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AKTUALNOŚCI

Po południowej stronie dworca pojawiły się berberysy, a to do-
piero początek. W sumie na terenie w pobliżu przyszłego Centrum 
Przesiadkowego zostaną nasadzone ponad 83 tysiące roślin.
W pasach rozdzielających jezdnię 
ul. Zwycięstwa, na odcinku od  
ul. Dubois do ul. Bohaterów  
Getta Warszawskiego, oczy 
przechodniów cieszą już ber-
berysy. Wcześniej wykonawca 
uporządkował teren i wymienił 

podłoże przygotowując roślinom 
odpowiednie warunki wzrostu.

– Kolejnym miejscem, które 
uporządkujemy i przygotujemy 
pod nasadzenia będzie plac 
Piastów i okolice ul. Okopowej. 

W najbliższym czasie pojawią 
się tam berberysy, róże i pnącza. 
Przez cały wrzesień i paździer-
nik nasi wykonawcy prowadzić 
będą nasadzenia krzewów i bylin, 
a następnie drzew. Rośliny będą 
pojawiały się sukcesywnie, aż do 
zakończenia budowy – mówi Ja-
dwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Tylko po połu-
dniowej stronie 
dworca na terenie 
przebudowywanym 
w związku z two-
rzeniem Centrum 
Przesiadkowego po-
jawi się 158 drzew, 

12 681 krzewów, 
120 pnączy, 4843 
byliny i 65 650 roślin 
cebulowych.

Stale trwa zazielenianie miasta 
w różnych miejscach Gliwic. 
Pracownicy Zarządu Dróg Miej-
skich dbają, by rośliny pojawiały 
się wszędzie tam, gdzie tylko 
miejsce na to pozwala, dobie-
rają też rośliny w taki sposób, 
by nie ograniczały widoczności 

kierowcom. Po ul. Słowackiego, 
Gruszczyńskiego, Studziennej, 
Zawiszy Czarnego, Orlickiego oraz 
skrzyżowaniu ulic: Sobieskiego 
i Daszyńskiego przyszedł czas 
na ul. Powstańców Warszawy. 
Odbrukowano tam blisko 200 m 
nawierzchni jezdni i nasadzono 
róże, hortensje i bodziszki. (mf)

To doskonała wiadomość dla wszystkich tęskniących za gliwickimi 
tropikami! Zakończyła się trwająca blisko 2 miesiące modernizacja 
dwóch ścian największego pawilonu Palmiarni Miejskiej – pawilonu 
historycznego. Obiekt z atrakcyjnymi egzotycznymi i rodzimymi przed-
stawicielami fauny i flory znów jest otwarty dla zwiedzających!

Prace modernizacyjne w Palmiarni 
Miejskiej są prowadzone każdego 
roku. Wszystko po to, by roślinom 
i zwierzętom zapewnić maksymal-
nie korzystne warunki bytowania 
i wzrostu, a odwiedzającym kom-
fort podczas tropikalnych space-
rów. Tym razem w trakcie przerwy 

technologicznej wymieniono 
dwie ściany pawilonu historycz-
nego, wyremontowano 
przejścia między 
pawilonami 
ekspozycyj-
nymi, od-
malowano 

stalowe konstrukcje, a systemy 
grzewcze poddano naprawie i kon-
serwacji. Prowadzono też szereg 

drobniejszych prac i zajmo-
wano się pielęgnacją roślin 

z użyciem podnośników 
koszowych. 

– Każda moderniza-
cja w Palmiarni to 
duże przedsięwzięcie 

logistyczne, które wy-
maga zabezpieczenia 

roślin m.in. przed wia-
trem. Tego typu prace celowo 

prowadzone są latem, by rośliny 
jak najmniej ucierpiały z powodu 
różnicy temperatur. To były bar-
dzo intensywne dwa miesiące, na 
szczęście modernizacja przebiegła 
bez komplikacji, w przewidzianym 

terminie i bez szkody dla naszych 
cennych eksponatów – mówi Ma-
rek Bytnar, kierownik Palmiarni. 

Był to kolejny etap modernizacji 
pawilonu historycznego – w ubie-
głym roku wymieniono tam całą 
aluminiową konstrukcję ścian, 
stare panele poliwęglanowe za-
stąpiono nowymi, a w części od 
strony parku Chopina – szkłem. 

Palmiarnię Miejską w Gliwicach 
warto odwiedzać o każdej porze 
roku – rośliny zmieniają się bowiem 
pod wpływem czasu i pór roku. 
Obecnie można podziwiać m.in. 

imponujących rozmiarów cytryny 
i pomarańcze olbrzymie, barwami 
zachwycają liczne kwiaty, owocują 
największe rośliny Palmiarni – fe-
niksy kanaryjskie. Tego nie można 
przegapić! 

Obiekt czynny jest od wtorku do 
piątku, w godz. od 9.00 do 18.00, 
natomiast w soboty i niedziele od 
godz. 10.00 do 18.00. Zwiedzanie 
zajmuje około 1,5 godziny.

Przypominamy, że w Palmiarni 
obowiązują zniżki na zakup biletu 
wstępu, m.in. respektowana jest 
Gliwicka Karta Mieszkańca.  (mf)

Palmiarnia znów otwarta
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83 tysiące nowych roślin! 

W sobotę 10 września elektrośmieci będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 

Szobiszowice, ul. Sztabu  
Powstańczego 27 (parking)

 godz. 12.30–14.30 
Bojków, ul. Rolników  
(przy kościele)

Zbiórka elektrośmieci
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W SIATKÓWCE

Po zwycięstwie 3:0 z Tunezją w niedzielnej 1/8 finału w Gliwicach, Polaków znów czeka konfrontacja z re-
prezentacją USA, która w tie-breaku pokonała Turcję. 8 września o godz. 21.00 Biało-Czerwoni zmierzą 
się z Amerykanami w Arenie Gliwice. Tym razem stawką będzie awans do strefy medalowej mundialu.
Biało-Czerwoni zameldowali się 
w ćwierćfinale po pokonaniu 
mistrzów Afryki 25:20, 25:15, 
25:20. Zachowując tradycję roz-
grywek na szczeblu międzynaro-
dowym, tak jak i w poprzednich 
latach nie dali „Orłom Kartaginy” 
taryfy ulgowej. Wyższość nad 
nimi udowodnili na boisku. 
Z Amerykanami Polacy spotkają 
się 8 września, po raz drugi na 
tych mistrzostwach – wcześniej 
wygrali z nimi 3:1 grupowe 
starcie w katowickim Spodku. 
Sprzedaż biletów na czwartko-
we spotkanie w Arenie Gliwice 
prowadzi portal ebilet.pl.

– Polacy przeszli przez rozgrywki 
w grupie C i 1/8 finału jak burza, 
tym samym 8 września w Arenie 
Gliwice znów czeka nas wielkie 
sportowe święto. Gliwicka hala 
po raz kolejny wypełniona będzie 
po brzegi tysiącami rozemocjono-
wanych kibiców z całego świata. 
Trzymamy kciuki za Biało-Czerwo-
nych! Wszystkich przybywających 
do Gliwic gości zachęcam do od-
wiedzenia specjalnych serwisów 
internetowych: siatkowka.gliwice.
eu oraz volleyball.gliwice.eu, za-
wierających przydatne informacje 
dla turystów – podkreśla prezy-
dent Gliwic Adam Neumann.

10 września, już w katowickim 
Spodku, odbędą się obydwa pół-
finały mistrzostw (godz. 18.00 
i 21.00). Siatkarski mistrz świata 
zostanie wyłoniony dzień póź-
niej. Najpierw, od godz. 18.00, 
rozgrywany będzie mecz o brąz. 
Walka o to, kto zdobędzie zło-
to, a kto srebro rozpocznie się 
o godz. 21.00. 

Mistrzowskiego tytułu bronią 
Polacy, którzy w finale w 2018 
roku ograli w trzech setach 
Brazylię. Biało-Czerwoni byli 
mistrzami świata także w 1974 
i 2014 roku. (kik)

Dziś ćwierćfinał  
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 przypomina Zarząd Transportu Metropolitalnego, w związku 
z trwającymi mistrzostwami wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej.
8 września (w godz. 16.00–22.00):
• dla linii autobusowych M1, M16, M18 wpro-

wadzone zostaną specjalne rozkłady jazdy 
polegające na zwiększeniu liczby kursów oraz 
zwiększeniu pojemności taboru;

• na linii 32 wprowadzona zostanie zmiana trasy 
przejazdu. Autobusy obsługiwać będą przystanek 
„Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa”. Nato-
miast w tym czasie linia 32 nie będzie obsługiwała 
przystanku „Gliwice Kopalniana” (przystanek po-
zostanie obsługiwany przez linie nr: 41, 232, 669).

10–11 września:
• dla linii autobusowych 1, 1N, 37, 115, 674, 

689 wprowadzone zostaną specjalne rozkłady 
jazdy polegające na zwiększeniu liczby kursów 
w godzinach wieczornych oraz zwiększeniu 
pojemności taboru;

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

Wszystko  
dla Kibiców!
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Z MIASTA

O zdrowie warto dbać – najlepiej pod okiem 
specjalistów, którzy dzielą się swoją fachową 
wiedzą. O tym, jak zachować dobre samopo-
czucie i radzić sobie z chorobą, można poroz-
mawiać w Kawiarence Zdrowia – najbliższa 
odbędzie się już 14 września.
Kawiarenka Zdrowia to cykl 
spotkań łączących przyjemne 
z pożytecznym. Prelekcje o zdro-
wiu i aktywnym trybie życia wy-
głaszają autorytety z dziedziny 
medycyny, fizjoterapii, dietetyki. 
Każde spotkanie dotyczy innego 
zagadnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematów, które 
interesują mieszkańców miasta.

Po solidnej dawce wiedzy uczest-
nicy spotkania mogą wymienić się 
opiniami, przegryźć coś zdrowe-
go, a także wysłuchać koncertu. 
Kawiarenka Zdrowia odbywa się 
na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5).  
Osoby niezmotoryzowane mogą 
skorzystać z bezpłatnego autobu-
su, który o godz. 16.30 odjeżdża 
z pl. Piłsudskiego.

W środę 14 września o godz. 
17.00 Kawiarenkę Zdrowia roz-
pocznie wykład „Inkontynen-
cja, czyli nietrzymanie moczu”. 
Wygłosi go lekarz urolog Łukasz 
Mądry. Po prelekcji wystąpią 
szlagierowi artyści z Rudy Ślą-
skiej – Arkadia Band.

Październikowa Kawiarenka 
Zdrowia jest zaplanowana na 
godz. 17.00 w środę 5 paździer-
nika. „Zdrowie psychiczne wy-
zwaniem naszych czasów” – to 
temat wystąpienia dr. Jacka 
Woszczka. Po tym pouczającym 
spotkaniu na Scenę Bojków 
wkroczą śpiewacy – Joanna 
Wojtaszewska i Kamil Roch 
Karolczuk, którzy zaserwują pu-
bliczności „Operetkową petardę 
przebojów”.

Wstęp na spotkania Kawiarenki 
Zdrowia i poczęstunek są bez-
płatne. Osoby ze specjalnymi 
potrzebami, które chcą wziąć 
udział w wydarzeniu, na dwa 
dni przed spotkaniem są pro-
szone o telefoniczny kontakt 
z Wydziałem Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (pon.–śr. godz. 
8.00–16.00, czw. godz. 8.00–
17.00, pt. godz. 8.00–15.00) 
pod nr. tel. 32/239-12-95. Orga-
nizatorem Kawiarenki Zdrowia 
jest Miasto Gliwice.
 (mm)

Przed nami kolejna, 17. już edycja Targów EXPO-
BUD. W weekend 10–11 września, w hali Arena 
Gliwice przy ul. Akademickiej odbędzie się ko-
lejna odsłona tej popularnej wśród gliwiczan 
imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz 
gliwickich spotkań branżowych.

