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Witaj szkoło!

1 września rozpocznie się kolejny rok szkolny. W ławkach zasiądzie około 21 tys. gliwickich uczniów. Wszystkim 
życzymy powodzenia, udanego roku szkolnego wypełnionego pasją, owocną nauką i chęcią zdobywania wiedzy, 
a także wartościowych relacji z rówieśnikami. Nauczycielom – siły, wytrwałości i radości z przekazywania wiedzy.
Spośród blisko 21 tys. uczniów, około 1600 
pójdzie do szkoły po raz pierwszy, a 2 700 
rozpocznie naukę w klasach pierwszych 
w publicznych szkołach ponadpodsta-
wowych. W przedszkolach publicznych 
naukę kontynuować będzie dokładnie  
4 374 dzieci, po raz pierwszy progi placó-
wek przekroczy 1 286 maluchów. Z kolei w 
oddziałach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych naukę kontynu-
ować będzie 720 przedszkolaków, a nowo 
przyjętych jest 278 dzieci. 

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach 
i przedszkolach będziemy gościć również 
dzieci i młodzież z Ukrainy. Dzięki około 
2 mln zł dotacji pozyskanej przez miasto, 

ukraińscy uczniowie będą m.in. uczyć się 
języka polskiego. Dla chętnych uczniów 
nieznających języka polskiego tworzone 
są też oddziały przygotowawcze.

Podczas gdy dzieci wypoczywały na wa-
kacjach, 66 nauczycieli ze szkół prowa-
dzonych przez Miasto Gliwice otrzymało 
akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. W imieniu pre-
zydenta Gliwic Adama Neumanna, ślubo-
wanie nauczycieli 25 sierpnia w Ratuszu 
odebrała jego zastępczyni Ewa Weber. 

Awans zawodowy uzyskali:
Małgorzata Duda, Łukasz Jacek, Marta 
Michalska-Tyka, Anna Piszczewska-He-

ins, Estera Seweryn, Barbara Bogdał, 
Iwona Długosz, Monika Kędzierska, 
Beata Mewald, Victoria Ziewiec, Mag-
dalena Klimowicz-Ciuman, Joanna 
Magiera, Laura Ścigała, Marta Lewan-
dowska, Katarzyna Przybyła-Kozielska, 
Małgorzata Ogbonnia, Ewa Rybka, Agata 
Zaremba-Gielas, Klaudia Chrószcz-Ku-
na, Oktawia Sporek, Martyna Czarny, 
Żaneta Dydek, Małgorzata Kusz, Jakub 
Jaroszyński, Katarzyna Zamorowska, 
Mateusz Wardziński, Aleksandra Limont, 
Andrzej Buchcik, Daria Komarnicka, Ewa 
Mielcarek, Bartłomiej Rutkowski, Ma-
rek Ryszczyk, Iwona Żukowska, Joanna 
Kwapisz-Cichoń, Renata Gibała, Sylwia 
Borkowska, Agnieszka Jaworek, Daria 

Stepaniak, Justyna Skowronek, Barbara 
Grabiec, Martyna Cembrzyńska, Katarzy-
na Sowińska, Aleksandra Szendzielorz, 
Ewa Garczyńska, Katarzyna Kapuścińska, 
Jakub Turkiewicz, Agnieszka Woźniak, 
Jacek Malczewski, Ewa Markowicz, Se-
bastian Czarny, Beata Nitsze, Zuzanna 
Korzeniewska, Aleksandra Šiška, Anna 
Michalska, Lucyna Paśnik, Krzysztof 
Sojka, Agnieszka Skiba, Izabela Riss, 
Magdalena Tumidajska-Gąsior, Sandra 
Chamula, Magdalena Węgierska-A-
kinmolayan, Małgorzata Flaszewska, 
Kamilla Konobrocka, Urszula Półtorak, 
Mirela Szlapa, Marta Piorun. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów. 
 (mf)

1 września w godz. od 4.45 do 5.30 
na cmentarzu parafialnym w Bojko-
wie odbędzie się tradycyjny alert przy 
grobach Westerplatczyków. Po alercie, 
o godz. 8.00, w kościele pw. Narodzenia 
NMP w Bojkowie (przy ul. Rolników), 
rozpocznie się msza święta upamięt-
niająca 83. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Wydarzenie odbędzie się 
pod patronatem prezydenta Gliwic 
Adama Neumanna.

– Celem spotkania jest upamiętnienie 
dwóch żołnierzy walczących na Wester-
platte: chorążego Edwarda Szewczuka 
i kaprala Michała Plewaka, spoczy-
wających na bojkowskim cmentarzu, 
a także wspomnienie wybuchu II wojny 
światowej i uwrażliwienie młodego 
pokolenia na pamięć o ludziach zasłu-
żonych, którzy byli związani z gliwicką 
ziemią – mówią organizatorzy.
 (mf)
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Witaj szkoło!
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KONSULTACJE

Wypięknieje najbardziej reprezentacyjna ulica Gliwic. Jak powinna wyglądać? O tym w dużej mie-
rze zadecydują mieszkańcy. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w konsultacjach i włączyć 
się w publiczną debatę na temat ulicy Zwycięstwa i jej docelowych funkcji. Warto wyrazić swoją 
opinię, bo podjęte decyzje będą miały wpływ na wizerunek tego miejsca na wiele lat. 

Ulica Zwycięstwa z pięknymi kamienicami to w Gli-
wicach miejsce wyjątkowe. Łączy Rynek i historyczną 
Starówkę z dworcem kolejowym i powstającym, 
nowoczesnym Centrum Przesiadkowym. 

Została wytyczona w drugiej połowie XIX wieku 
i funkcjonowała jako Wilhelmstrasse. Dzięki swej 
zabudowie, z siedzibami banków, okazałymi kamie-
nicami mieszkalno-usługowymi, hotelami i restaura-
cjami, szybko stała się najbardziej reprezentacyjnym 
miejskim traktem. Zachowała swój prestiż także po 
przyłączeniu miasta do Polski. Spacer po Zwycięstwa 
był przez długi czas popularnym sposobem spędza-
nia wolnego czasu. Mieszkańcy chętnie odwiedzali 
znajdujące się tu lokale gastronomiczne, sklepy, za-
wierali znajomości. Z kolei po przełomie ustrojowym, 
wraz z rozwojem miasta, powstawaniem centrów 
handlowych, zmianami w stylu życia, ulica straciła 
nieco na znaczeniu. Teraz ma się to zmienić – ma być 
bardziej atrakcyjna, zachęcać do odwiedzania i zyskać 
estetyczną oprawę. A jest co eksponować, bo to wciąż 
jedna z najpiękniejszych XIX-wiecznych ulic na Śląsku. 
Jej zabudowania prezentują całe bogactwo stylów 
i tendencji artystycznych w dawnej architekturze.

Gliwice już od pewnego czasu przymierzają się do 
ożywienia ulicy Zwycięstwa, połączenia walorów 
historycznych ze współczesnymi oczekiwaniami 
mieszkańców i gości odwiedzających Gliwice. Za-
daniem tym zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. 
Powstała już wstępna koncepcja przebudowy, która 
zawiera istotne założenia, zwłaszcza dotyczące samej 
drogi. Jezdnia ma być węższa i ruch samochodowy 
spowolniony, a chodniki szersze, co pozwoli np. na 
wystawienie stolików kawiarnianych, zamontowanie 
elementów małej architektury (np. różnego rodzaju 
siedzisk czy parkletów) czy posadzenie roślin. Z kolei 
planowany pierwotnie w koncepcji dodatkowy pas 
na przewożący pasażerów pojazd alternatywny może 
zmienić swoje przeznaczenie, gdyż ewentualny pojazd 
specjalny i autobusy A4 mogą poruszać się po jezdni 
wraz z innymi samochodami. Do rozważenia jest m.in. 
kwestia poruszania się na rowerze. 

Aby jak najlepiej przygotować się do 
zmian na ulicy Zwycięstwa, warto 
poznać oczekiwania różnych użyt-
kowników – kierowców, pieszych, 
rowerzystów. 

Ulicę Zwycięstwa wciąż przemierzają tysiące osób – 
w różnych celach i o różnych porach dnia. Miastu zależy 
na tym, aby nie była ona głównie ciągiem komunika-
cyjnym, ale fajnym, przyjaznym miejscem, w którym 
warto się zatrzymać, umówić ze znajomymi, miejscem 
skupiającym mieszkańców i służącym im w najlepszy 
możliwy sposób. Dlatego ruszają szerokie konsultacje 
dotyczące kształtu i funkcji tego ważnego traktu.

Konsultacje trwają od  
1 do 30 września z zastrze-
żeniem możliwości ich 
przedłużenia. Skierowane 
są do wszystkich zaintere-
sowanych.

Jak można wziąć udział  
w konsultacjach?

Wystarczy odpowiedzieć na pytania zawarte w for-
mularzu konsultacyjnym na Gliwickiej Platformie 
Partycypacyjnej.

Wejdź na  
decydujmyrazem.gliwice.pl 

Pytania dotyczą zarówno oczekiwań związanych z do-
celowymi funkcjami i wyglądem ulicy, jak i dotych-
czasowego jej wykorzystania. Można także przesłać 
rysunki, szkice, fotografie, materiały graficzne, które 
będą ilustracją pomysłów bądź oczekiwań, także 
prace dzieci. 

