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AKTUALNOŚCI

Burze w mieście pod kontrolą

8 września nad Śląskiem przechodziły potężne nawałnice. Wyjątkowo pracowite popołudnie i wieczór mieli tego
dnia strażacy z Gliwic, którzy wyjeżdżali w teren ponad 30 razy. Monitoringiem zalanych i problematycznych miejsc
zajmowali się w tym czasie pracownicy Centrum Ratownictwa Gliwice, współdziałający ze strażą pożarną i gliwickimi
wodociągami w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice. Dzięki tej współpracy
sytuacja w mieście objęta była stałą, pełną kontrolą, obyło się też bez większych zniszczeń.

W czwartkowy wieczór, w kulminacyjnym momencie burz,
zastępy strażackie co kilka
minut wyjeżdżały do kolejnych
zgłoszeń dotyczących zalanych
piwnic, dróg oraz posesji, w tym

Elektrośmieci
będzie można
oddać:

w sobotę, 17 września
 godz. 10.00–12.00 –
WOJSKA POLSKIEGO,
ul. Ordona (parking
samochodowy)
 godz. 12.30–14.30 –
LIGOTA ZABRSKA,
ul. Pocztowa
(przy szkole)

segreguj.gliwice.eu
sprawdź terminy kolejnych
zbiórek elektrośmieci (dział
Harmonogram wywozu).

Ze względu na organizowany
8 września w Arenie Gliwice
ćwierćfinał Mistrzostw Świata
w Siatkówce Mężczyzn z udziałem polskich i amerykańskich
reprezentacji narodowych, wyjątkowo uciążliwa i stale monitorowana była sytuacja w obrębie

– wyjaśnia okoliczności zdarzeń
zastępca dyrektora CRG.

fot. CRG Gliwice

ostatnim przypadku m.in. przy
ulicach Staromiejskiej, Bielika czy
Ciupków. Po wcześniejszym odpompowaniu wody, zabezpieczono je workami z piaskiem. Interwencje dotyczyły także kolejnego
już w tym roku osunięcia hałdy
przy ul. Pszczyńskiej, należącej do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń,
bardzo wysokiego poziomu potoku Wójtowianka (przy kracie
obok Teatru Miejskiego) i potoku
Ostropka (przy kracie na ul. Słowackiego). W miejscach najniżej
położonych, takich jak wiadukty
i obniżenia terenu, woda tworzyła rozlewiska.

zalanej deszczem ul. Akademickiej oraz parku Chrobrego.
– Na terenie parku, w którym burza zalała część alejek, doszło do
wylania wody w rowach melioracyjnych. Zdarzenie było związane
z zamknięciem klap zwrotnych przy
wylocie do Kłodnicy ze względu

na jej wysoki stan. W punkcie
kulminacyjnym rzeka osiągnęła
poziom 2,5 metra (dokładniej rzecz
ujmując, 254 cm na wodowskazie
przy ul. Berbeckiego), przekraczając stan alarmowy o 34 cm.
Sytuacja była bardzo dynamiczna,
w ciągu czterech godzin poziom
Kłodnicy wzrósł aż o 176 cm

Jakie zmiany czekają maturzystów od 2023 roku? Jak właściwie przygotować się do egzaminu dojrzałości? Na co warto zwrócić uwagę podczas wyboru kierunku studiów? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań poznają uczestnicy XVI Salonu Maturzystów Perspektywy 2022 – targów edukacyjnych,
które po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 powracają w tradycyjnej formie.
Tegoroczna edycja Śląskiego Salonu Maturzystów pod hasłem „Tu
matura spotyka się ze studiami”
odbędzie się w poniedziałek i wtorek (19-20 września) w Centrum
Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Stanisława
Konarskiego 18B w Gliwicach.
Uroczyste otwarcie imprezy zaplanowano na godz. 9.00.
Dwudniowe wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do
uczniów najstarszych klas liceów
i techników, którzy w maju 2023
roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Jednak organizatorzy zachęcają do udziału także uczniów
młodszych klas, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców
edukacyjno-zawodowych.
Podczas targów przyszli maturzyści nie tylko uzyskają infor-

2023/2024 oraz uzyskają pomoc
w zakresie poradnictwa zawodowego. Na gości czekać będzie
także bezpłatny „Informator dla
Maturzystów 2023” – aktualny
przewodnik na drodze od matury
ku wymarzonym studiom.
Członkiem Komitetu Honorowego Śląskiego Salonu Maturzystów jest prezydent Gliwic,
Adam Neumann.

macje na temat zbliżającego się
egzaminu dojrzałości dotyczące
m.in. zmian w maturze, deklaracji maturalnych, terminów
i ważnych kwestii związanych
z egzaminami z przedmiotów
obowiązkowych, ale również
zapoznają się z ofertą uczelni

z Polski i zagranicy, w których
będą mogli kontynuować edukację.
W ramach części targowej wydarzenia uczestnicy poznają
szczegółowe wymogi rekrutacji
na studia w roku akademickim
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Podczas wielogodzinnej nawałnicy na bieżąco informowano
o aktualnej sytuacji wykonawców
realizujących usługi związane
z utrzymaniem rowów i potoków, i przekazywano zgłoszenia
firmom odpowiedzialnym za
interwencyjne czyszczenie ulic.
Dzięki temu skutki burz nie były
dla mieszkańców tak dotkliwe.
Warto także podkreślić, że część
wody mogącej poważniej podmyć ul. Nowy Świat i zagrozić
budynkom Teatru Miejskiego czy
Szpitala Wielospecjalistycznego
zatrzymał budowany obecnie,
suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka. Pokazuje to
ponownie, że już dziś staje się on
ważnym i niezbędnym elementem kompleksowego systemu
ochrony przeciwpowodziowej
miasta. 
(kik)

Śląski Salon Maturzystów
powraca w tradycyjnej formie

fot. Pexels

– Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło
w miniony czwartek 19 dużych
interwencji. Zgłoszenia dotyczyły rozlewisk na zalanych ulicach
w różnych częściach miasta,
m.in. Nowym Świecie, Pszczyńskiej i Akademickiej, Rybnickiej,
Toszeckiej czy Kosów. Dzwoniono także w sprawie niedrożnych
wpustów deszczowych oraz
nieczystości na kratach nad
potokiem Ostropka – relacjonuje Tomasz Koszela, zastępca
dyrektora Centrum Ratownictwa
Gliwice, którego pracownicy
sprawdzali 8 września w terenie
problematyczne i zalane miejsca
w mieście.

Organizatorami wydarzenia objętego honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Gliwice są
Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz Politechnika Śląska.
Szczegółowe informacje na temat
programu Śląskiego Salonu Maturzystów dostępne są na stronie:
https://salonmaturzystow.
pl/2022/. 
(ml)

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

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Polacy
wicemistrzami świata
w siatkówce!
Co to był za turniej! Sześć zwycięstw Biało-Czerwonych w siedmiu meczach, w tym dwie wygrane w tie-breaku z siatkarskimi potęgami, Stanami Zjednoczonymi i Brazylią. Fantastyczne 1/8 i ćwierćfinał w Arenie
Gliwice, rewelacyjny półfinał i pełen emocji finał w katowickim Spodku. 11 września Polacy wywalczyli
drugie w historii srebro mistrzostw świata, uznając wyższość Włochów (1:3), piewców siatkówki totalnej
– pallavola totale. I w Katowicach, i wcześniej w Gliwicach polskich Orłów niósł gromki doping kibiców
szczelnie wypełniających Spodek i Arenę.
najlepszym środkowym, a Fabio Balasio – najlepszym libero.
W drużynie marzeń znalazła
się również trójka polskich
siatkarzy: Mateusz Bieniek
(najlepszy środkowy), Kamil
Semeniuk (najlepszy przyjmujący) i Bartosz Kurek (najlepszy
atakujący). Z grona brązowych
medalistów wyróżniony został Joandry Leal. Pochodzący
z Kuby siatkarz dostał nagrodę
dla najlepszego przyjmującego.

Za nami niecały tydzień
pełen emocji, pracy i świętowania w Arenie Gliwice.
Liczby podczas gliwickich
meczów siatkarskich Mistrzostw Świata mówią
same za siebie!