Na targach EXPOBUD miesz-
kańcy Gliwic i regionu będą 
mieli okazję, by przejrzeć 
oferty wystawiających się 
firm, poznać najnowsze trendy 
w aranżacji wnętrz i ogrodów 
oraz ekologiczne rozwiązania 
technologiczne stosowane 
w nowoczesnym budownic-
twie. Dwudniowe targi to 
również okazja do nawiązania 
kontaktów z wystawcami, 
oferentami i fachowcami oraz 
wzięcia udziału w warsztatach 
i konkursach. Odbędzie się też 
kiermasz roślin ozdobnych.

– Targi w Gliwicach to branżowe 
wydarzenie prezentujące firmy 
oferujące materiały budowlane czy 
elementy wyposażenia wnętrz z te-

renu Gliwic, powiatu gliwickiego, 
Śląska oraz innych rejonów Polski. 
Tegoroczna oferta będzie tak różno-
rodna, że każdy, kto buduje lub chce 
kupić dom czy mieszkanie, będzie 
miał szansę znaleźć coś dla siebie. 
Nie zabraknie też fachowych porad 
przedstawicieli firm budowlanych 
i rabatów oferowanych przez wy-
stawców. Obok rozwiązań zwią-
zanych z budownictwem i wyposa-
żeniem wnętrz, w tym roku znajdą 
Państwo również propozycje dewe-
loperów oraz firm zajmujących się 
odnawialnymi źródłami energii – 
w panelu Śląskie Energooszczędne 
4 kąty. Od kilku już edycji targi to 
nie tylko wystawa i prezentacja 
produktów, ale też duża dawka 
wiedzy z zakresu budownictwa, in-
stalacji i wnętrz. Dzięki prelekcjom 

przygotowanym przez naszych wy-
stawców i partnerów zwiedzający 
będą mogli poznać wiele ciekawych 
tematów, m.in. dowiedzieć się, jak 
nie kupić „bubla” czy jak prawidło-
wo wykonać taras – mówi Wiolet-
ta Ochman, właścicielka Agencji 
„Promocja – Targi” z Wadowic, 
organizatorka targów.

Na dzieci czekać będzie Klub 
Flojamo, w którym pod okiem 
animatorów będą mogły rozwi-
jać swoje umiejętności, budując 
domki z materiałów recyklin-
gowych lub spróbować swoich 
zdolności na kreatywnym placu 
budowy, wykorzystując klocki 
konstrukcyjne „Mały Cieśla".

Odbędą się też konkursy dla 
wystawców – po raz kolejny 
wybrane zostaną najlepsze pro-
dukty prezentowane na targach, 
wręczone zostaną też nagrody 
za najlepszą aranżację stoiska. 
Współgospodarzem wydarzenia 
jest Miasto Gliwice.
 (mf)

Wszystko dla domu i ogrodu

Nic nad 
zdrowie
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EDUKACJA

Po pierwszym dzwonku.  
Uczniowie wracają do szkół
Oficjalna miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lipowej 
29. Wybór placówki nie był przypadkowy – w ubiegłym roku obiekt został zmodernizowany i rozbudowany o czterood-
działowe przedszkole. Elewację ozdobił piękny mural z miejscami ważnymi dla dzielnicy Zatorze. W oficjalnym rozpoczęciu 
roku szkolnego 2022/23 wziął udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann.
W tym roku w szkolnych ławach 
gliwickich szkół publicznych 
zasiadło blisko 21 tys. uczniów: 
około 1600 poszło do szkoły po 
raz pierwszy, a ok. 2700 rozpo-
częło naukę w klasach pierwszych 
w publicznych szkołach ponadpod-
stawowych. W przedszkolach pu-
blicznych naukę kontynuuje około 
4380 dzieci, po raz pierwszy progi 
placówek przekroczyło ponad 1280 
maluchów. Z kolei w oddziałach 
przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych naukę 
kontynuuje 720 przedszkolaków, 
a nowo przyjętych jest ponad 
270 dzieci. W roku szkolnym 
2022/2023 w szkołach i przed-
szkolach gościmy 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 utworzono też 
oddziały przygotowawcze.

– Witamy kolejny rok szkolny. Życzę 
wszystkim, aby ten rok był lepszy 
od poprzednich i przyniósł jak naj-
więcej satysfakcji i radości z nauki 
w szkole. Jesteśmy świadkami 
trudnych sytuacji – pandemia, 
wojna w Ukrainie, pogłębiający 
się kryzys finansowo-energetyczny. 
Jednak to, jak będzie wyglądał ten 
rok, w dużej mierze zależy również 
od nas wszystkich. Mimo perma-
nentnego niedofinansowania gli-
wickiej oświaty przez rząd, wciąż 
– staraniem miasta – stać nas na 
wiele. Sukcesywnie modernizujemy 
szkoły, dbamy o to, by przy każdej 
z nich była sala gimnastyczna, 
a przy zespołach szkół boiska 
wielofunkcyjne i przedszkola, do-
stosowując infrastrukturę oświa-
tową do realnych potrzeb. Wiemy, 
że warto inwestować w gliwicką 

oświatę – dzięki pracy uczniów, 
rodziców, pedagogów, nauczycie-
li i dyrektorów wyniki nauczania 
w gliwickich szkołach niezmiennie 
są bardzo dobre, a w rankingach 
Gliwice zajmują od lat wysokie po-
zycje – mówił podczas wydarzenia 
prezydent Gliwic Adam Neumann.

Po uroczystej inauguracji była 
okazja, by zwiedzić nowe 

przedszkole (inwestycja 
kosztowała 6,3 mln zł). 
W ubiegłym roku przy 
ZSP nr 12 utworzono 
cztery oddziały dla 
100 dzieci, do każdego 
z nich uczęszcza troje 
dzieci z Ukrainy. Ponadto  
w SP nr 15, która współtworzy 
ZSP nr 12, uczy się 200 uczniów 
z Ukrainy i dzieci romskie.

Dodatkowo w tym roku zmo-
dernizowano hol szkoły i odno-
wiono salę gimnastyczną oraz 
zaplecze socjalne, a elewację 
budynku ozdobił barwny mu-
ral projektu Wojtka Kotylaka 
(gliwickiego artysty i m.in. 
organizatora spotkań artystów 
Nieprzetarty Szlak, który pro-
wadzi też Warsztaty Terapii 
Zajęciowej TĘCZA Gliwice), na 
którym widnieją ważne elemen-
ty krajobrazu dzielnicy Zatorze, 
takie jak wieża ciśnień, Radiosta-
cja i Stadion Miejski im. Piotra 
Wieczorka. Obecnie ZSP nr 12 
to nowoczesna placówka edu-
kacyjna z przyciągającą wzrok 
elewacją, atrakcyjnymi boiskami 
sportowymi i placami zabaw, 
ścieżką sensoryczną, rosarium 
i ziołowym ogrodem. W 2023 r.,  
dzięki udziałowi w projekcie 
„Dostępna szkoła”, placówka 
zostanie w pełni przystosowana 
do potrzeb uczniów z niepełno-
sprawnościami, w tym niepełno-
sprawnych ruchowo.

Podczas uroczystości prezydent 
Gliwic Adam Neumann wręczył 
także nominacje 13 dyrektorom 
szkół i placówek oświatowych, 
powołanym na stanowisko od 
1 września 2022 r.

Na uroczystym rozpoczęciu 
roku szkolnego 2022/2023, 
oprócz prezydenta Gliwic, 
obecni byli także: przewod-
niczący Rady Miasta Marek 
Pszonak i wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Krystyna Sowa, 
senator Zygmunt Frankiewicz, 
przedstawiciele służb mundu-
rowych, kuratorium i gliwickich 
szkół. Wszystkich gości powitała 
dyrektor ZSP 12 Aleksandra 
Szyszka.

Inwestycje  
ważne  
i potrzebne

Gliwicki samorząd od lat syste-
matycznie inwestuje w infra-

strukturę oświatową i po-
ziom kształcenia gliwickich 
dzieci i młodzieży, mając 
na uwadze także indywi-
dualne potrzeby inwesty-
cyjne konkretnych dzielnic. 

Dlatego ważne są zarówno 
duże inwestycje, jak budowa 

przyszkolnych przedszkoli czy 
boisk, ale też mniejsze, jednak 
równie potrzebne.

W ostatnim czasie przy Zespole 
Szkół Łączności w Szobiszowi-
cach powstało nowe boisko 
do piłki plażowej, przebudo-
wano dziedziniec w ZSO nr 12 
w Brzezince, trwa modernizacja 
boisk szkolnych przy SP nr 2  
w Wilczym Gardle oraz sal gim-
nastycznych w GCE na Zatorzu, 
ZSO nr 4 w Szobiszowicach  
i ZSO nr 8 na Koperniku.

Został oddany do użytku ko-
lejny obiekt przedszkolny dla 
150 dzieci (w ZSP nr 8 przy  
ul. Okrzei). W Żernikach rozpo-
częto budowę przedszkola przy 
SP nr 13. W planach jest też 
budowa przedszkola przy ZSP 
nr 13 w Starych Gliwicach oraz 
rozbudowa SP nr 3 w Ostropie 
i ZSP nr 7 w Wójtowej Wsi.

Poprawa bazy edukacyjnej 
ma w Gliwicach szczególne 
znaczenie, ponieważ stanowi 
inwestycję w gliwicką młodzież 
i dzieci. Komfortowe warunki 
kształcenia przekładają się bo-
wiem na bardzo dobre wyniki 
zdawalności egzaminów przez 
gliwickich uczniów – Gliwice 
od lat plasują się na czołowych 
miejscach w rankingach oświa-
towych.
  (mf)
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DECYDUJMY RAZEM

Do 14 września trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez mieszkanców 
w ramach obecnej – dziesiątej – edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Do głosowania skierowano 122 projekty dzielnicowe i 8 ogólnomiejskich.

Gliwicki Budżet Obywatelski 2023 – głosowanie 

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.

Wykaz filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach, w których 
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 można 
otrzymać formularze papierowe oraz 
głosować (w formie papierowej i elek-
tronicznej) w godzinach funkcjonowa-
nia placówek, wskazanych na stronie 
internetowej biblioteka.gliwice.pl.

Urządzamy ulicę Zwycięstwa! Trwają konsultacje
Wypięknieje najbardziej reprezentacyjna ulica Gliwic. Jak powinna wyglądać? O tym w dużej mierze zade-
cydują 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. 

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), 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 
komunikacyjnym, ale fajnym, przyjaznym miejscem, 
w którym warto się zatrzymać, umówić ze znajomymi, 

miejscem skupiającym mieszkańców i służącym im 
w najlepszy możliwy sposób. Dlatego ruszyły szerokie 
konsultacje dotyczące kształtu i funkcji tego ważnego 
traktu.

Konsultacje trwają od 1 do 30 wrze-
śnia z zastrzeżeniem możliwości ich 
przedłużenia. Skierowane są do 
wszystkich zainteresowanych.

Jak można wziąć udział w konsultacjach? 
Wystarczy odpowiedzieć na pytania zawarte w for-
mularzu konsultacyjnym na Gliwickiej Platformie 
Partycypacyjnej.

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. 

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)
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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).

