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UWAGA! W WAKACJE WYDANIA PODWÓJNE – następny numer ukaże się 25 sierpnia

AKTUALNOŚCI

Gliwickie obchody Święta Wojska Polskiego
Choć w kalendarzu Święto Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską w 1920
roku, przypada 15 sierpnia, to jego
obchody – podobnie jak w ubiegłym
roku – odbędą się w Gliwicach trzy dni
wcześniej – w piątek, 12 sierpnia.
Uroczystość rozpocznie msza święta
w intencji żołnierzy i pracowników
Wojska Polskiego, która zostanie
odprawiona o godz. 9.00 w Kościele
Garnizonowym p.w. św. Barbary w Gliwicach.

Po nabożeństwie (ok. godz. 10.10),
uczestnicy obchodów przemaszerują
ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego
na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego,
gdzie odbędzie się Apel Pamięci Oręża
Polskiego. Uroczyste świętowanie zakończy salwa honorowa oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem marszałka.
W czasie trwania uroczystości, na trasie od
Kościoła Garnizonowego p.w. św. Barbary
do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.
(ml)

fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa, a w razie
konieczności są gotowi z narażeniem życia bronić polskich granic. W piątek, 12 sierpnia, podziękujemy im za służbę podczas
uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego w Gliwicach.

Mieczysław Buczkowski odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Mieczysław Antoni Buczkowski urodził się
w 1923 roku w Białymstoku. Przed wojną
ukończył gimnazjum księcia Józefa Ponia-

Elektrośmieci
będzie można
oddać:

w sobotę, 20 sierpnia

 godz. 10.00–12.00 –
BRZEZINKA,
ul. Zamojska
(przy kościele)
 godz. 12.30–14.30 –
ŚRÓDMIEŚCIE,
pl. Piłsudskiego
(parking samochodowy)
https://segreguj.gliwice.eu/
– sprawdź terminy kolejnych
zbiórek elektrośmieci (dział
Harmonogram wywozu).

towskiego na Żoliborzu. Maturę uzyskał
w 1940 roku – była to pierwsza matura
w czasie okupacji. Naukę medycyny rozpoczął na tajnych kompletach. W powstaniu
był młodszym lekarzem w szpitalu Zgrupowania „Żywiciel” przy ul. Krasińskiego 31.
Po wojnie skończył studia medyczne i trafił do
Gliwic. Zrobił doktorat z medycyny, pracował

Wspomnień Mieczysława Buczkowskiego
można posłuchać w Archiwum Historii
Mówionej: https://www.youtube.com/
watch?v=ggOXaxuQoOI (dostępne także na
1944.pl zakładka Przegladaj zasoby).(mm)

Nowi mieszkańcy zieleńca przy Rybnickiej
Park przy ulicy Rybnickiej ma nowych „lokatorów” – obok siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji stanęły ule. Codzienną opiekę nad nimi sprawuje pszczelarz – pan Stanisław.
Minipasieka składa się z czterech kolorowych uli. Pszczele rodziny zadomowiły się
już przy ulicy Rybnickiej i mamy nadzieję,
że w następnym sezonie będą produkować
miód. Z dostępem do traw i kwiatów zapylacze na pewno sobie poradzą – warto
wiedzieć, że przeciętna pszczoła wylatuje
nawet kilka kilometrów od ula.
Warto zajrzeć do zieleńca przy ulicy Rybnickiej i zaobserwować te fascynujące
zwierzęta. Czy wiecie, że pszczoły miodne komunikują się ze sobą „tańcząc”?
Pamiętajmy, że pszczoły żądlą w zasadzie
tylko w obronie swojego ula. Poza ulem
nie są agresywne i nie trzeba się ich
obawiać. Przeciwnie: powinniśmy o nie
bardzo dbać i szanować ich pracę – 1/3
naszej codziennej diety składa się z roślin
zapylanych przez pszczoły. Co my byśmy
bez nich zrobili?

(mm)
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jako ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim nr 1 w Gliwicach,
w którym przez jakiś czas pełnił także obowiązki dyrektora. Wychował kilka pokoleń
młodych lekarzy – pod jego opieką specjalizację w zakresie medycyny wewnętrznej
zdobyło kilkudziesięciu internistów.

fot. K. Krzemiński / PWiK | Freepik

Order został nadany za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
i pielęgnowanie pamięci o najnowszej
historii Polski. Za poświęcenie i ofiarność
w czasie powstania – dziękujemy!

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Mieczysław Buczkowski, pseudonim „Buk”, powstaniec warszawski i lekarz, 31 lipca został odznaczony przez Prezydenta
RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

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

Siatkarskie święto
fot. Arena Gliwice

coraz bliżej!

Jeszcze dwa tygodnie – i w Katowicach oraz słoweńskiej Lublanie, a następnie w Gliwicach rozgrywane będą Mistrzostwa
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn (26 sierpnia – 11 września). Przypomnijmy, że w marcu Międzynarodowa Federacja Piłki
Siatkowej (FIVB) zadecydowała o odebraniu Rosji prawa do organizacji tego prestiżowego turnieju. Decyzją federacji gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Świata zostały Polska i Słowenia. Arena Gliwice będzie miejscem zmagań w czterech
spotkaniach 1/8 finału (4 i 6 września) oraz w dwóch ćwierćfinałach, rozgrywanych 8 września.
Mamy nadzieję, że o złoto mistrzostw zawalczą Biało-Czerwoni, którzy w fazie grupowej
(26–31 sierpnia) wystąpią
w katowickim Spodku w grupie
C! Dla polskich siatkarzy byłby
to trzeci z rzędu finał czempionatu. Polacy rozpoczną turniej
26 sierpnia w Katowicach od
spotkania z reprezentacją Bułgarii. Dwa dni później zagrają
z Meksykiem, a 30 sierpnia ze
Stanami Zjednoczonymi. Mecze
polskiej reprezentacji będą się
rozpoczynać o godz. 20.30.
Katowicki Spodek będzie gościć
również grupę A, do której trafiły
reprezentacje Serbii, Ukrainy, Tunezji i Portoryko. Pozostałe dwie grupy będą rozgrywały swoje mecze
w halach sportowych w Lublanie.

Mecze jednej ósmej
finału rozłożono na
cztery dni – od 3 do
6 września. Ćwierćfinały zaplanowano
m.in. na 8 września.
Zapraszamy wtedy
do Areny Gliwice!

– Arena Gliwice, ultranowoczesna hala widowiskowo-sportowa,
stała się współczesną wizytówką
naszego miasta. Już niejednokrotnie przeżywaliśmy w niej
niezapomniane sportowe emocje.
Bardzo się cieszę, że na początku
września właśnie w Arenie będziemy kibicować zawodnikom w ramach Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej Mężczyzn. Satysfakcja
tym większa, że to wyjątkowe wydarzenie organizujemy wspólnie
z Katowicami i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Trzymamy
kciuki za Biało-Czerwonych! –
podkreśla prezydent Gliwic Adam
Neumann.
Obydwa półfinały odbędą się
10 września. Turniej zakończy się
11 września w Katowicach – tego
dnia odbędą się mecze o trzecie
miejsce oraz finał. Bilety na mecze fazy finałowej są w sprzedaży
od 9 sierpnia na ebilet.pl.

kówki w wydaniu
żeńskim, czyli FIVB
Mistrzostwa Świata
w Piłce Siatkowej
Kobiet 2022 w Polsce i Holandii.

Zmagania najlepszych drużyn
globu potrwają od 23 września do
15 października. Gliwice są
jednym z trzech polskich miast
– gospodarzy turnieju, co więcej
– wspólnie z holenderskim Apeldoorn gościć będą uczestniczki

dwóch spotkań ćwierćfinałowych (11 października, godz.
17.30) i półfinału (12 października, godz. 20.30). Bilety można
kupić online na ebilet.pl.


(kik/PZPS)

Harmonogram polskiej części
FIVB Mistrzostw GRUPA C – Katowice
Świata
26 sierpnia
• godz. 17.30: USA – Meksyk
w siatkówce
• godz. 20.30: Polska – Bułgaria
28 sierpnia
mężczyzn*
• godz. 17.30: USA – Bułgaria
• godz. 20.30: Polska – Meksyk

30 sierpnia

• godz. 17.30: Meksyk – Bułgaria
• godz. 20.30: Polska – USA

GRUPA A – Katowice

Na tym nie koniec!
Jesienią czeka nas
również największe
wydarzenie
światowej siat-

27 sierpnia

• godz. 17.30: Tunezja – Portoryko
• godz. 20.30: Ukraina – Serbia

29 sierpnia

• godz. 17.30: Serbia – Portoryko
• godz. 20.30: Ukraina – Tunezja

31 sierpnia

• godz. 17.30: Serbia – Tunezja
• godz. 20.30: Ukraina – Portoryko

fot. archiwum Areny Gliwice

Faza Pucharowa – Gliwice
4 września – 2 mecze 1/8 finału
6 września – 2 mecze 1/8 finału
8 września – 2 mecze 1/4 finału

Faza Finałowa – Katowice
*godziny mogą ulec zmianie
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10 września – półfinały
11 września – mecz o brązowy medal

oraz finał
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REKREACJA

Boiska do siatkówki
plażowej w Sośnicy
Inwestycja została zrealizowana ze środków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego zadania powstały dwa
boiska przeznaczone do gry w siatkówkę
plażową, każde o powierzchni 16 × 8 m.
Obok obiektu ogrodzonego siatką sportową, tzw. piłkochwytem, wybudowano
6 miejsc parkingowych – w tym 1 dla
osób niepełnosprawnych.
W razie potrzeby można wypożyczyć także stanowisko sędziowskie (w tej sprawie
należy kontaktować się z Radą Dzielnicy
Sośnica lub Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, który opiekuje się obiektem).
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł
ponad 540 tys. zł.

W ramach tego zadania nasadzonych
zostanie również 120 drzew, pojawią się
też elementy małej architektury – w tym
8 ławek, chodnik z kostki brukowej
oraz kolejnych 6 miejsc parkingowych
– w tym 1 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W planach jest także
ustawienie antywłamaniowego kontenera na sprzęt sportowy na potrzeby
osób korzystających z boisk. Łączny
koszt realizacji inwestycji wyniesie około
736 tys. zł.

(ml/mf)

fot. G. Ożga / UM Gliwice

To nie ostatnia przestrzeń do aktywnego wypoczynku, która powstanie w tej

lokalizacji w ramach GBO. Również przy
ul. Jesiennej wybudowane zostanie
boisko do piłki nożnej i ręcznej plażowej. Inwestycja powstanie w systemie
zaprojektuj i wybuduj. Prace budowlane
mają ruszyć we wrześniu.

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Dwa pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę plażową
powstały przy ul. Jesiennej w Sośnicy. Z ogólnodostępnego
obiektu sportowego może korzystać każdy mieszkaniec.
Aby zagrać, wystarczy przynieść własną piłkę do siatkówki.

Mobilne kawiarenki
osłodzą i ochłodzą
upalne dni
Słoneczna pogoda sprzyja spacerom i dłuższemu przebywaniu na świeżym powietrzu.
Zwłaszcza w okresie wakacji szczególnym
powodzeniem cieszą się gliwickie parki,
które – oprócz przyjemnego cienia – oferują
także sprzyjające wypoczynkowi siedziska,
liczne ścieżki spacerowe, atrakcyjne place
zabaw czy zewnętrzne siłownie. W upalne, letnie dni spacerowiczom z pomocą
przychodzą… a raczej przyjeżdżają mobilne
kawiarenki. Niektóre z nich, oprócz kawy,
serwują także lody.
Kawiarenki „na kółkach” od początku lipca spotkać można w kilku lokalizacjach
na terenie miasta. W samym parku Chopina działają obecnie trzy takie punkty,
które oferują lody rzemieślnicze w różnych smakach – a jest w czym wybierać.

Zimnych słodkości spróbować można
też na skwerze Doncaster – jednak tymczasowo, ponieważ punkt docelowo ma
stanąć w okolicy wodnego placu zabaw
w parku Chopina. Lody serwuje także
mobilna kawiarenka, która pojawia się
w okolicy wejścia do parku Chrobrego,
natomiast w punkcie przy tężni solankowej można napić się aromatycznej kawy.
Pojawienie się w Gliwicach mobilnych
kawiarenek to efekt przetargu ogłoszonego przez Miejski Zarząd Usług
Komunalnych.
Podczas spacerów warto rozejrzeć się
za mobilnymi kawiarenkami, pamiętając jednak, że o godzinach działalności
punktów decydują ich właściciele. (ml)

Kolejne place zabaw w dzielnicach

Ligota Zabrska i Żerniki zyskały atrakcyjne place zabaw. Pierwszy urządzono na nowo na skwerze 700-lecia u zbiegu
ul. Dolnej i Rymera, drugi powstał przy ul. Chałubińskiego. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego. W Żernikach wybudowano dodatkowo nowe boisko do siatkówki plażowej.
piecznych mat przerostowych.
Ustawiono wielofunkcyjną piaskownicę z różnymi elementami
edukacyjnymi, domkiem z siedziskami oraz zjeżdżalnią. Jest
też huśtawka trójstanowiskowa
z różnego typu siedziskami,
m.in. bocianim gniazdem oraz
huśtawka „warkocz” – pierwsze

tego typu urządzenie na placach
zabaw administrowanych przez
MZUK.
W Żernikach powstał z kolei zupełnie nowy plac zabaw – przy
ul. Chałubińskiego. Zamontowano huśtawki, kiwaki
i urządzenia wielofunkcyjne

Plac zabaw przy ul. Chałubińskiego
Plac zabaw w Ligocie Zabrskiej
wyposażone m.in. w zjeżdżalnię, elementy edukacyjne,
małą ściankę wspinaczkową
i przeszkody do pokonywania.
Teren został ogrodzony, wyłożony bezpiecznymi matami, są
też nowe chodniki, stojaki na
rowery i ławki z oparciami. Dodatkowo Miejski Zarząd Usług

4

fot. materiały MZUK

Oferta placów zabaw w Gliwicach powiększa się i zyskuje na
atrakcyjności. Miejski Zarząd
Usług Komunalnych zmodernizował właśnie stary plac zabaw
u zbiegu ulic Dolnej i Rymera
w Ligocie Zabrskiej. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe
i wykonano nawierzchnię z bez-

Komunalnych wykonał nowe
boisko do siatkówki plażowej.
Na obydwie inwestycje wydano
łącznie prawie pół miliona złotych
z kasy miejskiej (w tym są pieniądze wyasygnowane w ramach
GBO i dodatkowo środki MZUK
na boisko w Żernikach). 
(al)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2022 (1121–1122), 11 sierpnia 2022

SAMORZĄD

Śląskie samorządy za szerszym
dodatkiem węglowym
Rządowy projekt tzw. dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł, przeznaczonego wyłącznie dla mieszkańców
opalających domy węglem i pomijającego osoby ogrzewające mieszkania innymi – także drożejącymi – paliwami,
zelektryzował środowisko samorządowców. Krytyczne stanowisko w tej sprawie przedstawili 4 sierpnia w Gliwicach reprezentanci Ruchu Samorządowego TAK dla Polski – Śląskie, odnosząc się również do dramatycznej sytuacji
lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w związku z rosnącymi cenami węgla.
W spotkaniu z dziennikarzami,
zorganizowanym przed siedzibą gliwickiego PEC-u i moderowanym przez prezesa
struktur śląskich TAK dla Polski
Arkadiusza Chęcińskiego (prezydenta Sosnowca), uczestniczyli:
burmistrz Cieszyna Gabriela
Staszkiewicz, prezydent Gliwic
Adam Neumann wraz z zastępcą
Mariuszem Śpiewokiem, a także
wicedyrektor ds. technicznych
w PEC – Gliwice, Grzegorz Zawierucha.