Uwaga, uwaga!
Na tym nie koniec
siatkarskich emocji
w Gliwicach!

fot. P. Sumara / Polska Siatkówka

W czwartek 8 września, podczas
ćwierćfinału Polaków w Arenie
Gliwice, do boju zagrzewało
ich z trybun dokładnie 12 258
osób. Obiekt pobił tym samym
rekord frekwencyjny podczas
meczu reprezentacji Polski (bez
wskazywania dyscypliny). Warto
wiedzieć, że poprzedni rekord
należał do kadry koszykówki,
której mecz z Izraelem (eliminacje Mistrzostw Europy) oglądało
w Gliwicach 12 043 kibiców.

6 spotkań – 4 mecze 1/8
finału, 2 ćwierćfinały

cja podczas ćwierćfinałowego meczu Polaków z USA
8260 kibiców – frekwencja na meczu ćwierćfinałowym Argentyna – Brazylia
10 880 kibiców – frekwencja podczas meczu 1/8
finału (Polska – Tunezja)
6836 kibiców – frekwencja podczas meczu 1/8
finału USA – Turcja
1944 kibiców – frekwencja podczas meczu 1/8
finału Brazylia – Iran
1397 kibiców – frekwencja podczas meczu 1/8
finału Serbia – Argentyna

Końcowe rozstrzygnięcia zakończonych 11 września Mistrzostw
Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 są następujące.
Złote medale zdobyli Włosi po
wygranej 3:1 nad Polską (srebro). Brązowy medal przypadł
Brazylii, która pokonała 3:1
reprezentację Słowenii.
Nagrody indywidualne przypadły głównie przedstawicielom
finalistów. MVP – najbardziej
wartościowym graczem – został wybrany Simone Giannelli,
który został też wyróżniony
jako najlepszy rozgrywający.
Gianlukę Galassiego uznano

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2022 (1126), 15 września 2022

fot. M. Buksa / UM Gliwice

12 258 kibiców – frekwen-

Jesienią czeka nas jeszcze największe wydarzenie światowej
siatkówki w wydaniu żeńskim,
czyli FIVB Mistrzostwa Świata
w Piłce Siatkowej Kobiet 2022
w Polsce i Holandii. Zmagania najlepszych drużyn globu
potrwają od 23 września do
15 października. Gliwice są
jednym z trzech polskich miast
– gospodarzy turnieju, co więcej – wspólnie z holenderskim
Apeldoorn gościć będą uczestniczki dwóch spotkań ćwierćfinałowych (11 października)
i półfinału (12 października).
Sprzedaż biletów prowadzi portal eBilet.pl pod adresem www.
ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/womens-world-championship/.
(kik)
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fot. K. Krzemiński / GAPR

fot. G. Ożga / UM Gliwice

#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC

Blisko 88 hektarów, solidne zaplecze techniczne, utwardzony i oświetlony pas startowy o niemal
kilometrowej długości, droga kołowania, płyta postojowa i drogi dojazdowe, hangary, stacja paliw i Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. Lotnisko w Gliwicach rozbudowuje się w imponującym
tempie, umożliwiając obsługę lotów biznesowych i ruch cargo. To przyciąga kolejnych inwestorów
i wznosi lotnisko do poziomu jednego z najlepszych w tej skali w kraju. Branża lotnicza w Gliwicach
ma się coraz lepiej, a dopiero rozwija skrzydła!

– Gdy kilka lat temu podejmowaliśmy
decyzję o zainwestowaniu w modernizację pasa startowego i towarzyszącej
mu infrastruktury, naszym celem było
przede wszystkim stworzenie impulsu
do rozwoju branży i przemysłu lotniczego w Gliwicach. I to się udaje dzięki
owocnej współpracy z Politechniką Śląską oraz Górnośląskim Akceleratorem
Przedsiębiorczości Rynkowej, a także
dzięki kształceniu mechaników lotniczych
w gliwickim Technikum Samochodowym.
Razem konsekwentnie tworzymy kompleksową ofertę dla firm działających
w branży lotniczej, wytyczając Gliwicom
nowe drogi rozwoju – mówi prezydent
Gliwic Adam Neumann.

4

Po przeprowadzonej w 2020 r. modernizacji wartej 29 mln zł, gliwickie lotnisko
zyskało status publicznego niepodlegającego certyfikacji. To oznacza, że może służyć do całorocznych biznesowych lotów
dyspozycyjnych i szkolenia lotniczego, co
przyciąga do Gliwic kolejnych inwestorów
i podmioty związane z branżą lotniczą,
windując lotnisko do poziomu wizytówki
gospodarczego rozwoju miasta.

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Gliwickie lotnisko znajduje się blisko węzła autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy
Średnicowej, kompleksu firm IT „Nowe
Gliwice” i siedziby gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
a także firm świadczących specjalistyczne
usługi dla małych samolotów. To niepodważalne atuty, które sprzyjają branży
lotniczej w Gliwicach, obecnie jednego
z priorytetowych kierunków rozwoju dla
gliwickiego samorządu – prezydent Gliwic
Adam Neumann już w swoim programie
wyborczym zapowiadał działania ukierunkowane na intensyfikację przemysłu
lotniczego, który stwarza nowe możliwości gospodarczego rozwoju miasta.

Przyjemność latania
Jedną z firm, które jako miejsce swojej
działalności wybrały gliwickie lotnisko jest
Skydream. Zajmuje się sprowadzaniem
samolotów z zagranicy, ich sprzedażą
i serwisowaniem, świadczy też usługi
z zakresu szkoleń pilotów samolotów
ultralekkich. Firma przeniosła swoją
placówkę z Bielska-Białej i na terenie
zakupionym od GAPR (spółki, w której
Miasto Gliwice ma 83,56% udziałów)
8 września otworzyła w Gliwicach pierwszy w Polsce salon samolotowy.
– Na terenie Śląska gliwickie lotnisko
wyróżnia się kompleksowością i jest dla
nas najdogodniejszym miejscem do prowadzenia salonu samolotowego. Mamy
tu możliwość korzystania z asfaltowego
i oświetlonego pasa startowego o każdej
porze dnia i nocy, przez cały rok. Ważna

W otwarciu salonu Skydream wzięli udział m.in. Krzysztof Będkowski, prezes zarządu
Skydream i Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM
jest też infrastruktura, którą oferuje gliwickie lotnisko – mówi Krzysztof Będkowski, prezes zarządu Skydream. – Chcemy
stworzyć miejsce dla ludzi, którzy marzą,
by latać rekreacyjnie i po prostu czerpać
przyjemność z latania. Chcemy rozwijać
lotnictwo rekreacyjne w Polsce, szerzyć
wiedzę, integrować pilotów i pasjonatów
oraz aktywnie włączać się w tworzenie
przyjaznych regulacji. W planach mamy
też organizację seminariów poświęconych
tematyce lotniczej, również dla osób niezwiązanych z lotnictwem.

– Od lat, z rozmysłem, systematycznie
inwestujemy w rozwój gospodarczy miasta – od współpracy w zakresie rozwoju
specjalnej strefy ekonomicznej, przygotowania nowoczesnej infrastruktury dla
rozwoju małych i średnich firm technologicznych w Nowych Gliwicach, tworzenia
inkubatorów i parku technologicznego
oraz licznych działań wspierających rozwój start-upów i innych małych przedsiębiorców, aż po rozbudowę infrastruktury
lotniska, aby zwiększyć atrakcyjność biznesową Gliwic i tym samym poszerzyć
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#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC
Na terenie lotniska działa Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej

fot. M. Buksa / UM Gliwice

możliwości inwestycyjne w mieście. Stale
poszukujemy nowych możliwości rozwoju, stawiając na nowoczesność, wysoką
jakość i innowacyjne rozwiązania. Cieszę
się, że firma oferująca nowoczesne podejście biznesowe zdecydowała się ulokować
swój biznes na gliwickim lotnisku. To
potwierdza słuszność podejmowanych
przez nas działań. Korzyści z prowadzonej
przez SkyDream działalności będą miały
również pozytywny wpływ na rozwój Gliwic – mówi prezydent Adam Neumann.

W drodze do Gliwickiej Doliny Lotniczej

fot. G. Kogut / UM Gliwice

To nie koniec – GAPR przymierza się do
uruchomienia na gliwickim lotnisku wytwórni lekkich samolotów szkoleniowych
i dyspozycyjnych AT-5 i AT-6 polskiego
konstruktora Tomasza Antoniewskiego.
Ich produkcja powinna ruszyć za około
2 lata. Na ten cel zawiązano spółkę AT
Silesia z udziałem prywatnego kapitału

i pozyskano 13-milionowe
dofinansowanie z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Gliwicka
wytwórnia ma produkować ponad 80 samolotów rocznie. Na
te potrzeby powstanie
hala produkcyjna wraz
zapleczem i parkiem
maszynowym. W planach jest też wydłużenie pasa lotniska.