Wejdź na  
decydujmyrazem.gliwice.pl

https://biblioteka.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
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AKTUALNOŚCI

Aż 9 gliwickich podmiotów nominowano w XIII edycji konkursu „Marka-Śląskie” organizowanego przez Regional-
ną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. Spośród nich nagrodzono 5, a prezydenta Gliwic Adama Neumanna 
wyróżniono Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej. Trzem podmiotom z Gliwic wręczono też Złote 
Honorowe Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Organizowany od 13 lat konkurs docenia osobowości, 
firmy i instytucje, tworzące pozytywny wizerunek regionu, przyczyniające się do jego rozwoju i budujące tożsamość 
regionalną Śląska w kraju i za granicą.
Konkurs „Marka-Śląskie” honoruje pod-
mioty, które promują Województwo 
Śląskie, wykorzystując jego potencjał 
przemysłowo-gospodarczy, społeczny, 
kulturalny, polityczny czy sportowy. 
Wyróżniane są osoby i instytucje, które 
poprzez swoją działalność kreują dobry 
wizerunek Śląska, cieszą się uznaniem, 
są ambasadorem Śląska w Polsce i na 
świecie.

– Nagroda jest podziękowaniem za 
aktywne, przedsiębiorcze oraz odpo-
wiedzialne społecznie postępowanie, 
które przyczynia się do tworzenia roz-
poznawalnej marki Śląska. Wpływa to 
na większą atrakcyjność inwestycyjną, 
konkurencyjność oraz nowe perspektywy 
rozwoju naszego regionu – mówi Wiktor 
Pawlik, prezes RIPH.

Przedstawiamy nagrodzone 
i wyróżnione gliwickie podmioty:

 Nagroda w kategorii NAUKA – Eu-
ropejskie Centrum Innowacyjnych 
Technologii dla Zdrowia Politechniki 
Śląskiej,

 Nagroda w kategorii SPORT – Marco 
Football Center Sp. z o.o,

 Nagroda w kategorii ORGANIZACJE PO-
ZARZĄDOWE – Górnośląska Fundacja 
Onkologiczna na rzecz Narodowego 
Instytutu Onkologicznego im. M. Skło-
dowskiej-Curie Państwowego Instytutu 
Badawczego Oddziału Gliwice,

 Nagroda w kategorii SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – Sieć 
Badawcza Łukasiewicz Instytut Meta-
lurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,

 Nagroda w kategorii OSOBOWOŚĆ 
ROKU – Artur Pollak, prezes zarządu 
APA GROUP,

 Wyróżnienie w kategorii GOSPODAR-
KA – Park Naukowo-Technologiczny 
„Technopark” Gliwice Sp. z o.o.,

 Wyróżnienie w kategorii ZDROWIE 
(za kreatywność) – Szpital Wielo-
specjalistyczny Sp. z o.o. w Gliwi-
cach,

 Wyróżnienie w kategorii SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – EMT 
Systems Sp. z o.o.,

 Wyróżnienie w kategorii USŁUGA – 
Akcelerator Technologiczny Gliwice 
Alternatywna Spółka Inwestycyjna 
Sp. z o.o.

Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby 
Gospodarczej otrzymali prezydent Gliwic 
Adam Neumann i Alexander Orlowski, pre-
zes zarządu Transgourment Polska Sp. z o.o.

Nagrody „Marka-Śląskie” przyznawane 
są w 14 kategoriach: Gospodarka, Nauka, 
Kultura, Dziedzictwo Kulturowe Regionu, 
Sport, Turystyka i Rekreacja, Produkt, Usłu-
ga, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, 
Media i Osobowość Roku oraz „Super 
Marka-Śląskie”.

Oto pozostali nagrodzeni: Miasto Katowi-
ce (kategoria Gospodarka oraz Usługa), 
Galeria Bielska BWA (kategoria Kultura), 
Dział Archeologii Muzeum Historycznego 
w Bielsku Białej (kategoria Dziedzictwo 
Kulturowe Regionu).

Tytuł „SuperMarka-Śląskie” przyznano 
Śląskiemu Festiwalowi Nauki Katowice re-
prezentowanemu przez Uniwersytet Śląski 
w Katowicach.

Podczas uroczystości wręczono także 
Złote Honorowe Odznaki za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. Otrzy-
mali je: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów S.A. z Gliwic, Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 
z Gliwic i Jacek Kotra, dyrektor Parku Na-
ukowo-Technologicznego „Technopark” 
Gliwice Sp. z o.o.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy!

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Gliwicach, podczas której 
przyznawane są nagrody w konkursie 
„Marka-Śląskie”, odbyła się w sobotę  
3 września. Zainaugurowali ją Adam Neu-
mann, prezydent Gliwic i Wiktor Pawlik, 
prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Gliwicach. Wydarzenie uświetnił 
występ Grażyny Łobaszewskiej, zespołu 
Big Silesian Band i Michała Borkowskiego.

Organizatorami Konkursu „Marka-Śląskie” 
są: Regionalna Izba Przemysłowo-Han-
dlowa w Gliwicach, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, TVP3 Katowice, 
Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni. 
Konkurs „Marka-Śląskie” dofinansowano 
z budżetu Samorządu Województwa Ślą-
skiego.  (mf)
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KULTURA

Lato w kulturze

Jak podsumować tegoroczne wakacje z kulturą? Działo się! W sierpniu w liczne zajęcia i spektakle 
dla najmłodszych obfitował Teatralny Plac Zabaw. Z oferty skorzystało 750 uczestników, w tym 
podopieczni gliwickich organizacji wspierających dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Festiwal Ulicznicy 2022

Festiwal Bachowski Jazz w Ruinach
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Ciekawe wydarzenia czekały 
także w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Jak zwykle zapewniono 

morze ciekawych książek i góry 
pasjonujących lektur na każdą 
pogodę. Poza tym zadbano, by 

podczas wydarzeń, warsztatów 
i spotkań było ciekawie, eduka-
cyjnie, ekologicznie i naturalnie.

W miejskim kalen-
darzu nie zabrakło 
doskonale znanych 
gliwiczanom im-
prez, takich jak 
Ulicznicy, Parkowe 
Lato, Festiwal 
Bachowski, Kino 
Plenerowe, Skup 
Kultury czy Otwar-
ty Salon Muzyczny.

Dla miłośników muzyki chóralnej, 
jazzowej, czy też fanów rocko-
wego brzmienia przygotowano 
fantastyczne koncerty. Do wy-
boru był Wesoły Wędrownik, 
czyli koncert twórczości Norberta  
Blachy, 18. Międzynarodowy 
Festiwal Jazz w Ruinach oraz 
Gliwicki Port Rocka.

Ogromne zainteresowanie wzbu-
dziło zwłaszcza nowe wydarzenie 
w ramach Gliwickiego Festiwalu 
Kultury KULTURALIA. Rynek Kul-
tury (bo o nim mowa) w każdą 
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KULTURA

Ewa Weber
zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna za działania 
w sferze kultury w mieście
– Rozwój kultury jest dla nas bardzo ważny. Duże możliwości w tym 
zakresie stwarza potencjał mieszkających i pracujących tu twórców, 
artystów i animatorów. Chcemy, by oferta kulturalna Gliwic była intere-
sująca i bogata – tak, by mieszkaniec w każdym wieku mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jednocześnie mamy świadomość, że kultura jest obszarem, 
który wymaga ciągłych dyskusji, poznawania różnorodnych punktów 
widzenia, szukania nowych rozwiązań. Dziękuję wszystkim organizacjom 

pozarządowym, firmom, instytucjom oraz indywidualnym twórcom za dotychczasowe 
zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki na terenie naszego miasta. 
Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.

niedzielę lipca i sierpnia przenosił 
gliwiczan w inną część świata, m.in. 
do Włoch, Skandynawii, Niemiec, 
USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hisz-
panii i Portugalii. Z kolei w ramach 
Laby z Victorią zorganizowano 
cykle warsztatów dla około 200 
dzieci i młodzieży – taneczne i ru-
chowe (w różnych przestrzeniach), 
muzyczne, graficzne, artystyczne, 
fotograficzne, filmowe i z impro-
wizacji scenicznej.

Po raz pierwszy 
Gliwice stały się 
najbardziej zaczy-
tanym miastem 
w Polsce!

Sprawił to Festiwal „Miedzianka 
Po Drodze”, w ramach którego 
w parku Chopina odbyły się 
spotkania z autorami, warsztaty i 
atrakcje dla najmłodszych. Stanęła 
też obwoźna księgarnia. Czy warto 
było tam być i porozmawiać z Fili-
pem Springerem lub Mariuszem 
Szczygłem? Oczywiście!

Realizacja wielu 
z wymienionych 
wydarzeń stała 
się możliwa dzięki 
współpracy nowej 
miejskiej instytucji 
kultury, jaką jest 
Centrum Kultury 
Victoria, z organi-
zacjami pozarzą-
dowymi, twórcami 
i impresariatami 
artystycznymi.

Pierwszy weekend września to 
również mnóstwo atrakcji takich 
jak Święto Szlaku Zabytków Tech-

niki Industriada, koncertowe po-
żegnanie wakacji SHOW OFF FEST, 
czyli muzyczny popis twórców mło-
dego pokolenia oraz odbywający 
się od lat Polish Happy Jazz Fest. 
Coś dla siebie mogły znaleźć także 
osoby starsze podczas kolejnego 
Pikniku Seniora połączonego z Na-
rodowym Czytaniem.

Podsumowanie działań Victorii, 
plany na przyszłość oraz założenia 
polityki kulturalnej Gliwic były 
tematami ubiegłotygodniowego 
spotkania Ewy Weber, zastępczyni 
prezydenta miasta, ze środowi-
skiem artystów i twórców oraz 
przedstawicielami organizacji 
działających w sektorze kultury.

Rozmowy toczyły się w siedzi-
bie CK Victorii przy ul. Barlic-

kiego. Uczestnicy dopytywali 
m.in. o szczegóły miejskiej po-
lityki lokalowej dla organizacji 
pozarządowych. Poruszono też 
tematy dotyczące zasad udo-
stępniania sal na wydarzenia 
kulturalne, koordynowania 
prac przy tworzeniu miejskiego 
kalendarza imprez, a także pro-
mowania gliwickich twórców.

Wiceprezydent Ewa Weber 
mówiła także o potrzebie pod-
jęcia działań zmierzających do 
zbudowania kompleksowej, 

uzupełniającej się oferty kultu-
ralnej, skierowanej zarówno do 
mieszkańców Gliwic, jak i prze-
bywających w mieście turystów. 
Wiele czasu poświęcono zwłasz-
cza na omówienie założeń i pro-
cedury Kulturalnego Start-up’u, 
którego celem jest stwarzanie 
warunków do rozwoju artystów, 
twórców i organizacji działają-
cych w sektorze kultury, zachę-
canie do podejmowania działań 
i przedsięwzięć w sferze kultury 
i sztuki, a także ich promocji. 
Na koniec zaproszono również 

zebranych do współpracy przy 
realizacji projektu „Śląska droga 
do niepodległości”.

Przed nami jesień w kulturze – 
słodka, wypełniona dźwiękami 
muzyki, dostarczająca radości 
i wzruszeń, emocjonująca 
i przede wszystkim różnorodna. 
Bądźcie czujni i śledźcie strony 
kultura.gliwice.eu i ckvictoria.pl, 
bo nadal będzie się działo!

 (KSP/kik)

Parkowe Lato 2022

Festiwal Miedzianka po Drodze

Wesoły wędrownik – festiwal twórczości Norberta Blachy
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https://kultura.gliwice.eu/
https://ckvictoria.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
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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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KULTURA

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

Konfrontacje Filmowe, Festiwal Czekolady, 
a może True Tone Festival – w ten weekend 
głodni kultury będą mieli w czym wybierać. 
Koncerty, warsztaty, wystawy – po wakacjach 
w Gliwicach dzieje się bardzo dużo.

piątek 9 września
 O godz. 18.00 w galerii Melina (ul. Częstochowska 16) rozpocz-

nie się wernisaż pokonkursowej wystawy komiksowej 
„Miasto – literatura – kadr”.

