2 800 000,00 zł netto (do ceny sprzedaży nie zostanie
doliczony podatek VAT).
10. Minimalne postąpienie: 28 000,00 zł.
11. Wadium: 140 000,00 zł.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia
umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
12. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 11 sierpnia 2022 r.
w godz. od 10.00 do 11.00.
13. Termin i miejsce otwarcia przetargu ustnego nieograniczonego: 27 września
2022 r., godz. 10.00, sala konferencyjna – pokój 121, na I piętrze w siedzibie
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11.
14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
• wniesienie do 23 września 2022 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING Banku
Śląskim SA, nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu
wadium na konto). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego lokalu,
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której
nieruchomość będzie nabywana”;
• dostarczenie do 23 września 2022 r. do godz. 13.00 e-mailem na adres:
sekretariat@zbmgliwice.pl lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki
do ZBM I TBS Sp. z o.o.) lub do Biura Obsługi Klienta Zarządu Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach kompletu
dokumentów lub ich skanów:
○ kserokopii dowodu wpłaty wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.zbmgliwice.pl w zakładce
Przetargi/Przetarg na lokale Spółki lub w formie papierowej w Biurze
Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach,
○ w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność
z oryginałem aktualnego odpisu z KRS,
○ w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonych za zgodność
z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich,
○ oświadczenie, że uczestnikowi licytacji znany jest stan techniczny nieruchomości,
○ oświadczenie, że uczestnik licytacji zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
• przed rozpoczęciem przetargu przedłożenie komisji przetargowej dowodu
osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu
innych osób – dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie
poświadczonym podpisem oraz podpisanie listy obecności.
OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE
DO UDZIAŁU W LICYTACJI.
15. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 30 dni od daty
przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem lokalu
użytkowego.
Ogłoszenie umieszczone będzie na stronie internetowej ZBM I TBS Sp. z o.o.
www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można
uzyskać pod numerami telefonów: 32/339-29-01, 32/339-29-37.
Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w związku z realizacją zadań ustawowych znajduje się na
stronie www.zbmgliwice.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE,
WYKONUJĄCY ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,
działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
13 września 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, objętej
księgą wieczystą nr GL1G/00078993/1, obejmującej działkę nr 134, obręb Kuźnica, położonej
w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:
208 680,00 zł
Wadium: 20 868,00 zł
Minimalne postąpienie: 2090,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz.
685 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 czerwca 2022 r.
i zakończył wynikiem negatywnym.
Działka nr 134, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zbycia
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie
zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania
z zakresu administracji rządowej, nr PM-5728/2022 z 31 marca
2022 r. i wykazu nr 8/SP/2022 stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-5728/2022 oraz zarządzenia Wojewody Śląskiego
nr 66/22 z 10 marca 2022 r.
Termin wniesienia wadium: 6 września 2022 r. (o możliwości
uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania rachunku
Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa,
tel. 32/338-64-23.
* Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na
stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie
zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony jest w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” – prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 263/2
o pow. 0,0772 ha, obręb Bojków,
zapisaną w księdze wieczystej nr
GL1G/00036903/8. Przedmiotowa
działka położona jest w Gliwicach
przy ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 17 sierpnia 2022 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
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.).

Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2022 r.
--------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności:

• lokalu mieszkalnego nr 6,

stanowiącego własność Skarbu
Państwa, o powierzchni użytkowej 44,52 m2, wraz z przynależną
piwnicą o powierzchni 3,66 m2,
usytuowanego w budynku przy
ul. Chodkiewicza 10, wraz
z udziałem wynoszącym 249/10
000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działki geodezyjne nr: 662, 666, 667, 668, obręb
Zatorze, objęte księgą wieczystą
nr GL1G/00031307/5, o łącznej
powierzchni 2206 m2.

Termin przetargu: 30 sierpnia 2022 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 190 000,00 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy
z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) niniejsza
transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku
VAT.

Wadium: 19 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2022 r.