Wnioski z konsultacji zostaną przekazane projektan-
tom, którzy będą pracowali nad finalnym zagospo-
darowania ulicy. Kolejnymi krokami zmierzającymi 
do wcielenia pomysłów w życie ma być konkurs na 
zagospodarowanie architektoniczne, a następnie  
przygotowanie projektu.  
 (al)

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Nowe zagospodarowanie ulicy Zwycięstwa to bardzo ważne zadanie, do którego chcemy się solidnie 
przygotować. Pogodzenie oczekiwań wielu różnych użytkowników może być trudne, ale jak to zwykle 
bywa podczas zarządzania miastem, postaramy się – razem z Państwem – wypracować jak najlepszy 
kompromis. Państwa opinie i oczekiwania są niezwykle istotne i tylko wspólne zaangażowanie w sprawę 
pozwoli znaleźć złoty środek. Warto efektownie połączyć historię z nowoczesnością, z poszanowaniem 
dla tradycji, stworzyć piękną, funkcjonalną przestrzeń w śródmieściu, dobrze nawiązującą do zmian 
na starówce i w pobliżu dworca. Ta część miasta ożywa i w tym kontekście ulica Zwycięstwa musi 
odgrywać kluczową rolę. W tak delikatnej materii, jak jej przyszłość, nikt nie ma patentu na rację. 
Gorąco Państwa zachęcam do udziału w konsultacjach.

Urządzamy ulicę Zwycięstwa!  
Ruszają konsultacje
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Z MIASTA

Branża lotnicza w Gliwicach ma się coraz lepiej. Solidne zaplecze techniczne, hangary, stacja paliw, Gliwickie Centrum 
Edukacji Lotniczej i przede wszystkim profesjonalny, utwardzony i oświetlony pas startowy z płytą postojową i drogą 
kołowania zachęcają kolejnych inwestorów związanych z lotnictwem do rozkręcania biznesu w mieście. 
Po przeprowadzonej w 2020 r.  
modernizacji wartej 29 mln 
zł, gliwickie lotnisko zyskało 
status lotniska publicznego 
niepodlegającego certyfikacji. 
To oznacza, że może służyć do 
całorocznych biznesowych lo-
tów dyspozycyjnych i szkolenia 
lotniczego. To przyciąga do 
Gliwic kolejnych inwestorów 
i podmioty związane z branżą 
lotniczą, windując lotnisko do 
poziomu wizytówki gospodar-
czego rozwoju miasta. 

8 września przy płycie lotniska, na 
terenie zakupionym od Górnoślą-
skiego Akceleratora Przedsię-
biorczości Rynkowej (spółki, 
w której Miasto Gliwice ma 
83,56% udziałów), oficjal-
ną działalność rozpocznie 
pierwszy w mieście… salon 
samolotowy. Poprowadzi go 
firma Skydream, zajmująca 
się dystrybucją samolotów 
i obsługująca w Polsce 150 samo-
lotów. Firma przenosi do Gliwic 
główną siedzibę z Bielska-Białej. 

– Wybraliśmy Gliwice, ponieważ 
mamy tu możliwość korzystania 
z asfaltowego i oświetlonego pasa 
startowego o każdej porze dnia 
i nocy, przez cały rok. Wpływ na 
decyzję miała też infrastruktura, 
którą oferuje gliwickie lotnisko. 
Jest tu m.in. stacja paliw – mamy 
klientów, którzy przylatują z róż-
nych zakątków kraju, pokonują 
nawet 150 kilometrów i chcą od 

razu uzupełnić paliwo. Na terenie 
Śląska, gliwickie lotnisko wyróż-
nia się swoją kompleksowością 
i jest dla nas najdogodniejszym 
miejscem do prowadzenia salonu 
samolotowego – mówi Krzysz-
tof Będkowski, prezes zarządu 
Skydream. – Chcemy stworzyć 
miejsce dla ludzi, którzy marzą, 
by latać rekreacyjnie. Rozmawia-
my, wyjaśniamy, zabieramy na lot 

zapoznawczy. Jeśli ktoś zdecy-
duje się, by zostać pilotem, 
wyszkolimy go. Jeśli zechce 
kupić jeden z samolotów, 
które mamy w ofercie – do-
radzimy w wyborze i konfigu-

racji. Nasza rola nie kończy się 
wraz z przekazaniem kluczyków. 

Załatwiamy za klienta formalno-
ści rejestracyjne, ubezpieczeniowe 
czy leasingowe. A potem otacza-
my go opieką przez cały okres 
użytkowania samolotu, służymy 
mu radą i pomocą. I oczywiście 
zapewniamy profesjonalny ser-
wis. Wszystko po to, aby klient 
czerpał przyjemność z realizacji 
swojej pasji.

Firma Skydream zajmuje się 
sprowadzaniem samolotów 
z zagranicy, ich sprzedażą 
i serwisowaniem, świadczy też 

usługi z zakresu szkoleń pilo-
tów samolotów ultralekkich. 
W najbliższym czasie planuje też 
udostępnienie symulatora lotów 
i organizację seminariów po-
święconych tematyce lotniczej, 
również dla osób niezwiązanych 
z lotnictwem. 

– Skydream to dobry inwestor, 
a profil jego działalności wpisuje 
się w wizję rozwoju gliwickiego 
lotniska i uzupełnia biznesową 
ofertę – podsumowuje Bogdan 
Traczyk, prezes zarządu Górno-
śląskiego Akceleratora Przedsię-
biorczości Rynkowej będącego 
właścicielem połowy gliwickiego 
lotniska i zarządcą całości. 

Z myślą o rozwoju branży 
lotniczej GAPR uruchomił 
też inne tereny inwestycyjne.

Sprzedano już działki ośmiu 
inwestorom. Pomiędzy pasem 
startowym a składowiskiem od-
padów przy ul. Rybnickiej, na 15 
hektarach terenów inwestycyj-
nych trwa aktualnie wydzielanie 
68 działek o powierzchni średnio 
1000 m2 każda. 

To nie koniec – GAPR przymierza 
się do uruchomienia na gliwic-
kim lotnisku wytwórni lekkich 
samolotów szkoleniowych 
i dyspozycyjnych AT-5 i AT-6. Ich 
produkcja powinna ruszyć za 
około 2 lata. Na ten cel zawią-
zano spółkę AT Silesia z udziałem 
prywatnego kapitału i pozyskano 
13-milionowe dofinansowanie 
z Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Gliwicka 
wytwórnia ma produkować 
ponad 80 samolotów rocznie. 
Na te potrzeby powstanie hala 
produkcyjna wraz zapleczem 
i parkiem maszynowym. 

Przypominamy, że na terenie 
dawnych warsztatów lotniczych 
działa Gliwickie Centrum Eduka-
cji Lotniczej. W nowoczesnym 
budynku wystawienniczo-kon-
ferencyjno-szkoleniowym stwo-
rzono modelarnię i zamonto-
wano symulator lotów i kopułki 
i-cinema 180 stopni i 360 stopni, 
w których można zobaczyć film 
o lotnictwie 4D. W przebudo-
wanym dużym hangarze wyeks-
ponowano z kolei efektowne, 
zabytkowe szybowce. (mf)

Gliwice rozwijają skrzydła

83. rocznica wybuchu II wojny światowej
O świcie 1 września 1939 roku Niemcy zbombardowali Wieluń, a pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień 
w kierunku Westerplatte. Rozpoczęła się II wojna światowa, a Polacy stanęli do wyniszczającej walki. 83 lata po 
tych wydarzeniach pamiętamy o najkrwawszym konflikcie XX wieku.
Zbrojny atak na Polskę poprzedził szereg 
tak zwanych incydentów granicznych, 
wśród nich prowokacja gliwicka w Ra-
diostacji. 31 sierpnia 1939 roku grupa 
esesmanów przebranych za powstań-
ców śląskich zaatakowała Radiostację 
w Gliwicach (nasze miasto znajdowało 
się wówczas na terytorium Niemiec). 
Naziści chcieli w ten sposób zrzucić od-
powiedzialność za rozpoczęcie wojny 
na stronę polską i uniknąć wojny na 
kilku frontach – z Rzeczpospolitą i jej 
sojusznikami.

Podczas prowokacji gliwickiej hitlerowcy 
zamordowali aresztowanego dzień wcze-
śniej Franza Honioka. Na ofiarę wybrano 
go nieprzypadkowo – Franz Honiok był 
wprawdzie obywatelem niemieckim, ale 
też powstańcem śląskim, który działał na 
rzecz polskości tego regionu. Obecnie 
jego imieniem jest nazwany skwer przy 
Radiostacji.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 
w Gliwicach pod kierunkiem nauczy-
ciela historii Krzysztofa Kruszyńskiego 
napisali książkę „Franz (Franciszek) 
Honiok 1899–1939. Pierwsza ofiara II 

wojny światowej”. Praca otrzymała wy-
różnienie w ogólnopolskim konkursie 
„Bohaterowie są wśród nas” i została 
wydana przez Muzeum w Gliwicach. 
Można ją bezpłatnie pobrać w inter-

netowej księgarni gliwickiego muzeum 
(muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/
produkt/e-book-franz-honiok).

1 września, punktualnie o godz. 4.45, 
rozpocznie się alert przy grobach Wester-
platczyków. Na cmentarzu parafialnym 
w Bojkowie zostanie uczczona pamięć 
chor. Edwarda Szewczuka i kpr. Michała 
Plewaka. Uroczysty alert organizowany 
jest co roku w miejscu pochówku obroń-
ców Westerplatte.