Adam Neumann

prezydent Gliwic, pełniący
funkcję wiceprezesa zarządu
Ruchu Samorządowego TAK
dla Polski – Śląskie
– Apelujemy do parlamentarzystów
o stworzenie sprawiedliwych przepisów, uwzględniających również rolę
samorządów, które są odpowiedzialne
za zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną i elektryczną. Wprowadzenie dodatku węglowego w obecnym
kształcie jest demotywujące i obniża zaufanie obywateli
do instytucji publicznych. W 170-tysięcznych Gliwicach
około 115 tys. mieszkańców ogrzewa swoje mieszkania
i domy ciepłem systemowym z PEC – Gliwice. Ci mieszkańcy, jak i sama ciepłownia nie mogą liczyć na żadną pomoc
państwa, choć ich również dotykają ogromne podwyżki
cen. Ze wsparcia przewidzianego w ustawie o dodatku
węglowym wykluczono gospodarstwa ogrzewające swoje domy innymi paliwami niż węgiel. Nie ma rozwiązań
dotyczących mieszkań ogrzewanych gazem, energią elektryczną, pelletem drzewnym czy korzystających z miejskiej
sieci ciepłowniczej. Zapisy ustawy o dodatku węglowym
krzywdzą więc tych, którzy zaufali instytucjom publicznym
i ponieśli znaczne nakłady finansowe na modernizację
swoich źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. To wielka
niesprawiedliwość, bo od wielu lat zarówno samorządy,
jak i sam rząd zachęcają mieszkańców do wymiany źródeł
ciepła i stosowania tzw. czystej energii.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

– W przekazanym do Sejmu i Senatu stanowisku proponujemy
wprowadzenie systemowych
rozwiązań dotyczących wszystkich mieszkańców naszego kraju,
korzystających z jakichkolwiek
form ogrzewania swoich gospodarstw domowych. Chyba
wszyscy wiemy już, że ciepło nie
pochodzi tylko z kaloryfera. Pochodzi z różnych innych źródeł,
bo ciepła woda musi do kaloryfera dopłynąć i być ogrzana
– gazem, węglem czy w jakikolwiek inny sposób. Nie może być
dopłaty tylko dla jednej grupy
mieszkańców – przekonywał
prezes struktur śląskich Ruchu
Samorządowego TAK dla Polski,
Arkadiusz Chęciński.

Miejskie ciepłownie
w potrzasku
Z powodu drastycznych podwyżek cen węgla, gazu, biomasy
i uprawnień do emisji dwutlenku węgla w wyjątkowo trudnej
sytuacji znalazły się śląskie
przedsiębiorstwa energetyki
cieplnej. Cieszyńskiej ciepłowni
grozi bankructwo, o czym mówiła burmistrz Cieszyna Gabriela
Staszkiewicz.
– W ostatnich dniach głośno było
o Energetyce Cieszyńskiej, spółce należącej do Miasta Cieszyn
i Tauronu Ciepła, która odpowiedzialna jest za dostarczenie
ciepła 45 procentom cieszynian.
To ponad 10 tys. mieszkańców
naszego miasta. Wzrost cen surowców i cen handlu emisjami
powoduje, że spółka właściwie
nie jest w stanie zapłacić takich
kwot i prowadzić inwestycji zmierzających do przekształcenia jej
w bardziej zielone przedsiębiorstwo. Nie możemy wszystkich
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kosztów przerzucać na naszych
mieszkańców. Cena ciepła dostarczanego do naszych odbiorców
jest ograniczana przez Urząd
Regulacji Energetyki i w żaden
sposób nie pokrywa kosztów
spółki. Miejskie ciepłownie mogą
być dofinansowane przez miasta, ale nasz samorząd na to po
prostu nie stać – uzmysławiała
burmistrz Staszkiewicz.
– W gliwickim PEC-u zastanawialiśmy się nad tym, z których
kosztów moglibyśmy zrezygnować, żeby utrzymywać ceny ciepła na niezmienionym poziomie.
Nie dało się wykreślić żadnej
pozycji, bo jak można by zrezy-

gnować z nowych przyłączeń,
z zakupów paliw czy kosztów ponoszonych w związku z handlem
emisjami dwutlenkiem węgla?
– dodał zastępca dyrektora ds.
technicznych w PEC – Gliwice,
Grzegorz Zawierucha.
Zdaniem śląskich prezydentów
zrzeszonych w Ruchu Samorządowym TAK dla Polski rozwiązaniem tego problemu może być
zawieszenie opłat handlu emisjami dla ciepłowni lub wprowadzenie systemu zwrotu kosztów
za te opłaty, z którego można
by pokryć koszty niezbędnych
inwestycji w przedsiębiorstwach
cieplnych.
(kik)

wizualizacja: www.parkzielonejenergii.pl

Strategiczną odpowiedzią miejskiej spółki PEC – Gliwice na obecny
kryzys energetyczny i finansowy jest koncepcja Parku Zielonej Energii –
nowoczesnej instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
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KULTURA

Kulturalne podróże

 O godz. 18.00 na tyłach Młodzieżowego Domu Kultury
(ul. Barlickiego 3) wystąpi Esme Redrose. Wstęp wolny.

 Letnie Kino Plenerowe 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”. Wstęp wolny.
O godz. 19.30 w parku Chopina wystąpią Nula Stankiewicz
i Janusz Strobel. Wstęp wolny.

niedziela 14 sierpnia

 O godz. 16.00 na alei Przyjaźni rozpoczną się warsztaty inspi-



rowane kulturą Francji. Na godz. 19.00 zapraszamy do ruin
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18), gdzie rozpocznie się projekcja
francuskich filmów krótkometrażowych z muzyką na żywo.
Wstęp wolny.
Letnie Kino Plenerowe w Ostropie (SP nr 3, ul. Daszyńskiego
424) rozpocznie się o godz. 18.00 od filmu „Gunda”. Na godz.
20.00 zapraszamy dorosłych na projekcję filmu „Sugar Man”.
Wstęp wolny.

piątek 19 sierpnia

 O godz. 19.00 w Hali Modeli GZUT (ul. Pola 9–13) wystąpi


ZK Collaboration. Na godz. 21.00 zaplanowano występ
Gniewomir Tomczyk Kwartet. Wstęp wolny.
Chłodno będzie (grało) od godz. 19.00 w Cechowni (ul. Bojkowska 35a). Duet łączy brzmienia folkowe i subtelną elektronikę.
Wstęp wolny.

sobota 20 sierpnia

 O godz. 18.00 na tyłach Młodzieżowego Domu Kultury rozpocznie
się projekcja filmu „Podróże Guliwera”. Wstęp wolny.

 O godz. 19.00 Marcin Pater Trio rozpocznie koncertowy wieczór



w Hali Modeli GZUT. Od godz. 21.00 scena będzie należeć do
Sam Levin Trio. Wstęp wolny.
O godz. 19.30 w parku Chopina rozpocznie się koncert Tymona
Tymańskiego z zespołem. Panowie wykonają utwory zespołu
Republika. Wstęp wolny.
O godz. 20.00 w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) zagra
Pidżama Porno. Bilety są dostępne na portalu Eventim.

niedziela 21 sierpnia

 Rynek Kultury obierze kierunek na słoneczną Hiszpanię. O godz.



16.00 rozpoczną się warsztaty artystyczne na alei Przyjaźni.
O godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria zagra Indialucia.
Wstęp wolny.
O godz. 12.00 w parku Chopina zagra Zespół Muzyki Salonowej
Eleganza. Wstęp wolny.
W dzielnicy Wojska Polskiego (ZSP nr 5, ul. Kozielska 39) o godz.
18.00 rozpocznie się seans „Baranek Shaun – Film. Farmageddon”. Na godz. 20.00 zapraszamy starszą widownię na projekcję
filmu „Na rauszu”. Wstęp wolny.
(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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Czachowski. Zespół Indialucia
ma na koncie między innymi
album „Acatao” , który został
nagrodzony prestiżowym Folkowym Fonogramem Roku 2014 (II
nagroda), a także wybrany jedną
z trzech najlepszych folkowych
płyt ostatniego 25-lecia w Plebiscycie 25/25 Programu II Polskiego
Radia. Utwory Indialucii wyróżniają się całkowicie akustycznym,
wyjątkowym brzmieniem. Michał

Czachowski jest architektem
i świetnym muzykiem z Gliwic.
Jest znany z wyjątkowych interpretacji muzyki flamenco. Przez
dwa lata z rzędu był wybierany
najlepszym gitarzystą flamenco
w rankingu pisma „Gitara i Bas”.
Udziela się w wielu projektach
muzycznych. Współpracuje z artystami amerykańskimi, polskimi
i hiszpańskimi. Gra na gitarze
flamenco, cajón i sitarze. (mm)

Słowa mają moc
Jonasz Kofta i Grzegorz Ciechowski byli wyjątkowymi autorami tekstów, których
utwory inspirują kolejne pokolenia muzyków. W parku Chopina po ich repertuar
sięgną Nula Stankiewicz i Janusz Strobel (13 sierpnia) oraz Tymon Tymański
z zespołem (20 sierpnia). Na oba koncerty wstęp jest wolny.
„Idź swoją drogą” to program
złożony z piosenek Jonasza
Kofty. Podczas koncertu z cyklu
Parkowe Lato wystąpi Janusz
Strobel, który z Koftą napisał
wiele piosenek, oraz wokalistka Nula Stankiewicz. Koncert
rozpocznie się o godz. 19.30
w sobotę 13 sierpnia w parku
Chopina.
Tydzień później, w sobotę 20
sierpnia o godz. 19.30, w parku
Chopina zagra Tymon Tymański

z zespołem. Trójmiejski artysta
podejmie się muzycznej konfrontacji z nowofalową legendą
lat 80. – zespołem Republika.
– Żaden polski zespół nie zrobił
na mnie tak piorunującego wrażenia jak Republika. Uczyłem się
pisać polskie teksty, nieustannie
konfrontując z charyzmatyczną
rockową poezją Ciechowskiego.
Pojawienie się Republiki było
wielkim wyłomem w polskiej
muzyce rozrywkowej – powiedział Tymański. 
(mm)

Tymon Tymański

Sukces chóru z Gliwic
Deszcz nagród spadł na Akademicki Chór Politechniki Śląskiej podczas
IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Leonardo da Vinci. Chórzyści
z Gliwic we Florencji okazali się bezkonkurencyjni.
Śpiewacy z Akademickiego
Chóru Politechniki Śląskiej nie
tylko otrzymali Grand Prix jako
najlepszy chór w konkursie, ale
też zdobyli pierwsze miejsca
w kategoriach „Chóry mieszane”
i „Muzyka sakralna”. Wyróżniono także wykonanie utworu
współczesnego kompozytora
(„Dies irae” Zdenka Lukáša) oraz
dyrygenta Akademickiego Chóru
Politechniki Śląskiej – Tomasza
Giedwiłłę.
Akademicki Chór Politechniki
Śląskiej działa od 1945 roku.
Dwukrotnie został nagrodzony

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
przez Prezydenta Miasta Gliwice za działalność artystyczną.
Uczelniany zespół Politechniki
Śląskiej wykonuje utwory
muzyki dawnej i współczesnej, polskich i zagranicznych

fot. materiały promocyjne

sobota 13 sierpnia

21 sierpnia w wyobraźni dotrzemy
do słonecznej Hiszpanii. Od godz.
16.00 będziemy grać w tomatinę,
czyli... rzucać w siebie pomidorami. Na sjestę zapraszamy do ruin
teatru Victoria, gdzie o godz. 19.00
wystąpi Indialucia. Liderem międzynarodowej grupy jest Michał

Indialucia

fot. materiały promocyjne

W sierpniu polecamy waszej uwadze przede
wszystkim festiwal Jazz w Ruinach, a także kilka
innych ciekawych koncertów – w ruinach teatru
Victoria, parku Chopina i Cechowni. Dobrej
muzyki będzie można w Gliwicach posłuchać
w każdy weekend, ale to niejedyne wydarzenia
kulturalne, w których można wziąć udział.

14 sierpnia o godz. 16.00 na al.
Przyjaźni rozpoczną się warsztaty.... ziołowej cyjanotypii! Brzmi
intrygująco? Podpowiadamy,
że podczas kreatywnych zajęć
nawiążemy do fotograficznego
dziedzictwa Francji, którą nie bez
powodu uznaje się za stolicę fotografii. Na Rynku Kultury będzie
można także skonstruować zegar
słoneczny. A o godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria rozpoczną
się projekcje filmów krótkometrażowych z muzyką na żywo.

fot. materiały promocyjne

Rynek Kultury, czyli aleja Przyjaźni z ruinami teatru Victoria, polecają się na
wakacyjne niedziele. 14 sierpnia obierzemy kurs na Francję, a 21 sierpnia poznamy
fascynującą kulturę Hiszpanii. Wstęp na Rynek Kultury jest wolny!

kompozytorów, opracowania
muzyki ludowej, a także duże
formy instrumentalno-wokalne. Od 2006 roku kierownikiem
artystycznym chóru jest Tomasz
Giedwiłło. 
(mm)
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Make Jazz Not War
Festiwal Jazz w Ruinach 19 sierpnia rozgości się w Hali Modeli GZUT (ul. Pola 9–13). Świetne koncerty oraz wystawa
plakatu i grafiki, których motywem przewodnim będzie zdanie „Make Jazz not War”, to mocna kulturalna propozycja
na drugą połowę sierpnia. Wszystkie festiwalowe wydarzenia będą bezpłatne. Miasto Gliwice zaprasza!

fot. materiały promocyjne

Na dobry początek zagra Maciej
Kądziela tribute to ZK Collaboration. To będzie zgrabne połączenie skandynawskiej improwizacji z amerykańską tradycją
jazzową. Usłyszymy także Gniewomir Tomczyk Quartet, miks
jazzu i elektroniki. 20 sierpnia
wystąpią dwa tria: Marcin Pater
Trio i Sam Levin Trio.
26 sierpnia jazzowy wieczór rozpocznie Adam Jarzmik Quintet.