Termin oględzin lokalu: 20 lipca 2022 r.,
w godz. 14.30-15.00.
--------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności:

• niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą
nr GL1G/00121547/7, oznaczonej
jako działka nr 128, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa.
Termin przetargu: 6 września 2022 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 691 353,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2022 r.
--------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości:

• niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 537/1 o pow. 0,0569
ha, 537/2 o pow. 0,9519
ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha,
538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2
o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow.
0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska,
zapisana w księdze wieczystej
nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nieruchomość położona
jest w Gliwicach na wschód od
ul. Pszczyńskiej i stanowi własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 12 września 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
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.).

Wadium: 1 600 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 września 2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI NIERUCHOMOŚCI
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1168, OBRĘB STARE MIASTO ORAZ DZIAŁKĘ NR 1169, OBRĘB STARE MIASTO,
ZABUDOWANE BUDYNKIEM POŁOŻONYM PRZY UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 13 W GLIWICACH, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 23 WRZEŚNIA 2022 R.
Położenie i opis

Nr działki
Obręb, Nr KW

Powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

Budynek w zabudowie półzwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagoXX wieku. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i jednej
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej
3 633 000,00 zł
działka nr 1168,
364 000,00 zł
pow. gruntu:
kondygnacji podziemnej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kana- obręb Stare Miasto;
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw.
brutto
0,0466 ha;
lizacyjną, gazową, wentylację mechaniczną oraz instalację odgromową. W całym budynku
centralne tereny miasta (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
(zwolnienie od
działka nr 1169,
pow. gruntu:
wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowi zlokalizowanej
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005r., Dziennik Urzędowy Woj.
podatku VAT
obręb Stare Miasto;
0,0017 ha;
w pomieszczeniach piwnicznych.
Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006r., poz. 481), teren położony w Glizgodnie z art.
zabudowane
pow. użytkowa bud.: wicach przy ul. Moniuszki 13, obejmujący działki nr 1168 i 1169,
Dotychczas wejście do budynku odbywało się przez przybudówkę położoną na działce
43 ust. 1 pkt 10
budynkiem
1.630,81 m2,
nr 1167, obręb Stare Miasto, która nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmioobręb Stare Miasto, oznaczony jest symbolem:
tem sprzedaży. Na potrzeby sprzedaży wejście do budynku odbywać się będzie wejściem
w tym:
ustawy z 11 marca
o charakterze
●
72
UM
–
co
oznacza:
tereny
usługowo-mieszkaniowe
o
wytylnym przez piwnicę. Będzie istniała konieczność przebudowy budynku przez nowego
piwnica 310,19 m2,
2004 r. o podatku
usługowym
sokiej intensywności zabudowy.
właściciela celem wykonania wejścia do budynku od ul. S. Moniuszki z poziomu parteru.
parter 364,37 m2,
o numerze ewid.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79UM obowią- od towarów i usług
Granica pomiędzy działkami 1168 i 1167 przebiega po ścianie pomiędzy budynkiem przybuzują następujące ustalenia:
I piętro 337,71 m2,
– t.j. DzU z 2021 r.,
2250, położonym
dówki, a budynkiem przy ul. Moniuszki 13, przez co okapy dachu i elementy wyposażenia
1) przeznaczenie podstawowe:
II piętro 343,27 m2,
poz. 685 z późn.
przy ul. Stanisława
technicznego budynku przy ul. S. Moniuszki 13 znajdują się poza granicami działki 1168.
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
poddasze 275,27 m2.
zm.).
Moniuszki
Adaptacja budynku przez nowego właściciela na cele zgodne z planem miejscowym,
2)
przeznaczenie
uzupełniające:
Minimalne
13 w Gliwicach,
w szczególności zmiana sposobu użytkowania, będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej
a) zieleń urządzona,
postąpienie:
liczby miejsc parkingowych, co może wiązać się z koniecznością przebudowy np. części
b) dojazdy i parkingi,
KW nr
36 400,00 zł
przyziemia budynku w celu adaptacji na garaż. Możliwe jest również zapewnienie części
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
wymaganych miejsc parkingowych w ramach innej nieruchomości, do której inwestor GL1G/00058759/3.
Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji.
będzie posiadał tytuł prawny (np. w formie wieloletniej dzierżawy terenu). Dla niektórych
Ponadto budynek położony przy ul. Moniuszki 13 objęty jest
usług do zbilansowania potrzeb parkingowych będzie można przyjąć część ogólnodoochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego.
stępnych płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pobliżu nieruchomości (np.
Nabywca nieruchomości położonej przy ul. S. Moniuszki 13 w Gliw przypadku drobnych działalności usługowych niewymagających miejsc dla stałych
wicach będzie miał możliwość złożenia wniosku o wydzierżawienie
użytkowników, tj. gdzie można założyć parkowanie rotacyjne, z uwzględnieniem pory dnia).
terenu, który stanowić będzie część działki nr 1243, obręb Stare
Dojście do przedmiotowej nieruchomości jest możliwe z wykorzystaniem istniejącego
Miasto oraz działka nr 1235 obręb Stare Miasto, z przeznaczeniem
chodnika stanowiącego część pasa drogowego, a parkowanie pojazdów odbywać się
na urządzenie miejsc parkingowych, w związku z podjętą przez
może wzdłuż ul. S. Moniuszki. Skomunikowanie działki nr 1168, obręb Stare Miasto,
Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXX/627/2021 z 7 października
z siecią dróg publicznych od strony podwórza będzie możliwe tylko w przypadku usta2021 r. bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13441.pdf), wyrażającą
nowienia na sąsiedniej nieruchomości (dz. nr 1167, obręb Stare Miasto) odpowiednich
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
służebności gruntowych. Ostatnim użytkownikiem budynku była Przychodnia Akademicka
nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości staw Gliwicach Sp. z o.o.
nowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym umówieniu
ul. Częstochowskiej, obejmującej część działki nr 1243, obręb
terminu. Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.
Stare Miasto oraz działkę nr 1235, obręb Stare Miasto, o łącznej
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 32/338-64-10 do 12 lub pocztą
pow. przeznaczonej do dzierżawy 0,1117 ha, na okres 30 lat.
elektroniczną na adres: gn@um.gliwice.pl, podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.
Wadium należy wnieść do 16 września 2022 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 24 października 2022 r.
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 zostanie zamieszczona w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, ul. Jasna 31A, Gliwice, pok. 17 w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00;
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI
KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości Miasta Gliwice
Lp.