Warto wiedzieć, że na lotnisku, na terenie
dawnych warsztatów lotniczych, działa
także Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. W nowoczesnym budynku wystawienniczo-konferencyjno-szkoleniowym stworzono modelarnię
i zamontowano symulator lotów
oraz kopułki i-cinema 180 stopni
i 360 stopni, w których można
zobaczyć film o lotnictwie 4D.
W przebudowanym dużym
hangarze wyeksponowano
z kolei efektowne, zabytkowe
szybowce. Również na terenie lotniska swoją działalność
prowadzi Akademicki Ośrodek
Szkolenia Lotniczego Politechniki
Śląskiej. Politechnika była pierwszym inwestorem, który uruchomił na
gliwickim lotnisku ośrodek szkoleniowy,
ale zakres współpracy jest dużo szerszy.
Ponieważ lotnisko potrzebuje inżynierów konstruktorów, Politechnika Śląska
uruchomiła specjalności konstruktorskie
– pierwsi inżynierowie podejmą pracę na
lotnisku za około trzy lata.

on
uidr
osq
.M
fot

Gliwice konsekwentnie mierzą wysoko.
Z myślą o rozwoju branży lotniczej GAPR
udostępnił na lotnisku też inne tereny
inwestycyjne. Działki sprzedano już ośmiu
inwestorom. Obecnie na 15 hektarach
terenów inwestycyjnych trwa wydzielanie 68 kolejnych działek o powierzchni
średnio 1000 m2 każda.

– Jest to konieczne, ponieważ powstają
hangary dla ludzi, którzy posiadają samoloty, ale chcemy też zbudować w Gliwicach
branżę lotniczą z prawdziwego zdarzenia,
stworzyć Gliwicką Dolinę Lotniczą. Jestem
przekonany, ze jesteśmy na najlepszej drodze do tego celu – gliwickie lotnisko już jest
najlepiej wyposażonym i najpiękniejszym
tego typu obiektem w kraju. Szybko się
rozwijamy i zaczynamy uzupełniać działanie
portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach,
przejmując w ramach współpracy część
ruchu małych samolotów biznesowych –
mówi Bogdan Traczyk, prezes zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości
Rynkowej będącego właścicielem połowy
gliwickiego lotniska i zarządcą całości.

Lotnisko w Gliwicach jest również miejscem, gdzie systematycznie odbywają się
atrakcyjne wydarzenia lotnicze integrujące gliwiczan i wszystkich zainteresowanych tematyką lotniczą.
Więcej informacji na temat gliwickiego
lotniska można znaleźć na stronie internetowej gapr.pl/tereny-gapr/lotnisko-gliwice.
(mf)

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej wzbogacił się pod
koniec sierpnia o nowy dwusilnikowy
samolot Tecnam. Zaprojektowana we
Włoszech, warta ponad 3 mln zł maszyna będzie wykorzystywana w szkoleniu
studentów nawigacji powietrznej oraz
mechaniki i eksploatacji lotniczej PŚ.

Politechnika Śląska posiada już 4 samoloty
szkoleniowe. Zakup dwusilnikowego Tecnama P2006T sfinansowała w całości ze
środków własnych.
– Nasz nowy statek powietrzny będzie przeznaczony do zaawansowanego szkolenia
młodych pilotów. Jest on wyposażony w pełną awionikę do lotów, również w trudnych
warunkach. Dotąd te szkolenia musieliśmy
zlecać na zewnątrz, teraz jesteśmy w stanie
wykonywać je sami, na uczelni – podkreśla
prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prorektor
PŚ ds. ogólnych.

Dlaczego to tak ważne? – W trakcie szkolenia lotniczego konieczne jest posiadanie uprawnień na samoloty wielosilnikowe i ta maszyna będzie służyła do takich
właśnie szkoleń. Również jej wyposażenie będzie pozwalało na wykonywanie
lotów według wskazań przyrządów, co
jest bezpośrednim przygotowaniem do
pracy w liniach lotniczych – mówi Katarzyna Brzeska, absolwentka nawigacji
powietrznej na PŚ, która w przyszłości
chce zostać pilotem w liniach lotniczych
na trasach transatlantyckich.
Politechnika Śląska jest jedną z pięciu
uczelni w kraju kształcących w specjalnościach nawigacja powietrzna oraz
mechanika i eksploatacja lotnicza.

– Szkolimy pilotów do poziomu licencji
liniowej ATPL, natomiast mechaników
do poziomu licencji B1.1 – samoloty
turbinowe. Zarówno jedna, jak i druga
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fot. Politechnika Śląska

Politechnika Śląska z nowym samolotem szkoleniowym

licencja są dzisiaj bardzo poszukiwane
na rynku pracy. Potrzebni są zarówno
zawodowi piloci liniowi, jak i mechanicy
lotniczy – przypomina dr hab. inż. Jaro-

sław Kozuba, prof. PŚ, dyrektor Centrum
Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego
Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej. 
(kik/PŚ)
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SPORT

Dramatyczne derby w Zabrzu

Idealny początek spotkania
zanotował Piast, który już po
pięciu minutach prowadził
w derbach z Górnikiem. Znów
dały o sobie znać stałe fragmenty gry i skuteczność. Najpierw
aktywność w walce o piłkę
Ariela Mosóra, a później świetne
uderzenie Kamila Wilczka dały
Piastowi dwubramkową przewagę. Korzyścią dla widowiska
była szybka odpowiedź Górnika.
Akcję z lewej strony pociągnął
Erik Janża, który zdecydował
się dośrodkować piłkę w pole

karne, lecz nikt jej nie dotknął,
a ta bezkarnie wpadła do siatki.
Gospodarze przeważali w posiadaniu piłki i stwarzanych sobie
sytuacjach, a Piast dzielnie się
bronił. Kiedy wszyscy szykowali
się na przerwę, zabrzanie strzelili
gola wyrównującego. Wszystko
po podyktowanej jedenastce
przez Bartosza Frankowskiego,
którą na bramkę zamienił Piotr
Krawczyk.
Druga połowa, podobnie jak
pierwsza, zaczęła się znakomicie

dla przyjezdnych, bo od bramki
Damiana Kądziora. Podopieczni
Waldemara Fornalika wyciągnęli
wnioski z pierwszej części i nie
pozwolili Górnikowi na tak wiele.
Dyscyplina w obronie i więcej
inicjatywy w konstruowaniu
własnych akcji pozwoliły trzymać zabrzan z dala od szesnastki
słowackiego golkipera. Wszyscy
na boisku, na trybunach i przed
telewizorami doskonale zdawali
sobie sprawę z rangi tego spotkania. Walka o prym w regionie
od dawna rozbudza emocje ki-

fot. piast-gliwice.eu

Wielkie emocje godne derbów Śląska. Piast prowadził z Górnikiem 3:2
aż do 99. minuty, kiedy to Górnicy w ostatniej akcji meczu „wcisnęli”
piłkę do siatki Františka Placha. W sobotni wieczór było wszystko.
Stałe fragmenty, rzut karny, czerwona kartka i huśtawki nastrojów.
To były wielkie derby.

biców, a Piast w ostatnich latach
mocniej zaznaczył swoją pozycję.
Górnicy w końcowych minutach
posyłali więcej dośrodkowań, ale
brakowało dokładności. Wszystko przewróciło się już w doliczonym czasie gry, kiedy rzutem na
taśmę zabrzanie wyrwali punkt.
Piast prowadził do 99. minuty,

a w końcówce wyskoczyła nagle czerwona kartka dla Ariela
Mosóra i gol na pożegnanie.
O emocjach tych derbów będzie
się mówiło jeszcze długo po końcowym gwizdku.
Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Piłka nożna, judo, pływanie, a może szermierka?
Początek roku szkolnego to świetna okazja do wybrania zajęć pozalekcyjnych. Jeśli Twoje dziecko ma
mnóstwo energii i chętnie ćwiczy na lekcjach wychowania fizycznego – koniecznie zabierz je na „Dzień
sportu z Piastem Gliwice” przy Stadionie Miejskim!
Poznaj ofertę lokalnych klubów sportowych i wspólnie wybierzcie zajęcia, które pomogą rozwijać jego
nową pasję!
„Dzień sportu” odbędzie się
w piątek, 16 września, od godz.
16.30 obok Stadionu Miejskiego
im. Piotra Wieczorka przy
ul. Okrzei 20 w Gliwicach.
W ramach wydarzenia rodzice
wraz z dziećmi będą mieli okazję
poznać ofertę lokalnych klubów
i stowarzyszeń sportowych,
których stoiska staną w strefie
kibica.
Oprócz garści informacji nie zabraknie też ruchu i dobrej zabawy.
Najmłodsi będą mogli spróbować
swoich sił w judo, piłce nożnej,
szachach czy szermierce.