Z myślą o uczniach szkół podstawo-
wych, którzy chcą poszerzyć swoją wie-
dzę historyczną o wrześniu 1939 roku, 
w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego  
(ul. Bojkowska 37) od 20 września do  
28 października będą organizowane zaję-
cia dla grup. Tematy spotkań i informacje 
o zapisach można znaleźć na stronie inter-
netowej Muzeum w Gliwicach muzeum.
gliwice.pl.  (mm)

W Radiostacji gliwickie muzeum planuje zorganizować jeden z ważniejszych w kraju 
ośrodków muzealno-edukacyjnych, tematycznie związanych z II wojną światową. Planowane 
jest zmodernizowanie istniejącego kompleksu zabudowań i nadanie im nowych funkcji 
użytkowych.  Ukończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na 
realizację inwestycji przewidziane jest na przełom 2022 i 2023 roku.
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2022 (1124), 1 września 2022 5

MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE

W Katowicach i Lublanie zakończyła się faza grupowa Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 
2022 z udziałem 24 reprezentacji. Z każdej z sześciu grup do 1/8 finału awansowały po dwa najlep-
sze zespoły oraz cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Broniący mistrzowskiego tytułu Polacy 
przeszli przez zmagania w grupie C jak burza i wchodzą w fazę pucharową na pierwszej pozycji.  
Jedyny mecz 1/8 finału zagrają 4 września o godz. 21.00 w Arenie Gliwice!
31 sierpnia, przed wysyłką do 
druku bieżącego wydania „MSI 
– Gliwice”, nie były znane wyniki 
ostatnich, popołudniowo-wie-
czornych meczów fazy grupowej 
mistrzostw, stąd niemożliwe było 
100% wytypowanie reprezentacji, 
z którą nasi mistrzowie zagrają 
w Gliwicach. 1 września z pew-
nością nie jest to już tajemnicą, 
zachęcamy więc do śledzenia 
strony Gliwice.eu!

Przypominamy: 
walka o siatkarskie 
ćwierćfinały odbę-
dzie się od 3 do 6 
września w dwóch 
miejscach: sło-
weńskiej Lublanie 
i Gliwicach.

Zależnie od danej lokalizacji i spo-
tkania, organizatorzy przewidzieli 
trzy pory rozgrywania meczów: 
godz. 17.30, 18.00 i 21.00. Czte-
ry spotkania w Arenie Gliwice, 
organizowane 4 i 6 września, wy-
znaczono na godz. 17.30 i 21.00. 
Biało-Czerwoni grają w Arenie 
Gliwice 4 września o godz. 
21.00! Polacy prowadzeni przez 
trenera Nikolę Grbicia występują 
na tegorocznych mistrzostwach 
w składzie: Marcin Janusz, Grze-
gorz Łomacz (rozgrywający), To-
masz Fornal, Bartosz Kwolek, Ka-
mil Semeniuk, Aleksander Śliwka 
(przyjmujący), Mateusz Bieniek, 
Karol Kłos, Jakub Kochanowski, 
Mateusz Poręba (środkowi), Łu-
kasz Kaczmarek, Bartosz Kurek 
(atakujący), Jakub Popiwczak, 
Paweł Zatorski (libero).

Ważna informacja! Z okazji mi-
strzostw, 3 i 4 września od godz. 
14.00 do 20.00 na placu przed 
Areną Gliwice, w Mistrzowskiej 
Strefie Siatkówki, na wszystkich 
kibiców będą czekać atrakcje 
przygotowane przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej i Kinder 

Joy of Moving. Warto tam być! 
Szczegóły na str. 10.

Zwycięzcy 1/8 
finału awansują 
do ćwierćfinałów 
mistrzostw, które 
zostaną rozegrane 
7 i 8 września w Gli-
wicach i Lublanie.

Dwa gliwickie ćwierćfinały wy-
znaczono na 8 września (godz. 
17.30 i 21.00). Zapraszamy wte-
dy do Areny Gliwice! Sprzedaż 
biletów prowadzi portal ebilet.pl.

– Z wielkimi nadziejami i ogrom-
ną niecierpliwością czekaliśmy 
w Gliwicach na zmagania naj-
lepszych siatkarzy naszego glo-
bu podczas Mistrzostw Świata 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. To 
najlepszy czas na to, aby Arena 
Gliwice, ultranowoczesna hala 
widowiskowo-sportowa, która 
stała się współczesną wizy-

tówką naszego miasta, teraz 
stała się również wizytówką 
światowej siatkówki. Już nie-
jednokrotnie przeżywaliśmy 
w niej niezapomniane sporto-
we emocje. Tym razem liczymy 
na więcej! Jestem przekonany, 
że entuzjazm i mocny doping 
kilkunastu tysięcy wspaniałych 
kibiców z całego świata, wypeł-
niających trybuny podczas spo-
tkań 1/8 finału i ćwierćfinału, 
zapewni doskonałą atmosferę 
i piękną oprawę tego niezapo-
mnianego sportowego święta 
– podkreśla prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

10 września, już 
w katowickim 
Spodku, odbędą się 
obydwa półfinały 
mistrzostw (godz. 
18.00 i 21.00). Siat-
karski mistrz świata 
zostanie wyłoniony 
dzień później.

Najpierw, od godz. 18.00, rozgry-
wany będzie mecz o brąz. Walka 
o to, kto zdobędzie złoto, a kto 
srebro rozpocznie się o godz. 
21.00. Czy w finale pojawią się 

nasi siatkarze i czy po raz trzeci 
z rzędu sięgną po najwyższe 
trofeum? Z pewnością dadzą 
z siebie wszystko!
 (kik)

4 września bądź z nami w Gliwicach

Gliwice – Miasto-Gospodarz trwających Mistrzostw 
Świata w Siatkówce Mężczyzn 2022 – zachęca restau-
ratorów, hotelarzy, a także inne podmioty świadczące 
usługi w Gliwicach do wspólnych działań promocyj-
nych skierowanych do gości turnieju.
Chcemy zachęcić kibiców, aby zatrzymali się w Gliwicach na 
dłużej i korzystali z usług przedsiębiorców działających w naszym 
mieście. W tym celu stworzyliśmy specjalne serwisy interneto-
we siatkowka.gliwice.eu oraz volleyball.gliwice.eu, zawierające 
informacje przydatne przybyłym na mecze gościom. To miejsca 
prezentujące także Państwa ofertę!
Warunkiem współpracy (umieszczenia informacji na stronie 
stworzonej przez miasto) jest zobowiązanie do udzielania co 
najmniej 10% zniżki osobom, które w dniach rozgrywek fazy 
pucharowej (finałowej) turnieju – od 3 do 11 września – okażą 
bilet wstępu na konkretny mecz odbywający się w Arenie 
Gliwice.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zgłosić chęć współpracy, wyślij 
e-maila na adres: promocja@um.gliwice.pl. W zgłoszeniu załącz 
swoje logo (format jpg, png), podaj nazwę podmiotu oraz określ 
profil swojej działalności. Nie zwlekaj! Powitaj z nami kibiców 
siatkówki z całego świata!

Uwaga, kibice! Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego, w związku 
z trwającymi mistrzostwami wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej.
4, 6, 8 września (w godz. 
16.00–22.00):
• dla linii autobusowych M1, 

M16, M18 wprowadzone 
zostaną specjalne rozkłady 
jazdy polegające na zwięk-
szeniu liczby kursów oraz 
zwiększeniu pojemności 
taboru;

• na linii 32 wprowadzona 
zostanie zmiana trasy prze-
jazdu. Autobusy obsługiwać 

będą przystanek „Gliwice 
Arena Widowiskowo-Sporto-
wa”. Natomiast w tym czasie 
linia 32 nie będzie obsługi-
wała przystanku „Gliwice 
Kopalniana” (przystanek po-
zostanie obsługiwany przez 
linie nr: 41, 232, 669, 932).

10–11 września:
• dla linii autobusowych 1, 

1N, 37, 115, 674, 689 wpro-
wadzone zostaną specjalne 

rozkłady jazdy polegające na 
zwiększeniu liczby kursów 
w godzinach wieczornych 
oraz zwiększeniu pojemno-
ści taboru;

• dla linii autobusowych 30N, 
76, 76N, 130, 130N, 297N, 
657N, 672N, 911N, M2, 
M3, M10 i M101 zwięk-
szona zostanie pojemność 
taboru.

Wszystko  
dla Kibiców!
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SAMORZĄD

W związku z katastrofą ekologiczną na Odrze, a także dotychczasową sytuacją m.in. na Kanale Gliwickim, władze po-
wiatu gliwickiego i Gliwic zorganizowały posiedzenie wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele instytucji zarządzających wodami śródlądowymi i odpowiadających za ich stan, a także reprezentanci 
służb mundurowych. Komisja bezpieczeństwa ma zbierać się cyklicznie, bo wokół okoliczności i przyczyn ekokatastrofy 
na drugiej co do wielkości polskiej rzece wciąż jest zbyt dużo znaków zapytania.

– Chcemy mieć rzetelne infor-
macje o sytuacji na Kanale 
Gliwickim, z pierwszej ręki, od 
instytucji oraz służb badających 
te sprawy i odpowiadających za 
bezpieczeństwo wód. Musimy 
rozmawiać o faktach i na bieżą-
co wymieniać się informacjami, 
aby w razie potrzeby móc szybko 
podejmować działania. Najgor-
sze, co w tej sytuacji mogą zrobić 
zarządzający wodami śródlą-
dowymi, to bezsensownie prze-
rzucać się odpowiedzialnością 
– podkreśla prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Zainicjowane przez władze sa-
morządowe zdalne spotkanie 
z przedstawicielami Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego WODY 
POLSKIE, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, 
Centrum Ratownictwa Gliwice, 
Powiatowego Inspektoratu We-
terynaryjnego, Policji i Straży 
Pożarnej dotyczyło aktualnej sy-
tuacji wodnej na terenie Gliwic 
i powiatu oraz krążących infor-
macji o potencjalnych skażeniach 
pojawiających się w Kanale Gli-
wickim. Komisji w formule online 
przewodniczyli wiceprezydent Gli-
wic Ewa Weber i starosta gliwicki 
Waldemar Dombek. 