 W kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) startuje przegląd Konfron-
tacje Filmowe. O godz. 18.15 zostanie wyświetlony „Sundown” 
Michaela Franco, a o godz. 20.00 – „W trójkącie” Rubena 
Östlunda.

 W Cechowni (ul. Bojkowska 35a) o godz. 20.00 rozpocznie się 
koncert tria Ala Kryształ. To będzie fuzja formy animacji 
eksperymentalnej i muzyki elektroakustycznej.

 Muzyka Ennio Morricone w wykonaniu Mitch & Mitch roz-
pocznie True Tone Festival. Jeden z najbardziej tajemniczych pol-
skich zespołów wystąpi o godz. 20.00 w ruinach teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18).

sobota 10 września
 O godz. 10.00 rozpocznie się kreatywne spotkanie z książką 

w tle. W Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) poznamy bliżej 
przygody Mikołajka autorstwa Jean-Jacquesa Sempé i René 
Goscinny’ego, które bawią do łez zarówno młodszych, jak i do-
rosłych czytelników.

 Spod ruin teatru Victoria o godz. 10.00 wyruszy Spacer ze 
Styczyńskim.

 Od godz. 12.00 do 17.00 w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) 
i na Rynku będą odbywać się warsztaty artystyczne w ramach 
Festiwalu Czekolady. Będzie można lukrować i zdobić pier-
niki, malować czekoladowe buźki, tworzyć czekoladowy mural 
i rysunki, a także słodkie zwierzaki z masy cukrowej.

 Drugi dzień Konfrontacji Filmowych w kinie Amok rozpocznie 
się o godz. 18.15 projekcją „Io” Jerzego Skolimowskiego. 
Na godz. 20.00 zapraszamy na dramat obyczajowy „Pamfir” 
Dmytryja Sucholitkyja-Sobczuka.

 O godz. 20.00 zapraszamy do ruin teatru Victoria na drugą 
odsłonę True Tone Festivalu. Wystąpi Marcin Masecki.

niedziela 11 września
 Od godz. 12.00 do 17.00 w Stacji Artystycznej Rynek i na Rynku 

w dalszym ciągu będą odbywać się warsztaty artystyczne w ra-
mach Festiwalu Czekolady. Tego dnia będzie można stworzyć 
i udekorować własną tabliczkę czekolady, a dzieci będą bawić 
się, przygotowując czekoladowo-owocowe zwierzątka.

 „Podróżowanie” to motyw przewodni Filmowego podwieczor-
ka dla całej rodziny, który o godz. 16.15 rozpocznie się w kinie 
Amok. Zestaw filmów animowanych #bajkizpolski skupi się na 
czerpaniu przyjemności podczas wycieczek w nowe miejsca.

 O godz. 18.15 w ramach Konfrontacji Filmowych kino Amok wy-
świetli dramat „Tori i Lokita” Jean-Pierre’a i Luca Darden-
ne. O godz. 20.00 rozpocznie się projekcja filmu „Alcarras” 
Carli Simón.

 O godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria zagra Marek „Latarnik” 
Pędziwiatr.

Kierunek: Ostropa!

Śląska Droga do Niepodległości

Jubileuszowa, dwudziesta odsłona Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
weźmie na tapet jedną z najciekawszych dzielnic naszego miasta – Ostropę. 17 
i 18 września Muzeum w Gliwicach zaprasza na wykłady i spacery tematyczne, 
a już 12 września na Rynku stanie plenerowa wystawa prezentująca tę dzielnicę.

Ogólnopolską sławę Ostropa zdo-
była dzięki Zbigniewowi Rokicie, 
który opisał ją w nagrodzonej 
Literacką Nagrodą Nike książce 
„Kajś”. Jednak już wcześniej 
Ostropa przyciągała miłośników 
dawnych tradycji wyjątkową 
procesją konną, która w każdy 
Poniedziałek Wielkanocny ob-
jeżdżała okoliczne pola, modląc 
się o urodzaj.

– Ostropa wyróżnia się na tle 
innych części Gliwic. Ta dzielnica 
ma obecnie najbardziej śląski 
charakter z nich wszystkich i jest 
swoistym pomostem łączącym 
teraźniejszość z przeszłością – tra-
dycję czeską, polską, niemiecką 
i uniwersalną – chrześcijańską, 
które są komponentami szeroko 
pojętej kultury śląskiej. Mimo 

kilkukrotnych zmian przynależ-
ności państwowej, konfliktów 
zbrojnych, rewolucji przemysło-
wej, intensywnego osadnictwa, 
dobrowolnych i przymusowych 
migracji, nie doszło tu do zerwa-
nia. Kultywowane są tradycje 
sięgające średniowiecza, a miesz-
kańcy stanowią zwartą jeszcze 
społeczność, identyfikującą się 
z małą ojczyzną, bez względu na 
to, czy uważają się za Polaków, 
Niemców czy Górnoślązaków. 
Są połączeni tym dziedzictwem 
– mówi Zbigniew Gołasz, historyk 
Muzeum w Gliwicach i koordyna-
tor tegorocznych Gliwickich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas spacerów uczestnicy od-
wiedzą zabytki Ostropy, między 
innymi kościół św. Jerzego, relikty 

cegielni i szybu pokopalnianego. 
Od przewodników dowiedzą 
się także sporo o niematerial-
nym dziedzictwie Ostropy, jak 
tradycje pielgrzymowania do 
sanktuarium na Górze św. Anny. 
Spacerom będą towarzyszyć też 
wykłady, a uczestnicy wędrówek 
po Ostropie otrzymają komplet 16 
folderów tematycznych na temat 
dziedzictwa kulturowego dzielni-
cy. Zapisy na spacery i wykłady 
wystartują w poniedziałek 12 
września. Do tego czasu na stronie 
internetowej muzeum.gliwice.pl 
zostanie opublikowany szczegóło-
wy harmonogram imprezy.

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kul-
turowego objął honorowym 
patronatem Adam Neumann, 
prezydent Gliwic. (mm)

Już 10 września w Gliwicach pójdziemy na spacer śladami Wincentego Sty-
czyńskiego. Spróbujemy też cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak wyglądały 
Gliwice w latach 1917–1922, czyli w czasie m.in. powstań śląskich, walk 
o niepodległość i plebiscytu. Poznajcie historię swojego miasta – zaprasza 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.
Spacer wystartuje w sobotę 
(10 września) o godzinie 10.00. 
Początek przy ruinach teatru 
Victoria przy alei Przyjaźni 18, 
gdzie prezentowana będzie tak-
że wystawa plenerowa „Gliwice 
1917–1922″. Oglądać ją będzie 
można do 29 września.

Ważną częścią spaceru będzie 
przybliżenie uczestnikom życia 
i działalności doktora Wincen-
tego Styczyńskiego oraz innych 
ważnych postaci związanych 
z polskim ruchem narodowo-wy-
zwoleńczym. Uczestnicy będą 
mieli szansę poznać miejsca, 
w których spotykały się polskie 
towarzystwa, gdzie podejmowa-
no walki i starania o przyłączenie 
do Rzeczypospolitej. Dowiedzą 
się, dlaczego doszło do powstań 
śląskich oraz jak mieszkańcy 
Gliwic walczyli o niepodległość. 
Przewodnik opowie również 

o okresie plebiscytu i związanej 
z nim wojnie propagandowej. 
Poruszony zostanie temat 
plakatu plebiscytowego, jego 
znaczenia, symboliki i roli.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Nie ma konieczności 
zgłaszania chęci udziału.

Spacer i wystawa są częścią 
projektu „Śląska droga do nie-
podległości” realizowanego 

przez Centrum Kultury Victoria 
w Gliwicach wraz z Muzeum 
w Gliwicach oraz Zespołem 
Szkół Ogólnokształcących  
nr 8. Przez wydarzenia kultural-
ne organizatorzy chcą zwiększyć 
świadomość historyczną miesz-
kańców regionu i pokazać, że 
droga do niepodległości na 
Śląsku była trudna i wielowąt-
kowa. Zaplanowane wydarzenia 
skierowane są do różnych poko-
leń mieszkańców. W programie 
m.in. warsztaty rapowania i kon-
kurs plastyczny dla młodzieży! 
Szczegóły dostępne na stronie 
ckvictoria.pl.

Dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017–2022 
w ramach Rządowego Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Nie-
podległej”. 
 (materiały organizatora)
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DZIAŁO SIĘ!

Finał Industriady i Gliwicka Gra Rodzinna były pełne atrakcji.  
3 września przy Radiostacji odbył się rodzinny piknik, można 
było zwiedzać budynki Radiostacji, a także: Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego, Muzeum Techniki Sanitarnej i Marinę Gliwice.
Pod hasłem „Akcja rekreacja, czyli fajrant po gliwicku” odbyła się kolejna odsłona 
Święta Szlaku Zabytków Techniki oraz ciesząca się dużą popularnością Gliwicka 
Gra Rodzinna. Na pikniku rodzinnym przy Radiostacji było mnóstwo atrakcji: 
warsztaty, gry w rozmiarze XXL, ciekawe wystawy. Podczas fajrantu każdy robił 
to, co lubił – można było majsterkować, wrócić wspomnieniami do czasów 
niezawodnej pralki Frani i radiomagnetofonów, a nawet wypiec śląski kołocz 
w plenerowej piekarni.
Na trasie Gliwickiej Gry Rodzinnej kilkadziesiąt drużyn zmierzyło się z przygo-
towanymi dla nich zadaniami i łamigłówkami. Galeria zdjęć jest dostępna na 
stronie gryrodzinne.gliwice.eu. Miłośnicy techniki zwiedzali budynki Radiostacji 
– jednego z najciekawszych zabytków na Śląsku, w którym działa Oddział 
Muzeum Gliwicach. Podczas Industriady swoje podwoje otworzył także Oddział 
Odlewnictwa Artystycznego w Nowych Gliwicach, mieszczący się w dawnej 
maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”.
W Muzeum Techniki Sanitarnej można było poznać skład soli – uzdrowiskowych, 
leczniczych, spożywczych. W towarzystwie przewodnika zwiedzano czynny 
zakład Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a podczas gry terenowej poznawano 
długą historię łazienki. Z Mariny Gliwice można było wypłynąć w rejsy: przez 
dwie śluzy, łodzią motorową lub statkiem.  (mm)

2 września odpaliliśmy w Nowych Gliwi-
cach prawdziwą imprezową petardę. Na 
Show off feście warto było się pojawić!
Było głośno, efektownie i bardzo na czasie. Imprezę 
rozkręcił Jakub Skorupa, czyli muzyczny „towar ekspor-
towy” z Gliwic. Później na scenę z niesamowitą energią 
wszedł WaluśKraksaKryzys.
Na gliwickim pożegnaniu wakacji stawił się też Frank 
Leen, a gwiazdą wieczoru był Gibbs. Młodym przedsta-
wiać go nie trzeba, a tym, którzy do Nowych Gliwic nie 
dotarli, podpowiadamy, że to absolutny top polskiej 
muzyki rozrywkowej. W imprezowej strefie nie brakowało 
także innych atrakcji, w tym odjazdowej wanny – w sam 
raz na instagramową sesję.  (mm)

Popisowy  
 koniec  
   wakacji

#Industriada2022 – po fajrancie#Industriada2022 – po fajrancie
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IMPREZY

Żywiołowe, karpackie granie i wysmakowane brzmienie 
klasyki – takie muzyczne kontrasty zaserwują publiczności 
Vołosi i Gliwicka Orkiestra Kameralna. Koncert „Na po-
żegnanie lata” rozpocznie się o godz. 19.00 w niedzielę,  
18 września, w parku Chopina.
Vołosi, jeszcze jako Wołosi i Laso-
niowie, w 2010 roku podbili serca 
(i uszy!) jury oraz widowni festiwalu 
Nowa Tradycja – jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w kalendarzu 
każdego miłośnika muzyki folkowej. 
Klasyczne utwory w żywiołowych, 
pełnych liryzmu aranżacjach, grane 
na tradycyjnych instrumentach smycz-
kowych to znak rozpoznawczy tego 
improwizującego kwintetu z Beskidu 
Śląskiego. Krzysztof (skrzypce) i Sta-
nisław (wiolonczela) Lasoniowie to 
muzycy związani z Akademią Muzyczną 
im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 
a pozostała trójka muzyków – Zbigniew 
Michałek (skrzypce), Robert Waszut 
(kontrabas) i Jan Kaczmarzyk (altówka) 

– wywodzi się z tradycyjnego zespołu 
karpackiego Wałasi.