Swoją ofertę zaprezentują:

 Akademia Szachowa Gliwice;
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 Sekcja judo Akademickiego
Związku Sportowego Politechniki Śląskiej;
 Klub Pływacki „Sikret” Gliwice;
 Szermierczy Klub Sportowy
„Muszkieter” Gliwice;
 Sekcja szermiercza Piasta
Gliwice;
 Akademia piłkarska „TEAM”;
 Dziecięcy Klub Sportowy
„Orlęta” Gliwice (tenis);
 Integracyjne Towarzystwo
Sportowe „Glivenia” (piłka
nożna, tenis, narciarstwo,
kajakarstwo, kolarstwo);
 Uczniowski Klub Sportowy
KATA GURUMA (judo).
Organizatorem imprezy jest Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.

(ml)

Gliwice polską stolicą
kobiecego boksu

fot. A. Oksztul

fot. Freepik

Dzień sportu

245 zawodniczek z 21 krajów zawalczyło w Gliwicach w ramach XVII Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie. W ringu wystąpiły m.in.
medalistki igrzysk olimpijskich i świata – zarówno z Polski, jak i odległych
krajów, takich jak Tajlandia, Chile, Kazachstan czy Turcja.
Wyjątkowa bokserska impreza odbyła się w dniach 5–10
września w hali sportowej przy
ul. Jasnej 31 w Gliwicach.
W turnieju juniorek złote medale
zdobyły: Oliwia Formela (kat. 52
kg), Julianna Rutkowska (kat. 63
kg) oraz Oliwia Czerwińska (kat.
70 kg).
Pośród seniorek najlepsze okazały
się: wicemistrzyni świata Alua
Balkibekowa z Kazachstanu (kat.
48 kg), mistrzyni świata Nazym
Kyzaibay z Kazachstanu (kat. 50
kg), Nella Freiherrova z Czech
(kat. 52 kg), wicemistrzyni świata Jutamatas Jitpong z Tajlandii
(kat. 54 kg), brązowa medalistka
mistrzostw świata U18 Karina Ibrahimova z Kazachstanu
(kat. 57 kg), Lenka Bernardova
z Czech (kat. 60 kg), Natalia

Shadrina z Serbii (kat. 63 kg),
mistrzyni olimpijska świata Busenaz Sürmeneli z Turcji (kat. 66 kg),
Bison Manikon z Tajlandii (kat. 70
kg), Love Holgersson ze Szwecji
(kat. 75 kg) oraz mistrzyni Europu
U 21 Martyna Jancelewicz z Polski
(kat. 81 kg), która pokonała aktualną mistrzynię świata, Gabrielę
Stonkute z Kazachstanu.
O znaczeniu mistrzostw mówił
prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
– Turniej ma w nazwie Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska Kobiet w Boksie, ale tak
naprawdę, biorąc pod uwagę
liczbę startujących zawodniczek,
ich poziom oraz to, z ilu państw
przyjeżdżają, można go określić
mianem małych mistrzostw świata – mówił Nowaczek. Zadowole-

nia z rosnącego zainteresowania
mistrzostwami nie krył także wiceprezes i współzałożyciel GUKS
Carbo Henryk Wilk.
– Bardzo nas cieszy, że turniej się
rozrasta. To duża promocja naszego klubu oraz Gliwic na całym
świecie. Większość reprezentacji
przebywała w naszym mieście
przez cały tydzień. Mieli więc
okazję zwiedzić i poznać nasze
miasto. Za rok zrobimy to jeszcze
lepiej! – dodał Henryk Wilk.
Tegoroczna edycja Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet
w Boksie została objęta patronatem Prezydenta Gliwic. Turniej
dofinansowano z budżetu Miasta
Gliwice oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


(Piast Gliwice / PZB/ ml)
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ŚRODOWISKO

Trzeba zadbać o rzeki

W związku z ekokatastrofą na Odrze odpowiedzialne za stan wód instytucje państwowe zintensyfikowały swoje działania. Tak dzieje się m.in. w górnym dorzeczu Odry – w Gliwicach i powiecie gliwickim,
przez które przepływa rzeka Kłodnica i Kanał Gliwicki. Zdaniem prezydenta Gliwic, dokładny monitoring
wód i częstsze kontrole jakości wody powinny odbywać się już wcześniej, zwłaszcza, że wielokrotnie
prosił o takie działania.

Do Gliwic Kłodnicą
spływają wody z kilku
gmin konurbacji górnośląskiej – zlewnia rzeki
obejmuje m.in.
Katowice, Rudę Śląską,
Bytom i Zabrze.
Kłodnica, która znajduje się w dorzeczu
Odry, ma w Gliwicach swój dolny bieg.
Do miasta spływają wody z różnych gmin,
ze sporej części mocno zurbanizowanej
i uprzemysłowionej konurbacji górnośląskiej, w tym z odwadnianych kopalń
i wielu innych zakładów czy firm. O konieczności zadbania o czystość rzeki mówi
się od lat, ale brakuje zdecydowanych
działań i efektów oczekiwanych przez
gliwiczan i gliwicki samorząd.
Nadzieje na zmiany przyniosła znowelizowana w 2017 roku przez rząd
ustawa Prawo Wodne i powołanie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. To ono odpowiada
obecnie za śródlądowe wody płynące
stanowiące majątek Skarbu Państwa,
m.in. rzekę Kłodnicę i zasilany przez
nią Kanał Gliwicki. Wody Polskie mają
bardzo konkretne obowiązki, a jedne
z kluczowych to dbałość o czystość wód
znajdujących się w zarządzie państwowego gospodarstwa i związane z nimi
zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
Równocześnie mają prawo do pobierania opłat.
– Opłaty, które płacimy za odprowadzanie wód opadowych drastycznie wzrosły
w Gliwicach w porównaniu z 2017 rokiem, mniej więcej 30-krotnie i zbliżają
się już do 4 mln zł rocznie. Za te pieniądze
mamy prawo oczekiwać dobrej, systemowej pracy. Tymczasem mobilizacja
państwowych służb nastąpiła dopiero
w sytuacji kryzysowej, mocno nagłośnionej medialnie, w obliczu katastrofy
ekologicznej. Teraz są częste kontrole,
stały monitoring wód, szybsze reakcje
na niektóre zdarzenia. Systematyczna,
codzienna, rutynowa praca powinna być
jednak wykonywana od lat – podkreśla
Adam Neumann, prezydent Gliwic.

fot. R. Neumann / UM Gliwice

Rzeka Kłodnica przepływa przez centrum Gliwic i to niezaprzeczalny walor
miejskiego pejzażu. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, jej otoczenie
zmienia się i powinno systematycznie
zyskiwać na atrakcyjności tak, aby
w przyszłości z przyjemnością można
było spacerować wzdłuż Kłodnicy. Gliwiczanie chcieliby też czystszej wody
w rzece. I tu jest poważny szkopuł. O ile
na zagospodarowanie terenów miasto
ma realny wpływ, to nie ma możliwości,
aby kompleksowo rozwiązać problem
zanieczyszczania wód.