Sam Levin Trio

fot. materiały promocyjne

Koncerty zaplanowano na 19,
20, 26 i 27 sierpnia. Każdego
wieczoru odbędą się dwa występy, początek o godz. 19.00.

Poniesie nas jazz

Marcelina Gawron
Zespół jest określany jako powiew
świeżości i lekkości na polskiej
scenie jazzowej. O godz. 21.00
rozpocznie się bardzo mocny
punkt w tegorocznym programie
festiwalu – koncert Marcelina
Gawron Quintet feat. Piotr
Schmidt. Niezwykły głos Marceliny Gawron, trąbka gliwiczanina
Piotra Schmidta i fortepian Adama Jarzmika będą prawdziwą
ucztą dla melomanów.

fot. materiały promocyjne

To już osiemnasta edycja popularnej imprezy – festiwal Jazz
w Ruinach osiąga w tym roku
„penoletniość”. Gliwicka publiczność od 19 do 27 sierpnia
będzie poznawać nowe zjawiska
w muzyce i sztukach wizualnych. W Hali GZUT wystąpią
wschodzące gwiazdy szeroko
pojętej muzyki jazzowej.

27 sierpnia publiczność rozgrzeje austriacka formacja
Sketchbook Quartet, która gra
postmodernistyczny kameralny
jazz. Ostatni festiwalowy koncert da Michał Salamon Trio.
To będzie bardzo nastrojowy,
przestrzenny występ.
Festiwal Jazz w Ruinach organizują Stowarzyszenie Muzyczne
Śląski Jazz Club i Centrum Kultury Victoria.

(mm)

Sketchbook Quartet

Bilety na True Tone już w sprzedaży

Marcin Masecki

twórców gatunku, ale nowe pokolenie będzie opierać się wtórności i odtwórczości. Artyści,
których zaprosiliśmy, poszukują

fot. materiały promocyjne

– True Tone Festival zabierze
Was w podróż do świata dźwięków i kompozycji czerpiących
z dorobku najważniejszych

inspiracji w muzyce klasycznej,
latynoskiej, world music, folku,
hip-hopie, elektronice, ambiencie, punk rocku, czy muzyce
sakralnej, ale przede wszystkim
grają jazz i muzykę improwizowaną – zapowiadają organizatorzy festiwalu True Tone
z Centrum Kultury Victoria.
Na festiwalu True Tone wystąpią:
 Mitch & Mitch (9.09),
 Marcin Masecki (10.09),
 Marek „Latarnik” Pędziwiatr
(11.09),
 EABS (16.09),
 Paweł Szamburski (17.09),

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2022 (1121–1122), 11 sierpnia 2022

 Piotr Damasiewicz (23.09),
 Piotr „Pianohooligan” Orzechowski & Kuba Więcek
(24.09),
 Adam Bałdych Quintet (25.09),
 Sneaky Jesus (30.09).
W sprzedaży, poza biletami na
pojedyncze koncerty, są także
festiwalowe karnety. Posiadacze Gliwickiej Karty Mieszkańca
mogą kupić wejściówki w obniżonej cenie. Szczegóły są dostępne na stronie ckvictoria.pl.
Wydarzenie jest elementem
Gliwickiego Festiwalu Kultury
„Kulturalia”.
(mm)

fot. materiały promocyjne

Od 9 do 30 września w Gliwicach odbędzie się pierwsza edycja festiwalu True Tone. W ruinach teatru Victoria,
na Scenie Bojków i w Cechowni wystąpią przedstawiciele współczesnej sceny jazzowej. Bilety są już w sprzedaży
w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3).

Piotr „Pianohooligan”
Orzechowski
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KOLORY MIASTA

Starówka – neorenesansowe
antidotum na traumę
Lato 1950 roku było zaskakująco gorące. Dokuczliwy skwar nie był jednak tak uciążliwy, jak widok budynków gliwickiej Starówki. Pięć lat wcześniej radzieccy żołnierze, maruderzy i szabrownicy plądrowali i kradli w śródmieściu
co tylko było wartościowe, a potem zacierali ślady przestępstw, niszcząc kamienice. Ich ruiny straszyły, a w sercach nowych mieszkańców, przybyłych z dawnych Kresów Wschodnich, trudno było znaleźć empatię dla tego,
co kojarzyło się z nieludzkim czasem wojny, z niemieckim zbrodniami, z utraconym domem.
Zabużanie, a w szczególności profesorowie lwowskich uczelni, musieli stworzyć
nową historię miasta. Wśród nich był
architekt i malarz, prof. Czesław Thullie
herbu Prawdzic (1888–1976), współorganizator Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
profesor zwyczajny (od 1948 roku) w Oddziale Architektury Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego, jak również członek
podkomisji architektury i urbanistyki
Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. To bardzo ważna postać dla Gliwic
i mentor Franciszka Maurera – głównego
kreatora wyglądu m.in. naszej Starówki.
W 1951 roku do Franciszka Maurera
zwrócono się z propozycją opracowania
koncepcji odbudowy gliwickiego Starego
Miasta. Analizował on już podobny temat
w Wodzisławiu Śląskim, co z pewnością
miało wpływ na zaangażowanie go w sprawy Gliwic. Odbudowę budynków przy
gliwickim Rynku i otaczających uliczkach
oparł głównie na robotach budowlanych.
Prac stricte konserwatorskich było niewiele. Nie wynikało to jednak z braku
materiałów ikonograficznych, ale z woli
świadomego odwołania się do renesansu
– złotego wieku polskiej architektury.
To okres m.in. przebudowy zamku na Wawelu z arkadowym dziedzińcem, wprowadzania do budowli elementów harmonii,
ładu, spokoju i symetrii, licznych nawiązań
do antyku. Świetnie z tym korespondowały
otwory zamknięte łukiem pełnym, fasady
z artykulacją horyzontalną, gdzie gzymsy
dzieliły elewację na poszczególne kondygnacje, a ornamenty nawiązujące do starożytności dekorowały otwory drzwiowe.
Uzupełniały to detale w formie boniowania,
wolutowych spływów, kompozycji wykonanych techniką sgraffita. Szukanie inspiracji
w architekturze polskiego renesansu nie
dziwi, ponieważ oryginalność i wysoki
poziom czyniły z niej istotny fragment
europejskiego dorobku epoki odrodzenia.
Na gliwickiej Starówce co krok można znaleźć czytelne odwołania do tego okresu, bo
kierunek, który narzucił profesor Maurer,
był kontynuowany przez innych artystów.
Na początek – sgraffito. Technika ta,
oznaczająca w dosłownym tłumaczeniu
„wyryte”, polega na nakładaniu na siebie
warstw barwionego tynku, a następnie ich

8

z wizerunkiem św. Jadwigi, znajdziemy na
budynku przy ul. Kościelnej.
Pamiętajmy, że tradycyjne sgraffito było
tylko dwubarwne. Jaśniejszą warstwę
nakładano na ciemny tynk. Dostępne
współcześnie nowe farby i pigmenty do
tynku zachęcają do eksperymentowania
z tą techniką. Gdyby artyści dali się im
skusić, to mogliby stworzyć niemalże
kolorowe płaskorzeźby. W Gliwicach tak
rozbudowanych kompozycji nie spotkamy.
Profesor Maurer, działając w trudnych latach,
wybrał jedyną możliwą i – jak czas pokazał –
trafną opcję przebudowy gliwickiego Starego
Miasta. Wprowadzając „repolonizację” zabudowy, zachował jednak swoistą identyfikację
z historią i ciągłość istnienia miejsca.

zdejmowaniu poprzez wydrapywanie lub
wycinanie kształtów według sporządzonego szablonu. Efektem jest wielobarwny
„relief” – przestrzenny rysunek. Metoda ta
była znana już w starożytności, ale dopiero
artyści z epoki renesansu doprowadzili
do jej rozkwitu. W ten sposób ozdabiano
w przeszłości całe fasady różnych obiektów. Nierzadko duże kompozycje dekorowały frontowe elewacje budynków, stając
się integralną częścią architektury.
W Polsce przepiękne renesansowe sgraffita możemy podziwiać na zamku w Krasiczynie. W Gliwicach mamy do czynienia
z neorenesansowymi zdobieniami z drugiej
połowy XX wieku. Najbardziej charaktery-

styczne widnieje na elewacji śródmiejskiej
kamieniczki „Rynek 6”. Jego autorem był
Zygmunt Acedański. Zadbał on o efektowne
udekorowanie dwóch górnych kondygnacji
budynku, tworząc tę plastyczną kompozycję w latach 1964–1965 (w 1952 r. obiekt
przekazano Związkowi Polskich Artystów
Plastyków). Przy ul. Kościelnej 5 napotkamy
kolejne charakterystyczne sgraffito zdobiące fryz elewacji kamieniczki. Twórcami
uroczych sów byli Stanisław Wygrzywalski
(syn znanego artysty Feliksa) i Kazimierz
Paprocki (uczelniany kolega prof. Maurera).

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Moimi ulubionymi detalami tego typu są
umieszczone poza Starówką pamiątkowe
tablice poświęcone znanym ludziom, m.in.
Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu (na
elewacji kamienicy przy placu jego imienia). Stworzył je Franciszek Maurer. Artysta
nie nakładał zbyt wielu warstw tynku. Wyszedł z założenia, że trzy kolory wystarczą
w zupełności. Dzięki temu rysunek jest
bardzo wyrazisty. Następna pamiątkowa
tablica została poświęcona Wojciechowi
Korfantemu (rzecz jasna przy alei jego
imienia). Podobną stylistycznie dekorację,

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2022 (1121–1122), 11 sierpnia 2022

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Głosowanie od 24 sierpnia.

Nie przegap!

Znamy już listę projektów, na które będzie można głosować w ramach obecnej – dziesiątej – edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zależy Ci na poprawianiu jakości
życia w mieście? Chcesz mieć wpływ na zmiany w swoim otoczeniu? Wskaż zadania,
które powinny być zrealizowane w przyszłym roku.
Wybór zadań w ramach budżetu obywatelskiego to najbardziej bezpośredni sposób
decydowania przez mieszkańców o tym,
na co zostaną wydane środki z budżetu
miejskiego. Mieszkańcy zgłaszają swoje
propozycje i decydują, które z nich zostaną zrealizowane. Są wśród nich zarówno
zadania inwestycyjne dotyczące np. miejsc
rekreacji, projekty związane z zazielenianiem
miasta, jak i tzw. zadania miękkie polegające
np. na organizacji różnego rodzaju spotkań
w dzielnicach, zajęć sportowych czy aktywności dla seniorów, dzieci i młodzieży.

W tym roku na liście do
głosowania znalazło się
130 pozytywnie ocenionych projektów, w tym
122 dzielnicowych
i 8 ogólnomiejskich.
Publikujemy je na kolejnych stronach (lista
wniosków poddawanych pod głosowanie
dostępna jest także na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.
gliwice.pl w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski).
Wśród kierowanych do głosowania
projektów dzielnicowych są propozycje
z 20 dzielnic, nie ma projektów jedynie
z Czechowic. Żaden wniosek zgłoszony
z tej dzielnicy nie spełnił wymaganych
kryteriów (powodem negatywnej oceny
były w większości przypadków zbyt duże
koszty realizacji zadań, przekraczające
kwotę przyznaną dla tej dzielnicy).

Głosowanie w ramach
Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2023
rozpocznie się 24 sierpnia
i potrwa do 14 września.
Kto może uczestniczyć
w głosowaniu?
W głosowaniu może wziąć udział każdy
mieszkaniec Gliwic, bez względu na wiek.

Można oddać
maksymalnie dwa
głosy – JEDEN na projekt
dzielnicowy (w dowolnej
dzielnicy) oraz JEDEN
na projekt ogólnomiejski.
Głosowanie prowadzone będzie w formie
elektronicznej i papierowej.

Głosowanie w formie
elektronicznej
Głosy będzie można oddać na elektronicznym formularzu, dostępnym na platformie partycypacyjnej decydujmyrazem.
gliwice.pl od 24 sierpnia od godz. 8.00
do 14 września do godz. 20.00.
Aby głos był zweryfikowany i ważny,
konieczne będzie zatwierdzenie linku
aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail lub wprowadzenie kodu
otrzymanego jako SMS. Jeden adres
e-mail i jeden numer telefonu mogą
zostać wykorzystane do potwierdzania
głosu jednokrotnie.
W celu ułatwienia głosowania elektronicznego zostaną zorganizowane stanowiska
do oddawania głosów w wybranych filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(wykaz zamieszczamy na str. 15).

Głosowanie w formie
papierowej
Głos w formie papierowej będzie można
oddać, wrzucając wypełniony i podpisany
formularz do oznakowanych urn:
📄 w holu Biura Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii UM przy
ul. Jasnej 31A;
📄 w siedzibach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy
ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21
oraz ul. Studziennej 6;
📄 w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (wykaz
publikujemy na str. 15).
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Wypełniony i podpisany formularz można również przesłać listownie na adres
Centrum 3.0, ul. Zwycięstwa 1, 44-100
Gliwice (o fakcie oddania głosu w terminie
decyduje data jego doręczenia do siedziby
Centrum 3.0).
Papierowe formularze będą dostępne
w miejscach głosowania. Można je
będzie także wydrukować z Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (dział Gliwicki Budżet
Obywatelski).
Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku, mogą
skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds.
osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy
ul. Zwycięstwa 21 (w godzinach pracy UM,
po okazaniu dokumentu potwierdzającego
dane osobowe).

Warto wiedzieć

Pula środków na
GBO 2023 wynosi
8 348 000 zł, z tego:



7 348 000 zł zaplanowano
na projekty realizowane
w dzielnicach miasta (Ile pieniędzy
ma do dyspozycji Twoja dzielnica? Sprawdź
w tabeli na str. 15).



1 000 000 zł zaplanowano
na zadania ogólnomiejskie.

Podczas ustalania wyników głosowania
będą brane pod uwagę projekty, które
uzyskały poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących – w przypadku
projektów ogólnomiejskich.

Każda dzielnica, która osiągnęła wysoką
frekwencję, zyska szansę udziału w podziale środków finansowych w tzw. puli
dla aktywnych (minimalna liczba wymaganych głosów w tabeli na str. 15).
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania głosowania i wyłaniania zadań
do realizacji są dostępne w dokumentach
zamieszczonych m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski
(Ogólne zasady).

Kiedy poznamy
wyniki?

Lista zadań, które zostaną
zrealizowane w 2023 r.,
zostanie opublikowana
do 14 października.
Lista zostanie udostępniona na platformie
partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zostanie także w październiku
zamieszczona na łamach MSI.

Zapraszamy do
udziału w głosowaniu!
DecydujMY razem!
Kontakt z zespołem ds. GBO:
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych, ul. Jagiellońska 21 (e-mail: gbo@gods.gliwice.pl,
tel. 32/238-24-55, 734-150-808).