1.

Nr działki
Obręb
Nr KW

Powierzchnia
działki

Działka nr 161/10,
obręb Ligota
Zabrska,
użytek:
B – tereny
mieszkaniowe,
KW nr
GL1G/00037080/9
Działka nr 163/7,
obręb Ligota
Zabrska,
użytek:
B – tereny
mieszkaniowe,
KW nr
GL1G/00037080/9

0,0576 ha
0,1329 ha
Łączna
powierzchnia
gruntu:
0,1905 ha

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

Przeznaczenie
nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy
przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską
(uchwała nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.) działki znajdują się
na terenie oznaczonym symbolem:
● 4MN, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności
zabudowy.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi
nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług
produkcyjnych i warsztatów, które
powodują znaczące zwiększenie
ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże,
budynki pomocnicze z wyjątkiem
inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
Dla terenu o symbolu 4MN ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna
linia zabudowy od ulicy Kujawskiej.

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto
511 000,00 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.).

Wadium

51 100,00 zł

Przetarg rozpocznie się 27 września 2022 r. o godzinie 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).
Wadium należy wnieść do 20 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 zostanie 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI
KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości Miasta Gliwice
Lp.

1.

Położenie i opis nieruchomości
Przedmiotowy kompleks położony jest przy ul. Dolnej w Gliwicach. Działki są w kształcie nieregularnym.
Przez obie działki przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Sieć kanalizacyjna kd 200 mm
stanowi odwodnienie ul. Dolnej. W zasięgu działek przebiega sieć ciepłownicza. Wzdłuż zachodniej granicy działki
nr 166/2 przebiega sieć elektroenergetyczna, a na jej południowo-wschodnim krańcu przebiega sieć gazowa.
Przez południowo-zachodnią część działki nr 166/2, obręb Ligota Zabrska, przebiega kabel elektroenergetyczny
nN zasilający oświetlenie, stanowiący element miejskiej sieci oświetleniowej. W akcie notarialnym nabycia
przedmiotowego kompleksu działek, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę nr 166/1, obręb Ligota Zabrska, wpisaną w KW nr GL1G/00039216/6,
nieodpłatnej służebności gruntowej na terenie o powierzchni 2,89 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań
bieżących Miasta Gliwice, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych.
Skomunikowanie działek odbywać się będzie poprzez działkę nr 163/2, obręb Ligota Zabrska, do drogi publicznej
ul. Dolnej zjazdem istniejącym. Na rzecz każdoczesnych właścicieli kompleksu działek nr 164/1 i 166/2, obręb
Ligota Zabrska, ustanowiona zostanie w dniu sprzedaży, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
nr 5761/22 z 11 kwietnia 2022 r., odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę nr 163/2 w całości o pow. 123 m2, zapisanej w KW GL1G/00037080/9.
W związku z powyższym, przy zbyciu kompleksu działek nowonabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty
w wysokości 10 969,14 zł brutto z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności. Przy takim sposobie skomunikowania, obsługa komunikacyjna ograniczona będzie jedynie do relacji prawoskrętów.
Obciążenia nieruchomości
Działki obciążone są służebnościami przesyłu.
Pełne treści służebności zapisane są w księgach wieczystych prowadzonych dla ww. działek w dziale III – elektroniczny dostęp na stronie: ekw.ms.gov.pl.

Nr działki
Obręb
Nr KW

Powierzchnia
działki

Działka nr 164/1,
obręb Ligota
Zabrska,
użytek:
B – tereny
mieszkaniowe,
KW nr
GL1G/00039279/5
Działka nr 166/2,
obręb Ligota
Zabrska,
użytek:
B – tereny
mieszkaniowe,
KW nr
GL1G/00039216/6

0,0216 ha
0,0768 ha
Łączna
powierzchnia
gruntu:
0,0984 ha

Przeznaczenie
nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy
Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską
i ul. Bojkowską (uchwała nr XLVII/1217/2006
z 26 października 2006 r.) działki znajdują się
na terenie oznaczonym symbolem:
● 4MN, co oznacza: tereny mieszkaniowe
o niskiej intensywności zabudowy.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych
hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, które powodują znaczące zwiększenie
ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki
pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto
264 000,00 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.).

Wadium

26 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 30 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 Gliwice).
Wadium należy wnieść do 23 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 – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto informacja o przetargu jest zamieszczona w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, 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 USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR 808, 810, OBRĘB STARE GLIWICE,STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice
Położenie i opis
Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, w zachodniej części miasta
Gliwice, w odległości ok. 4 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowe.
Działka nr 810 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast nie ma możliwości
bezpośredniego skomunikowania z siecią dróg publicznych. Dojazd do nieruchomości może
się odbywać np. poprzez działki przyległe w pasie wyznaczonym w planie miejscowym
pod drogi publiczne przez działkę nr 806 (własność prywatna) i działki gminne nr 804,
803, 802 po uzyskaniu prawa do terenu i wykonaniu stosownej nawierzchni. Dokładne
zasady w odniesieniu do przyszłego zagospodarowania terenu zostaną określone przez
Zarząd Dróg Miejski w Gliwicach na wniosek nabywcy.
Przez działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego
napięcia 20kV wraz ze strefa techniczną; napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i średniego napięcia 110kV „Strefa”-GPZ „Kozłowa” wraz ze strefą techniczną;
przy północnej granicy działki nr 810, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej
oraz teletechniczna.
W księdze wieczystej nr GL1G/00032522/5 wpisane jest prawo służebności przesyłu,
m.in. na działce nr 808 dotyczące istniejących urządzeń, tj. napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia relacji Kozłowska-Wiśniowa oraz napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napięcia relacji Kozłowska-Strefa. Pełna treść służebności
dostępna w dziale III ww. księgi wieczystej.