Miasto zainwestowało
już miliony złotych w gospodarowanie wodami,
za które odpowiada
gliwicki samorząd,
oczyszczanie ścieków
komunalnych i ochronę
przeciwpowodziową.
Gliwice ze swojej strony starają się jak
najlepiej dbać o środowisko i dużo inwestują. Skutecznie zabiegają przy tym
o zewnętrzne dofinansowanie. Porządkują gospodarkę ściekową – miasto jest
w 99% skanalizowane, a ścieki trafiają
do nowoczesnej centralnej oczyszczalni, z której do rzeki wprowadzane są po
spełnieniu najbardziej restrykcyjnych
norm dotyczących substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
Z tego tytułu przez Wody Polskie pobierane są opłaty za usługi wodne (w minionym roku prawie 700 tys. zł).
Gliwice rozbudowują i modernizują
kanalizację deszczową, a dla poprawy
jakości wód w rzece i jej dopływach,
począwszy od potoków, a skończywszy
na rowach, budowane są systematycznie
urządzenia podczyszczające. Krok po kroku realizują ambitny plan ochrony miasta
przed powodziami. Projektują i tworzą
mniejsze i większe zbiorniki retencyjne
w różnych częściach miasta – przykładowo w Żernikach (na dopływie do potoku
Żernickiego), przy ul. Bojkowskiej i Toruńskiej (na dopływach do Kłodnicy), na
potoku Wójtowianka.
Choć współpraca Wód Polskich z samorządem terytorialnym jest teoretycznie
rzeczą oczywistą i wpisaną w ustawę,
w praktyce różnie z tym bywa. Dotąd
propozycje miasta dotyczące realizacji

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2022 (1126), 15 września 2022

wspólnych zadań z Wodami Polskimi,
np. w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej, nie były przez państwowe
gospodarstwo podejmowane. Miasto
przygotowywało porozumienia, m.in.
dotyczące szacowanej na dziesiątki milionów złotych budowy zbiornika retencyjnego na Kłodnicy (przy ul. Królewskiej
Tamy), prowadziło z Wodami Polskimi
rozmowy, które wyrażały początkowo
zainteresowanie. Do konkretnych ustaleń
i finału jednak nie dochodziło – kończyło
się na wstępnych deklaracjach.

Prezydent Gliwic postuluje, aby w przyszłości
wszyscy odpowiedzialni
za jakość wód z większym zaangażowaniem
dbali o ich czystość.
Władze Gliwic wielokrotnie występowały
również do Wód Polskich, dopominając
się o właściwe monitorowanie jakości
wody oraz weryfikację wszystkich zrzutów
do rzeki, które odbywają się na całym
przebiegu Kłodnicy, w szczególności
tych przemysłowych. Prezydent prosił
o szersze i częstsze kontrole oraz podjęcie stosownych działań w tej ważnej
dla regionu sprawie. Takie pisma wysłał
np. w grudniu ubiegłego roku, niedługo
przed znalezieniem śniętych ryb w Kanale
Gliwickim. – Sygnalizowałem problemy,
ale działania nie nabierały tempa. W kontekście tego, co nastąpiło potem, a generalnie w sprawie zwracania uwagi na
konieczność zwiększenia dbałości o wody,
mógłbym mieć satysfakcję, ale gorzką –
mówi Adam Neumann.
Prezydent Gliwic jasno formułuje swoje
oczekiwania. – Zarządca każdej zdefiniowanej drogi powinien wiedzieć, co się
na tej drodze dzieje. Tak jest przykłado-

wo z torami kolejowymi i z tym nikt nie
dyskutuje. Kolejarze zarządzają szlakiem
kolejowym, sprawdzają torowiska, reagują od razu, gdy się coś zepsuje, nie
robi tego prezydent miasta. Tak samo powinno być na drodze wodnej. Chciałbym,
żeby obecne zintensyfikowanie działań
instytucji i służb państwowych w zakresie
ochrony wód wyznaczyło nowe standardy
– postuluje.

Sytuacja kryzysowa
na Odrze pokazała,
że współpraca różnych
służb i instytucji
może przebiegać
zdecydowanie
sprawniej i być
skuteczniejsza.
Okazuje się, że na etapie kryzysowym
współpraca miasta z instytucjami i służbami państwowymi układa się zdecydowanie lepiej. Ich przedstawiciele uczestniczą
m.in. we wspólnych dla Gliwic i powiatu
gliwickiego spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, co pozwala na
pozyskiwanie bieżących informacji i wyjaśnień związanych ze stanem wód oraz
prowadzonymi działaniami.
– Naszym wspólnym celem jest uzyskanie
akceptowalnej społecznie i jak najlepszej
jakości wód rzeki i jej dopływów. Ja ze
swojej strony niezmiennie deklaruję wolę
współpracy i mam nadzieję na współdziałanie także z drugiej strony. Liczę na
większe zaangażowanie wszystkich odpowiedzialnych za stan wód płynących w tak
ważne dla naszej społeczności kwestie
ekologiczne i ochronne. To już najwyższy
czas, jeśli chcemy ratować nasze rzeki
dla przyszłych pokoleń – podsumowuje
prezydent Gliwic.
(al)
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ
STARE KOTŁY WĘGLOWE?
do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007
					
a 2012 rokiem.
do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku
					
i zostały włączone do eksploatacji przed
						
1 września 2017 r.
Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-

dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
8

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.
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EKOLOGIA
DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego
źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.;
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych
źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego,
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.
„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Od 15 lipca można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach
tzw. prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO
i NAJWYŻSZEGO – można uzyskać dofinansowanie do 47 tys. zł (poziom podwyższony) lub do 79 tys. zł (poziom
najwyższy). Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę
z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.
SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz.
14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚi
WFOŚ i GW
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

Od max. 6 tys. zł
dla kotłów gazowych
do max. 10 tys. zł
dla pomp ciepła

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

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

Noc w teatrze

fot. J. Astaszow / GTM

Koncert zespołu Vołosi i nowa wystawa fotograficzna w Czytelni Sztuki to nasze czarne,
weekendowe konie kulturalne. Na co jeszcze
warto postawić w nadchodzących dniach?
piątek 16 września

 O godz. 17.00 w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów



sobota 17 września

 Od godz. 9.55 do 18.00 w Ostropie będą odbywały się wykłady


i spacery w ramach XX Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wstęp wolny, zapisy pod nr. tel. 783-560-006.
Mini Nutki, czyli warsztaty umuzykalniające dla dzieci rozpoczną
się o godz. 10.00 w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5).

 O godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) roz-

pocznie się finał XVII Miejskiego Konkursu Czytelniczego
Książki Mówionej.

 W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

zostanie otwarta wystawa wycinanek „Jeszcze jedna opo-

wieść. Świat tradycyjnej wycinanki żydowskiej z nowej
perspektywy” Agaty Szepe. O godz. 12.00 autorka popro-







wadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych. Zapisy: dompamieci@
muzeum.gliwice.pl.
Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Perkoza 12) zaprasza
na godz. 12.00, gdy rozpoczną się warsztaty plastyczne.
Będziemy obszywać kolorowymi nitkami różne kształty wycięte
z kartonu. Zapisy: 32/232-13-33.
O godz. 16.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57) rozpocznie się spektakl „Przygody Tomka Sawyera” Marka
Twaina w reżyserii Krzysztofa Materny. Wydarzenie odbędzie się w ramach 12. Nocy Teatrów Metropolii GZM.
„Blisko” Lucasa Dhonta (godz. 18.00) i „Silent Twins”
Agnieszki Smoczyńskiej (godz. 20.00) to dwie filmowe propozycje kina Amok w ramach Konfrontacji filmowych 2022.
O godz. 19.00 w Teatrze Miejskim zostanie wystawiony spektakl
„Całe życie” Joanny Oparek. Przedstawienie będzie elementem 12 Nocy Teatrów Metropolii GZM.
„Ceratitis Capitata” to tytuł koncertu Pawła Szamburskiego, który o godz. 19.00 rozpocznie się w kościele Marcina
Lutra (ul. Strzelców Bytomskich 9). Artysta wystąpi w ramach
True Tone Festivalu.

niedziela 18 września

 Między godz. 8.55 a 17.00 w Ostropie będą odbywały się wy



kłady i spacery w ramach XX Gliwickich Dni Dziedzictwa
Kulturowego. Wstęp wolny, zapisy pod nr. tel. 783-560-006.
Od godz. 11.00 do 12.30 w Czekoladziarni (ul. Krupnicza 12)
odbędzie się spotkanie coachingowe „Kumkowisko, czyli
dziecięce spotkania z uważnością”.
Ostatni dzień Konfrontacji filmowych 2022 w kinie Amok rozpocznie się o godz. 18.00 projekcją filmu „Nitram” Justina
Kurzela. O godz. 20.00 rozpocznie się seans „Bohatera” Ashghara Farhadiego.
O godz. 19.00 w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18) rozpocznie się koncert „Na pożegnanie lata” w wykonaniu zespołu
Vołosi i Gliwickiej Orkiestry Kameralnej. Wstęp wolny.