Przedstawiciele instytucji zarzą-
dzających wodami śródlądowymi 
i odpowiadających za ich stan oraz 
reprezentanci służb mundurowych 
przekazali raporty o podjętych do 
tej pory działaniach na Kanale 
Gliwickim – m.in. kontrolach 
w terenie, poborach próbek zanie-
czyszczonej wody i interwencjach 
z udziałem policyjnego drona. 
Mimo to do dziś nie wiadomo, 
co wiosną spowodowało poja-
wienie się śniętych ryb w rejonie 
Śluzy Łabędy na Kanale Gliwickim, 
a w kolejnych tygodniach – także 
na poszczególnych odcinkach Odry.

Sprawę od A do Z musi wy-
jaśnić właściciel i zarządca 
wód śródlądowych – Pań-
stwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE, 
we współpracy z Głównym 
Inspektoratem Ochrony Śro-
dowiska. Zgodnie bowiem 
z obowiązującym prawem, 
zadaniem tego organu jest 
m.in. badanie i ocena stanu 
środowiska, w tym pro-
wadzenie szczegółowych 
i rozlicznych analiz labora-
toryjnych.

Miasto Gliwice, obok mocno 
zaangażowanej w kwestie wyja-
śnienia okoliczności zanieczysz-
czenia wód wiceprzewodniczącej 
Rady Miasta Gliwice Krystyny 
Sowy (przewodniczącej Rady 
Dzielnicy Łabędy, w których swój 
bieg zaczyna Kanał Gliwicki), od 
wielu miesięcy interweniuje 
m.in. do gliwickiego Zarządu 
Zlewni WÓD POLSKICH, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach i pozo-
stałych odpowiedzialnych służb 
i instytucji o podjęcie działań 
pozwalających ustalić sprawców 
zanieczyszczenia wód Kanału Gli-
wickiego w rejonie portu i śluzy 
w Łabędach. Pisma w tej sprawie 
trafiły do administratora rzeki 
Kłodnicy i Kanału Gliwickiego 
już w marcu, niezwłocznie po 
otrzymaniu pierwszych infor-
macji o zanieczyszczeniu. Na 
początku maja Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji prze-
prowadziło na zlecenie miasta 
dodatkową kontrolę miejskich 
wylotów kanalizacji deszczowej. 
Pisma wzywające do przeglądu 
wszystkich urządzeń sieci kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej 
trafiły do każdej z kilkunastu firm 
działających na terenie nierucho-
mości przy ul. Portowej w Gli-
wicach. Dodatkowo prezydent 
Gliwic Adam Neumann zwrócił 
się do Prezesa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego WODY 
POLSKIE i Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
o wzmocnienie działań WÓD 
POLSKICH w mieście z uwagi 
na powtarzające się incydenty 
zanieczyszczania rzeki. 

– Od miesięcy apeluję o podjęcie 
kroków zapobiegających dalsze-
mu zanieczyszczaniu wód oraz 
zintensyfikowanie działań zmie-
rzających do poprawy ich czysto-
ści. O interwencje u właściwych 
podmiotów administracji pań-
stwowej zostali też poproszeni 
parlamentarzyści reprezentujący 
Ziemię Gliwicką. Choć to nie mia-
sto zarządza wodami – Kłodnicą 
i Kanałem Gliwickim – to istotne 
jest dla mnie, by podejmować 
wszelkie działania, które mogą 
zwrócić uwagę na problemy, 
z jakimi się borykamy. Powagę 
sytuacji dostrzegają także inni 
samorządowcy, z którymi ściśle 
współpracuję w tym zakresie. 
Taka lokalna współpraca ma 
ogromne znaczenie. Zrobimy 
wszystko, by problem został roz-
wiązany – deklaruje prezydent 
Gliwic Adam Neumann.
  (al/kik)

Jakość wód pod kontrolą

Prostujemy oszczerstwa TVP – Oświadczenie
W związku z oszczerczym materiałem „dziennikarskim” opublikowanym w głównym wy-
daniu Wiadomości TVP 28 sierpnia, przekazuję stanowisko Miasta Gliwice odnoszące się 
do insynuacji w nim zawartych.
W materiale padają następujące stwierdzenia:
„Kiedy jednak w marcu w Kanale Gliwickim pojawiły 
się śnięte ryby, ani Miasto Gliwice, ani użytkujące kanał 
Śląskie Centrum Logistyki nie poinformowały o tym 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.”
Plansza:
„Przedstawiciele Wojewody nie zostali zaproszeni na 
żadne posiedzenie sztabu kryzysowego Miasta Gliwice 
poświęconego tej sprawie.”

Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Oświadczenie z 26.08.2022 r.”

Wyjaśniamy:
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, śródlądowe wody 
płynące, do których zalicza się Kanał Gliwicki, sta-
nowią własność Skarbu Państwa. Zarządza nimi 
Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. 
Co istotne, to właściciel wód jest odpowiedzialny za 
utrzymanie dobrego stanu wód, w tym co najmniej 
dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu 
chemicznego wód powierzchniowych.

Za Kanał odpowiada administracja rządowa, a nie sa-
morząd. Co więcej, administracja rządowa miała wiedzę 
o sprawie, również dzięki działalności instytucji samorządu 
Miasta Gliwice.

Wiedzę o śniętych rybach w Kanale miały służby – 
Państwowa Straż Pożarna i Policja. 29 marca miejskie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało tele-
fonicznie informację do WÓD POLSKICH. Pisemną 
informację o sprawie do WÓD POLSKICH przekazał 
również 31 marca prezydent Gliwic, za pośrednic-
twem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Pierwszy pobór próbek przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) w obecności 
jednostki Zarządu Zlewni Kłodnicy miał miejsce 30 marca 
2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest 
częścią zespolonej administracji rządowej na te-
renie województwa, której zwierzchnikiem jest 
Wojewoda. Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony 
Środowiska, wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska powołuje i odwołuje Wojewoda.

Nie mamy wiedzy, dlaczego podległa Wojewodzie 
instytucja nie informowała Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Samorząd miasta, mimo że nie 
jest właścicielem Kanału, informował o sprawie stosowne 
służby wojewódzkie.

W dalszym fragmencie materiału słyszymy:
„Śląskie Centrum Logistyki to spółka, gdzie 20% udziału 
ma niemiecka DB Cargo, a Miasto Gliwice 77%. Członkiem 
rady nadzorczej jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 
z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej.”
W swoim oświadczeniu z 26 sierpnia Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska w Katowicach pisze:
„W związku z tym Inspektorat podjął działania związane 
z sukcesywną kontrolą zakładów działających w obrębie 
Kanału Gliwickiego. Większość kontroli jest w toku, kontro-
le przeprowadzone zostały w: Śląskim Centrum Logistyki 
oraz CKA s.c. w Gliwicach – nie wykazały naruszeń”.
Nie widzimy związku między sprawą a składem 
rady nadzorczej miejskiej spółki logistycznej zarzą-
dzającej portem śródlądowym i bocznicą kolejową 
oraz jej udziałowcem, który jest firmą zajmującą 
się towarowymi przewozami kolejowymi.
W kolejnym fragmencie materiału pojawia się wypowiedź 
Tomasza Sakiewicza – redaktora naczelnego „Gazety Pol-
skiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”:
„Jeżeli by się okazało, że duży wpływ na katastrofę miało 
zanieczyszczenie Kanału Gliwickiego, to odpowiedzialność 
za katastrofę muszą wziąć na siebie samorządy powiązane 
z PO i kapitał niemiecki”.
Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo 
„dziennikarze” TVP. Jeśli faktycznie okaże się, że: 
„duży wpływ na katastrofę miało zanieczyszczenie 
Kanału Gliwickiego”, to odpowiedzialność za ten 
fakt spoczywać będzie w całości na administracji 
rządowej, bo to ona odpowiada za stan Kanału 
Gliwickiego. Rozumiem desperację w związku 
z jedną z największych katastrof ekologicznych 
w historii Polski, ale nie uda się Państwu zrzucić 
odpowiedzialności za nią na samorządy (zarówno 
te związane z PO, jak i inne) oraz na niemieckiego 
przewoźnika kolejowego.

Łukasz Oryszczak
Rzecznik prasowy Prezydenta Gliwic
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INWESTYCJE

Poszczególne obiekty i budynki wchodzące w skład powstającego na tyłach gliwickiego dworca Cen-
trum Przesiadkowego są niemal gotowe. Priorytetowa inwestycja – i przyszłościowo kolejna wizytówka 
miasta – jest coraz bliższa finału. Nowoczesny kompleks, łączący transport koleją (w tym uruchamianą 
w perspektywie kilku lat Koleją Metropolitalną) z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych 
i międzynarodowych oraz infrastrukturą rowerową, ma być oddany do użytku już w grudniu tego roku!
Pod najbardziej charakterystycz-
nym elementem Centrum Prze-
siadkowego – pokrytym fotowol-
taiką zadaszeniem głównym 
– sukcesywnie montowane są 
kamery oraz głośniki, trwają tam 
także pomiary instalacji elek-
trycznej. Na peronach pojawiły 
się tablice systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej, które 
w przyszłości będą wyświetlać 
podróżnym aktualizowane na 
bieżąco rozkłady jazdy autobu-
sów. 

W budynku głównym CP – znaj-
dującym się pod największą 
„falą” zadaszeń – na poziomie 
piwnic, parteru i I piętra zamon-
towano i sprawdzono pod kątem 
działania wszystkie niezbędne 
urządzenia i instalacje. Na par-
terze i piętrze dobiegają końca 
ostatnie prace malarskie. W bu-
dynku zamontowano także słupki 
do ładowania urządzeń elektro-
nicznych. To w nim prowadzona 
będzie – przypomnijmy – główna 
obsługa pasażerów korzystają-
cych z Centrum Przesiadkowego.