Nr działki
Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha]

Działka nr 808,
obręb Stare
Gliwice,
KW nr
GL1G/00032522/5
Działka nr 810,
obręb Stare
Gliwice,
KW nr
GL1G/00010540/7

0,1655 ha
użytek:
RIVa – grunty
orne
0,1655 ha
0,2404 ha
użytek:
RIVa – grunty
orne
0,2168 ha,
B – tereny
mieszkaniowe
0,0236 ha

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

Cena
wywoławcza

Działki nr 808 i 810, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie, dla którego od
13 marca 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa. Plan został uchwalony
16 grudnia 2010 r. przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr III/14/2010, która
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 33
z 10 lutego 2011 r., poz. 598.
Zgodnie z ustaleniami planu:
● dz. nr 808, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:
3MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej
intensywności zabudowy,
5MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej
intensywności zabudowy,
24KDD¹/2 – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy dojazdowej;
● dz. nr 810, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:
3MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej
intensywności zabudowy,
5MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej
intensywności zabudowy,
24KDD¹/2 – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy dojazdowej,
2KDG¹/2 – co oznacza: tereny publicznych dróg klasy głównej.

821 600,00 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.)

Wadium

82 160,00 zł

Przetarg rozpocznie się 28 września 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 21 września 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 października 2022 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespołu ds. zbywania pod numerem tel. 32/338-64-12, 32/338-64-09. Ogłoszenie o przetargu
zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu jest
zamieszczone w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej
działki nr 420/2, 421/2, 422/2, 423/2, obręb Nowe Miasto, który rozpocznie się 26 września 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Nr działki
Obręb
Nr KW

Położenie i opis
Nieruchomość położona jest przy ul. gen. W. Andersa w odległości ok. 2,00 km od centrum miasta,
w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 78 i DTŚ.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, obiekty handlowo-usługowe, szkoła
oraz park i tereny zieleni. Nieruchomość stanowi
teren paski, częściowo porośnięty niewielkimi drzewami. Działki stanowią zwarty obszar w kształcie
zbliżonym do trapezu. W pobliżu działek przebiega
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza i siec
teletechniczna.
Skomunikowanie ww. działek powinno odbywać się
poprzez działki pośrednie w śladzie przyszłej drogi
publicznej oznaczonej w mpzp jako KDD 1/2 do ul.
gen. W. Andersa nowym zjazdem. Działki nie mają
urządzonego dostępu do drogi publicznej.
18 września 2020 r. decyzją nr 2/2020 udzielono
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Andersa (droga powiatowa nr 7211S) z ul. Kozielską (droga powiatowa nr
7200S) wraz z rozbudową ul. Gagarina (droga gminna
nr 130412S) w Gliwicach”. Planowana droga przebiega
w rejonie drogi oznaczonej w planie miejscowym jako
KDD1/2 – projektowana ulica dojazdowa. Projekt
budowlany nie przewiduje budowy zjazdów z projektowanej drogi na działki nr 423/2, 422/2, 420/2
oraz 421/2 i ze względu na różnice w poziomie terenu pomiędzy projektowaną drogą i poszczególnymi
działkami budowa zjazdów na każda działkę odrębnie
może być utrudniona. W związku z powyższym nastąpi
łączne zbycie przedmiotowych działek.
Warunki techniczne urządzenia dojazdu uzależnione
są od przeznaczenia i zagospodarowania terenu. Nie
można także wykluczyć, że w przypadku realizacji
inwestycji będącej większym generatorem ruchu,
inwestor zobowiązany będzie do realizacji odcinka
drogi zgodnie z decyzją ZRID. Forma udostępnienia
terenu przez zarządcę drogi w celu wykonania dojazdu
zależy od ww. warunków, gdyż w przypadku urządzenia tymczasowego dojazdu, będzie to najprawdopodobniej umowa użyczenia działek nr 421/1, 422/1,
423/1 i 427/1, (na których położona jest planowana
droga) celem urządzenia dojazdu do czasu realizacji
drogi objętej decyzją ZRiD.
W przypadku budowy drogi zgodnie z decyzją ZRID nie
można wykluczyć konieczności zawarcia z inwestorem
umowy w trybie art. 16 ustawy z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Planowane wykorzystanie terenu nie może być
sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym: Prawo ochrony środowiska, Prawo
wodne, ustawa o odpadach oraz ustawa o ochronie
przyrody.