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na
naszą stronę poprzez formularz.
10

Tej nocy nie można przespać! 17 września odbędzie się 12. Noc Teatrów
GZM. Teatr Miejski w Gliwicach przygotował z tej okazji specjalny program,
a w nim spektakle, warsztaty i wieczór z poezją.
Program zainteresuje nie tylko
dorosłych miłośników teatru,
ale również tych najmłodszych.
Na scenie o godz. 16.00 zostaną
wystawione „Przygody Tomka
Sawyera” w reżyserii Krzysztofa
Materny – pełna wartkiej akcji i rewelacyjnej choreografii
opowieść o dwójce przyjaciół,
dla których dzieciństwo nigdy
się nie kończy. Z kolei o 19.00
na widzów czeka spektakl „Całe
życie” w reż. Joanny Oparek –
krwisty współczesny dramat

z elementami komizmu i doskonale zarysowanymi postaciami.
Oprócz spektakli przygotowano
również wydarzenia specjalne –
o 18.00 rozpoczną się warsztaty
taneczne i wokalne nawiązujące
do „Przygód Tomka Sawyera”,
a o 21.15 wieczór z poezją
Joanny Oparek.
Wstęp na warsztaty i wieczór
poetycki jest wolny. Bezpłatne
wejściówki na zajęcia można
odebrać w kasie kina Amok.

Organizatorem Nocy Teatrów
GZM jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W 13 teatrach będzie można obejrzeć
aż 22 spektakle, a także wziąć
udział w ponad 50. atrakcjach
specjalnych – warsztatach,
grach, spotkaniach z twórcami, koncertach, zwiedzaniu
teatralnych kulis i wielu,
wielu innych. Cały program
dostępny jest na stronie www.
nocteatrowmetropolii.pl.

(ap)

Idzie nowa fala jazzu
Trwa True Tone Festival. W drugi weekend imprezy osłuchamy się z nowymi
dźwiękami sceny jazzowej. Po pierwszych koncertach festiwalu apetyt na
dobrą muzykę się zaostrzył!
Podczas pierwszego weekendu
True Tone Festivalu w ruinach
teatru Victoria zagrali: Mitch &
Mitch, Marcin Masecki i Marek
„Latarnik” Pędziwiatr. W planach
na kolejny weekend jest koncert
EABS na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5). Występ rozpocznie się
w piątek 16 września o godz.
20.00. Zespół wywodzący się
ze środowiska hip-hopowego
prezentuje bardzo ciekawą fuzję nowoczesnego jazzu z innymi
gatunkami.
W sobotę 17 września o godz.
19.00 w kościele Marcina Lutra
(ul. Strzelców Bytomskich 9) zagra Paweł Szamburski. Kompozytor, klarnecista i improwizator
zaprezentuje program „Ceratitis

fot. M. Buksa / CKV



8a) rozpocznie się wernisaż wystawy fotograficznej „Przestrzenie pomiędzy” Bogdana Dziworskiego. Wstęp wolny.
EABS o godz. 20.00 wystąpi na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5).
Będzie to kolejny koncert w ramach True Tone Festivalu.
W kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) o godz. 20.00 rozpocznie
się projekcja „Nostalgii” Mario Martone. Seans odbędzie
się w ramach Konfrontacji filmowych 2022.

Mitch & Mitch

Capitata”. W utworach ze
swojej pierwszej solowej płyty artysta czerpie z ekspresji
chórów prawosławnych, muzyki sufickiej i żydowskiej,
podejmując wątki liturgiczne

wielkich religii basenu Morza
Śródziemnego. Organizatorem
True Tone Festivalu jest Centrum Kultury Victoria. Informacje o biletach są dostępne
na stronie ckvictoria.pl. (mm)

Biografie (nie)oczywiste
W ramach tegorocznej, piątej
już edycji „Haczyka – Gliwickich
Spotkań Literackich” przyjrzymy się biografii jako gatunkowi
literackiemu. Od 20 września
Miejska Biblioteka Publiczna
zaprasza na ciekawe spotkania
autorskie.

Gośćmi festiwalu we wrześniu
będą: Anna Bikont, jedna z czołowych polskich reportażystek;
Ludwika Włodek oraz Łukasz
Dębski. W ramach imprezy
zaplanowano także warsztaty
animacji poklatkowej oraz wystawę fotograficzną Jeremiego

Astaszowa. Szczegółowy program jest dostępny na stronie
biblioteka.gliwice.pl.
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KULTURA

#CzytanieRządzi

Masz pomysł na kulturę? Działaj! Do 28 września
trwa nabór wniosków w drugiej edycji programu
Start-up Kulturalny.

Wsparcie oferowane dla
Start-upów Kulturalnych jest
zróżnicowane i dopasowane do
konkretnych projektów: chodzi
zarówno o środki finansowe,
jak i wsparcie merytoryczne,
a także udostępnienie sali
koncertowej czy wypożyczenie sprzętu, np. nagłośnienia.
Regulamin konkursu był konsultowany za pośrednictwem
platformy partycypacyjnej
DecydujMY Razem. W pierwszej edycji przyznano cztery

dofinansowania, teraz czas na
kolejne inicjatywy.
– Efekty pierwszego, pilotażowego programu Start-up Kulturalny
już są widoczne. Za nami – połączona z koncertem – premiera
teledysku grupy Velveteve w gliwickiej Cechowni. Lada moment
inicjatywa społeczna SUBU See
U Be U zaprosi nas do tańca
w ramach projektu „Kultura
zbliża – Salsa Central”. Start-up
Kulturalny ma promować kulturę, ułatwiać twórcom działanie.
Liczymy, że dzięki pomysłom
zgłoszonym do kolejnych edycji,
świetne inicjatywy trafią też do
dzielnic Gliwic – mówi Paweł
Ciepliński, dyrektor Centrum
Kultury Victoria.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne na
stronie ckvictoria.pl.
(mm)

Velveteve

fot. R. Rąpała / Fb Cechownia

Centrum Kultury Victoria czeka
na propozycje ciekawych działań
kulturalnych w naszym mieście.
W programie szczególnie punktowane będą: oryginalność,
nowatorskie podejście i wykorzystanie nowych miejsc. Niech
gliwicka mapa kultury i kalendarz
wydarzeń się poszerzają – zaskoczcie gliwiczan!

Gliwice czytają! – w gronie czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej jest
ok. 40 tys. mieszkańców. To prawie 1/4 populacji naszego miasta! Dlatego nie
mogło nas zabraknąć w pierwszej kampanii samorządowców na rzecz czytelnictwa
#CzytanieRządzi, której organizatorem jest Fundacja Powszechnego Czytania.
Do akcji włączył się prezydent Gliwic Adam Neumann. W krótkim
filmie opowiedział o tym, czy woli
zaopatrywać się w lektury w bibliotece, czy księgarni oraz czy chętnie
pożycza innym swoje książki i co
myśli o zakładkach. Prezydent
Neumann podkreślił, że warto
czytać, bo dzięki czytaniu jesteśmy
szczęśliwsi (film jest dostępny m.in.
na FB Miasta Gliwice).
Ambasadorów gliwickiej odsłony
akcji będzie więcej. Będą to osoby
ze świata biznesu, sportu, kultury
i wielu innych dziedzin naszego
życia, znane mieszkańcom. Organizatorzy podkreślają, że chcą
w ten sposób pokazać, że czytanie
to cudowna zabawa, która może
towarzyszyć każdemu. Lecz filmy
to nie wszystko. Gliwice podjęły
wyzwanie i w ramach kampanii
#CzytanieRządzi przygotowały
bogatą ofertę wydarzeń, których
celem jest jeszcze większa popularyzacja czytelnictwa.
Do współtworzenia kampanii
zaproszone już zostały: Miejska
Biblioteka Publiczna w Gliwicach,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Miejskie
z Oddziałami Integracyjnymi nr
21, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz
Centrum 3.0. Jak zapowiadają organizatorzy – „będzie wiele fantastycznych inicjatyw skierowanych
do wszystkich mieszkańców, a także sporo okazji do dobrej zabawy
i wspólnego czytania”.
W czwartek, 15 września, hasło
#CzytanieRządzi zawładnie miastem i mediami społecznościowymi. Na ulicach naszego miasta
będzie można spotkać dzieci
i młodzież, które będą obdaro-

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Kultura, start!