Spontaniczność, witalność i piękno 
ludowej muzyki Karpat przenika się 
w muzyce zespołu Vołosi z dźwiękami 
bałkańskimi, cygańskimi i orientalny-
mi. Vołosi są znani z tego, że na scenie 
mieszają ze sobą różne muzyczne bajki. 
W Gliwicach połączą smyczki z Gliwicką 
Orkiestrą Kameralną, gospodarzem kon-
certu „Na pożegnanie lata”.

Wstęp na występ zespołu Vołosi i Gli-
wickiej Orkiestry Kameralnej jest wolny. 
W razie niepogody wydarzenie zostanie 
przeniesione z parku Chopina do ruin 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18).  (mm)

W pierwszy weekend października w Teatrze Miejskim w Gli-
wicach odbędzie się gala muzyczna „Zaczarowany świat ope-
retki”. W programie największe operetkowe przeboje w wy-
konaniu znanych artystów.
Galę „Zaczarowany świat operetki” przy-
gotowała Fundacja ORFEO im. Bogusława 
Kaczyńskiego jako wydarzenie specjalne 
IV Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskie-
go, który obejmuje kilkanaście imprez 
w województwach lubelskim, mazowiec-
kim i śląskim. Scenariuszem, reżyserią 
i prowadzeniem gali zajął się Krzysztof 
Korwin-Piotrowski, dyrektor artystyczny 
tego festiwalu.

W programie gliwickiej gali znajdą się 
największe przeboje muzyki operetkowej 
skomponowanej przez mistrzów gatunku, 
takich jak: Johann Strauss, Franz Lehar, 
Emmerich Kalman czy Paul Abraham. 
Zabrzmią utwory z „Zemsty nietoperza”, 
„Wiedeńskiej krwi”, „Hrabiny Maricy” czy 
„Wesołej wdówki”. Artyści zaśpiewają tak-

że kilka przebojów z musicali, których pra-
premiery odbyły się na deskach Operetki 
Śląskiej, m.in. „Człowieka z La Manchy”. 

Wystąpią: Wioletta Białk (sopran), Mał-
gorzata Długosz (sopran), Jolanta Kremer 
(sopran), Anita Maszczyk (sopran), Łukasz 
Gaj (tenor), Adam Sobierajski (tenor) oraz 
Orkiestra Straussowska Orfeum pod dyrek-
cją Adama Mazonia.

Organizatorzy chcą nawiązać do historii. 
Widowisko odbędzie się w budynku Teatru 
Miejskiego przy ul. Nowy Świat 55/57 – 
w miejscu, w którym przed laty działała 
Operetka Śląska. Z drugiej strony odwołają 
się do tradycji stołecznego Teatru ROMA, 
którego dyrektorem w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku był Bogusław 

Kaczyński, dając w nim swą pierwszą pre-
mierę, a był nią właśnie „Zaczarowany świat 
operetki".

Zaplanowano dwa koncerty –  
1 i 2 października o godz. 18.00. Bilety 

dostępne są w kasach Teatru Miejskie-
go w Gliwicach i na stronie www.teatr.
gliwice.pl. 

Na galę zaprasza prezydent Gliwic, Adam 
Neumann.  (al)

Jeśli jesteście miłośnikami 
czekolady, mamy dla Was 
najsłodsze wydarzenie se-
zonu. Słodko pachnący Fe-
stiwal Czekolady zagości na 
gliwickim Rynku.
Gorzka, deserowa, mleczna, biała, różowa, 
z bakaliami, z dodatkiem chili, orzecho-
wa. Ciasta, babeczki, musy, praliny, lizaki, 
tabliczki, figurki – każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Czekolada będzie tematem przewodnim 
Festiwalu Czekolady, który zagości na 
Rynku w Gliwicach w dniach 9-11 wrze-
śnia. Podczas tych 3 dni, przez cały czas 
będzie można próbować czekolady we 
wszystkich smakach i formach. Oprócz 
tego, chętni będą mogli wziąć udział 
w bezpłatnych zajęciach: czekoladowych 
warsztatach, pracy z masą cukrową, poka-
zach kulinarnych, grach i zabawach, a na 
dokładkę Czeko Kino.

Organizatorami wydarzenia są: Centrum 
Kultury Victoria i Festiwal Czekolady  
WeForm.  (jc)

Kilka ciekawostek  
na temat czekolady…
 „Czekolada” („Xocoatl”) w języ-

ku Azteków oznaczała „gorzką 
wodę”. Majowie i Aztekowie pili 
wywar z nasion kakaowca z do-
datkiem chili, kukurydzy, miodu 
i arnoty.

 Czekolada pitna przez długi czas 
była dostępna jedynie dla najza-
możniejszych. Stała się ogólno-
dostępna w XVII wieku.

 7 lipca uznawany jest za Świa-
towy Dzień Gorzkiej Czekolady, 
natomiast 12 kwietnia w Polsce 
obchodzimy Dzień Czekolady.

 Różowa czekolada (ruby choco-
late) miała swoją światową pre-
mierę w 2017 roku, po ponad 10 
latach pracy nad przepisem.

 Pierwsza tabliczka czekolady zo-
stała stworzona w Anglii w 1842 
roku, przez firmę Cadbury.

 Obecnie 70% światowego kakao 
rośnie w Afryce, a z tego aż 40% 
pochodzi z Wybrzeża Kości Sło-
niowej.

Zaczarowany świat operetki

Tradycja  
spotyka klasykę

Rynek czekoladą  
i mlekiem płynący
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ARENA GLIWICE

ZIELONY WEEKEND 
10 i 11 września czeka nas Zielony 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 
i zapraszają na wspólny weekend pełen nowinek technologicznych i dyskusji o ekologii. Wstęp bezpłatny.

DRUŻYNA POWRACA!
Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” zawita z najlepszą rodzinną 
rozrywką aż do 8 miast! Niezwykle popularne i uwielbiane 
na całym świecie pieski pojawią się w Polsce na wyjątkowych 
spektaklach. Arenę Gliwice odwiedzą 3 i 4 grudnia.

Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” 
to niezwykłe przedstawienie 
przepełnione akcją i muzyką, 
podczas którego cała rodzina 
będzie śpiewać i tańczyć razem 
z ulubionymi szczeniakami.

To rozrywka dla całej rodzi-
ny, która dostarczy dzieciom 
niezapomnianych wspomnień 
i pozwoli im spotkać ukochane 
postaci z bajki. Od czasu debiu-
tu w 2016 roku, Psi Patrol Live 
„Wielki Wyścig” obejrzało już 
blisko 4,5 miliona widzów z po-
nad 40 krajów. Interaktywne 

przedstawienie w broadwayow-
skim stylu angażuje publiczność 
i pozwala reagować w czasie 
rzeczywistym na sceniczną 
akcję. Nie jest to jednak kla-
syczne przedstawienie znane 
z sal teatralnych. Łączy w sobie 
bowiem aspekty artystyczne 
(takie jak taniec czy śpiew) 
z technologią multimedialną 
i nowoczesnymi efektami wizu-
alnymi.

Dajcie się wciągnąć w taniec 
Hop Hop Boogie, pomóżcie pie-
skom uratować panią burmistrz 

Goodway i wygrać wyścig! Połą-
czenie klasycznej teatralnej sce-
nografii z nowoczesną techno-
logią multimedialną przeniesie 
całą rodzinę do realistycznego 
świata Psiego Patrolu, w tym 
także do takich miejsc z kulto-
wej bajki, jak Zatoka Przygód, 
Baza, Wyspa Fok, Farma Yumi 
i Góra Jake'a. Za produkcję 
odpowiadają Alter Art Show, 
Nickelodeon i VStar Entertain-
ment Group. Bilety znajdziecie 
na alterartshow.pl.

 (Arena Gliwice)

17 GLIWICKIE 
TARGI BUDOWLANE

Branża budowlana rozwija się 
teraz wyjątkowo szybko. Skąd 
czerpać wiedzę o nowościach, 
które zmieniają budownictwo 
w Polsce i na świecie? Najlepiej 
wziąć udział w Gliwickich Tar-
gach Budownictwa EXPOBUD. 
To dwudniowe wydarzenie poka-
zuje nowoczesne oblicze trady-
cyjnego budownictwa. Gliwickie 
Targi Budownictwa EXPOBUD są 
cykliczną imprezą, która na stałe 
weszła już do kalendarza naj-
ważniejszych imprez targowych 
Śląska. Podczas tegorocznej 
edycji poruszymy tematy nowo-
czesnych rozwiązań w zakresie 
domu inteligentnego i automa-
tyki budynkowej, ogrzewania na 
miarę XXI wieku i nowoczesnych 
systemów grzewczych.

2022 rok stoi pod znakiem nowo-
czesnych technologii i budowy 
domu w zgodzie z naturą, dlatego 
zapraszamy do udziału w Targach 
Odnawialnych Źródeł Energii – 
Śląskie Energooszczędne 4 Kąty. 
Będzie to dwudniowy panel te-
matyczny dla mieszkańców Śląska, 
którzy chcą poznać lub uporząd-
kować swoją wiedzę w temacie 
odnawialnych źródeł energii.

EXPOBUD to nie tylko okazja, 
aby zapoznać się z ofertą firm 
z dynamicznie rozwijającego się 
śląskiego rynku budownictwa. 
Na odwiedzających i wystawców 
czekają liczne atrakcje – panele, 
pokazy, a także promocje i bo-
gaty program dla najmłodszych. 
Nie zabraknie również okazji do 
wyposażenia ogrodu – podczas 
kiermaszu roślin ozdobnych za-
opatrzycie się we wszystko, co 
niezbędne.

AUTO MOTO 
SHOW ELEKTRO-
MOBILITY

Tegoroczna edycja Auto Moto 
Show Elektromobility odbędzie 
się 10-11 września na terenach 
zewnętrznych Areny Gliwice 
i będzie miała charakter pikniku 
promującego elektromobilność.

10 września o 10.30 wystartuje 
pierwszy w Polsce Autostradowy 
Rajd – test samochodów elek-
trycznych. Jest organizowany 
przy współpracy z PSPA i stanowi 
część Kongresu Nowej Mobilności. 
Trasa rajdu będzie miała długość  
440 km z ewentualnym ładowa-
niem pod Łodzią na szybkich ła-
dowarkach GreenWay. Startujące 
samochody będą miały podpięte 
kostki (nadajniki), a sędziowie 
będą na bieżąco analizowali 
tempo jazdy uczestników rajdu. 
Relację z testu będzie można na 
bieżąco śledzić w Internecie oraz 
w Motowizji.