(GODS/al)
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WYKAZ PROJEKTÓW KIEROWANYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH
PROCEDURY GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

1 000 000 zł

Numer
wniosku

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

001

Zielona obwodnica

Zasadzenie 512 drzew wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy (zarówno zachodniej,
jak i południowej).

700 000

031

Opieka medyczna i psychologiczna
nad osobami chorymi terminalnie
– cykl szkoleń

Cykl szkoleń z zakresu opieki medycznej i psychologicznej osób chorych terminalnie
dla rodzin osób chorych, wolontariuszy, opiekunów oraz pielęgniarek POZ,
pielęgniarek środowiskowych.

72 000

062

Bezpłatny dostęp do bazy e-booków
i audiobooków dla czytelników MBP
w Gliwicach

Zakup dostępu do bazy e-booków i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki
Publicznej i umożliwienie czytelnikom darmowego dostępu do tej bazy.

130 000

071

Budowa terenu rekreacyjnego
przy Marinie Gliwice

Wykonanie ciągów pieszych, ławek, rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich
oraz schodów do promenady nad wodą, przy Kanale Gliwickim.

1 000 000

083

Wykonanie projektu oświetlenia na ciągu
pieszo-rowerowym wzdłuż Kłodnicy

Wykonie projektu instalacji tradycyjnych latarni w ciągu pieszym oraz obok
istniejących ławek.

57 000

098

Rewitalizacja bieżni na boisku
sportowym przy ul. Niezapominajki

Wymiana nawierzchni bieżni na boisku sportowym.

1 000 000

167

Muszla estradowa w parku
przy ul. Chorzowskiej

Odnowienie starej sceny estradowej obok tężni solankowej oraz wykonanie
zadaszenia, a także remont oczka wodnego w parku przy ulicy Chorzowskiej.

1 000 000

178

Sale dla seniorów w dzielnicach

Udostępnienie w wybranych dzielnicach sal gimnastycznych na cykliczne zajęcia
gimnastyczne, siatkówkę, taniec itp.

90 000

PROJEKTY DZIELNICOWE

Dzielnica BAILDONA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

376 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

041

BAILDONA

Zajęcia na basenie dla seniorów

Cykl zajęć na basenie z zapewnionym dojazdem z dzielnicy.

62 500

042

BAILDONA

Zajęcia taneczne dla seniorów

Zajęcia taneczne dostosowane do potrzeb seniorów.

20 000

051

BAILDONA

Projekt i modernizacja skweru
Teodora Kalidego przy ul. Robotniczej

Montaż monitoringu, ułożenie chodników, montaż oświetlenia i elementów
małej architektury.

376 000

169

BAILDONA

Wybieg dla psów
przy ul. Franciszkańskiej

Budowa wybiegu dla psów wraz z koszami, elementami małej architektury
i tablicą informacyjną.

180 000

193

BAILDONA

Przyjazne podwórko
przy ul. Jesionowej/Brzozowej

Rewitalizacja podwórka wraz z elementami małej architektury.

277 500

Dzielnica BOJKÓW

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

10

220 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

024

BOJKÓW

Progi zwalniające
na ul. św. Brata Alberta

Montaż progów zwalniających lub wyniesień nawierzchni na ul. św. Brata
Alberta.

36 000

046

BOJKÓW

Język angielski dla dzieci

Organizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla grupy dzieci w wieku
szkolnym.

11 000

086

BOJKÓW

Wydzielenie miejsca parkingowego dla
osoby niepełnosprawnej przy SP nr 8

Zaznaczenie na dziedzińcu szkolnym SP nr 8 miejsca parkingowego dla osoby
niepełnosprawnej – oznakowanie poziome i pionowe.

2 500

087

BOJKÓW

Ogólnodostępny plac do grillowania

Budowa ogólnodostępnego miejsca do grillowania z ławkami, stolikami oraz
grillami na działce nr 782.

30 000

113

BOJKÓW

Kurs pierwszej pomocy

Organizacja kursu pierwszej pomocy dla grupy 50 mieszkańców dzielnicy Bojków.

3 500

125

BOJKÓW

Zajęcia taneczne dla dorosłych

Zajęcia taneczne dla dorosłych mieszkańców dzielnicy. Zwieńczeniem całorocznych treningów będzie spotkanie taneczne dla wszystkich uczestników.

17 000

141

BOJKÓW

Mural – Bocian

Mural na kamienicy przy ul. Rolników 254 przedstawiający bociana, który jest
nawiązaniem do gniazda bocianiego znajdującego się w Bojkowie.

70 000

173

BOJKÓW

Altana rekreacyjna – scena
na skwerze przy ul. Parkowej

Stworzenie altany – sceny wyposażonej w stoły i ławy oraz z dostępem do źródeł
energii i WiFi jako miejsca spotkań, wydarzeń kulturalnych, aktywności społecznej.

220 000

189

BOJKÓW

Warsztaty rękodzieła
dla dzieci i młodzieży

Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży. W czasie zajęć wykorzystane będą
różne techniki artystyczne, m.in.: scrapbooking, filcowanie, decoupage.

30 000

205

BOJKÓW

Budowa latarni solarno-wiatrowych

Budowa 3 latarni ulicznych solarno-wiatrowych na ul. Koniczynowej.

74 000
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Dzielnica BRZEZINKA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

208 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

048

BRZEZINKA

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
i młodzieży

Cykl całorocznych zajęć sportowych obejmujących m.in.: piłkę nożną,
siatkówkę, zajęcia z nauki pływania dla dzieci i młodzieży.

34 000

054

BRZEZINKA

Aktywny Senior

Zorganizowanie cyklu wydarzeń integracyjnych dla seniorów z dzielnicy, takich
jak: spotkanie integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina lub teatru.

35 000

066

BRZEZINKA

Doposażenie OSP
w Gliwicach-Brzezince

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliwicach-Brzezince m.in.:
kamer termowizyjnych, systemu oświetleniowego (LED) z ładowarką, motopompy
szlamowej, smoka ssawnego pływającego, piły spalinowej, prądownicy.

59 900

116

BRZEZINKA

Wymiana i konserwacja placu
zabaw oraz montaż tablicy
informacyjnej przy ZSO nr 12

Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy szkole oraz zakup
i instalacja tablicy informującej o aktualnym stanie jakości powietrza.

110 000

152

BRZEZINKA

Monitoring ulic

Montaż kamer monitoringu w kilku miejscach dzielnicy: przy rondzie, przy ul.
Lwowskiej / Nowosądeckiej, na placu rekreacyjnym przy ul. Łódzkiej, Rzeszowskiej.

114 000

Dzielnica KOPERNIKA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

399 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

021

KOPERNIKA

Budowa toru rowerowego – pumptrack

Budowa toru rowerowego typu pumptrack w dzielnicy Kopernika na działce nr 210/4.

390 000

156

KOPERNIKA

Miejsca czasowego postoju
przy ul. Bereniki

Wykonanie 10 miejsc czasowego postoju samochodów osobowych na terenie
działki 148/2 obręb Kopernik z wjazdem od ul. Bereniki.

104 000

Dzielnica LIGOTA ZABRSKA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

194 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

192

LIGOTA
ZABRSKA

Modernizacja placu zabaw
pomiędzy ulicami Klonową,
Ceglarską, Cichą oraz Górników

Wymiana wybranych, wyeksploatowanych urządzeń znajdujących się na placu
zabaw (połączono z wnioskiem nr 010).

194 000

229

LIGOTA
ZABRSKA

Rozbudowa skweru 700-lecia
Ligoty Zabrskiej

Zamontowanie oświetlenia solarnego oraz stołu do gry w teqballa na skwerze.

194 000

Dzielnica ŁABĘDY

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

523 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

003

ŁABĘDY

Zajęcia nordic walking
dla seniorów

Cykl zajęć nordic walking dla seniorów na terenie dzielnicy oraz zakup kijków
dostępnych na czas zajęć.

6 000

105

ŁABĘDY

Trening mentalny – warsztaty
z psychologii sportu

Cykl warsztatów skierowany do najmłodszych mieszkańców dzielnicy oraz ich
rodziców, poświęconych psychologii sportu i rekreacji.

25 500

185

ŁABĘDY

Zumba – fitness

Organizacja zajęć zumby – fitness dla 40 kobiet w wieku od 18 lat, odbywających
się na terenie dzielnicy.

10 500

231

ŁABĘDY

Odnowienie parku
przy ul. Staromiejskiej

Wykonanie alejki w parku od strony Kłodnicy, od strony Kanału Gliwickiego,
obsadzenie pomnika krzewami ozdobnymi i utworzenie rabaty kwiatowej,
ustawienie 8 ławek parkowych i 6 koszy na śmieci.

400 000

232

ŁABĘDY

Modernizacja placu zabaw
przy ul. Piaskowej

Modernizacja placu zabaw, obejmująca wymianę nawierzchni i wszystkich
urządzeń.

500 000

235

ŁABĘDY

Zagospodarowanie otoczenia
kapliczki przy ul. Pszennej

Zagospodarowania otoczenia kapliczki – wymiana i uzupełnienie zieleni oraz
ułożenie kostki ażurowej, z zachowaniem pasa zieleni od strony nieruchomości.

87 000

237

ŁABĘDY

Cykl imprez dla seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia
do kina i teatru, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, spotkania integracyjne.

117 000

238

ŁABĘDY

Gimnastyka dla pań

Gimnastyka dla kobiet w różnym wieku w formie zajęć na basenie oraz na sali
gimnastycznej.

21 500

239

ŁABĘDY

Tenis stołowy

Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 40 osób w różnym wieku.

15 500

240

ŁABĘDY

Cykl imprez dla dzieci

Cykl imprez dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, obejmujących
m.in. spektakle teatralne, warsztaty kreatywne, zabawy ruchowe.

22 300

241

ŁABĘDY

Warsztaty taneczne dla dzieci

Cykl 20 zajęć tanecznych dla 30 dzieci w różnym wieku, niezależnie od
posiadanych umiejętności tanecznych, zakończonych pokazem dla mieszkańców.

14 000

242

ŁABĘDY

Rodzinne poranki filmowe

Cykl 6 porannych seansów filmowych, adresowanych do rodzin, poprzedzonych
krótką prelekcją.

6 500

Dzielnica OBROŃCÓW POKOJU

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:
Numer
wniosku
008

Dzielnica

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

Nasadzenie i uformowanie wierzby energetycznej na kształt altany i tunelu
(bindażu) oraz ustawienie ławeczki w środku.

250 000

Nazwa projektu

OBROŃCÓW Tunel roślinny (bindaż) na skwerze
POKOJU
przy SP nr 39

278 000 zł
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153

OBROŃCÓW
POKOJU

Aerobik dla kobiet

Cykl zajęć z aerobiku dla kobiet odbywających się 3 razy w tygodniu.

26 000

155

OBROŃCÓW
POKOJU

Doposażenie placu zabaw
przy ZSP nr 4

Stworzenie bezpiecznej, ogrodzonej strefy zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
wzorowanej na ogrodach Montessori, zamontowanie betonowego stołu do gry
w szachy, ping-ponga, piłkarzyki.

68 000

163

OBROŃCÓW
POKOJU

Dojazd do tężni solankowej

Zorganizowanie dojazdu (autobusu) do tężni solankowej oraz powrotu
do dzielnicy Obrońców Pokoju dla mieszkańców.

18 000

164

OBROŃCÓW
POKOJU

Zajęcia zumby

Zajęcia zumby dla 40 osób dorosłych oraz prowadzenie jednocześnie zajęć
tanecznych dla 25 dzieci.

35 000

Dzielnica OSTROPA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

222 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

022

OSTROPA

Doposażenie OSP Ostropa

Zakup wyposażenia dla OSP Ostropa, tj. hełmów, kominiarek strażackich,
rękawic oraz zakup działka gaśniczego.

49 400

115

OSTROPA

Remont drogi przy ul. Daszyńskiego

Utwardzenie drogi publicznej znajdującej się obok salonu Viessmann (działka nr 793).

77 000

121

OSTROPA

Defibrylatory AED

Zakup trzech ogólnodostępnych defibrylatorów wraz z szafkami oraz montaż
w wybranych obiektach w dzielnicy.

33 000

135

OSTROPA

Doświetlenie przejść dla pieszych
przy ul. Daszyńskiego

Budowa sześciu lamp solarnych przy trzech przejściach dla pieszych
znajdujących się przy ul. Daszyńskiego.

97 800

138

OSTROPA

Spotkanie dla seniorów dzielnicy
Ostropa

Spotkanie integracyjne dla 100 seniorów z dzielnicy, w formie biesiady
(poczęstunek, występ orkiestry, wodzirej).

18 000

Dzielnica POLITECHNIKA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

252 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

097

POLITECHNIKA

Cykl wydarzeń aktywizujących
seniorów

Cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących m.in.: wycieczki piesze i autokarowe
z przewodnikiem, wydarzenia kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe nordic
walking, wyjścia na koncerty oraz rejs statkiem.

62 900

183

POLITECHNIKA

Spotkania z kulturą

Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń
kulturalnych, w tym dwóch prezentujących sztukę nowoczesną w formie wystaw.

25 000

Dzielnica SIKORNIK

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

468 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

006

SIKORNIK

Chodnik, żywopłot i drzewa

Budowa chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem,
zasadzenie żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz
zasadzenie kilku drzew w pobliżu.

80 000

030

SIKORNIK

Wiaty rowerowe dla mieszkańców
Sikornika

Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz
przy ul. Bekasa.

105 000

032

SIKORNIK

Monitoring w wybranych
miejscach

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego obejmujących teren boiska
sportowego przy SP nr 41, skweru przy DPS oraz placu zabaw przy ul. Pliszki.

91 400

035

SIKORNIK

Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki

Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw przy ul. Pliszki.

180 000

089

SIKORNIK

Hotele dla owadów

Postawienie pośród roślin pięciu domków dla owadów w odległości
zapewniającej komfort zarówno owadom, jak i spacerowiczom.

3 000

090

SIKORNIK

Książkostrefa – punkt wymiany
książek

Ogólnodostępny punkt wymiany książek o zróżnicowanej tematyce dla
czytelników w każdym wieku.

7 500

132

SIKORNIK

Zajęcia fitness

Organizacja cyklicznych zajęć fitness, 1-2 razy w tygodniu, dla 30 mieszkańców.

15 000

170

SIKORNIK

Nowy plac zabaw
przy ZSO nr 5

Budowa nowoczesnego, bezpiecznego, ogólnodostępnego placu zabaw dla
dzieci w okolicy ZSO nr 5. Przewiduje się montaż piaskownicy, tyrolki, ścianki
wspinaczkowej, zjeżdżalni, tuneli, podestów oraz ławek.

450 000

188

SIKORNIK

Warsztaty rękodzielnicze

Organizacja bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych.

10 500

225

SIKORNIK

Monitoring

Budowa punktu monitoringu przy skrzyżowaniu ul. Czajki z ul. Czapli,
w sąsiedztwie przystanku autobusowego.