wywać przechodniów specjalnie
przygotowanymi na tę okazję
zakładkami do książek.
Akcja #CzytanieRządzi w Gliwicach
potrwa aż do końca czerwca 2023 r.
W tym czasie odbędzie się wiele
inicjatyw, m.in. piknik z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich. Uczniów gliwickich
szkół z całą pewnością ucieszy
propozycja udziału w korowodzie
postaci z bajek.
Celem akcji jest również pomoc
charytatywna. Organizatorzy
zachęcają gliwickie firmy do organizacji zbiórek książek w swoich
siedzibach, które następnie zostaną przekazane do najbardziej
potrzebujących. #CzytanieRządzi
będzie można także wspierać,
tworząc firmowe biblioteczki,
które będą służyć wymianie
książkowej wśród pracowników.
Szukając interesującej książki,
warto zajrzeć do Biblioteki Centralnej, Biblioforum lub do jednej

z 17 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Swoje czytelnicze horyzonty
można także poszerzać m.in. podczas licznych spotkań autorskich.
Tak będzie i tym razem. W gliwickiej bibliotece odbędzie się szereg
ciekawych rozmów i warsztatów
dla wszystkich mieszkańców.
Warto śledzić stronę internetową
biblioteka.gliwice.pl, na której już
niebawem pojawi się specjalnie
przygotowana zakładka #CzytanieRządzi, gdzie znajdą się wszystkie
informacje o zaplanowanych działaniach, organizatorach, a także
relacje z wydarzeń.
Organizatorzy podkreślają, że są
otwarci na nowe pomysły i zapraszają do udziału we współtworzeniu gliwickiej akcji #CzytanieRządzi
lokalne firmy, organizacje, instytucje, a także wolontariuszy. MBP
w Gliwicach prosi o zgłaszanie
udziału w akcji mailowo na adres:
promocja@biblioteka.gliwice.pl
lub telefonicznie: 32/231-12-36.


(MBP/mm)

Ludzie kultury – dajcie się poznać!

Zróżnicowany świat gliwickiej kultury tworzą między innymi muzycy, pisarze, plastycy, historycy sztuki, animatorzy kultury.
Prezydent Miasta Gliwice, jak co roku, nagrodzi osoby, które mają na koncie osiągnięcia artystyczne lub współtworzą życie
kulturalne naszego miasta. Zgłoszenia są przyjmowane do 3 października.
Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice
w dziedzinie kultury są przyznawane
w dziedzinie: twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony
kultury. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne zamieszkałe w Gliwicach
lub osoby prawne i inne podmioty,
których siedziba mieści się w naszym
mieście. Nagrody są przyznawane zarówno za całokształt osiągnięć, jak
i zasługi dla gliwickiej kultury w 2021
roku. Dodatkowo wyodrębniona została nowa kategoria „młodzi twórcy”,
skierowana do osób, które w dniu
składania wniosku nie miały ukończonych 30 lat, a mogą już pochwa-

lić się osiągnięciami w działalności
twórczej.
Wnioski konkursowe mogą
składać instytucje kultury,
szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki
twórcze, stowarzyszenia, fundacje
i inne podmioty
działające w sferze kultury oraz
radni Rady Miasta
Gliwice. Zgłoszenia
są przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego
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w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Termin
zgłoszeń upływa 3 października 2022 roku.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu
pod nr. tel. 32/239-12-84.
W 2021 roku Prezydent Miasta Gliwice
przyznał trzy nagrody. Za osiągnięcie
w dziedzinie ochrony
kultury w 2020 roku
została nagrodzona
Urszula Biel, filmoznawczyni, historyczka
kina i kierowniczka gliwic-

kiego kina studyjnego Amok. Za całokształt działalności na polu ochrony
kultury nagrodą została uhonorowana
Anna Kwiecień, historyczka sztuki przez
wiele lat związana zawodowo z Muzeum
w Gliwicach. W dziedzinie upowszechniania kultury nagrodę za całokształt
działalności otrzymała Agnieszka Chrzanowska-Małys, plastyczka i animatorka
kultury, która prowadzi w Gliwicach
Studio ACM.
Regulamin i formularz zgłoszeniowy
są dostępna na stronie bip.gliwice.eu
w dziale Urząd Miejski  Kultura i sport
 Nagrody w dziedzinie kultury.  (mm)
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ARENA GLIWICE / OGŁOSZENIA

Najlepsze
siatkarki świata
w Arenie Gliwice!

STAND BY UKRAINE

Siatkówka przejmuje Arenę Gliwice na dobre!
24 reprezentacje wystąpią w mistrzostwach świata
siatkarek w Polsce i Holandii. Turniej rozpocznie się
23 września, a Gliwice będą jednym z miast gospodarzy tych zawodów.
PO ZWYCIĘSTWO
Po raz pierwszy w historii kobiece mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch
krajach. Polska i Holandia będą gospodarzami turnieju, a ważna część spotkań rozegrana zostanie w Gliwicach
(obok Gdańska i Łodzi to jedno z miast
gospodarzy). Najlepsze zawodniczki pojawią się w Arenie Gliwice, a my znamy
już grupy tych prestiżowych zawodów.

Takiej energii na jednej scenie jeszcze nie było! Antytila
(UA) i Chemia (PL) ruszają na wspólną trasę koncertową
„Stand By UA”. Zespoły wystąpią w Warszawie, Łodzi,
Wrocławiu i Gdańsku, w Arenie Gliwice zagrają dla was
już 20 października. Bilety znajdziecie na eventim.pl.
ANTYTILA
Antytila powstała w 2008 roku w Kijowie.
Tworząc w nurcie pop rock, przemycają do swoich utworów i teledysków
wieloznaczność, która obfituje w liczne
metafory. Przeszli długą drogę, od grania
w małych pubach, po trasy stadionowe
w Ukrainie. To tam zdobywali szczyty
list przebojów największych stacji radiowych. Wydali 7 albumów, wyprodukowali 30 teledysków. Ostatnia płyta
zespołu „MLNL” miała swoją premierę
25 lutego 2022 roku, dzień po inwazji
Rosji na Ukrainę. Zamiast kontynuować
press tour, Antytila zaprezentowała
album szerokiej publiczności z miejsca
stacjonowania ich batalionu, gdzie
wchodzili w skład ochotników obrony
terytorialnej miasta Kijowa. Ed Sheeran,
wspólnie z raperem Lil Baby, przygotował
remiks utworu „2step”, pochodzącego
z albumu „=”. Powstał do niego teledysk
wyprodukowany w Kijowie, jeszcze przed
inwazją Rosji na Ukrainę. 2 maja do tej
samej piosenki ukazał się drugi teledysk,
tym razem we współpracy piosenkarza
z Antytilą, która nagrała swoje partie
w rodzimym języku. Zespół zyskał mię-

Losowanie odbyło się w Lozannie. Cztery reprezentacje – Holandia, Polska,
USA i Brazylia – zostały rozstawione,
a do nich systemem serpentynowym
dolosowano po pięć kolejnych, podzielonych na koszyki według miejsca
w rankingu, w kolejności od niższych
do najwyższych. Miejsce wykluczonej
z rozgrywek Rosji zajęła Chorwacja.
W trakcie mistrzostw zostanie rozegranych 100 meczów.

(Arena Gliwice)

Oto wyniki losowania:
Grupa A:
Grupa B:
Grupa C:
Grupa D:

dzynarodowy rozgłos dzięki wspólnemu
minikoncertowi z Bono i The Edge (U2)
w kijowskim metrze.

Holandia, Włochy, Belgia, Portoryko, Kamerun, Kenia
Polska, Turcja, Dominikana, Korea, Tajlandia, Chorwacja
USA, Serbia, Niemcy, Bułgaria, Kanada, Kazachstan
Brazylia, Chiny, Japonia, Kolumbia, Argentyna Czechy

CHEMIA
Chemia została założona przez gitarzystę
Wojciecha Balczuna w 2007 roku w Warszawie. Od lat rozwija się na rodzimym
i międzynarodowym rynku muzycznym,
tworząc w unikalnej formule artystycznej
i stylistycznej muzykę rockową oraz hard
rockową. W 2015 roku słuchacze Antyradia uhonorowali Chemię tytułem zespołu
roku, natomiast fani radiowej Trójki uznali
piosenkę „I Love You So Much” za najlepszy
budzik. Zespół wystąpił na międzynarodowych festiwalach, m.in. Woodstock Ukraine Festival, Sonisphere Festival, Orange
Warsaw Festival. Supportował takie
gwiazdy, jak Red Hot Chilli Peppers, Guns
N’Roses czy Skindred. 29 kwietnia ukazała
się najnowsza płyta zespołu „Something
To Believe In”, na którą składa się 10 rockowych kompozycji. Za brzmienie albumu
odpowiada producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy m.in.
z Duran Duran oraz The Almighty.