W niedzielę 11 września od 
10.00, po uroczystym otwarciu, 
ponad 20 samochodów elek-
trycznych przeznaczamy na jazdy 
testowe dla zainteresowanych. 
Każdy kto ma prawo jazdy mini-
mum 2 lata i na co dzień jeździ 
samochodem, będzie mógł 
wsiąść za kierownicę „elektryka” 
i odbyć kilkunastominutowy test. 
Oczywiście, aby mieć gwarancję 
jazdy, należy zgłosić się wcześniej, 

natomiast o tym, jaki przypadnie 
nam samochód zdecyduje loso-
wanie. Do dyspozycji będą niemal 
wszystkie oferowane na polskim 
rynku samochody elektryczne.

Nie ulega wątpliwości, że wła-
śnie Śląsk będzie tym regionem 
w Polsce, gdzie samochody elek-
tryczne sprawdzą się najlepiej. 
Tu trasy dojazdów nie są zbyt 
długie, a działania samorządów 
potwierdzają zainteresowanie 
elektromobilnością.

O godz. 11.30 zaprosimy was 
na konferencję-panel „Dlaczego 
elektromobilność”, podczas której 
będą omawiane zagadnienia zwią-

zane z ekologią w motoryzacji, or-
ganizacją transportu publicznego 
z wykorzystaniem samochodów 
elektrycznych, a także najnow-
szymi pojazdami elektrycznymi. 
Najważniejszą częścią targów 
będzie ekspozycja nowych modeli 
samochodów elektrycznych, które 
właśnie pojawiają się na polskim 
rynku.

Nie ulega wątpliwości, że podczas 
Auto Moto Show Gliwice nie 
może zabraknąć samochodów hi-
storycznych, motocykli czy driftu. 
Będzie strefa tuningu, konkurs car 
audio i wiele innych atrakcji. Także 
najmłodsi znajdą coś dla siebie 
w strefie kids. (Arena Gliwice)
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Pomaganie  
przez bieganie

Startuje Memoriał Sęka

SPORT

Dwa dośrodkowania Damiana Kądziora i skuteczność obrońców Piasta 
Gliwice pozwoliły Niebiesko-Czerwonym zgarnąć 5 września pełną 
pulę. Mimo że beniaminek jako pierwszy strzelił gola na gliwickim 
stadionie im. Piotra Wieczorka, to gliwiczanie zwyciężyli 2:1, wyko-
rzystując stałe fragmenty gry. Strzały głową Constantina Reinera 
i Jakuba Czerwińskiego okazały się bezcenne. Ważnym wydarzeniem 
poniedziałku był także powrót na boisko przy Okrzei Patryka Dziczka.
W rywalizacji Piasta Gliwice 
z Miedzią Legnica to beniaminek 
PKO Bank Polskiej Ekstraklasy 
jako pierwszy postanowił wziąć 
sprawy w swoje ręce. Podopiecz-
ni Wojciecha Łobodzińskiego już 
w pierwszych minutach śmiało 
poczynali sobie w ataku i za 
cel obierali sobie prawą stronę 
Piasta. Tam pozytywnie zdołali 

się wyróżnić Hubert Matynia 
oraz Olaf Kobacki i to właśnie ta 
dwójka wypracowała otwierają-
cego gola. Gliwiczanie starali się 
odpowiedzieć od razu po stracie 
bramki. Blisko szczęścia był Ariel 
Mosór, który trafił w poprzeczkę. 
Jednak najmocniejszym punk-
tem Piasta w pierwszej odsłonie 
były stałe fragmenty gry i to wła-

śnie po dorzuceniu piłki z rogu 
udało się zdobyć wyrównującą 
bramkę.

W drugiej części piłkarze Piasta 
podkręcili tempo i częściej gościli 
w obrębie pola karnego legniczan. 
Znów, dzięki dobremu rozegraniu 
stałego fragmentu gry i doskona-
łemu ustawieniu obrońcy w szes-

nastce rywala, Niebiesko-Czerwoni 
strzelili gola. Konkretniejszy Piast, 
który pozwolił Miedzi na wiele, nie 
dał jednak przeciwnikowi zabrać 
z murawy Okrzei choćby punktu. 
Po przerwie mecz był bardziej 

otwarty, z dużo większą liczbą 
okazji po obu stronach. O jedną 
wykorzystaną lepsi byli gospoda-
rze i to oni dopisali trzy oczka do 
swojego dorobku.
 (piast.gliwice.pl/kik)

Ekstremalne wyzwanie biegowe – dobiec w niecałe 
dwa miesiące do stolicy Katalonii – podjął sportowiec 
Tomasz Sobania. Wystartował 3 września ze Stadionu 
Miejskiego im. P. Wieczorka i codziennie pokonuje 
kolejne kilometry Biegu z Gliwic do Barcelony.
Tomasz Sobania wybiegł na trasę 
po rozgrzewce, którą na murawie 
przy ul. Okrzei zrobił z osobami 
kibicującymi mu na starcie. Nie-
którzy nie tylko przybili z Tom-
kiem piątkę, ale też założyli 
swoje buty biegowe i przebiegli 
kilka początkowych kilometrów 
do Areny Lekkoatletycznej im.  
E. Bieniasza w dzielnicy Koper-
nika. Przed Sobanią aż 2500 km 
megawysiłku, na końcu którego 
czeka na niego przepiękne miasto 
Gaudiego – Barcelona.

Tomek Sobania ma konkretny 
plan na swój bieg – codziennie, 

przez 60 dni zamierza przebie-
gać dystans maratonu. Będzie 
to najdłuższy bieg jego życia, 
a sił na trasie dodaje mu myśl, 
że biegnąc, zbiera pieniądze na 
wsparcie Fundacji Arka Noego 
z Gliwic, która pomaga młodzie-
ży w walce z uzależnieniami. Nie 
będzie to pierwsza taka akcja 
w wykonaniu Tomka – w 2021 
roku udało mu się pokonać 
biegiem trasę do Rzymu, a pie-
niądze zebrane przy okazji poko-
nywania 36 maratonów dzień po 
dniu wsparły leczenie 9-letniej 
Hani, która walczy z rakiem.
 (mm)

W najbliższą niedzielę (11 września) na stadionie lekkoatletycznym im. Eu-
geniusza Bieniasza przy ul. Syriusza 30 odbędzie się 47. edycja Memoriału 
Zenona Sęka. W zawodach o kategorii klasy 1 jak zawsze nie zabraknie zna-
nych nazwisk. Początek imprezy – godz. 15.00. Wstęp wolny!

Kibice zobaczą m.in. repre-
zentantkę Polski – sprinterkę 
Karolinę Gajewską, a także 
zawodniczki specjalizujące 
się w biegach na średnich dy-
stansach: Maję Peryt i Oliwię 
Belczew. Po raz kolejny już do 
Gliwic zawita Oliwier Wdowik, 
brązowy medalista Mistrzostw 
Świata Juniorów w sztafecie  
4 x 400 metrów. Ponadto pobie-

gną medaliści mistrzostw Polski 
U18: Adam Kadyło, Szymon Mi-
kołajczak i Kamil Herzyk.

Przewidziano następujące 
konkurencje: biegi na 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 
3000 m, skok w dal, trójskok, 
skok wzwyż, pchnięcie kulą, 
rzut dyskiem. Ogółem organi-
zatorzy spodziewają się około 

200 uczestników, wystartują 
też mastersi z wielokrotnym 
medalistą mistrzostw Europy 
i świata na czele, Czesławem 
Okońskim.

Turniej jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. Or-
ganizatorem Memoriału jest 
Stowarzyszenie GKS Piast.  
 (kik)

Piast – Miedź. Zwycięstwo!

60 maratonów  
w 60 dni
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Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i trzeźwości, zwrócenie uwagi na 
problem uzależnień wśród nastolatków oraz zbiórka pieniędzy na działalność 
Fundacji „Dom Nadziei”, prowadzącej całodobowy ośrodek leczenia uzależ-
nień dla młodzieży – to cele, jakie przyświecają V edycji charytatywnego 
Biegu Trzeźwości, który wystartuje w sobotę, 10 września, w Parku Kultury 
i Wypoczynku w Gliwicach.
W ramach imprezy odbędą się 
dwa biegi – na 2 km (1 okrąże-
nie) oraz 6 km (3 okrążenia). Po-
przedzi je zbiórka uczestników 
przy tężni solankowej i wspólna 
rozgrzewka zaplanowana na 
godz. 10.00. Niezależnie od wy-
branego dystansu, zawodnicy 
wystartują wspólnie o godz. 
10.30. 

Na mecie czekać będą pamiąt-
kowe medale. Zwycięzcy każdej 
kategorii dodatkowo otrzymają 
również nagrody specjalne (pa-
kiety badań od firmy Labmed, 
miesięczne karnety i wejściówki 
na siłownię Cityfit oraz vouche-
ry, które będzie można wymie-

nić na wejściówki do Funzeum 
– Muzeum Światła i Koloru).

Aby wziąć udział w biegu, należy 
zgłosić chęć udziału i dokonać 
wpłaty 20 zł (przy wyborze biegu 
na 2 km), 50 zł (przy wyborze 
biegu na 6 km) lub dowolnej 
wyższej kwoty. Zapisy na V 
Bieg Trzeźwości prowadzone 
są na stronie www.time-sport.
pl w zakładce „Zapisy” oraz 
telefonicznie – pod numerem 
539-907-138. Zgłoszenia w takiej 
formie przyjmowane będą do 8 
września. Możliwe będzie także 
zapisanie się osobiście – przed 
startem w biurze zawodów czyn-
nym od godz. 9.00.

Dochód ze sprzedaży biletów 
zostanie przeznaczony na dzia-
łalność statutową Fundacji „Dom 
Nadziei”, która prowadzi w Gli-
wicach całodobowy ośrodek le-
czenia uzależnień dla młodzieży. 

Dokładna trasa biegu dostępna 
jest na stronie wydarzenia na 
Facebooku (Fundacja Dom Na-
dziei – „Wydarzenia” – V Bieg 
Trzeźwości).

V Bieg Trzeźwości został objęty 
patronatem Prezydenta Gliwic 
oraz honorowym patronatem 
Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki, po raz pierwszy wystartował 
w Gliwicach.  (ml)

https://time-sport.pl/
https://time-sport.pl/
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SESJA RADY MIASTA/OGŁOSZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się

od 15 września 2022 r. do 15 października 2022 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki 
we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach 
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także 
objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów 
ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających 
atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia 
się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach 
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2022 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października  2022 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, 
które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia  
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. 
W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA 
TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka 
wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego 
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane 
będą mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Gliwice, ul. Wazów

Opis
Działka nr 836/2, obręb Przyszówka, jest położona w północnej części miasta, w odległości ok. 7 km od 
centrum, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 901. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo 
działki stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa, a także kompleksy garaży i punkty handlowo-usługowe. 
Teren ogrodzony, zagospodarowany jako ogród z pojedynczymi drzewami. Na działce znajdują się pozostałości 
po tymczasowych obiektach, np. altana ogrodowa. Działka jest sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Skomunikowanie przedmiotowej działki z drogą publiczną, tj. ul. Zygmuntowską, powinno odbywać się zjazdem 
istniejącym, poprzez drogę wewnętrzną ul. Wazów.
Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenerge-
tycznej, gazowej, teletechnicznej, ciepłowniczej. 
Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci. Zgodnie 
z mapą ewidencyjną na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę 
drogową, będącej na majątku wydziału GW. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które 
mogą być zlokalizowane na przedmiotowej działce, odpowiada za nie przyszły nabywca.
W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność, która nie dotyczy działki nr 836/2, obręb Przyszówka.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 27 marca 2008 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709), teren obejmujący działkę nr 836/2, obręb Przyszówka, oznaczony jest symbolem:
● 74 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1-76 MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w parterach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki usługowe,
d) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
e) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej działce,
f) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu teren znajduje się w granicach:
▪ Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 330 – Gliwice,
▪ Obszaru Rewitalizacji Łabędy,
a na rysunku planu uwidoczniona została sieć wodociągowa i linia energetyczna wraz ze strefami technicznymi.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu

1 836/2 Przyszówka GL1G/00034729/0 1825 662 000,00 66 200,00 8 listopada 2022 r. 15 listopada 2022 r. 10.00

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00; pokój 16, ul. Jasna 31A,  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Ponadto wyciąg jest zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

NIERUCHOMOŚCI

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostało umieszczone 

ogłoszenie o przetargu ustnym z ograniczeniem branży pod 
nazwą: „Wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej 

na terenie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach”.
Powierzchnia użytkowa zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na 
świadczenie usług kserograficznych i fotograficznych w zakresie wykonywania 
zdjęć do dokumentów.