48 400

Dzielnica SOŚNICA

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

12

594 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

004

SOŚNICA

Miasteczko ruchu drogowego
dla dzieci

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Wielickiej.

380 000

011

SOŚNICA

Montaż oświetlenia przy schodach
pomiędzy ulicami Poznańską
a Sikorskiego

Montaż oświetlenia przy schodach, w celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi.

40 000

025

SOŚNICA

Multirig – miejsce do treningów
przy ul. Wielickiej

Budowa konstrukcji z przeszkodami do trenowania techniki pokonywania
przeszkód np. podczas biegów z przeszkodami.

200 000

058

SOŚNICA

Wybieg dla psów przy ul. Jesiennej

Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Jesiennej, w tym ogrodzenie terenu
i montaż urządzeń do tresowania psów (przeszkód) oraz śmietników na psie
odchody (połączony z wnioskami nr 069, 070, 072).

180 000
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060

SOŚNICA

Miejsca parkingowe
przy ul. Przedwiośnie

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przedwiośnie na wysokości terenów po
nieckach basenowych.

287 000

067

SOŚNICA

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów 60+.

6 400

106

SOŚNICA

Zajęcia z jogi

Organizacja zajęć z jogi dla mieszkańców dzielnicy w sali gimnastycznej
w SP nr 21 przy ul. Reymonta.

4 000

110

SOŚNICA

Strefa sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna przy ZSO nr 14

Modernizacja istniejącej przestrzeni i nawierzchni: wymiana ogrodzenia
i nawierzchni bieżni i boiska, montaż ławek i innych elementów małej architektury.

509 500

130

SOŚNICA

Monitoring wybranych miejsc
w dzielnicy

Wykonanie punktów monitoringu skweru przy ul. Korczoka – obok kościoła
NMP WW, boiska przy ul. Skarbnika, skrzyżowania ulic Wielickiej i Odrowążów
oraz skrzyżowania ulic Wielickiej i Korczoka.

112 700

Dzielnica STARE GLIWICE

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:
Numer
wniosku

Dzielnica

312 000 zł
Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

Organizacja cyklicznych zajęć z różnych dyscyplin sportowych, np.: tenis stołowy,
siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe, marsze nordic walking, zajęcia
gimnastyczne dla seniorów.

60 000

Nazwa projektu

075

STARE GLIWICE Zajęcia sportowe dla mieszkańców

081

STARE GLIWICE

Modernizacja placu zabaw
w Parku Szwajcaria

Modernizacja placu zabaw w Parku Szwajcaria poprzez dodanie parku linowego
lub piramidy linowej.

312 000

102

STARE GLIWICE

Aktywizacja seniorów

Cykl wydarzeń dedykowanych seniorom obejmujących m.in. wycieczki
autokarowe, spotkanie integracyjne w formie biesiady, wyjścia do teatru.

64 000

139

STARE GLIWICE

Zajęcia ogólnorozwojowe
dla dzieci

Zajęcia sportowe z elementami gier zespołowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

9 000

142

STARE GLIWICE

Leżaki parkowe w Parku Szwajcaria

Zakup leżaków parkowych do Parku Szwajcaria.

60 000
40 000
70 000

168

STARE GLIWICE

Osiedlowe Pikniki Rodzinne

Organizacja czterech tematycznych pikników o charakterze otwartym.
Realizowane będą: zabawy animacyjne dla dzieci i młodzieży, działania
animacyjne dla dorosłych i seniorów, zabawy i konkursy integracyjne, zajęcia
muzyczno-taneczne dla rodzin, programy edukacyjne.

215

STARE GLIWICE

Nasadzenia w Starych Gliwicach

Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych w pasach drogowych wzdłuż
ul. Szafirowej.

Dzielnica SZOBISZOWICE

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

461 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

029

SZOBISZOWICE

Ławeczki w Szobiszowicach

Utworzenie ok. 17 miejsc odpoczynku (ławeczki z podłokietnikami) w okolicach
ulic: Warszawskiej, Dziewanny, Lublinieckiej, Świętojańskiej, Udzieli.

94 200

050

SZOBISZOWICE

Progi zwalniające w ciągu ulic
Kowalskiej, Szobiszowickiej
i Powroźniczej

Montaż progów zwalniających na ulicach Kowalskiej, Szobiszowickiej,
Powroźniczej, w celu poprawy bezpieczeństwa.

110 500

112

SZOBISZOWICE

Wiata rowerowa wraz
z infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Sztabu Powstańczego

Budowa wiaty rowerowej wraz ze stanowiskiem samoobsługowej stacji
naprawy rowerów oraz umieszczenie pojemnika na psie odchody w pobliżu
ZSP nr 10 i ZSO nr 4.

55 100

149

SZOBISZOWICE

Tyrolka – zjazd linowy dla dzieci

Budowa zjazdu linowego dla dzieci w obrębie placu zabaw przy skwerze Nacka.

55 000

SZOBISZOWICE

Ekologiczno-rekreacyjna
przestrzeń dla dzieci i młodzieży
w SP nr 7

Stworzenie ekologicznej przestrzeni do aktywnego wypoczynku dla dzieci
i dorosłych z dzielnicy Szobiszowice, stworzenie muralu antysmogowego
z sylwetkami sportowców oraz zamontowanie na terenie przy SP nr 7
zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, stolika do gry w szachy oraz
w chińczyka.

118 000

172

Dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

501 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

034

ŚRÓDMIEŚCIE

Modernizacja placu zabaw na
skwerze Bottrop

Modernizacja placu zabaw na skwerze Bottrop, pomiędzy ulicami Młyńską
a Siemińskiego, poprzez wymianę urządzeń i przearanżowanie
przestrzeni.

500 000

064

ŚRÓDMIEŚCIE

Zakup zbiorów do Wypożyczalni
Muzycznej MBP w Gliwicach

Zakup nowości wydawniczych do Wypożyczalni Muzycznej Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach, które wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę biblioteki
dla mieszkańców.

12 000

073

ŚRÓDMIEŚCIE

Gimnastyka w basenie dla
seniorów

Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy
Śródmieście.

23 000

099

ŚRÓDMIEŚCIE

Pracownia fizyko-chemiczna
w SP nr 28

Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ulicy ks. M. Strzody 4
w Gliwicach w pełni wyposażonej i bezpiecznej dla uczniów pracowni
fizyko-chemicznej.

150 000

109

ŚRÓDMIEŚCIE

Naprawa muru oporowego przy
ul. Lelewela i Chopina

Naprawa muru oporowego znajdującego się na działce nr 514, obręb Stare
Miasto, przy ul. Lelewela 2-4 i naroża ul. Chopina.

126 700

123

ŚRÓDMIEŚCIE

Masaż regenerujący

Pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych
dla mieszkańców dzielnicy.

50 000

179

ŚRÓDMIEŚCIE

Cykl spotkań i warsztatów wokół
kultury regionu

Organizacja cyklu spotkań i warsztatów wokół kultury regionu dla mieszkańców
dzielnicy.

20 000

217

ŚRÓDMIEŚCIE

Modernizacja placu zabaw na
skwerze Dessau

Modernizacja placu zabaw przy skwerze Dessau poprzez: wymianę nawierzchni
placu zabaw, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz montaż ławek
dostępnych także dla osób z niepełnosprawnościami.

500 000
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Dzielnica TRYNEK

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

567 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

181

TRYNEK

Warsztaty taneczne
dla mieszkańców

Organizacja kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

32 000

187

TRYNEK

Język angielski dla mieszkańców

Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży
i dorosłych – mieszkańców dzielnicy. Kurs obejmowałby grupy dla
początkujących i dla średnio zaawansowanych.

90 000

203

TRYNEK

Monitoring wizyjny na terenie
ZSP nr 1

Zainstalowanie 10 kamer zewnętrznych wraz z konieczną infrastrukturą
techniczną umożliwiającą w przyszłości połączenie z monitoringiem miejskim.
Kamery zainstalowane będą na terenie przy ZSP nr 1.

76 300

220

TRYNEK

Aqua aerobik

Organizacja aqua aerobiku dla pań. Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających
w wodzie dla kobiet w różnym wieku.

35 000

226

TRYNEK

Kreatywnie na Trynku

Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych warsztatów rękodzielniczych dla rodzin.
Spotkania artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych obejmowałyby np.
zajęcia florystyczne, ceramiczne, decoupage, warsztaty mydlarskie itp.

20 000

230

TRYNEK

Kulturalnie na Trynku

Cykl wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru i kina, rejsy po
Kanale Gliwickim, wycieczka integracyjna i spotkania tematyczne dedykowane
w szczególności młodzieży z dzielnicy.

30 000

Dzielnica WILCZE GARDŁO

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

170 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

140

WILCZE
GARDŁO

Oświetlenie solarne pomiędzy
ulicami Krokusów i Magnolii

Montaż oświetlenia ulicznego, solarnego wzdłuż traktu pieszego między ulicą
Krokusów a ulicą Magnolii.

60 600

158

WILCZE
GARDLO

Nasadzenie krokusów
na Placu Jaśminu

Nasadzenia krokusów na Placu Jaśminu. Projekt obejmowałby nasadzenie
kobierca krokusów na całym terenie trawnika.

100 000

184

WILCZE
GARDŁO

Budowa boiska do siatkówki
plażowej

Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu.

170 000

207

WILCZE
GARDŁO

Joga w ogrodzie

Cykl 9 ogólnodostępnych zajęć jogi, otwartych i bezpłatnych dla mieszkańców.

2 300

Dzielnica WOJSKA POLSKIEGO

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

444 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

016

WOJSKA
POLSKIEGO

Rewitalizacja
Parku Starokozielskiego

Rewitalizacja terenów zielonych w Parku Starokozielskim poprzez m.in.:
miejscowe wyrównanie nawierzchni, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej,
renowację terenu w miejscu zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci,
uzupełnienie warstwy humusu, nasadzenia krzewów ozdobnych.

250 000

120

WOJSKA
POLSKIEGO

Park sportowo-motoryczny
przy SP nr 6

Stworzenie przestrzeni sportowo-motorycznej przeznaczonej dla dzieci
ze szkoły i dla mieszkańców dzielnicy. W skład parku motorycznego wejdą: tor
motoryczny i tor przeszkód, park sportowy, czyli 3 stoły do ping-ponga i teqballa.

243 100

161

WOJSKA
POLSKIEGO

Plac zabaw i siłownia na świeżym
powietrzu przy SP nr 9

Budowa placu zabaw i siłowni – montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń, miękkiej
nawierzchni oraz rewitalizacja przyległych terenów zielonych.

200 000

171

WOJSKA
POLSKIEGO

Warsztaty rękodzieła dla dzieci
i dorosłych

Warsztaty rękodzieła – 14 cyklicznych zajęć manualnych realizowanych dla
mieszkańców dzielnicy w klubie osiedlowym Chatka.

25 000

176

WOJSKA
POLSKIEGO

Zajęcia ogólnorozwojowe
z technikami boksu
dla mieszkańców dzielnicy

Seria ogólnorozwojowych treningów z elementami boksu dla mieszkańców
dzielnicy, chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie.

24 000

Dzielnica WÓJTOWA WIEŚ

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

14

293 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

012

WÓJTOWA
WIEŚ

Oświetlenie zjazdu
przy ulicy Daszyńskiego 81-83

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81–83 poprzez postawienie latarni
dwumasztowych na pobliskim pasie zieleni.

23 800

059

WÓJTOWA
WIEŚ

Tablica informacyjna z historią
Wójtowej Wsi

Stworzenie i montaż w okolicach kładki dla pieszych przy bulwarach Ostropki
tablicy informacyjnej, zawierającej krótką historię dzielnicy Wójtowa Wieś
(dawniej Richtersdorf) wraz z historycznymi fotografiami.

4 500

21 000

077

WÓJTOWA
WIEŚ

Zajęcia fitness/zumba
dla mieszkańców

Zajęcia fizyczne takie jak: aerobik, trening ogólnorozwojowy
z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching, nordic walking,
gimnastyka, zajęcia taneczne itp.; zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa
i pleców; konsultacje dietetyczne – wszystkie zajęcia
dla kobiet w każdym wieku.

080

WÓJTOWA
WIEŚ

Ławki wypoczynkowe

Ławeczki do przysiadania dla osób starszych (7 ławek wypoczynkowych wzdłuż
ulicy Głowackiego).

29 400

195

WÓJTOWA
WIEŚ

Fitness i porady dietetyczne
dla kobiet

Cotygodniowe bezpłatne zajęcia fitness oraz porady dietetyczne dla mam,
w trakcie których zapewniona będzie bezpłatna opieka dla ich dzieci.

34 400

196

WÓJTOWA
WIEŚ

Zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży

Organizacja cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Tematyka
treningów to np.: siatkówka, piłka ręczna, ping-pong, lekka atletyka, gimnastyka
ogólnorozwojowa, koszykówka.

133 000
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WÓJTOWA
WIEŚ

228

Doposażenie parku
Plac Grunwaldzki

Doposażenie placu zabaw, montaż elementów małej architektury, karmników
dla wiewiórek, nasadzenia.

Dzielnica ZATORZE

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

293 000

462 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

148

ZATORZE

Modernizacja placu zabaw
przy SP nr 18

Wymiana starych, zniszczonych mat amortyzujących ewentualne upadki
na placu zabaw przy szkole.

200 000

160

ZATORZE

Aktywne Zatorze 3 –
cykl warsztatów

Organizacja popołudniowo-weekendowych warsztatów
sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rękodzielniczych i przyrodniczych dla
mieszkańców dzielnicy przez okres 40 tygodni, z miesięczną przerwą wakacyjną.

179 800

180

ZATORZE

Rewitalizacja skweru
przy Stadionie Miejskim

Stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy dzielnicy Zatorze oraz mieszkańcy
miasta odwiedzający okolice Stadionu Miejskiego w Gliwicach, mogliby spędzać
wolny czas, integrować się oraz odpoczywać.

250 000

199

ZATORZE

Zakup nowości książkowych do
Filii nr 17 MBP w Gliwicach

Zakup nowości książkowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach przy ulicy Spółdzielczej 33a. Projekt umożliwi powiększenie oferty
nowości książkowych, także o książki w języku ukraińskim.

15 000

201

ZATORZE

Cykl spotkań i warsztatów wokół
edukacji ekologicznej

Organizacja cyklu spotkań, teatrzyków i warsztatów dotyczących edukacji
ekologicznej.

35 000

212

ZATORZE

Górka saneczkowa oraz remont
placu zabaw

Odnowienie i nowe wyprofilowanie górki saneczkowej,
remont palcu zabaw oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych.

235 000

218

ZATORZE

Uzupełnienie i uporządkowanie
skweru Foka

Uzupełnienie i uporządkowanie skweru Foka poprzez montaż dodatkowych
ławek, przedłużenie ogrodzenia oddzielającego skwer od skarpy od strony
budynku mieszkalnego na ul. Wolskiego, aranżację klombu, uzupełnienie
żywopłotów, uporządkowanie i aranżację okręgu wokół pomnika foki.