W przeszklonym budynku po-
mocniczym (z pomieszczeniami 
przeznaczonymi pod wynajem) 
zakończono etap prób, rozru-
chów i pomiarów instalacji elek-
trycznej i sanitarnej. Pomieszcze-
nia socjalne zostały umeblowane 
i wyposażone w biały montaż – 
wszelkie niezbędne urządzenia 
sanitarne. 

Przy obydwu wyjściach z no-
wego tunelu podziemnego 
ustawiono już szklane balu-
strady. Chodnik ruchomy (tzw. 
trawelator), który znajdziemy 
w wyjściu nr 2, jest gotowy do 
odbioru końcowego przez Urząd 
Dozoru Technicznego. 

Przy murach oporowych okalają-
cych teren Centrum Przesiadko-
wego trwa montaż drewnianych 
okładzin. Dobiega końca ukła-
danie płyt z betonu fotokatali-
tycznego (przy użyciu cementu 
TioCem) – rozwiązania zarazem 
proekologicznego i prozdrowot-
nego. Zakończono za to montaż 
linek pod pnącza. 

W górującej nad kompleksem Cen-
trum Przesiadkowego gruntownie 
odnowionej, zabytkowej wieży ci-
śnień zamontowano wszystkie me-
ble. W otoczeniu wieży zakończono 
dodatkowo układanie instalacji 
podziemnych. Niezmiennie toczą 
się prace projektowe związane 
z drugim historycznym obiektem 
na terenie Centrum Przesiadko-
wego – budynkiem dawnej Huty 
Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.

Najbardziej wi-
doczne są obecnie 
postępy prac przy 
wewnętrznym ukła-
dzie drogowym.

Na całym obszarze Centrum 
Przesiadkowego trwa układanie 
warstwy ścieralnej. Zakończono 
montaż słupków antyterrorystycz-
nych, a instalowane są lampy ulicz-
ne i kamery zewnętrzne. Układane 
są również chodniki – zarówno od 
strony północnej i wschodniej, jak 
i w rejonie wyjścia nr 1 z tunelu 
podziemnego. 

Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów 
SA. Koszt prac to około 200 mln 
zł. Na ten cel ze środków unijnych 
Gliwice pozyskały 129,5 mln zł. 
Planowany termin uruchomienia 
CP to grudzień tego roku.

Po południowej stronie dwor-
ca kolejowego zakończono 
tymczasem roboty w ciągu 
ul. Na Piasku i na części ul. 
Berbeckiego, a także prace 
związane z budową połączenia 
ul. Okopowej z placem przed 
dworcem PKP oraz częścią placu 
dla autobusów w rejonie placu 
Piastów. Kończy się układanie 
nawierzchni jezdni i chodników 
na ul. Zwycięstwa, pozostaje 
do ułożenia warstwa ścieralna 
w ciągu ul. Piwnej. 

Cały czas prowadzone są inten-
sywne roboty na placu Piastów, 
ul. Jagiellońskiej oraz w ciągu 
ul. Bohaterów Getta Warszaw-

skiego (na różnych odcinkach 
wyłączonych czasowo z ruchu), 
związane z przebudową infra-
struktury podziemnej i stabiliza-
cją podłoża pod dalsze warstwy 
konstrukcyjne jezdni.

UWAGA! W związku z pracami 
budowlanymi zmieniła się lo-
kalizacja przystanku „Gliwice 
Plac Piastów 3”. 

Dotychczasowe stanowisko 
przystanku – przy aptece – dla 
linii nr 6, 32, 32N, 71, 126, 197, 
202, 224, 250, 676, 678, 692, 699, 
702, 932 i M105 – zostało prze-
niesione w okolice skrzyżowania 
ulic Bohaterów Getta Warszaw-
skiego i Zwycięstwa. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, do 
poprzedniej lokalizacji przystanek 
powróci za około 2 miesiące.

Inwestycję po południowej stro-
nie dworca PKP realizuje Eurovia 
Polska. Koszt to ponad 44 mln zł 
z budżetu miasta. Prace powinny 
się zakończyć w lipcu 2023 roku.
 (kik)
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KULTURA

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

Wakacje się skończyły, ale nie 
zmniejszamy cotygodniowej dawki 
kultury. Show off fest w Cechowni  
to pozycja obowiązkowa, ale nieje-
dyna ciekawa impreza kulturalna 
w ten weekend.

piątek 2 września

 O godz. 18.30 w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) zostanie otwarta wystawa foto-
graficzna „Jutro nie mieści się w głowie” 
Marka Mżyka. Wstęp wolny.

 Od godz. 19.00 wszyscy młodzi ciałem lub 
duchem bawią się w Cechowni (ul. Bojkow-
ska 35a). Na Shoff off fest wystąpią: Jakub 
Skorupa, WaluśKraksaKryzys, Frank Leen 
i Gibbs. Wstęp wolny.

sobota 3 września
 O godz. 10.00 w Stacji Artystycznej Rynek 

rozpoczną się „Mini Nutki dla najmłod-
szych”, czyli warsztaty umuzykalniające dla 
dzieci od 4 do 7 lat.

 Na godz. 11.00 i 13.00 w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a) zaplanowano dwa spotkania 
towarzyszące wystawie „Wojciech Siudmak. 
Uniwersum”. Tematem zajęć połączonych ze 
zwiedzaniem wystawy będzie „Surrealizm, 
hiperrealizm, klasyczny warsztat. Fanta-
styczny świat Wojciecha Siudmaka”.

 O godz. 12.00 rozpoczynamy w Gliwicach 
Akcję rekreację, czyli kolejną odsłonę Indu-
striady. Główna impreza odbędzie się przy 
Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej 129, ale 
warto też zajrzeć do Oddziału Odlewnictwa 
Artystycznego (ul. Bojkowska 37), Muzeum 
Techniki Sanitarnej (ul. Edisona 16) i Mariny 
Gliwice (ul. Portowa 28).

 W parku Chopina od godz. 14.00 będzie odby-
wać się Rodzinny Piknik Seniora z wieloma 
atrakcjami. W programie jest także Naro-
dowe Czytanie „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza.

 O godz. 14.30 w Sośnicy rozpocznie się VII 
Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
„Polish Happy Jazz Fest 2022”. W amfiteatrze 
przy ul. Przedwiośnie wystąpią: RB Dixie 
Five, Happy Jazz Band, Enerjazzer & 
Vaughn Roberts, Playing Family, FJT 
Orchestra. Wstęp wolny.

niedziela 4 września
 O godz. 16.00 w kinie Amok (ul. Dolnych 

Wałów 3) rozpocznie się retransmisja 
koncertu „Andre Rieu. Niech znów na-
staną szczęśliwe dni!”. Na kolejny show 
holenderskiego artysty złożą się nie tylko 
największe przeboje muzyki klasycznej, ale 
też evergreeny muzyki popularnej.

Siła jazzowej tradycji

Miedzianka po Drodze  
zatrzymała się w Gliwicach

W sobotę 3 września od-
będzie się Międzynarodo-
wy Festiwal Jazzu Trady-
cyjnego „Polish Happy Jazz 
Fest”. Posłuchamy zespo-
łów swingowych i dixielan-
dowych ‒ cofniemy się do 
korzeni tego gatunku.
Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tra-
dycyjnego „Polish Happy Jazz Feet” 
rozpocznie się od prawdziwej, dixie-
landowej parady. 3 września o godz. 
14.30 uczestnicy imprezy przejdą 
ulicami Sośnicy do amfiteatru przy 
ul. Przedwiośnie 1. Poczujemy się jak 
w Nowym Orleanie!

Koncerty rozpoczną się o godz. 15.15 od 
występu RB Dixie Five. Następny w ko-
lejce do serc publiczności będzie Happy 
Jazz Band. Trzeci występ to Enerjazzer 
i Vaughn Roberts. O godz. 19.00 zagra 
Playing Family, a później rozpocznie 
się ostatni festiwalowy koncert – FJT 
Orchestra i Vaughna Robertsa. Od godz. 
22.00 w Domu św. Jacka przy amfite-
atrze muzycy będą grać na jam session.

Od 4 do 30 września w Kawiarence 
Zamkowej (ul. Bankowa 11) będzie-
my mogli przeżywać jazzowe emocje 
jeszcze raz – oglądając wystawę fo-
tografii jazzu tradycyjnego „Coda”.

Na wszystkie koncerty wstęp będzie 
bezpłatny. Organizatorami imprezy są 
Centrum Kultury Victoria i Fundacja 
Jazzu Tradycyjnego. (mm)

Festiwal literacki Miedzianka po Drodze rozpoczął swoją trasę po Polsce w niedzielę 
28 sierpnia od naszego miasta. W parku Chopina stanęły dwa namioty, pod którymi 
odbywały się spotkania autorskie i warsztaty, a także kino plenerowe i, oczywiście, 
niekończące się rozmowy o literaturze.
Wśród gości Miedzianki w Gliwicach byli 
Urszula Jabłońska, Witold Szabłowski, 
Mariusz Szczygieł, Tomáš Forró, Bar-
tek Sabela, Łukasz Supergan, Marcin 
Mokry, Joanna Erbel. Wykład otwarcia 
wygłosił Filip Springer. – Tematem festi-
walu jest „literatura niepraktyczna”. To 
takie teksty, które zostawiają pole do 
namysłu i interpretacji. Niepraktyczne, 
bo niedające jednoznacznych odpowie-
dzi, zostawiające to, co najważniejsze 
w niedopowiedzeniu, z którym każdy 
czytelnik i czytelniczka musi się zmierzyć 
samodzielnie. Tak, to czasem irytujące, 
niewygodne, trudne – mówił Springer.

Na zakończenie pełnego wrażeń dnia 
wystąpił Michał Zygmunt – gitarzy-
sta, twórca muzyki i łowca dźwięków 
Odry. Autorzy wcielili się także w La-
tarników i Latarniczki, i w świetle 
przenośnych latarni czytali zgroma-
dzonej publiczności. (mm)
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AKCJA REKREACJA,  
czyli industriadowy fajrant po gliwicku! 