działka nr 420/2,
obręb Nowe
Miasto;
działka nr 421/2,
obręb Nowe
Miasto;
działka nr 422/2,
obręb Nowe
Miasto;
działka nr 423/2,
obręb Nowe
Miasto;
użytek: Bz – tereny
rekreacyjnowypoczynkowe,
KW nr
GL1G/00014087/1

Powierzchnia

pow. gruntu:
0,0731 ha;
pow. gruntu:
0,0249 ha;
pow. gruntu:
0,0860 ha;
pow. gruntu:
0,0984 ha;
razem
pow. gruntu:
0,2824 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 420/2, 421/2, 422/2 i 423/2, obręb Nowe Miasto, położone są na terenie, dla którego
od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne
tereny miasta, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005
r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481. Zgodnie z jego ustaleniami,
przedmiotowe działki znajdują się na terenie o symbolu:
● 41U – co oznacza: teren usług różnych – istniejący.
W §8 ust. 6 ww. planu miejscowego dla terenu o symbolu 41U ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym komercyjne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
d) dojazdy i parkingi,
e) uzbrojenie działki,
f) zieleń urządzona;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa oraz uzupełnienia istniejącej zabudowy,
b) intensywność zabudowy minimum 1.0,(...),
d) wymagane jest zachowanie istniejących linii zabudowy, z uwzględnieniem ustaleń określonych
w §17 ww. planu miejscowego,(...),
f) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod
warunkiem nieograniczania możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku kiedy występuje wspólnota
interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem
zasad określonych w przepisach odrębnych,
g) sytuowanie budynków w granicach własności przylegających do przestrzeni publicznych jest
możliwe wyłącznie w przypadku kiedy granica własności pokrywa się z linią rozgraniczającą
przestrzeni publicznej (placu, ulicy) i linią zabudowy,
h) realizacja inwestycji wymaga zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, przede
wszystkim w ramach posiadanej nieruchomości;
4) zakazy:
a) zabudowy nieruchomości obiektami kubaturowymi powyżej 70% jej ogólnej powierzchni,
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych i warsztatów, których uciążliwość może
przekroczyć granicę posiadanej nieruchomości.
Ponadto, w §16 ust. 2 ww. planu miejscowego określono ogólne zakazy dla wszystkich terenów
objętych planem. Zakazy obowiązują dla:
1) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń uciążliwych dla sąsiednich terenów;
2) realizacji i użytkowania obiektów budowlanych i urządzeń emitujących zanieczyszczenia w ilościach
przekraczających wartości dopuszczalne, określone w przepisach ochrony środowiska (w tym dla
zdrowia ludzi);
3) realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
4) magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności prowadzonej
na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie z zastrzeżeniem, że okres
magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów
odrębnych z zakresu gospodarki odpadami;
5) składowania odpadów, w tym niebezpiecznych dla środowiska, z wyjątkiem istniejącego składowiska zakładowego na terenie 9P;
6) prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód wgłębnych i powierzchniowych, w tym zakaz zrzutu ścieków bytowo-komunalnych, przemysłowych i opadowych,
bez oczyszczenia do poziomu wymaganego w przepisach odrębnych;
7) nieuzasadnionej względami bezpieczeństwa likwidacji wysokiego drzewostanu.
Ze względu na duże zadrzewienie działek będących przedmiotem zbycia, należy przeanalizować
możliwość realizacji przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia uzupełniającego terenu, na
którym się one znajdują, w kontekście zakazu nieuzasadnionej względami bezpieczeństwa likwidacji
wysokiego drzewostanu. Jednocześnie z wyjątkiem sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa (w tym ruchu
drogowego) oraz sytuacji związanych z budową nowych ulic lub rozbudowy istniejących, ustalono
w ww. planie miejscowym zakaz wycinania okazałych drzew, których obwód w pierśnicy przekracza
wielkości określone w §11 ust. 1 pkt 3 tego planu. Realizacja zamierzonej inwestycji będzie uzależniona od możliwości częściowej lub całkowitej likwidacji istniejącego drzewostanu. Działki położone
są w granicach złoża węgla kamiennego „Gliwice”.