30 000

219

ZATORZE

Przedstawienia teatralne
i warsztaty dla dzieci

Organizacja 10 spektakli teatralnych dla dzieci oraz 4 spotkań wspierających
rozwój manualny, zainteresowanie tworzeniem, sztuką.

14 000

222

ZATORZE

Cykl prezentacji
„Z aparatem przez świat”

Prezentacje multimedialne z różnych miejsc na świecie oraz pokaz zdjęć, które
stworzą okresową wystawę, połączony z serią warsztatów kreatywnych.

36 000

Dzielnica ŻERNIKI

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy:

242 000 zł

Numer
wniosku

Dzielnica

Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Przewidziany koszt
projektu (w zł)

043

ŻERNIKI

Wyniesione przejście dla pieszych
na ul. Elsnera

Wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych.

60 000
94 000

082

ŻERNIKI

Integracja seniorów dzielnicy

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: wycieczki piesze,
autokarowe z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem do
obiektów muzealnych, wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie biesiady,
zajęcia sportowe i warsztaty rękodzielnicze.

175

ŻERNIKI

Całoroczne zajęcia gimnastyczne

Cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców w wieku 50+ na sali
gimnastycznej.

15 300

177

ŻERNIKI

Sportowo-naukowy plac zabaw
z grami podwórkowymi

Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP nr 13 poprzez stworzenie
kompleksu sportowo-naukowego placu zabaw wraz z wymalowanymi grami
podwórkowymi oraz monitoringiem.

212 500

Dzielnica

Kwota na realizację zadań
w poszczególnych
dzielnicach [zł]

fot. archiwum UM Gliwice

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023 – KWOTY DLA DZIELNIC
Minimalna liczba głosów ważnych w dzielnicy umożliwiająca
udział w tzw. puli dla aktywnych

BAILDONA
BOJKÓW
BRZEZINKA
CZECHOWICE
KOPERNIKA

376 000
220 000
208 000
162 000
399 000

894
304
256
81
979

LIGOTA ZABRSKA
ŁABĘDY
OBROŃCÓW POKOJU
OSTROPA
POLITECHNIKA
SIKORNIK

194 000
523 000
278 000
222 000
252 000
468 000

205
1452
522
310
424
1243

SOŚNICA
STARE GLIWICE
SZOBISZOWICE
ŚRÓDMIEŚCIE
TRYNEK
WILCZE GARDŁO

594 000
312 000
461 000
501 000
567 000
170 000

1720
651
1216
1366
1617
114

WOJSKA POLSKIEGO
WÓJTOWA WIEŚ
ZATORZE
ŻERNIKI
Razem na projekty
dzielnicowe

444 000
293 000
462 000
242 000

1151
577
1221
386

7 348 000
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Wykaz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach, w których będzie można głosować:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
Filia nr 9 (ul. Czwartaków 18)
Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a)
Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
Filia nr 21 (ul. Syriusza 30)
Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6)
Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
Filia nr 25 (pl. Jaśminu 20)
Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

W wymienionych powyżej filiach MBP będzie można otrzymać
formularze papierowe oraz głosować (w formie papierowej
i elektronicznej) w godzinach funkcjonowania placówek,
wskazanych na stronie internetowej biblioteka.gliwice.pl.

15

AKTUALNOŚCI

Gliwice wśród najzamożniejszych

Trzeci rok z rzędu Gliwice plasują się w ścisłej czołówce prestiżowego rankingu „Bogactwo samorządów”, zajmując trzecie miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. Lista najzamożniejszych JST uchodzi za jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych od ponad 20 lat przez prof. Pawła Swianiewicza i dr Julitę Łukomską
z Uniwersytetu Warszawskiego dla Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Trzecim najbogatszym miastem grodzkim w Polsce, jednocześnie najzamożniejszym
w konurbacji górnośląskiej,
zostały Gliwice z dochodem
na mieszkańca w wysokości
6826,40 zł.
To w ogromnej mierze efekt
konsekwentnie realizowanej
strategii władz Gliwic, które od
lat przywiązują dużą wagę do
bezpieczeństwa finansowego
i budowania w mieście potencjału gospodarczego.
– Ponowna obecność Gliwic wśród
najzamożniejszych polskich miast
świadczy o tym, że obrany i realizowany od wielu lat kierunek

rozwoju Gliwic jest właściwy
– podkreśla prezydent Adam
Neumann. – To efekt decyzji
podejmowanych konsekwentnie
przez władze miasta i trzymania
budżetu miejskiego w ryzach
oraz rozsądnego planowania inwestycji. W Gliwicach stawiamy
na zrównoważony rozwój gospodarczy oraz współpracę z wieloma
środowiskami, poszerzanie rynku
pracy, tworzenie jak najlepszych
warunków do życia w mieście.
Ogromne znaczenie ma zachęcanie inwestorów do lokowania
oraz rozwijania swoich firm
w Gliwicach. Gliwicki samorząd
to solidny partner. Doceniają to
przedsiębiorcy. Staliśmy się miastem kojarzonym z przemysłem

Nie taki lis straszny
– dzika strona miasta
fot. Pixabay

Po pierwsze:

nie dokarmiaj

Lisy to dzikie zwierzęta,
w dodatku – drapieżniki. Najczęściej polują na małe gryzonie. Pod żadnym pozorem
nie należy dokarmiać lisów.
W ten sposób wcale im nie
pomagamy, a możemy bardzo
zaszkodzić. Należy także unikać
wyrzucania resztek jedzenia,
na przykład podczas spacerów
w lesie albo na polach. Łatwy
dostęp do pożywienia może
ośmielać lisy do podchodzenia
coraz bliżej ludzi.

Po drugie:

zwolnij

W przyrodzie zwierzęta są
niezwykle ostrożne i częściej

16

odchodzą niezauważone niż
narażają się na spotkanie
z człowiekiem. Lisy poruszają
się cicho i szybko, w lesie czy
na jego skraju rzadko możemy
je wypatrzeć. Do najczęstszych
spotkań z lisami dochodzi na
drogach. Warto zatem przestrzegać wszystkich ograniczeń
prędkości i, w szczególności po
zmroku, zachować wzmożoną
czujność za kierownicą. W starciu z rozpędzonym samochodem lisy są bez szans.

Po trzecie:

pilnuj swojego psa
Chociaż lis jest nazywany
sprytnym kuzynem psa, to
należy pamiętać, by mieć swo-

Od czasów przełomu ustrojowego
priorytetem
dla Gliwic jest
rozwój gospodarczy.
Imponująco
prezentuje
się gliwicka
część Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej
czy Nowe Gliwice – obszar
inwestycyjny stworzony na zrewitalizowanym terenie po dawnej
kopalni. Jednocześnie gliwicki
samorząd prowadzi różnorodne

działania zachęcające do wyboru tego właśnie miasta jako
najlepszego miejsca do życia,
nauki i wychowania
dzieci. Gliwicka Karta
Mieszkańca, troska
o jak najbardziej
przyjazną gliwiczanom, zieloną przestrzeń
miejską oraz
wysokiej jakości
ofertę edukacyjną, a także stałe
rozwijanie atrakcyjnej
bazy sportowo-rekreacyjnej
i kulturalnej – to tylko część
przedsięwzięć podnoszących jakość życia i otwierających miasto
na nowych mieszkańców.  (kik)

Utoruj pieszym drogę –

Dzikie, rude lisy żyją nie tylko w lasach – można je zaobserwować
także na obrzeżach miast, również w Gliwicach. Spotkania z dzikimi zwierzętami mogą budzić emocje, warto jednak pamiętać, że
ludzie żyją obok lisów „od zawsze”.
Tereny łowieckie lisów są regularnie zmniejszane przez ludzi.
Budowane są na nich między
innymi nowe osiedla i fabryki. Zwierzęta te, aby przeżyć,
muszą szukać nowych miejsc
do polowania. Dlatego czasem
są widywane między innymi
w sąsiedztwie naszych domów. Zgodnie z informacjami
przekazanymi przez Centrum
Ratownictwa Gliwice – nie ma
powodu do niepokoju. W ostatnich latach w naszym mieście
nie było żadnych zgłoszeń
agresywnego zachowania się
tych zwierząt.

wysokich technologii, który jest
naszą przyszłością.

jego pupila na oku, a w lesie –
prowadzić go na smyczy. Pies,
kierując się instynktem, może
rzucić się w pościg za lisem
i wyrządzić mu krzywdę lub
sprowokować niebezpieczną
sytuację (na przykład uciekając, przyciągnąć dzikie zwierzę
do człowieka).
Właściciele psów powinni także pamiętać o obowiązkowym
szczepieniu swoich czworonogów na wściekliznę. Takie
szczepienia zaleca się także
właścicielom „wychodzących”
kotów. Można to zrobić u lekarza weterynarii. Szczepienia
ochronne dwa razy do roku są
prowadzone także wśród dziko
żyjących lisów. Warto wiedzieć,
że od kilkunastu lat Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Gliwicach nie potwierdził żadnego
przypadku wścieklizny na terenie Gliwic, powiatu gliwickiego
ani Zabrza (zarówno u zwierząt
domowych, jak i wolno żyjących).
Wypoczywając na łonie natury,
cieszmy się ze spotkań z dzikimi
zwierzętami, jednak zachowajmy ostrożność. W przypadku
znalezienia rannego albo
zachowującego się w sposób
agresywny zwierzęcia, należy
zawiadomić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
(całodobowy numer telefonu
32/231-98-76). 
(mm)

dobrze zaparkuj
e-hulajnogę!

fot. ZDM Gliwice

W rankingu za 2021 rok, dostępnym pod adresem wspolnota.
org.pl w dziale Rankingi, JST, czyli
jednostki samorządu terytorialnego sklasyfikowano tradycyjnie na
podstawie dochodów w budżecie
miasta w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Autorzy zestawienia
konsekwentnie uwzględnili wyłącznie dochody i subwencje danego
samorządu. W dochodach nie brali
pod uwagę dotacji celowych, na
przykład ze środków unijnych,
które niekiedy zawyżają wielkość
dochodów miasta, nie przyczyniając się do trwałego wzrostu
jego zamożności. Najwyżej w tej
odsłonie rankingu uplasował się
Sopot (9253,36 zł na mieszkańca),
a za nim Płock (7248,73 zł).

Specjalne miejsca parkingowe dla hulajnóg
elektrycznych pojawiły się w 14 lokalizacjach
na terenie Gliwic. Wyznaczone przez Zarząd Dróg
Miejskich strefy mają pomóc w uporządkowaniu przestrzeni miejskiej – dla bezpieczeństwa
i komfortu pieszych.
Hulajnogi elektryczne na stałe
wpisały się już w miejski krajobraz. Nie bez powodu cieszą się
dużą popularnością – są łatwo
dostępne i umożliwiają szybsze
przemieszczanie się. Nierzadko
jednak, pozostawione w przypadkowych miejscach, utrudniają pieszym poruszanie się.
Wyznaczone przez ZDM miejsca
parkingowe mają zachęcić użytkowników e-hulajnóg do pozostawiania na nich pojazdów tak, by
nie stwarzały zagrożenia w ruchu.
Wyznaczone na chodnikach
obszary, wewnątrz których
znajduje się charakterystyczny
biały piktogram przedstawiający
hulajnogę, pojawiły się na skrzyżowaniach ulic:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chorzowskiej – Dąbrowskiego,
Czapli – Czajki,
Dworcowej – Wyszyńskiego,
Jana Pawła II – Nowy Świat,
Kosów i Czapli,
Kozielskiej – Wyspiańskiego,
Leśnej – Skowrońskiego,
Andersa – Daszyńskiego,
Łużyckiej – Wrocławskiej,
Rybnickiej – Żwirki i Wigury,
Łużyckiej – Krzywoustego,
Świętojańskiej – Warszawskiej,
• Żwirki i Wigury – Dzierżona
oraz przy ul. Siemińskiego i na
obrzeżach placu Adama Mickiewicza.
ZDM zapowiada, że, w miarę potrzeb wyznaczane będą kolejne
miejsca postoju dla e-hulajnóg.

(ml)
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DLA MIESZKAŃCÓW

Wyjdź
z kryzysu

fot. Freepik

i odzyskaj
radość życia

W obecnych czasach wiele osób doświadcza kryzysu psychicznego.
Niestety wciąż jest to temat tabu. Kryzys czy choroba psychiczna nie
przekreślają – ani tego, kim jest osoba, która się z nim zmaga, ani
jej dotychczasowego życia. To trudny etap, który łatwiej pokonać
z pomocą drugiej osoby. Ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach mogą bezpłatnie korzystać osoby cierpiące
na problemy psychiczne, a także ich bliscy.
Kryzys psychiczny daje wiele różnorodnych symptomów. Często
osoba, która cierpi, po prostu
czuje, że „coś jest nie tak”.
A czasem takie spostrzeżenia
mają osoby bliskie. W takich
sytuacjach można skorzystać
z pomocy asystenta zdrowienia
w prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy Sklepiku z marzeniami (ul. Górnych
Wałów 13). Nie trzeba mieć
żadnej diagnozy, zaświadczenia
czy karty choroby. Wystarczy
motywacja do podjęcia wysiłku, nadzieja na wyzdrowienie
i budowanie relacji społecznych.
Jednak oferta skierowana jest
przede wszystkim do osób, które
są w trakcie długotrwałego leczenia i potrzebują wsparcia, pomocy w drodze do zdrowienia.
– Pomagać osobie w kryzysie
psychicznym to znaczy „iść
z kimś”, przechodzić przez chorobę razem, a nie wyręczać czy
podsuwać gotowe rozwiązania.
Bo ostatecznie to osoba w kryzysie sama musi znaleźć odpowiedzi na swoje pytania – mówi
Magdalena Odrobina, dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach. Placówka,
będącą miejską jednostką, to
dzienny ośrodek wsparcia, który
pomaga między innymi osobom
z zaburzeniami psychicznymi.
– W centrum naszej pracy zawsze jest człowiek. Chodzi o to,
żeby być uważnym na jego problemy, widzieć to, co się z nim
dzieje, pomagać w przywracaniu
nadziei, że inna przyszłość jest
możliwa i wpływu na bieg swojego życia – dodaje.
Ośrodek oferuje różne formy
wsparcia. W Sklepiku z marzeniami organizowane są bezpłatne, indywidualne spotkania

z asystentem zdrowienia. Jest
to osoba, która przeszła drogę
od choroby do wyzdrowienia
i może być przewodnikiem dla
tych, którzy mają ten proces
przed sobą.