Jest fajrant, jest zabawa! 3 września przy gliwickiej Radiostacji odbędzie się kolejna odsłona największego festiwalu kultury dziedzictwa 
poprzemysłowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tym razem zapraszamy na wielką AKCJĘ REKREACJĘ, czyli fajrant po gliwicku! 
Będzie pełna wyzwań Gliwicka Gra Rodzinna oraz piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji: warsztatami, miasteczkiem z grami XXL, 
wystawami, saturatorem i watą cukrową! To będzie wyjątkowa, trzynasta edycja INDUSTRIADY – święta Szlaku Zabytków Techniki.

Wielkimi krokami zbliża się 
najbardziej industrialne święto 
w Polsce! Industriada to wyjąt-
kowe wydarzenie, które każdego 
roku cieszy się ogromną popular-
nością. To święto Szlaku Zabyt-
ków Techniki, okazja do dobrej 
zabawy i zgłębienia wiedzy na 
temat dokonań dawnych kon-
struktorów, naukowców i inży-
nierów, których myśl techniczna 
zmaterializowała się w wynalaz-
kach i zmyślnych rozwiązaniach 
technologicznych, podziwianych 
i często służących nam do dziś. 
Poza wartościami edukacyjnymi, 
Industriada to dobra zabawa 
i ciekawie spędzony dzień. Nie 
inaczej będzie w tym roku, tyle 
że zabawy będzie jeszcze więcej, 
bo trzynastą edycję Industriady 
w Gliwicach obchodzimy pod 
hasłem AKCJA REKREACJA, czyli 
fajrant po gliwicku. Gotowi na 
fest zabawę w starym, dobrym 
stylu?

Jest fajrant, jest 
zabawa! 
3 września spotkamy się przy gli-
wickiej Radiostacji, by dobrze się 
bawić, ale też – w śląskim stylu 

– pożytecznie spędzić czas. Star-
tujemy o godz. 13.00, bawimy się 
do 19.00. Fajrant wykorzystamy 
– jak na Ślązaków przystało – na 
hobby, zajęcia rekreacyjne, poży-
teczne majsterkowanie i kontakt 
z naturą. Na miejscu dobrą zaba-
wę podkręci radio Eska.

Fajrant spędzimy na świeżym 
powietrzu, na wielkim Pikniku 
Rodzinnym z niespodzianka-
mi. Będą warsztaty plastyczne 
i ekologiczne, wielkoformatowe 
gry i zabawy dla całej rodziny. 
Nie zabraknie też ciekawych 
wystaw: w tym roku będzie 
można przyglądnąć się zabaw-
kom i przedmiotom użytkowym 
sprzed kilkudziesięciu lat. Ponad 
700 eksponatów z minionej epo-
ki! To będzie prawdziwa podróż 
w przeszłość – starsi wrócą 
wspomnieniami do czasów pral-
ki Frani, radiomagnetofonu Ka-
sprzak i proszku Ixi, a najmłodsi 
przekonają się, czym różniła 
się ówczesna meblościanka od 
dzisiejszych mebli oraz poznają 
przedmioty codziennego użytku, 
których nie znają. Będzie też 
okazja, by w plenerowej piekarni 
wypiec śląski kołocz.

Dla miłośników zmagań spor-
towo-logicznych, tym razem 
w starym stylu, przygotowano 
Gliwicką Grę Rodzinną, którą 
uwielbiają wszyscy: dzieci, 
młodzież i dorośli (start o godz. 
10.00). Jak zwykle nie zabraknie 
wyzwań, a uczestnicy zmierzą 
się z zaskakującymi zadaniami 
i rozwiążą nietypowe łamigłów-

ki. A wszystko wśród najbardziej 
pozytywnych emocji. Nie wahaj-
cie się i zgłoście swoją drużynę – 
zapisy są prowadzone na stronie 
internetowej gryrodzinne.gliwice.
eu. W tegorocznej odsłonie 
będzie mogło wziąć udział  
85 drużyn!

Sobotnie popołudnie będzie też 
doskonałą okazją, by zwiedzić 
budynki Radiostacji – również 
z przewodnikiem, a także wysłu-
chać opowieści dr. Bogusława 
Tracza o znaczeniu ogrodnictwa 
miejskiego na górnym Śląsku 
w XX w. (godz. 16.00).

Nie tylko Radiostacja 

Główne wydarzenia Industriady 
odbędą się przy Radiostacji, ale 
atrakcje przygotowano również 
w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego (ul. Bojkowska 37). 
W oddziale Muzeum w Gliwi-
cach pojawi się m.in. polowa 
drukarnia. Będzie można także 
spróbować swoich sił w malo-

waniu porcelany. W Muzeum 
Techniki Sanitarnej (ul. Edi-
sona 16) poznamy skład soli – 
uzdrowiskowych, leczniczych, 
spożywczych, a także smak 
Gliwickiej z głębin – podczas 
imprezy serwowany będzie kul-
towy napój PRL-u, czyli woda 
z saturatora z sokiem. W towa-
rzystwie przewodnika będzie 
można zwiedzić czynny zakład 
Centralnej Oczyszczalni Ścieków, 
a podczas gry terenowej poznać 
długą historię... łazienki! Marina 
Gliwice (ul. Portowa 28), która 
została obiektem zaprzyjaźnio-
nym Industriady, zaprasza na 
rejsy: przez dwie śluzy, łodzią 
motorową, statkiem. Na miejscu 
będą też prowadzone warsztaty 
taneczne i zabawy dla dzieci.

Na niektóre atrakcje prowa-
dzone są przez organizatorów 
zapisy. Szczegółowe informacje 
są dostępne na stronie Gliwice.
eu. To jest fajrant po gliwicku, 
nie ma czasu na nudę!
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ARENA GLIWICE / BOKS

Jesień w Arenie Gliwice zapowiada się naprawdę ekscytująco i jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Od 
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, przez Noc z Planszówkami i Gliwickie Dni Fantastyki, aż po emocjonujące 
starcia w oktagonie. Lato dobiega końca, ale to dopiero początek wielkich wydarzeń w gliwickiej Arenie. 

JESIEŃ W ARENIE GLIWICE
GLIWICE KOCHAJĄ 
SIATKÓWKĘ
Mistrzostwa Świata w siatkówce 
mężczyzn (26 sierpnia–11 wrze-
śnia) organizują wspólnie Polska 
i Słowenia. Z okazji gliwickich 
meczów, 3 i 4 września od godz. 
14.00 do 20.00 na placu przed 
Areną Gliwice, w Mistrzowskiej 
Strefie Siatkówki, na wszystkich 
kibiców będą czekać atrakcje 
przygotowane przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej i Kinder 
Joy of Moving. Warto tam być! 
Szczegóły na grafice obok. Oprócz 
mistrzowskiego starcia panów, na 
Arenie Głównej czekają nas rów-
nież kobiece rozgrywki – Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Siatkowej 
Kobiet już w październiku! Bilety 
na to wydarzenia są dostępne na 
portalu ebilet.pl.

ZIELONY  
WEEKEND  
I BOHATERZY  
FREESTYLU
10 i 11 września czeka nas Zie-
lony Weekend, czyli podwójne 
święto ekologii. Gliwickie Targi 
Budownictwa i Odnawialnych 
Żródeł Energii w tym roku łączą 
swoje siły z Auto Moto Show 
w wydaniu Elektromobility. 
Branża budowlana rozwija się 

teraz wyjątkowo szybko, a udział 
w Targach EXPOBUD pozwala 
czerpać wiedzę o nowościach – to 
dwudniowe wydarzenie pokazuje 
nowoczesne oblicze tradycyjnego 
budownictwa, gdzie oprócz nowi-
nek technologicznych będziecie 
mieli okazję kupić wszystko, co 
niezbędne do swojego ogrodu. 
Równolegle do Targów Budowla-
nych, na terenach zewnętrznych 
odbędzie się tegoroczna edycja 
Auto Moto Show Elektromobility, 
czyli piknik promujący elektro-
mobilność. 10 września o godz. 
10.30 wystartuje w Gliwicach 

pierwszy w Polsce Autostradowy 
Rajd – test samochodów elek-
trycznych. Trasa rajdu będzie 
miała długość 440 km z ewentu-
alnym ładowaniem pod Łodzią na 
szybkich ładowarkach GreenWay. 
Startujące samochody będą miały 
podpięte kostki (nadajniki), a sę-
dziowie będą na bieżąco anali-
zowali tempo jazdy uczestników 
rajdu. Udział w imprezie jest 
bezpłatny. Tego samego dnia na 
Arenie Głównej po raz trzeci wy-
stąpią również Freestyle Heroes, 
którzy oczarują nas podniebnymi 
akrobacjami. 

STARCIA  
W OKTAGONIE, 
GLIWICKIE DNI 
FANTASTYKI 
Przed nami hit tego freak fighto-
wego sezonu – High League 4, 
podczas którego zobaczymy 
starcie Mai Staśko, Natali „Natsu” 
Karczmarczyk, Lexy Chaplin czy 
Artura Szpilki. Tej jesieni zaliczy-
my również 5. Mistrzostwa MMA 
Polska na Małej Arenie. Jeśli nie 
jesteście fanami pojedynków na 
pięści, mamy dla Was propozycję 
z kompletnie innej bajki. Od 14 do 
16 października czeka nas niezwy-
kła, magiczna przygoda – Gliwickie 
Dni Fantastyki zabiorą Was w świat 
nieskończonych przygód, magii 
i bohaterów, gdzie jedna historia 
kończy się tam, gdzie zaczyna na-
stępna, gdzie siły natury mieszają 
się z zaawansowaną technologią, 
a krasnoludy stają ramię w ramię 
z żołnierzami Gwiezdnej Floty. 