Ogłoszenie jest także dostępne na stronie bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty /Komunikaty, powiadomienia i inne obwieszczenia urzędowe.

Okres publikacji od 5.09.2022 r. do 14.09.2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, 

organizowanego wg procedur określonych Regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę kompaktowych stacji wymienników 
ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.

Termin składania ofert: 16 września 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 16 września 2022 r. o godz. 11.01

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

KOMUNIKATY

OBIADY OD 12 WRZEŚNIA 2022 r.
Warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta- 
wicznego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1 oferują świeże, 
domowe obiady. Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku 
do piątku od 12.30 do 15.00. Koszt pełnego zestawu 
dwudaniowego wynosi 20 zł. Wjazd na szkolny parking od 
ul. Daszyńskiego. Zapraszamy!

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 8 września 2022 r. o godz. 15.00 w sali obrad Rady Miasta Gliwice  

w Ratuszu w Rynku z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 14 lipca 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 848).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 847).

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie miasta Gliwice (druk nr 846).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty tar-
gowej oraz określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (druk nr 845).

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
stawek opłat za korzystanie przez operatorów 
i przewoźników z przystanków komunikacyjnych 
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym 
jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokali-
zowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 
miasta Gliwice (druk nr 834).

11. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca 
autobusowego, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków 
i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr 833).

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad nawiązywania stosunków najmu 
lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Mia-
sta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale 
użytkowe (druk nr 849).

13. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybu-
dowanego odcinka drogi, od ul. Tarnogórskiej do  
ul. Chałubińskiego w Gliwicach, do kategorii dróg 
publicznych – gminnych oraz ustalenia jego przebiegu 
(druk nr 850).

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice” (druk nr 843).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 

i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz 
kompleksu nieruchomości obejmującego działki 
nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie  
ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice (druk nr 839).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
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 
(druk nr 841).

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
prawa własności nieruchomości obejmującej działki 
nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, 
obręb Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gli-
wicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice (druk 
nr 840).

18. Projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r. (druk 
nr 842).

19. Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody (druk 
nr 844).

20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku 
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwo-
ju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością (druk nr 835).

21. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
(druk nr 838).

22. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowa-
nia taksówek zarejestrowanych na terenie Gminy 
Gliwice (druk nr 832).

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia 
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 831).

24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
25. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 

i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także 
dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach 
w holu przed salą sesyjną.

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta 
Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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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

10 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 I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż garażu nr 2 usy-
tuowanego w rejonie ul. ZIEMOWITA 1 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem ułam-
kowej części działki w użytkowanie wieczyste na 99 lat
POWIERZCHNIA LOKALU: 15,75 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1478 o pow. 
192 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00039425/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 15 200,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 3352,75 zł + 771,13 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 4123,88 zł
WADIUM: 3000,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż garażu nr 3 usy-
tuowanego w rejonie ul. ZIEMOWITA 1 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z oddaniem ułam-
kowej części działki w użytkowanie wieczyste na 99 lat
POWIERZCHNIA LOKALU: 27,17 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie

KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1478 o pow.  
192 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00039425/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 21 300,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 
netto + 23% VAT: 5831,00 zł + 1341,13 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 
7172,13 zł
WADIUM: 4200,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr 5 usytuowanego w budynku przy  
ul. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 13 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 22,02 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 2,10 m²
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenia, łazienka z WC
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Powstańców Warszawy 
7-9-11-13, działka nr 197 o pow. 1860 m², obręb Stare 
Miasto, KW GL1G/00032081/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 97 200,00 zł
WADIUM: 9800,00 zł

 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 15 usytuowanego w budynku przy  
ul. PSZCZYŃSKIEJ 1A 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 82,43 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 10,39 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z WC, komórka
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyńska 1-1A, działki 
nr 335 i 337 o łącznej pow. 613 m², obręb Politechnika, 
KW GL1G/00034001/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 286 000,00 zł
WADIUM: 28 600,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 15 usytuowanego w budynku przy  
ul. PONIATOWSKIEGO 1

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 94,20 m²

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO  
– 2 piwnice: 2,84 m² i 2,12 m²
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka 
z WC, pomieszczenie pomocnicze, 3 przedpokoje
KONDYGNACJA: IV piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dąbrowskiego 57-Po-
niatowskiego 1, działka nr 791 o pow. 1106 m², obręb 
Zatorze, KW GL1G/00032083/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 332 100,00 zł
WADIUM: 33 300,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 36 usytuowanego w budynku przy  
ul. RYBNICKIEJ 32B

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 35,49 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, spiżarka, przedpokój, 
łazienka z WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 520, 521 o łącz-
nej pow. 579 m², obręb Sikornik, KW GL1G/00070238/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 108 300,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł

17 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. 9.45  rozpocznie się I ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I 
usytuowanego w budynku przy ul. USZCZYKA 31 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 43,91 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pomieszczenia
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 773 o pow.  
647 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00011867/2
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 138 500,00 zł
WADIUM: 13 900,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 5 usytuowanego w budynku przy  
ul. TOSZECKIEJ 55 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 66,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 4,51 m²

SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, ko-
mórka, przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 662 o pow.  
839 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00040589/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 258 500,00 zł
WADIUM: 25 900,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 14 usytuowanego w budynku przy  
ul. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 50 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 17,60 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 
piwnica: 4,91 m2

SKŁAD LOKALU: kuchnia, pokój, z dostępem do WC znaj-
dującego się na klatce schodowej (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości) 
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 319 o pow.  
556 m², obręb Kolej, KW GL1G/00038255/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 63 600,00 zł

WADIUM: 6400,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nie-

ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 
usytuowanego w budynku przy ul. ORLICKIEGO 11

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 36,25 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 12 o pow.  
181 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00026330/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 157 200,00 zł
WADIUM: 15 800,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr IX usytuowanego w budynku przy  
ul. ZWYCIĘSTWA 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki

POWIERZCHNIA LOKALU: 119,46 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, 2 korytarze, łazienka z WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 956 i 957 o łącznej 
pow. 1446 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00029704/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 344 500,00 zł
WADIUM: 34 500,00 zł
----------------------------------------------------------------------------
 o godz. 13.30 rozpocznie się III ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 6 usytuowanego w budynku przy  
ul. ZWYCIĘSTWA 27 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 86,97 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, WC, pomieszczenie 
pomocnicze, przedpokój
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 122 i 123 o łącznej 
pow. 631 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032786/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 261 600,00 zł
WADIUM: 26 200,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmujących działki nr 539/3, 540, 541, obręb Szobiszowice,  

który rozpocznie się 14 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

Położenie i opis
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Cena 
wywoławcza Wadium

Przedmiotowy teren położony pomiędzy ul. św. Wojciecha a ul. Myśliwską, 
w odległości ok. 3 km od centrum miasta, przy wjeździe na drogę krajową  
nr 88. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i cmentarz. W dalszej 
odległości położone są tereny usługowe. Teren w większości niezagospoda-
rowany, porośnięty wysoką trawą, krzewami i drzewami. 
Wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki nr 539/3, obręb Szobiszowi-
ce, przebiega ciepłociąg naziemny. Kształt działek nieregularny, zbliżony do 
prostokąta. 
Działka nr 541, obręb Szobiszowice, w północnej części została zajęta przez 
wiatę przystankową oraz elementy pasa drogowego ul. Myśliwskiej w Gliwicach, 
tj. część chodnika i oznakowanie pionowe. W związku z powyższym, przed 
sprzedażą, działka nr 541, obręb Szobiszowice, zostanie obciążona nieodpłatną 
i nieograniczoną w czasie służebnością gruntową. 
Skomunikowanie ww. działek może odbywać się do drogi publicznej ul. św. 
Wojciecha zjazdem istniejącym oraz poprzez działki nr 544, 1896 do drogi 
publicznej ul. Myśliwskiej zjazdem istniejącym. Zgodnie z mapą zasadniczą 
przez działkę nr 541 przebiega kanalizacja deszczowa kd 600, w związku z czym 
przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie 
służebność przesyłu w celu zapewnienia swobodnego dostępu do przedmiotowej 
kanalizacji celem przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. 
Przez działki przebiega rów melioracyjny, w związku z czym nabywca działek 
nie może zakłócać stosunków wodnych, tj. nie może zasypać przedmiotowego 
rowu. Nabywca działek będzie mógł orurować przedmiotowy rów na własny 
koszt i we własnym zakresie po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń wodno-
prawnych tak, aby służył on odwodnieniu przedmiotowych działek, jak i działek 
przyległych. Przez teren przedmiotowych działek przebiegają sieci: gazowe, 
elektroenergetyczne, teletechniczne oraz naziemna sieć ciepłownicza, co może 
powodować utrudnienia w ich zagospodarowaniu. Na usuniecie zieleni wysokiej 
należy uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice (o ile jest zgodne z mpzp), 
a planowane wykorzystanie terenu nie może być sprzeczne z przepisami do-
tyczącymi ochrony środowiska, w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem 
wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą o ochronie przyrody.  
Obciążenia nieruchomości 
KW nr GL1G/00039750/1
● wpis obciążający działkę nr 539, obręb Szobiszowice (działka przed podziałem 
geodezyjnym), służebnością przesyłu, z uwagi na zlokalizowane urządzenia 
ciepłownicze, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00039749/1
● wpis obciążający działkę nr 540, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu, 
z uwagi na przebiegający gazociąg, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00046422/5
● wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu, 
w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz TP Invest Sp. z o.o.,
● wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice, służebnością przesyłu 
z uwagi na przebiegający gazociąg, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Działka 
nr 539/3, 

obręb Szobiszowice, 
poł. w Gliwicach, 

z KW nr 
GL1G/00039750/1.

Działka 
nr 540, 

obręb Szobiszowice, 
poł. na płd. od ul. 
Myśliwskiej w Gli-

wicach, 
z KW nr 

GL1G/00039749/1. 

Działka
nr 541,

obr. Szobiszowice, 
poł. przy ul. Myśliw-

skiej w Gliwicach, 
z KW nr 

GL1G/00046422/5.

Pow.: 4,1471 ha; 
użytek: 

RV – grunty orne 
(0,3516 ha), 

Bi – inne tereny 
zabudowane 
(3,7955 ha).

Pow.: 0,7934 ha; 
użytek: 

RV – grunty orne.

Pow.: 0,4234 ha;
użytek: 

RV – grunty orne.