Asystent zdrowienia pomoże
– Asystent zdrowienia nie jest
lekarzem ani terapeutą, ale też
pomaga chorym. To osoba, która
wyszła z kryzysu psychicznego.
Wsparcie od kogoś z podobną
historią, kto swoim przykładem
pokazuje, że wyzdrowienie i inna
przyszłość są możliwe, to dla
chorego żywy dowód, że kryzys można pokonać – wyjaśnia
Aleksandra Kożuszek, asystent
zdrowienia w Sklepiku z marzeniami. – Dla osób z problemami
psychicznymi jestem wiarygodna. Nie mówię im o tym,
co gdzieś przeczytałam, ale co
sama przeżyłam. Jako była pacjentka bardzo dobrze wiem, jak
ciężko jest chorować. Mam też
świadomość, jak ważne w odzyskaniu poczucia sprawczości jest
wsparcie zewnętrzne – tłumaczy.
Spotkanie z asystentem zdrowienia polega na rozmowie.
Nie musi dotyczyć tylko choroby.
W tej formie pomocy ważne jest
towarzyszenie osobie w kryzysie,
nawiązanie kontaktu. W spotkaniu z asystentem zdrowienia
można też wziąć udział w towarzystwie osoby bliskiej.
– Czasem na spotkanie z asystentem zdrowienia ktoś przychodzi
tylko raz i nie wraca. Czasem
pierwsze spotkanie jest początkiem długiego procesu i osoba
z problemem przychodzi regularnie. Nie ma reguły, to bardzo
indywidualna kwestia. Osoba

będąca w kryzysie może uznać,
że w jej sytuacji właściwsze
będą inne formy pomocy. I my
możemy wskazać inne sposoby
radzenia sobie z chorobą – mówi
Magdalena Odrobina.
Na spotkania z asystentem zdrowienia mogą przychodzić pełnoletni mieszkańcy Gliwic, którzy
czują, że doświadczają kryzysu
psychicznego. Dyżury odbywają
się dwa razy w miesiącu – w wybrane wtorki od godz. 13.30 do
15.30. W tym czasie w Sklepiku
z marzeniami jest obecny także
psycholog. Terminy spotkań są
publikowane na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gliwicach na Facebooku.

Kryzys dotyka
też bliskich
Proces zdrowienia często jest
długotrwały. Poza chorującą
osobą uczestniczą w nim także
osoby z jej otoczenia – rodzina
i przyjaciele. Ważne jest, by także do nich dotrzeć z pomocą. Dla
bliskich osób zmagających się
z kryzysem psychicznym organizowana jest w Sklepiku z marzeniami grupa wsparcia. Można
tam w przyjaznej, pełnej zrozumienia i akceptacji atmosferze
podzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami związanymi
z chorobą, dowiedzieć się od
innych, jak poradzili sobie z podobnymi problemami. Spotkania
grupy wsparcia dla bliskich osób
zmagających się z kryzysem psychicznym odbywają się w Sklepiku z marzeniami w każdy
trzeci wtorek miesiąca od godz.
16.30 do 18.00 (z wyjątkiem
sierpnia). Najbliższe spotkanie
grupy wsparcia odbędzie się
20 września. Wstęp na spotkania jest wolny. 
(mm)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32–33/2022 (1121–1122), 11 sierpnia 2022

Warto
korzystać
z nieodpłatnej
pomocy
prawnej!
Z porad prawnych można korzystać w kilku lokalizacjach w całym mieście. Pomoc
przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, zarówno
z Gliwic, jak i z Ukrainy.
Nieodpłatna Pomoc Prawna
(NPP) obejmuje wsparcie
w zakresie: prawa pracy,
prawa cywilnego, prawa
karnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego
i opiekuńczego, prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do
rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej, prawa podatkowego
(również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej), ubezpieczenia
społecznego, mediacji.
Zapisy na bezpłatne porady prawne odbywają się
za pośrednictwem infolinii
NPP prowadzonej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach pod numerem
telefonu 517-081-054
(infolinia czynna jest od
poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.30 do
10.30) lub za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem
npp_gliwice@ops.gliwice.
eu.

Punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej prowadzone są w:

 Ośrodku Interwencji
Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (adwokaci-radcy prawni), od
poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do
12.00;
 Ośrodku Interwencji
Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), od poniedziałku do
piątku w godz. od 12.30
do 16.30;
 Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów
9 (adwokaci), od poniedziałku do piątku w godz.
od 14.00 do 18.00 (Uwaga! Tylko w tej w tej
lokalizacji w poniedziałki

dostępny jest tłumacz
języka ukraińskiego).

Punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej i mediacji realizowanej przez
Stowarzyszenie „Sursum
Corda” obsługiwane są
przez adwokatów, radców prawnych w:
 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, od poniedziałku do piątku w godz.
od 13.15 do 17.15;
 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63, od poniedziałku
do piątku w godz. od
11.00 do 15.00.

Punkty nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i mediacji realizowanych przez Stowarzyszenie „Sursum Corda”
obsługiwane są przez
adwokatów, doradców
obywatelskich w:
 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul.
Partyzantów 25, od
poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 13.00;
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul.
Gierymskiego 1, od poniedziałku do czwartku
w godz. od 14.00 do
18.00 oraz w piątek od
godz. 11.00 do 15.00.

Powyższe zadania realizowane są ze środków
budżetu państwa.
W każdy poniedziałek
w godz. od 14.00 do 15.00
z darmowych porad prawnych można skorzystać
również w gliwickiej Izbie
Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6. Wizytę należy umówić pod numerem telefonu
32/335-04-93. 
(mf)
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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
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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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ARENA GLIWICE / OGŁOSZENIA

w szczycie
lata
Przed nami jeszcze dwa wspólne weekendy w Summer Arenie, a nadchodzący minie pod znakiem aktywności biegowo-wspinaczkowych. Zaczynamy już w czwartek 11 sierpnia o godz. 20.30 od kina plenerowego
i prelekcji, na którą zapraszamy wszystkich fanów wspinaczki i outdoorowych aktywności.
Aby wprowadzić Was w klimat,
weekend rozpoczniemy seansem filmu Alpine Wall Tour,
w którym jedną z głównych ról
zagrał Jacek „Jaca” Matuszek.
Alpine Wall Tour to opowieść,
w której Jacek Matuszek wraz
Łukaszem Dudkiem wspinają się
na 1000-metrową drogę o wycenie 8b w Północnych Włoszech –
Brento Centro. Warto zaznaczyć,
że droga nigdy nie była przez
nikogo powtórzona i dopiero
dwóch polskich alpinistów odważyło się przetrzeć szlaki.

CHWYCIĆ LATO
W sobotę 13 sierpnia zapraszamy
na dzień otwarty Chwyciarni,
czyli ściany wspinaczkowej, która
spełni oczekiwania najbardziej
wymagających wspinaczy. Oprócz
tego troszkę pobiegamy. Start
biegów zaplanowano na godz.
15.00. Na mecie na wszystkich zawodników czekać będą medale.
Podczas Biegów Summer Arena (10 km, 5 km) oraz 5 km
Nordic Walking prowadzone
będą klasyfikacje w kategoriach:
generalna kobiet i mężczyzn oraz
wiekowych. Nie zabraknie atrakcji
dla najmłodszych – 13 sierpnia
o godz. 12.00 wystartują biegi
dla dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Bieg Rzeźnika, a wydarzenie odbywa się we
współpracy z Miastem Gliwice.
W ten weekend zaserwujemy
Wam także aż dwie imprezy
taneczne. W piątek 12 sierpnia
bawimy się z Pozyton Sound na
15. edycji Rehabilidancehall
w klimatach reagge, w sobotę
13 sierpnia czeka nas festiwal
świateł i kolorów na Neon
Party. Pierwsza pięćdziesiątka
imprezowiczów będzie mogła
skorzystać z darmowego makijażu twarzy, więc szykujcie
neonowe stylizacje i wpadajcie
na summerowy parkiet!

PRAWDZIWIE
ŚLĄSKA BIESIADA
W GLIWICACH
15 sierpnia rozkręcamy biesiadę
śląską. Od godz. 17.00 zapra-
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szamy na zabawę w plenerze
z gwiazdami śląskiej sceny muzycznej. O godz. 17.15 biesiadowanie rozpocznie Zespół Claudia
i Kasia Chwołka, czyli córka
i matka, które podbiją scenę
strojami, autorskimi utworami
w gwarze śląskiej oraz jodłowaniem. O godz. 17.50 na scenę
zaprosimy Beatę Mańkowską
– wokalistkę, autorkę tekstów,
kompozytorkę i producentkę. Na
scenie nie zabraknie włoskich
przebojów, pieśni neapolitańskich, utworów musicalowych,
operetkowych i operowych.
O godz. 18.30 wystąpi najgorętsza para operetkowa w Polsce,
czyli Joanna Wojtaszewska
i Kamil Roch Karolczuk, którzy
zaśpiewają najwspanialsze
arie i duety operetkowe na
koncertach w całej Polsce.
O godz. 19.00 pojawi się zespół
METRUM Reni & Marco. Piosenki „Cukiernik”, jak również
„Lady Anita”, śpiewane śląską
gwarą i zabarwione szczyptą
regionalnego humoru, skradły
serca Ślązaków. Na zakończenie
biesiadowania wystąpi zespół
Bernadeta Kowalska i Przyjaciele, a całość imprezy poprowadzi

Andrzej Miś, znany radiowiec,
prezenter telewizyjny i kabareciarz.

WEEKEND
ROCKOWY
18 i 20 sierpnia rock przejmuje
Gliwice! Będzie zlot samochodowy, karaoke z największymi
klasykami, minidisco rockowe
dla maluchów, impreza taneczna i koncert prawdziwego
białego kruka polskiej sceny
punkrockowej – Pidżamy Porno.
A to dopiero przedsmak tego,
co czeka nas jesienią – na Małej
Arenie wystąpi Riverside, jeden
z niewielu polskich zespołów,
któremu udało się osiągnąć międzynarodowy sukces. W kręgach
mówi się o nich jako o „polskim
towarze eksportowym”. W tym
roku jubileuszowa trasa zawita
do Stanów Zjednoczonych, Kanady, krajów zachodniej Europy
oraz Polski. „RIVERSIDE 20” to
program, podczas którego zespół prezentuje przekrojowy
materiał ze wszystkich swoich
płyt. Bilety na oba koncerty są
dostępne na eventim.pl.


(Arena Gliwice)

INFORMACJE
OGŁOSZENIE
o sporządzeniu Prognozy
oddziaływania na środowisko
dla projektu Strategii rozwoju miasta
Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040”
Na podstawie art. 39 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 (tj. DzU z 2022 r., poz.1029),

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

o sporządzeniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu
Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 „Gliwice 2040".
W wersji elektronicznej z ww. dokumentami będzie można zapoznać się w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Konsultacje społeczne –
trwające, natomiast wersje papierowe będą dostępne w Biurze Rozwoju Miasta (BRM)
Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, pok. 202, II piętro, gdzie będą wyłożone do
wglądu w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko na
formularzu konsultacyjnym, który będzie dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i komunikaty/Konsultacje społeczne –
trwające. Wersję papierową formularza będzie można pobrać i złożyć w Biurze Rozwoju
Miasta (BRM) Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, pok. 202, II piętro, w godzinach
pracy Urzędu. Uwagi będzie można również składać ustnie do protokołu w Biurze Rozwoju Miasta (adres j.w.). Uwagi do proponowanych treści dokumentu będzie można
zgłaszać w terminie od 17 sierpnia do 7 września br.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Biurze
Rozwoju Miasta, w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu: 32/338-65-50.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO
NIEZABUDOWANE DZIAŁKI NR 84 I 85, OBRĘB KŁODNICA, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki

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

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto

Nr działki, Obręb,
Nr KW

Powierzchnia
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Działka nr 84,
obręb Kłodnica
KW nr
GL1G/00013503/7
Użytki:
RIIIb 0,2942 ha
ŁIV 0,0968 ha

0,3910 ha

Działki o nr 84, 85, obręb Kłodnica, położone są na terenie dwóch różnych
planów miejscowych.

Działka nr 85,
obręb Kłodnica
KW nr
GL1G/00061385/4
Użytki:
RIIIb 0,4952 ha
ŁIV 0,1328 ha

0,6280 ha

Położenie i opis nieruchomości

Część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od
20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego
Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. (uchwała Rady Miasta
Gliwice nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r.).
W ww. zmianie planu, część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na
terenie oznaczonym symbolem:
– 3MNU – tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy
– istniejące;
Ponadto, niewielka część działki nr 85, obręb Kłodnica, w ww. zmianie planu
położona jest na terenie oznaczonym symbolem:
– 014 KDD 1/2 – tereny dróg dojazdowych, projektowanych.

Łączna
powierzchnia
działek:
1,0190 ha

3 134 000,00 zł
Cena brutto.

Wadium

313 400,00 zł

Cena zawiera 23%
podatek VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od
towarów i usług
(t.j. DzU z 2022 r.
poz. 931 z późn. zm.)

Pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla
którego od 29 stycznia 2016 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XII/297/2015
z 17 grudnia 2015 r.).
W planie tym, pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na
terenach oznaczonych symbolami:
– 2MNUn, 3MNUn – tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności
zabudowy – nowe;
- 1KDD1/2 – tereny dróg publicznych – dojazdowych.

Przetarg rozpocznie się 19 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
Wadium należy wnieść do 12 października 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 18 listopada 2022 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu ds. Zbywania Nieruchomości pod numerem tel. 32/338-64-11, 32/338-64-09,
32/338-64-12. 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”.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM MIASTA GLIWICE
I PRAWA WŁASNOŚCI HALI PRODUKCYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Położenie i opis nieruchomości
Gliwice, ul. Mechaników 9.
Opis:
Nieruchomość położona na terenie Zakładu Mechanicznego „BUMAR”.
Hala produkcyjna wykonana jest w konstrukcji nośnej
stalowej. Wewnętrzna zabudowa usługowo-socjalna,
dwukondygnacyjna. W budynku hali produkcyjnej
znajdują się 2 suwnice o udźwigu 3,2 tony.
Na działce znajduje się również utwardzony plac manewrowy o powierzchni 2 450 m2.
Skomunikowanie z drogą publiczną poprzez drogi
zakładowe, na podstawie ustanowionych służebności
dojazdu.

Nr działki, obręb,
Nr KW

Pow. działki [ha]
Pow. użytkowa [m2]

działka nr 371/6,
obręb Kuźnica,

pow. działki:
1,8823 ha

KW nr
GL1G/00122499/2.

pow. użytkowa:
5 705 m2.

Przeznaczenie
nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 20 grudnia 2007 r. (uchwała Rady
Miasta w Gliwicach nr XIII/395/2007)
działka nr 371/6 oznaczona jest symbolem 1 PBS – tereny przemysłu, baz
i składów.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny przemysłu, baz i składów,
b) koncentracja specjalizowanych
funkcji przemysłowych i techniczno-produkcyjnych.

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

7 537 000,00 zł
Cena brutto.

753 700,00 zł

Nieruchomość zwolniona
z opodatkowania podatkiem
VAT zgodnie z art. 43 ust. 10
ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 t.j.
z późn. zm.).