ŚMIECH NA SALI, 
MUZYKA FILMOWA, 
KRAWCZYK 
Visual Concert wraca na Arenę 
Główną już 15 października – 
nowa odsłona koncertu muzyki 
filmowej i epickiej zabierze wi-
dzów w podróż po świecie fauny, 
flory, kultur i architektury. To 

będzie niezwykłe, ekscytujące 
symfoniczno-wizualne show.  
16 października oddamy hołd 
Krzysztofowi Krawczykowi – 30 
czołowych wokalistów polskiej sce-
ny muzycznej wykona największe 
przeboje w duecie z Krzysztofem 
Krawczykiem oraz z towarzysze-
niem Royal Symphony Orchestra. 
To nie koniec przygód z muzyką 
tej jesieni. 23 października, swój 
powrót zaliczy spektakularne wy-
darzenie – Tribute to Hans Zimmer, 
Ennio Morricone, John Williams 
to projekt, który oddaje hołd 
tym wspaniałym kompozytorom. 
Każdy z nich zapisał się złotymi 
zgłoskami w historii muzyki oraz 
kinematografii, a tworzona przez 
nich muzyka na zawsze pozostanie 
w sercach milionów osób. 11 listo-
pada czeka nas legendarna Polska 
Noc Kabaretowa 2022. Wyjątkowa 
edycja największej kabaretowej 
trasy w Polsce. Tematy, jakich 
jeszcze nie poruszaliśmy i śmiech, 
który będzie niósł się przez całą 
Polskę. Tym razem na tapecie… 
nasze miasto! Wystąpią Kabaret 
Skeczów Męczących, Kabaret 
Młodych Panów, Kabaret Nowaki, 
Kabaret Smile, Kabaret K2, Kabaret 
Moralnego Niepokoju z interak-
tywnym udziałem Roberta Gór-
skiego oraz Dziennikarki Zaanga-
żowanej i Szymona Łątkowskiego. 
Bilety na wszystkie wydarzenia są 
dostępne na arenagliwice.com. 
 (Arena Gliwice)

Największa na Śląsku impreza bokserska już wkrótce zawita do Gliwic. Podczas 
XVII Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie na ringu zawalczą 
m.in. medalistki tegorocznych Mistrzostw Świata i Europy. Uroczyste otwarcie 
mistrzostw odbędzie się we wtorek, 6 września. Zapowiada się niemal tydzień 
sportowych wrażeń!
Tegoroczna edycja Międzynaro-
dowych Mistrzostw Śląska Kobiet 
w Boksie odbędzie się w dniach 
5–10 września w hali sportowej 
przy ul. Jasnej 31 w Gliwicach.

W ringu zawalczą zawodniczki 
z kraju i zagranicy. Wśród nich 
będą takie nazwiska jak: Lidia 
Fidura, Martyna Jancelewicz, 
Oliwia Toborek, Daria Parada, 
Barbara Marcinkowska, Aleksan-
dra Jankowiak, Aleksandra Cyrek, 
Julianna Rutkowska, Oliwia Czer-
wińska czy Weronika Bochen.

Program wydarzenia  
wygląda obiecująco:

Poniedziałek (5 września): 
 17.00 – walki bokserskie – 

Eliminacje

Wtorek (6 września): 

• 11.00 – I seria walk bokser-
skich – Eliminacje

• 17.00 – Uroczyste otwarcie 
mistrzostw

• 17.20 – II seria walk bokser-
skich – Eliminacje

Środa (7 września): 
• 11.00 – I seria walk bokser-

skich – Eliminacje
• 17.00 – II seria walk bokser-

skich – Ćwierćfinały

Czwartek (8 września): 
• 11.00 – I seria walk bokser-

skich – Ćwierćfinały
• 17.00 – II seria walk bokser-

skich – Ćwierćfinały

Piątek (9 września): 
• 11.00 – I seria walk bokser-

skich – Półfinały
• 17.00 – II seria walk bokser-

skich – Półfinały

Sobota (10 września): 
• 17.00 – Walki Finałowe
• Ceremonia wręczenia medali 

i pucharów

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Kobiet w Boksie w Gliwicach 
będą dla zawodniczek okazją do 
sprawdzenia swojej formy przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami 
Europy Seniorek w czarnogór-
skiej Budvie, Mistrzostwami 
Świata w hiszpańskim Alicante 
oraz Mistrzostwami Europy 
Kadetek we włoskim Monte-
silvano.

Organizatorami wydarzenia są 
Polski Związek Bokserski, Śląski 
Związek Bokserski i GUKS Carbo 
Gliwice. Wstęp na wszystkie wal-
ki jest bezpłatny. 

 (ml/ GUKS Carbo)

Ruszają XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie

https://www.ebilet.pl/
https://arenagliwice.com/
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DLA MIESZKAŃCÓW

Trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez mieszkanców w ramach 
obecnej – dziesiątej – edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Do 
głosowania skierowano 122 projekty dzielnicowe i 8 ogólnomiejskich.

Głosowanie do 14 września. Nie przegap! 

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 w formie 
elektronicznej

Głosy można oddać na elektronicznym 
formularzu, dostępnym na platformie 
partycypacyjnej decydujmyrazem.gli-
wice.pl do 14 września do godz. 20.00.

Aby głos był ważny, konieczne jest zatwier-
dzenie linku aktywacyjnego przesłanego 
na wskazany adres e-mail lub wprowadze-
nie kodu otrzymanego jako SMS. 

Jeden adres e-mail i jeden numer te-
lefonu mogą zostać wykorzystane do 
potwierdzania głosu jednokrotnie.

Głosowanie w formie 
papierowej

Głos w formie papierowej można oddać, 
wrzucając wypełniony i podpisany formu-
larz 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 – Gliwickie-
go Ośrodka Działań Społecznych przy 
ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 
oraz ul. Studziennej 6;

📄 w wybranych filiach Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (wykaz 
w ramce).

Wypełniony i podpisany formularz moż-
na również przesłać listownie na adres 
Centrum 3.0, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 
Gliwice (o fakcie oddania głosu w ter-

minie decyduje data jego doręczenia do 
siedziby Centrum 3.0).

Osoby, którym rodzaj niepełnosprawno-
ści uniemożliwia złożenie wniosku, mogą 
skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. 
osób niepełnosprawnych w Biurze Obsłu-
gi Interesantów Urzędu Miejskiego przy 
ul. Zwycięstwa 21 (w godzinach pracy UM, 
po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
dane osobowe).

Więcej informacji na temat głosowania 
można znaleźć na platformie partycypa-
cyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Kontakt z zespołem ds. GBO:
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych, ul. Jagielloń-
ska 21 (e-mail: gbo@gods.gliwice.pl, 
tel. 32/238-24-55, 734-150-808).

Wykaz filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach, w któ-
rych 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 filiach MBP moż-
na otrzymać formularze papierowe 
oraz głosować (w formie papiero-
wej i elektronicznej) w godzinach 
funkcjonowania placówek, wska-
zanych na stronie internetowej 
biblioteka.gliwice.pl.

(GODS/al)

Zapraszamy do udziału w głosowaniu. 
DecydujMY razem!

Sobotę 3 września każdy gliwicki senior powinien zaznaczyć w swoim kalendarzu. W parku Chopina odbędzie 
się Rodzinny Piknik Seniora z mnóstwem atrakcji. To coś dla osób w jesieni życia i nie tylko!
Imprezę rozpocznie pochód, który wyru-
szy ze skweru Doncaster o godz. 13.45. 
Towarzyszyć mu będzie orkiestra dęta, 
wybije rytm marszu seniorom i ich ro-
dzinom. Barwny korowód przejdzie ulicą 
Zwycięstwa i aleją Przyjaźni do parku Cho-
pina, w którym na uczestników będzie 
czekała cała masa atrakcji.

O oprawę muzyczną wyda-
rzenia obok Orkiestry Dętej 
„Ostropa” zadbają gwiazdy 
śląskiej biesiady. Wystąpią 
Mirosław Szołtysek i Jacek 
Kierok. Parkiet będzie 
należał do seniorów!

Poza dużą dawką rozrywki, zaaplikujemy 
też seniorom porcję wiedzy. W pikniku 
wezmą udział medycy i przedstawiciele 
instytucji, które służą pomocą starszym 
mieszkańcom miasta. W parku będzie 
można skonsultować się z lekarzami, 
skorzystać z porad dietetyka, a nawet… 
wykonać masaż dłoni. Nie zabraknie też 

profilaktyki dla młodszych i starszych – na 
miejscu będzie symulator dachowania 
i jazdy pod wpływem alkoholu.

Dla osób w każdym wieku będą warsztaty 
artystyczne, m.in. wyplatania wianków, 
sadzenia ziół w doniczkach ozdobionych 
techniką decoupage’u i filcowania. Dużą 
atrakcją pikniku będzie mobilna piekarnia, 
w której będzie można spróbować swoich 
sił w wypiekaniu chleba. Zaplanowano też 
atrakcje dla dzieci.

Podczas pikniku włączymy się w akcję 
Narodowego Czytania. W tym roku 
przypomnimy sobie słynne „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza. „Miej serce 
i patrzaj w serce”, „Sam sobie sterem, 
żeglarzem, okrętem” – manifest polskiego 
romantyzmu po tylu latach od pierwszego 
wydania w 1822 roku jest ciągle żywy! 
W strefie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
będzie można też spotkać się z pisarzem 
Jarosławem Mikołajewskim (godz. 16.00) 
i wysłuchać folkowego koncertu grupy 
Wejlar (godz. 18.30).  (mm)

Seniorze, przyjdź na piknik!