Cena wywoławcza

Wadium

1 105 000,00 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. 931 ze zm.).
Minimalne
postąpienie:
10 150,00 zł

110 500,00 zł

Wadium należy wnieść do 20 września 2022 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego
Miasta Gliwice.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 26 października 2022 r.
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 jest zamieszczona w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, ul. Jasna 31A, Gliwice, pok. 17, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00;
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice
Lp.
1.

Położenie i opis nieruchomości
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta,
przy wjeździe na autostradę A4. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa i tereny niezabudowane.
Działka stanowi teren płaski, pokryty zielenią niską. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Wzdłuż ul. Daszyńskiego przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna.
Zgodnie z mapą zasadniczą, w północnej części działki zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd500 mm,
niezbędna do odwodnienia układu drogowego zjazdów z autostrady A4 na ul. Daszyńskiego. W akcie notarialnym
nabycia przedmiotowej działki, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności przesyłu dla ww. kanalizacji deszczowej, ewentualnie do ustanowienia na rzecz każdoczesnego
właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę nr 705, obręb Ostropa Północ, wpisaną w KW GL1G/00039107/9,
nieodpłatnej służebności gruntowej na działce nr 50, obręb Ostropa Pola, o pow. ok. 95,23 m2, w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących miasta, tj. zapewnienia prawidłowej eksploatacji i konserwacji ww. kanalizacji.
Przez działkę przebiega rów, będący w administrowaniu Miasta Gliwice. W celu zapewnienia swobodnego dostępu do rowu, przyszły nabywca powinien na każde żądanie miasta umożliwić wejście osobom wyznaczonym
przez prezydenta, nabywca nie może wykonywać żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu, obowiązuje
również zakaz grodzenia rowu w odległości 1,5 m od skarpy rowu.
Przedmiotowa nieruchomość w całości objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do 31.10.2024 r. z przeznaczeniem na łąkę oraz tablicę reklamową.
Skomunikowanie: od strony zachodniej i północnej przedmiotowa nieruchomość graniczy z działkami prywatnymi
nr 47, 51, 52, a od południa i wschodu z działkami nr 49 i 706 należącymi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA). Zgodnie z opinią GDDKiA, z uwagi na położenie działki nr 50, obręb Ostropa Pola, przy
skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego (DW-408) z łącznicą węzła autostrady A4 i drogi wojewódzkiej nr 408, do działki
nr 50 zgodnie z przepisami o drogach publicznych, możliwa jest lokalizacja wyłącznie zjazdu indywidualnego
(do użytku rolnego lub zabudowy mieszkaniowej). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na
działce nr 50 wymagany byłby zjazd publiczny, co z uwagi na ww. skrzyżowanie byłoby sprzeczne z treścią §78
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nr działki
Obręb
Nr KW