Łącznie  
powierzchnia 

gruntu: 5,3639 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dziel-
nicę Żerniki Zachód II (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010  
z 15 lipca 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r. pod pozycją 2910) – teren położony w Gliwicach obejmujący:
▪ działkę nr 539/3, obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolami: 1 Un oraz 10 ZU,
▪ działkę nr 540, obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolami: 2 ZU/U oraz 10 ZU,
▪ działkę nr 541, obręb Szobiszowice, oznaczony jest symbolem: 2 ZU/U.
Dla wskazanych wyżej terenów plan ustala odpowiednio:
● 1 Un – tereny usług różnych – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
▪ zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
▪ dojazdy i parkingi,  
▪ sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Dla przedmiotowego terenu (na rysunku planu), jako jego ustalenie, określona została 
nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. św. Wojciecha.
● 10 ZU – tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ sieci infrastruktury technicznej,
▪ obiekty małej architektury,
▪ zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach funkcjonujących jako ogrody działkowe,
▪ dojścia i dojazdy.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu ustalenia planu dla tere-
nów 10 ZU:
▪ przewidują w obrębie stref bezpieczeństwa głównych sieci infrastruktury technicznej 
– utrzymanie zieleni niskiej,
▪ dopuszczają utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
● 2 ZU/U – tereny zieleni urządzonej z możliwością lokalizacji parkingów.
Przeznaczenie podstawowe:
▪ zieleń urządzona,
▪ parkingi.
Przeznaczenie uzupełniające:
▪ sieci infrastruktury technicznej,
▪ dojścia i dojazdy,
▪ obiekty małej architektury.
Ponadto na rysunku planu, jako elementy informacyjne, uwidocznione zostały:
▪ gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami 
bezpieczeństwa,
▪ gazociągi średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami bezpieczeństwa,
▪ strefa sanitarna cmentarza.
Przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu należy uwzględnić ograniczenia 
wynikające z przebiegu ww. sieci, strefy cmentarza i ustalonej linii zabudowy.

11 167 000,00 zł 
brutto 

(cena zawiera 
podatek VAT 
w wysokości 
23% zgodnie 

z ustawą  
z 11 marca  

2004 r.  
o podatku od 

towarów i usług 
– t.j. DzU  
z 2022 r.,  
poz. 931  

z późn. zm.).

Minimalne 
postąpienie: 
111 670,00 zł

1 116 700,00 zł

Wadium należy wnieść do 8 listopada 2022 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 14 grudnia 2022 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół  
ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu jest zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 25 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206, i zakończył się wynikiem negatywnym.

https://zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 292, OBRĘB CZECHOWICE ZACHÓD, STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

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

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha] Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy ul. Grzy-
bowej, w północnej części miasta Gliwice, w odległości 
ok. 10 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabu-
dowy, tereny zieleni oraz las. Działka ma nieregularny 
kształt i jest niezabudowana. Część północna działki 
zagospodarowana jest jako droga dojazdowa (nieurzą-
dzona) do sąsiedniej nieruchomości. Granice działki 
tworzą kształt zbliżony do trapezu, w części północnej 
działka ma kształt wąski i wydłużony. Skomunikowanie 
powinno się odbywać bezpośrednio do drogi publicznej 
ul. Grzybowej zjazdem istniejącym. Działka graniczy 
z rowem przydrożnym.
Przed sprzedażą nie wydzielano fragmentu przeznaczo-
nego w planie zagospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną, ponieważ nie przewiduje się poszerze-
nia ul. Grzybowej w najbliższych latach.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, jest obciążona 
służebnością przechodu i przejazdu od ul. Grzybowej na 
rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 293, obręb 
Czechowice Zachód, pasem o szerokości 5 m i długości 
25 m oraz służebnością przesyłu w zakresie sieci kana-
lizacji sanitarnej o szerokości 2,16 m i długości 32,31 m 
na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.

Działka nr 292,
obr. Czechowice 

Zachód,

KW nr 
GL1G/00014878/3

Pow. gruntu: 
0,2903 ha, 

użytek: 
RIVb – grunty 

orne 
0,2701 ha,

B – tereny 
mieszkaniowe 

0,0202 ha. 

Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, położona jest na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, uchwalony 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. ze zm. Zgodnie z ustaleniami ww. planu 
przedmiotowa działka w przeważającej części znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
● 1 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące. 
Dla terenów o symbolach od 1MN do 26MN ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, budynki gospodarcze, garaże, sieci infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zieleń towarzysząca i ogrody 
przydomowe, obiekty małej architektury. 
Pozostały niewielki fragment działki nr 292, obręb Czechowice Zachód, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
● 08 KDD – co oznacza: tereny dróg publicznych – dojazdowych. 
Ponadto zgodnie z § 27 „Na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę, przylegających do terenów tworzących 
system komunikacyjny obszaru planu, ustala się: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, licząc od linii rozgraniczających 
w odległości: (…) od terenów (…)  08 KDD (…) 5 m”.   
Dla całego obszaru ww. planu, wyznaczona została strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Zgodnie z ww. planem przez przeznaczenie podstawowe należy rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 50% 
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych działek 
budowlanych. Przez przeznaczenie uzupełniające natomiast należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
dopuszczone na działce budowlanej lub terenie jako uzupełnienie podstawowego, na warunkach określonych w planie. 
Jednocześnie zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu określonymi w ww. planie realizacja nowej 
zabudowy musi być zgodna z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym. Należy również zachować pozostałe 
ustalenia planu dotyczące m.in. warunków i zasad zagospodarowania terenów, zakazów oraz parametrów i wskaźników 
zabudowy. Zwraca się również uwagę na zakaz realizacji na ww. terenie zabudowy szeregowej oraz zakaz realizacji 
więcej niż trzech kondygnacji naziemnych.

713 200,00 zł
brutto

cena nieru-
chomości jest 

opodatkowana 
23% podatkiem 

VAT zgodnie 
z ustawą  

z 11 marca  
2004 r. o podat-
ku od towarów 
i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 

931 z późn. 
zm.).

Minimalne 
postąpienie: 

7140,00 zł

71 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 15 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. Wadium należy wnieść do 8 listopada 2022 r. Datą wniesienia wadium 
jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 15 grudnia 2022 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-12, 32 338-64-09. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.
eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto wyciąg jest zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności 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 Ligo-
ta Zabrska, zapisaną w księdze wieczystej  
nr GL1G/00037080/9. Przedmiotowy kompleks 
położony jest w Gliwicach przy ul. Dolnej i sta-
nowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 września 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 511 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 51 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 1097/8, obręb Żer-

niki, położoną na płn. od ul. Omańkowskiej 
w Gliwicach, o pow. 0,0961 ha, użytek RIVb – 
grunty orne, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00095477/3, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 września 2022 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 400 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 ze zm.).
Wadium: 40 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• obejmującej niezabudowaną działkę nr 50 

o pow. 0,1754 ha, obręb Ostropa Pola, zapi-
saną w księdze wieczystej GL1G/00033556/9. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 września 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 648 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 64 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności:
• kompleksu nieruchomości obejmujące-

go niezabudowane działki: nr 17 o pow. 
0,0263 ha, obręb Szobiszowice, nr 19 o pow. 
0,0094 ha, obręb Szobiszowice, zapisane 
w KW nr GL1G/00019250/0; nr 20 o pow. 
0,0230 ha, obręb Szobiszowice; nr 1819 o pow. 
0,0018 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00019251/7; o łącznej powierzchni 
0,0605 ha; położone przy ul. Darz Bór w Gli-
wicach; stanowiące własność Miasta Gliwice. 

Termin przetargu: 28 września 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 247 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 24 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności:
• kompleksu nieruchomości obejmujące-

go niezabudowane działki: nr 12 o pow. 
0,0288 ha, obręb Szobiszowice, nr 13 o pow. 
0,0037 ha, obręb Szobiszowice, zapisane 
w KW nr GL1G/00037350/3; nr 14 o pow. 
0,0300 ha, obręb Szobiszowice, zapisaną 
w KW nr GL1G/00049596/6;  nr 16 o pow. 
0,0037 ha, obręb Szobiszowice, zapisaną 
w KW nr GL1G/00019250/0 oraz 1817 o pow. 
0,0119 ha, obręb Szobiszowice, zapisaną w KW 
nr GL1G/00037352/7; położone w Gliwicach 
przy od ul. Darz Bór; o łącznej powierzchni 
0,0781 ha; stanowiące własność Miasta Gli-
wice. 

Termin przetargu: 29 września 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 730,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 32 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności:
• kompleksu nieruchomości obejmujące-

go niezabudowane działki: nr 26 o pow. 
0,0149 ha, obręb Szobiszowice, nr 27 o pow. 
0,0176 ha, obręb Szobiszowice, zapisane 
w KW nr GL1G/00032198/4; nr 33 o pow. 
0,0148 ha, obręb Szobiszowice, nr 32 o pow. 
0,0175 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00032199/1; położone w Gliwicach 
przy ul. Las Łabędzki, o łącznej powierzchni 
0,0648 ha, Bp – zurbanizowane tereny nieza-
budowane lub w trakcie zabudowy, stanowiące 
własność Miasta Gliwice. 

Termin przetargu: 29 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: 269 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 27 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności:
• kompleksu nieruchomości obejmujące-

go niezabudowane działki: nr 28 o pow. 
0,0177 ha, obręb Szobiszowice, nr 31 o pow. 
0,0177 ha, obręb Szobiszowice, zapisane 
w KW nr GL1G/00032993/7; nr 29 o pow. 
0,0178 ha, obręb Szobiszowice, nr 30 o pow. 

0,0178 ha, obręb Szobiszowice, zapisane 
w KW nr GL1G/00130427/6 oraz 1820 o pow. 
0,0107 ha, obręb Szobiszowice, zapisaną w KW 
nr GL1G/00019251/7; położone w Gliwicach na 
wschód od ul. Toszeckiej, o łącznej powierzchni 
0,0817 ha, stanowiące własność Miasta Gli-
wice.

Termin przetargu: 29 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: 339 690,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 34 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 1097/9, obręb Żer-

niki, położoną na płn. od ul. Omańkowskiej 
w Gliwicach, o pow. 0,0924 ha, użytek RIVb – 
grunty orne, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00095476/6, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 4 października 2022 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 404 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 ze zm.).
Wadium: 41 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 1097/12, obręb Żer-

niki, położoną na płn. od ul. Omańkowskiej 
w Gliwicach, o pow. 0,0964 ha, użytek RIVb – 
grunty orne, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr GL1G/00095470/4, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 11 października 2022 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 421 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 ze zm.).
Wadium: 43 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego części nieruchomości gruntowej 
obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 260/12 o pow. 

0,6286 ha, obręb Nowe Gliwice, zapisaną 
w księdze wieczystej nr GL1G/00104854/7. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w Gliwicach w rejonie ul. Okrężnej i stanowi 
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wie-
czystym 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 ustawą 
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 włas- 
ności nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 39, obręb Zatorze, 

o pow. gruntu 0,0510 ha, zabudowaną bu-
dynkami o numerach ewid. 84, 91 i 101, poł. 
przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr 
GL1G/00029435/4.

Termin przetargu: 18 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: 480 000,00 zł brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.
Wadium: 48 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2022 r. 
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności nieruchomości obejmującej:
• niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 

193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 
193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o łącznej 
powierzchni 0,6271 ha, KW GL1G/00018855/4, 
w rejonie ul. Lubelskiej, stanowiące własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 26 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: 1 871 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wy-
sokości 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: 187 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas- 
ności:
• kompleksu, obejmującego działkę nr 122/1, 

obręb Trynek, KWGL1G 00033680/7, zabudo-
waną budynkami położonymi przy ul. Pszczyń-
skiej 48 oraz działki nr 1133/1 i 1133/3, 
obręb Trynek, KW GL1G 00033986/2, stano-
wiącego własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 26 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: 711 599,00 zł
W tym: 618 444,84 (zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. 
DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz 93 154,16 (23% podatku 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 71 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu 
w zakładce oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o 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 nie-
przychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu 
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NIE PRZEGAP

https://ckvictoria.pl/
https://www.facebook.com/ckvictoriapl