Uwagi
Dla działki nr 371/6, obręb Kuźnica,
opłata roczna z tytułu użytkowania
wieczystego wynosi 340,71 zł (kwota
nieopodatkowana podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.).
Wysokość opłaty może ulec zmianie
w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są
aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz U z 2020 r. poz 1990 z późn. zm.).
Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy do 31 stycznia 2025 r. z datą pewną
na podstawie zarządzenia PM-5498/22
z 28 lutego 2022 r.

Przetarg rozpocznie się 19 października 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
Wadium należy wnieść do 12 października 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach: pokój nr 16 w budynku przy ul. Jasnej 31A, tel. 32/338-64-12 oraz 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu, Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

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
Położenie i opis nieruchomości
Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach. Teren działki stanowi zieleń z pojedynczymi drzewami. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przez północą część działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. Sieć telekomunikacyjna przebiega również przez południową część działki. W zasięgu działki znajduje się sieć
elektroenergetyczna oraz kanalizacyjna.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów należy stosować przepisy o ochronie przyrody.
Zabudowa terenu będzie wymagała uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej grunty klasy PsIII,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku
wystąpienia takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca. Na podstawie mapy zasadniczej, na
działce 418 znajduje się szambo. Po oględzinach w terenie stwierdzono, że szambo zostało zlikwidowane.
Blisko granicy działki znajduje się skarpa cieku wodnego, który stanowi element odwodnienia przedmiotowej działki oraz terenów przyległych. Przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną
uwagę.
Na zachodnią część działki wchodzi niewielki fragment budynku niemieszkalnego zlokalizowanego na
działce sąsiedniej nr 417, obręb Bojków – nie ustanowiono służebności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Knurowskiej nowym zjazdem. Z uwagi
na lokalizację działki może wyniknąć konieczność ograniczenia relacji skrętnych.

Nr działki, Obręb,
Nr KW

Powierzchnia
działki

działka nr 418,
obręb Bojków

0,1164 ha

Użytki:
PsIII, B
KW nr
GL1G/00036909/0

Przeznaczenie
nieruchomości
Dla terenu obejmującego działkę nr 418
od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy
Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą
miasta (uchwała nr XXXVI/790/2018 z 22
marca 2018 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka położona jest na terenie oznaczonym
symbolem 2MN/U, co oznacza: tereny
mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, usługi
nieuciążliwe.
Dla terenu o symbolu 2MN/U ustalona
została nieprzekraczalna linia zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
Działka zlokalizowana jest w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego.

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto

Wadium

392 000,00 zł

39 200,00 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.).

Przetarg rozpocznie się 14 września 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM Gliwice).
Wadium należy wnieść do 7 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 można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 08.00-16.00; czw.: 08.00-17.00; pt.: 08.00-15.00, tel.
32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice
Lp.
1.

Nr działki
Nr KW
Obręb

Położenie i opis nieruchomości

Powierzchnia
działki

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Zielnej w Gliwicach, w odległości ok. 7 km od centrum miasta, ok. 2 km od drogi krajowej nr 78 oraz ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4. Teren działki
Działka nr 915,
stanowi zieleń niska, nieuporządkowana. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta.
obręb Bojków
W zasięgu działki przebiega sieć wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacyjna oraz gazowa.
Zabudowa terenu wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. W granicach przedmiotowej działki może
Użytki: RIIIb, PsIII
przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.
Na przedmiotowej działce, na mapie zasadniczej uwidoczniony jest rów niebędący w administrowaniu
KW nr
Miasta Gliwice. Rów stanowi element odwodnienia przedmiotowej działki, jak również działek sąsiadujących nr 913/1 i 921/2. Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu nabywca musi GL1G/00037301/5
wykonywać w sposób nienaruszający jego konstrukcji oraz niezakłócający swobodnego przepływu wód,
rowu nie można zasypać. Naruszenie konstrukcji rowu mogłoby w przyszłości prowadzić do podtopień
na niniejszej działce. Istnieje możliwość zarurowania istniejącego rowu w celu np. przejezdności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez ul. Zielną (dz. 1717), ul. Kwiatów Polnych
(dz. 1716, 1719) do drogi publicznej ul. Rolników zjazdem istniejącym bez konieczności przebudowy
ww. ulic. Przyszły nabywca będzie zobowiązany do wykonania połączenia między działką 915, a działką
1717 (ul. Zielna), po uprzednim podpisaniu umowy użyczenia.
Miasto Gliwice nie przewiduje w najbliższych planach angażowania środków finansowych na budowę drogi oznaczonej w planie miejscowym jako Ek/03/KDl. W przypadku chęci poprawy standardu
ul. Zielnej, przyszły właściciel działki nr 915 będzie mógł wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą
o użyczenie działki nr 1717 w celu wykonania utwardzenia.

0,2493 ha

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto

Przeznaczenie
nieruchomości

Wadium

Dla terenu obejmującego działkę nr 915 od 10 marca 2006
628 100,00 zł
62 810,00 zł
r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru zlokalizowanego po
Cena
południowej stronie autostrady A4, stanowiącego dzielnieruchomości
nicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005
zawiera
z 22 grudnia 2005 r.).
23% podatku VAT,
Przeważająca część przedmiotowej działki położona jest zgodnie z ustawą
z 11 marca
na terenie oznaczonym symbolem E1.3/MN3, co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej. 2004 r. o podatku
od
towarów
i usług
Pozostała, południowa część działki (ok. 126 m2) położona (t.j. DzU z 2021 r.,
jest na terenie oznaczonym symbolem Ek/03/KDl, co oznacza:
poz. 685
tereny dróg lokalnych.
z późn. zm.).
Ww. nieruchomość w obowiązującym planie znajduje się
na obszarze górniczym KWK „Sośnica” oraz objęta jest zasięgiem stref:
● SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
● SH-2 – obserwacji archeologicznej,
● SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Działka zlokalizowana jest na obszarze Gliwickiego Okręgu
Gospodarczego.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 12 lipca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg rozpocznie się 11 października 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 4 października 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”
oraz w prasie ogólnopolskiej – „Dziennik Gazeta Prawna”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.:
8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice
Nr działki
Nr KW
Obręb

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

1.

Przedmiotowa działka położona jest w rejonie ul. Okrężnej w Gliwicach. Działka
stanowi teren częściowo porośnięty niewielkimi drzewami i krzewami. Granice
działki tworzą kształt zbliżony do trapezu.
Przez działkę przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna
i elektroenergetyczna; w pobliżu przebiega także sieć ciepłownicza
i telekomunikacyjna.
Zgodnie z mapą zasadniczą, w północno-wschodniej części działki zlokalizowana
jest kanalizacja deszczowa kd250 mm, która stanowi odwodnienie basenu
zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 260/10, znajdującej się w użytkowaniu
wieczystym osób prywatnych. Za ww. kanalizację w granicach działki 260/12
odpowiada przyszły nabywca. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji
deszczowej, które mogą być zlokalizowane na działce 260/12, odpowiada za nie
przyszły nabywca.
W księdze wieczystej w dziale I-SP znajdują się wpisy uprawnień ze służebności.
Wpis nr 1 – służebność przechodu i przejazdu drogą, która została wybudowana na
działkach o obecnych numerach 260/3 i 261/3. Działki te zostały przejęte na rzecz
Miasta Gliwice na podstawie decyzji ZRiD z 2018 r. W związku z tym, uprawnienie
to stało się bezprzedmiotowe, z uwagi na wybudowanie układu komunikacyjnego.
Wpisy nr 2 i 3 obowiązują dla przedmiotowej działki nr 260/12 – uprawnienia ze
służebności po obecnej działce nr 260/9 oraz 259/6.
Niemniej, skomunikowanie przedmiotowej działki może odbywać się nowym
zjazdem do drogi publicznej znajdującej się na działkach gminnych nr 260/3, 486/5.
W dziale III księgi wieczystej znajdują się wpisy ograniczeń. Wpis nr 2 i 6 obowiązują
dla aktualnej działki nr 260/12, obręb Nowe Gliwice.

działka nr 260/12,
obręb Nowe Gliwice

Powierzchnia
działki

0,6286 ha

Użytek: Bz
KW nr
GL1G/00104854/7

Przeznaczenie
nieruchomości
Dla terenu obejmującego działkę
nr 260/12 od 12 czerwca 2001 r.
obowiązuje zmiana miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice
(uchwała nr XXV/555/2001 z 11
stycznia 2001 r.)
Przedmiotowa działka położona jest
na terenie oznaczonym symbolem
04-G/G, co oznacza: tereny pod
węzeł łączący ulice główne.
Dla terenu oznaczonego ww.
symbolem ustalono przeznaczenie
podstawowe:
a) tereny pod bezkolizyjny węzeł
łączący drogę krajową nr 4 (01 G-1/42/2) z ciągiem ulicy 02G-2/2,
b) w obrębie terenu 04-G/G,
urządzenia i obiekty związane
z obsługą komunikacji, w tym stacje
paliw oraz przemysłowo-komercyjne.
Przeznaczenie uzupełniające: ciągi
i urządzenia uzbrojenia terenu.

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto

Wadium

2 892 000,00 zł

289 200,00 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.).
Opłaty roczne z tytułu
użytkowania wieczystego:
18 335,63 zł
(kwota nieopodatkowana
podatkiem VAT) – stawka 3%
wartości prawa własności
gruntu (ostatnia aktualizacja
opłaty w 2009 r.).
Wysokość opłaty może
ulec zmianie w wyniku jej
aktualizacji.
Termin wnoszenia:
do 31 marca każdego roku bez
wezwania.

Przetarg rozpocznie się 11 października 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM Gliwice).
Wadium należy wnieść do 04 października 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” oraz w prasie ogólnopolskiej – „Dziennik Gazeta Prawna”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.0016.00; czw.: 8.00-17:00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

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
(tj. DzU z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony
18 października 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206* rozpocznie się I ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze
wieczystej nr GL1G/00078992/4, obejmującej działki nr 144 i 153, obręb Kuźnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 2 174 475,00 zł
Wadium: 217 448,00 zł
Minimalne postąpienie: 21 750,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. DzU 2022r., poz. 931, z późn. zm.).
Działki nr 144 i 153, obręb Kuźnica, zostały przeznaczone do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia
Prezydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej nr PM6046/2022 z 10 czerwca 2022 r. i wykazu nr 14/
SP/2022 stanowiącego załącznik do zarządzenia
PM-6046/2022 oraz Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 149/22 z 10 maja 2022 r.

22

Termin wniesienia wadium: 11 października
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 obowiązujący 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 „Oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 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
(tj. 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 Serwie Informacyjnym – Gliwice” – prasie o zasięgu obejmującym co najmniej
powiat oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej
(„Dziennik Gazeta Prawna”).

KOMUNIKATY
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

kompleksową obsługę obejmującą:
● wynajem, pranie i konserwację
odzieży roboczej oraz kurtek
zimowych ocieplanych dla
pracowników
PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
● najem i serwis mat wejściowych.
Termin składania ofert:
22 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
22 sierpnia 2022 r. o godz. 11.01

Pełna treść jest dostępna na
www.pec.gliwice.pl
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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.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze
budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy
zawierające nieruchomości przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/32/2022 do 19 sierpnia 2022 r.,
• nr ZDM/33/2022 do 19 sierpnia 2022 r.

KOMUNIKATY
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 osadników.

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2022 r. o godz. 11.01

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

Budowę przyłączy ciepłowniczych
na terenie miasta Gliwice – 2 zadania inwestycyjne.
Termin składania ofert: 16 sierpnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2022 r. o godz. 11.01

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

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 zbycia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 165/2022 do 17 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 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 167/2022 do 24 sierpnia 2022 r.,
• wykaz nr 168/2022 do 24 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 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 156/2022 do 24 sierpnia 2022
• wykaz nr 169/2022 do 24 sierpnia 202
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 2020 r., poz. 65 z późn.
zm.)

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. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 325/2022, 421/2022, 423-427/2022, 429430/2022, 434/2022, 440-441/2022, 452453/2022, 456-457/2022, 463/2022 do 23
sierpnia 2022 r
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 455/2022 do 11 sierpnia 2022 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących
własność miasta Gliwice:
• nr 455/2022 do 11 sierpnia 2022 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
4. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz oddania
w wieczyste użytkowanie gruntu:
• nr 451/2022 do 23 sierpnia 2022 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
page/2/
5. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu .
• nr 462/2022 do 23 sierpnia 2022 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
page/2/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności kompleksu nieruchomości:

• obejmującego niezabudowane działki
nr: 164/1 o pow. 0,0216 ha, obręb
Ligota Zabrska, zapisaną w księdze
wieczystej nr GL1G/00039279/5 oraz
166/2 o pow. 0,0768 ha, obręb Ligota
Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00039216/6. Przedmiotowy
kompleks położony jest w Gliwicach
przy ul. Dolnej i stanowi własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 30 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:
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
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2022 r.
------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 6, stanowią-

cego 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.
------------------------------------------------------------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, zapisanej 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.
------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności:

• niezabudowanej nieruchomości,
położonej w Gliwicach w rejonie
ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej,
zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00078993/1, oznaczonej jako
działka nr 134 obręb Kuźnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Termin przetargu: 13 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: 208 680,00 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.).

Wadium: 20 868,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 września 2022 r.
------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Gliwice:

• prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha,
użytek Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha,
użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze ewid. 2250,
o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym
przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00058759/3.
Termin przetargu: 23 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:
3 633 000,00 zł brutto

zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.

Wadium: 364 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 września 2022 r.
------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności kompleksu nieruchomości obejmującego:

• niezabudowane działki nr: 161/10
o pow. 0,0576 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00037080/9 oraz 163/7
o pow. 0,1329 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00037080/9. Przedmiotowy
kompleks położony jest w Gliwicach
przy ul. Dolnej i stanowi własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 27 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:
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
Termin wpłaty wadium: 20 września 2022 r.
------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• obejmującej niezabudowaną działkę
nr 50 o pow. 0,1754 ha, obręb Ostropa
Pola, zapisaną w księdze wieczystej
GL1G/00033556/9. Przedmiotowa
nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego i stanowi
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 27 września 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
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
Termin wpłaty wadium: 20 września 2022 r.
------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości:

• działka nr 808, obręb Stare Gliwi-

ce, o pow. 0,1655 ha, użytek: RIVa
– grunty orne, zapisana w KW nr
GL1G/00032522/5,
• działka nr 810, obręb Stare Gliwice,
o pow. 0,2404 ha, użytek: RIVa – grunty
orne/0,2168 ha, B – tereny mieszkaniowe/0,0236 ha, zapisana w KW nr
GL1G/00010540/7.
Położone przy ul. Kozielskiej, stanowiące
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 28 września 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:
821 600,00 zł brutto

Cena przedmiotu sprzedaży 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
Termin wpłaty wadium: 21 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.
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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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