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

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

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

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

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2022 (1124), 1 września 2022 13

EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; 
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Program dotacji 
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚPOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiiGW GW 
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJII UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

http://czystepowietrze.gov.pl
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OGŁOSZENIA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14,
• art. 17 pkt 1 i 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, 

Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I – we fragmencie 
wskazanym na załączniku graficznym

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

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
fragmentu ww. projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
od 16 września 2022 r. do 7 października 
2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach  
(adres: 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A, II pię-
tro, pokój nr 210), w godzinach pracy urzędu. 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz prognoza od-
działywania na środowisko publikowane są 
również: 
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/

Ogłoszenia i komunikaty),
• w portalu planistycznym (MSIP/Portal Pla-

nistyczny/mpzp w opracowaniu/miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom 
i Orkana – etap I): https://msip.gliwice.eu/
portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu,

• w Miejskim Systemie Informacji Przestrzen-
nej (Geoportale/Geoportal planistyczny, 
„MPZP wyłożenie publiczne”) 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie planu miejscowego w za-
kresie fragmentu będącego przedmiotem 

wyłożenia odbędzie się 22 września 2022 r. 
o godz. 16.00 w siedzibie Wydziału Planowania 
Przestrzennego UM w Gliwicach – Gliwice, 
ul. Jasna 31A, II piętro, sala nr 206. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienio-
nej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do-
tyczące projektu planu miejscowego. 
Uwagi dotyczące fragmentu będącego przed-
miotem wyłożenia do publicznego wglądu 
można składać do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
adresu zamieszkania albo siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, Wydział Planowania Prze-
strzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• osobiście, w  Biurze Obsługi Interesantów 
– na stanowiskach informacyjno-podaw-
czych, w godzinach pracy urzędu, przy 
ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A, 

• za pomocą elektronicznej skrzynki podaw-
czej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, profilem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy 
Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Kon-
sultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone 
Konsultacje/miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom 
i Orkana – Etap I),

• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.

Uwagę można przygotować w Geoportalu pla-
nistycznym pod adresem: (https://msip.gliwice.
eu / geoportale / Geoportal planistyczny) za 
pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne 
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy od-
działywania na środowisko.

Termin składania uwag upływa  
21 października 2022 r. 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego 
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest 
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag 
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta 
Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komuni-
kacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice 
oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek 
opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przy-
stanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 
lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 
zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 
miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice”.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie czę-
ści nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę  
nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nie-

ruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położo-
nych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie części nieruchomości obejmującej działki nr 
152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8,  
obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej 
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pra-
wa własności nieruchomości obejmującej działki nr 634/1, 
634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, obręb Żerniki, poło-
żonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Gliwice z perspektywą do 2040 r.

10. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce 
SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice programu „Gliwicki Senior”.

13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”.

14. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia 
obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestro-
wanych na terenie gminy Gliwice.

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontro-
lnego Komisji Rewizyjnej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 1 września br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże 
się 8 września br.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na  8 września 2022 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad 
nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu
mailto:pp%40um.gliwice.pl?subject=
https://msip.gliwice.eu
https://msip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl)

Wyciągi z ogłoszeń – pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej Zakładu  

Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
(wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

 o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny przetarg nieograni-
czony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowa-
nego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34

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

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak 
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, WC, 2 korytarze
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 1450, 1460/2 o łącznej 
pow. 1465 m2, obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 294 000,00 zł
WADIUM: 14 700,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się II ustny przetarg nieogra-

niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytu-
owanego w budynku przy ul. GÓRNYCH WAŁÓW 31

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

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 565 o pow. 200 m2, 
obręb Stare Miasto, KW GL1G/00044416/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 222 600,00 zł
WADIUM: 11 200,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się III ustny przetarg nie-

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

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

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: I piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 33, dz. nr 117 
o pow. 476 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021087/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 76 700,00 zł
WADIUM: 3900,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 11.15 rozpocznie się III ustny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV 
usytuowanego w budynku przy ul. ZWYCIĘSTWA 12

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

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 12, dz. nr 1029 
o pow. 787 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00022671/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 158 600,00 zł
WADIUM: 8000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-

niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 26 usytu-
owanego w budynku przy ul. KOPERNIKA 71 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 24,46 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, WC
KONDYGNACJA: XI piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 176 o pow. 522 m², 
obręb Kopernik, KW GL1G/00049652/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 93 100,00 zł
WADIUM: 9400,00 zł

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

 o godz. 9.00  rozpocznie się II ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowa-
nego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC, 8 korytarzy
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 1450, 1460/2 o łącznej 
pow. 1465 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 879 700,00 zł
WADIUM: 44 000,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-

niczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 usytu-
owanego w budynku przy ul. CHUDOBY 6 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak

SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, łazienka z WC, 
kuchnia, 2 pomieszczenia gospodarcze
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 6, 6A, dz. nr 84, 85, 86 
o łącznej pow. 790 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00033185/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 724 700,00 zł
WADIUM: 36 300,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 
usytuowanego w budynku przy ul. ZIEMOWITA 7 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia pomoc-
nicze, łazienka z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 1502, 1503, 1504 o łącznej 
pow. 1432 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031777/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 628 100,00 zł
WADIUM: 31 500,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:
• niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie 

jako działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 
537/2 o pow. 0,9519 ha, 537/3 o pow. 
0,0431 ha, 538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2 
o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow. 0,0412 ha, 
obręb Ligota Zabrska, zapisana w księdze 
wieczystej nr GL1G/00038761/4. Przed-
miotowa 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 usta-
wą 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, położo-

nej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej  
i ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księ-
dze 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 Gli-
wicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nie-
ruchomości: 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.
---------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 418 o pow. 

0,1164 ha, obręb Bojków, zapisanej 
w księdze wieczystej nr GL1G/00036909/0. 
Przedmiotowa nieruchomość położona 
jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej i sta-
nowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 14 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:  
392 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 39 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 7 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 usta-
wą 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 Ostro-
pa Pola, zapisaną w księdze wieczystej 
GL1G/00033556/9. Przedmiotowa nieru-
chomość 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 usta-
wą 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 Gliwice, o pow. 

0,1655 ha, użytek: RIVa – grunty orne, za-
pisana w KW nr GL1G/00032522/5,

• działka nr 810, obręb Stare Gliwice, 
o pow. 0,2404 ha, użytek: RIVa – grun-
ty orne/0,2168 ha, B – tereny miesz-
kaniowe/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% podat-
kiem 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.
---------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 915 o pow. 

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

Termin przetargu: 11 października 2022 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
628 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 62 810,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 października 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego części nieruchomości grun-
towej obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 260/12 o pow. 

0,6286 ha, obręb Nowe Gliwice, zapisanej 
w księdze wieczystej nr GL1G/00104854/7. 
Przedmiotowa nieruchomość położona 
jest w Gliwicach w rejonie ul. Okrężnej 
i stanowi własność Skarbu Państwa w użyt-
kowaniu wieczystym Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 11 października 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:  
2 892 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 289 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 października 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności:
• kompleksu nieruchomości, położonego 

w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, obejmu-
jącego niezabudowane działki: nr 84, ob-
ręb Kłodnica, o powierzchni 0,3910 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00013503/7 oraz nr 85, obręb Kłod-
nica, o powierzchni 0,6280 ha, zapisaną 
w księdze wieczystej nr GL1G/00061385/4.

Termin przetargu: 19 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
3 134 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 313 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na:
• sprzedaż prawa użytkowania wieczyste-

go nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Gliwice, obejmującej 
zabudowaną działkę nr 371/6, obręb Kuź-
nica, KW GL1G/00122499/2 wraz z prze-
niesieniem prawa własności budynku hali 
produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.

Termin przetargu: 19 października 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:  
7 537 000,00 zł 
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r.,931 z późn. zm.), nieruchomość za-
budowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 753 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których or-
ganizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić 

na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

w wykazach.

1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 460/2022, 465–466/2022, 472/2022, 475/2022, 

499/2022, 507/2022, 510/2022, 515/2022 do 6 
września 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

Opracowanie dokumentacji technicznej 
i uzyskanie pozwolenia na budowę na 

„Budowę zespołu kolektorów słonecznych dla 
potrzeb ciepłej wody dla Miasta Gliwice wraz 

z magazynem ciepła”.
Termin składania ofert: 2 września 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 września 2022 r. o godz. 11.01

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

KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

ZAWIADOMIENIE
(publikacja 1 września 2022 r.)

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115  
ust. 3 w zw. z art. 124a, 124 ustawy z  21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.  
poz. 1899 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 
zawiadamia o zamiarze wszczęcia, na wniosek Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, 
postępowania o ograniczenie w drodze decyzji sposobu 
korzystania z nieruchomości położonej w Gliwicach 
przy ul. Kujawskiej, oznaczonej jako działki nr: 139, 
140, 141, obręb Łąki Kłodnickie, poprzez udzielenie 
zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodu 
wodociągowego o średnicy DN450 mm, celem umoż-
liwienia realizacji inwestycji budowy suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego. 
Niniejsze zawiadomienie jest konsekwencją nieuregulo-
wanego stanu prawnego ww. działek, o czym świadczy 
brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów, na podstawie których można byłoby 
ustalić osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do 
nieruchomości (art. 113 ust. 6 ugn).
Mając powyższe na uwadze, wyznacza się termin  
2 miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłosze-
nia, na zgłoszenie się do Wydziału Gospodarki Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A  
(pok. 5, tel. 32/338-64-24) osób, które wykażą, że przy-
sługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości 
Po tym terminie – z dniem 2 listopada br. – zostanie 
wszczęte postępowanie o ograniczenie korzystania 
z przedmiotowych działek w trybie art. 124a w zw. art. 
124 ust.1, 2, 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

https://zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu 
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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