Powierzchnia
działki

Działka nr 50,
obręb Ostropa
Pola.
Użytki:
ŁIV – łąki trwałe,
W-ŁIV – grunty
pod rowami.
KW nr
GL1G/00033556/9

0,1754 ha

Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło (uchwała nr XI/326/2007
z 11 października 2007 r.) działka znajduje się
na terenie oznaczonym symbolem:
● 1U, co oznacza: tereny zabudowy usługowej.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa, co oznacza realizację nowych budynków
usługowych.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) turystyka,
b) rzemiosło,
c) handel i usługi motoryzacyjne,
d) budynki zaplecza technicznego, gospodarcze,
składy i magazyny,
e) drogi wewnętrzne, parkingi i garaże,
f) zieleń urządzona,
g) reklamy – na zasadach określonych w rozdziale 5 ww. planu,
h) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, włącznie ze stacjami bazowymi telefonii
komórkowej.
Dla terenu 1U ustalone zostały na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w granicach
strefy oddziaływania autostrady A4 o zasięgu
150 m.

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto
648 000,00 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.).

Wadium
64 800,00 zł

Przetarg rozpocznie się 27 września 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 20 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 jest 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.
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OGŁOSZENIA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego
(sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXIII/459/2021 z 18 lutego 2021 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 503), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także zgodnie
z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, od 5 sierpnia
2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach (adres: 44100 Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój nr 210),
w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko publikowane
są również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\
Ogłoszenia i komunikaty),
• w portalu planistycznym (MSIP\Portal
Planistyczny\mpzp w opracowaniu\
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej
w rejonie dawnego Zameczku Leśnego:
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu,
• w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego roz-

pocznie się 9 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00
w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach – 44-122 Gliwice,
ul. Jasna 31A, II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu planu
miejscowego.
Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo
siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski
w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
• osobiście, w Biurze Obsługi Interesantów
– na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, profilem zaufanym albo
podpisem osobistym,

• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy
Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego przy ul.
Chorzowskiej w rejonie dawnego
Zameczku Leśnego),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.
Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adresem:
(https://msip.gliwice.eu / geoportale
/ Geoportal planistyczny) za pomocą
narzędzia Dokumenty planistyczne
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki
papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy
oddziaływania na środowisko.
Termin składania uwag upływa
9 września 2022 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Prezydent Miasta
Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych
przez Prezydenta
Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów
Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r.
poz.503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały nr XXXVIII/788/2022
z 14 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny
w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach
pod adresem: https://bip.gliwice.eu/
(Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta),
• przedstawione są w Geoportalu planistycznym pod adresem: https://
geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=66266971.
Zainteresowani mogą składać wnioski do
wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski
mogą być wnoszone w formie papierowej
lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122
Gliwice,
• osobiście, w Biurze Obsługi Interesantów – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy

urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przy
ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym albo podpisem osobistym,
• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy
Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/
Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego –
składowisko odpadów),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.
Wnioski należy składać w terminie od
28 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny
działki i obręb lub adres).
Do wniosku można dołączyć załącznik
graficzny, przedstawiający lokalizację
wnioskowanego terenu.

Zarówno sam wniosek jak i załącznik graficzny do niego (w zależności od formy
dostarczenia – elektronicznej lub papierowej) można przygotować w Geoportalu
planistycznym pod adresem: https://msip.
gliwice.eu/ (geoportale / Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty
planistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona
kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie
z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
w Wydziale Planowania Przestrzennego,
codziennie w godzinach pracy urzędu
(z wyjątkiem sobót i dni świątecznych)
pod numerami telefonów: 32/338-65-10
i 32/338-65-09.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych (RODO),
osobowych
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14,
• art. 17 pkt 1 i 11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1.
podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
Odbiorcy danych osobowych
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
Okres przechowywania danych osobowych
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu Każda
1.
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych
Informacje dodatkowe
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .
Dane Administratora Danych

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

ZAŁATW
SPRAWĘ
PRZEZ
INTERNET
Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:




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

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę
wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.
Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania,
pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.
Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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