(Arena Gliwice)

Taksówkarzu! Działaj szybko, dostosuj licencję!
Taksówkarze z licencjami wydanymi
przed 2020 rokiem muszą do końca
tego roku dostosować je do wymogów
aktualnych przepisów. Jeśli tego nie
zrobią, stracą uprawnienia do prowadzenia taksówki.
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach apeluje, by wniosek
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o dostosowanie licencji składać jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią
chwilę, bo wtedy czas oczekiwania na
załatwienie sprawy może się zdecydowanie wydłużyć.
Jak dostosować licencję? Szczegółowe informacje można znaleźć pod
adresem https://bip.gliwice.eu/dosto-

sowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
Konieczność aktualizacji dokumentów
wynika ze zmiany ustawy o transporcie drogowym zwanej potocznie
„lex Uber”.


(kik)
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KOLORY MIASTA

Ulica Zwycięstwa – wspólna przestrzeń
„Cudze chwalicie / swego nie znacie / sami nie wiecie / co posiadacie”. Cytat ze Stanisława Jachowicza nie zestarzeje się nigdy!
Po powrocie z wakacji, w trakcie których mogłam dokładnie przyjrzeć się m.in. założeniom i poszczególnym elementom Pasażu
Wiktora Emanuela II w Mediolanie, zaczęłam tak postrzegać główną ulicę naszego miasta – Zwycięstwa. Na co dzień (zazwyczaj)
nie rozmyślam o oczywistym dla mnie pięknie jej kamienic, raczej skupiam się na tym, co wymaga naprawy. Dwutygodniowy
dystans zrobił jednak swoje. Ulica Zwycięstwa, której docelowego wyglądu i funkcji dotyczą obecnie konsultacje społeczne, ma
w sobie coś z zabytkowej mediolańskiej galerii. Może nawet bardziej trafne byłoby skojarzenie z ulicą Paryską w Pradze?
Od blisko 150 lat ulica Zwycięstwa,
dawna Wilhelmstrasse, jest łącznikiem pomiędzy ścisłym centrum
Gliwic i dworcem kolejowym. Dziś
zabudowa dworca jest już po całkowitym remoncie, a teren wokół
w perspektywie nadchodzących
miesięcy również diametralnie się
zmieni. Powstaje bowiem nowoczesne Centrum Przesiadkowe,
które – tak jak dawniej – połączy
„nowe” z historyczną zabudową
Starówki. Pomiędzy nimi znajduje
się ulica Zwycięstwa, z ogromnym
bogactwem architektury i dekoracji: eklektycznych, secesyjnych,
modernistycznych, a nawet utrzymanych w duchu klasycystycznego socrealizmu.

Reprezentacyjna
kamienica przy
ul. Zwycięstwa 39

W sąsiedztwie ulicy Zwycięstwa
znajduje się także kilka enklaw
zieleni. Aleja Przyjaźni była
w przeszłości promenadą. Obecnie prowadzi – jak za dawnych lat
– do parku Chopina i gliwickiej Palmiarni. Obok nich, nad dawnym
Kanałem Kłodnickim, mamy dziś
skwer Europejski. Innym miejscem
zachęcającym gliwiczan do chwili
odpoczynku jest kameralny skwer
z fontanną przed budynkiem
Urzędu Miejskiego i usytuowany
za nim skwer Doncaster z rzeźbami Stanisława Słodowego, a także
niewielki skwer Valenciennes przy
ul. prymasa Stefana Wyszyńskiego
z kopią rzeźby Lwa Śpiącego.

À propos moderny – warto sobie
uświadomić, że już przed II wojną
światową w miastach wznoszono
obiekty, których współczesnymi
odpowiednikami są dzisiejsze centra handlowe. Taką właśnie rolę
pełnił Dom Tekstylny Weichmanna (ul. Zwycięstwa 37) projektu
Ericha Mendelsohna, powstały
w 1922 roku. Zbudowano go przy
alei prowadzącej do parku. Taka
lokalizacja była celowa. Pod względem architektonicznym budynek
był odpowiednio wyeksponowany, a pod względem komercyjnym
– umożliwiał łatwiejszy dostęp
do sklepu. Podobną funkcję
pełnił dom handlowy „Defaka”
(ul. Zwycięstwa 23), późniejszy
„Ikar”, wzniesiony około 1930 roku
w stylu wczesnego funkcjonalizmu
według projektu Justusa Fieglera,

krótki okres, w latach trzydziestych XX wieku, w niektórych
pomieszczeniach na parterze
działał sklep obuwniczy.

Klatka schodowa,
ul. Zwycięstwa 44
czy usytuowany tuż przy Rynku
dom towarowy Fedora Karpego
z charakterystycznymi tarasami
na górze (ul. Zwycięstwa 2).
Narożny budynek przy ul. Zwycięstwa 30 to z kolei obiekt
hotelowy. Jego uroczyste otwar-

cie nastąpiło w 1897 roku. Był
jednym z najelegantszych tego
typu miejsc w Gliwicach. Pierwotną nazwę hotelu – „Schlesischer Hof”, czyli „Śląski Dwór”
– zamieniono po wojnie na
„Myśliwski”, a jeszcze później
na „Diament Plaza”. Tylko przez

Detal elewacji
budynku przy
ul. Zwycięstwa 37
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Urządzamy
ulicę Zwycięstwa
Warto pamiętać, że przez
cały wrzesień można wziąć
udział w konsultacjach
społecznych w sprawie
nowego entourage’u ulicy
Zwycięstwa i zmian, które
pozwolą podkreślić jej reprezentacyjny charakter.
Swoje zdanie można wyrazić
online, odwiedzając Gliwicką Platformę Partycypacyjną
decydujmyrazem.gliwice.pl.

Po II wojnie światowej przy
ul. Zwycięstwa przybyło lokali
gastronomicznych. Na posiłki
i tańce wpadano pod nr 11, zaś
pod 6 funkcjonowała kawiarnia
o dziwnej nazwie „Akwaria – kawiarnia M. Namysłowa”. W kamienicy przy ul. Zwycięstwa 24,
na pierwszym piętrze – w „Telegramie”, można było zakosztoEwa Pokorska-Ożóg
wać kuchni warszawskiej Stefanii 
Miejski Konserwator Zabytków
Zawrydowej. Także atrakcyjne
i pożądane łączenie sztuki
Budynek hotelu przy
z ka w i a r e n k ą
ul. Zwycięstwa 30
to nie pomysł
naszych lat! Już
w powojennym
Antykwariacie
„Sztuka” wysta-

Narożnik budynku przy
ul. Zwycięstwa 46

fot. z archiwum E. Pokorskiej-Ożóg

Gliwicki trakt to swoista galeria
z pięknymi kamienicami czy reprezentacyjnymi budowlami użyteczności publicznej. A wszystko
zaczęło się w 1845 roku od przyłączenia Gliwic do linii kolejowej
Wrocław – Berlin. Konieczność
skomunikowania dworca kolejowego z sercem miasta – Rynkiem – spowodowała wytyczenie
ulicy w latach 1876–1877. W ten
sposób obecna Zwycięstwa stała się najważniejszym pasażem
miasta, a dawna Bahnhofstrasse
(ul. Dworcowa) musiała „pożegnać” się z prestiżowym mianem
głównej ulicy miasta.
Zachowany do dziś wystrój kamienic przy ulicy Zwycięstwa
daje wyobrażenie, jak bardzo
zamożni byli jej mieszkańcy.
Spotykamy tu, jak już wspomniałam, różne style – historyzujący
(widoczny m.in. w przypadku
budynków pod numerami 20, 30
czy 41), secesyjny (nr 9, 11, 12)
i modernistyczny (nr 2, 37, 46).

wy dzieł twórców Związku Zawodowego Artystów Plastyków
„wspomagano” kawą z ekspresu.
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
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.

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
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

Budowę przyłącza sieci cieplnej
do budynku przy ul. Lipowej 48A.
Termin składania ofert:
19 września 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
19 września 2022 r. o godz. 11.01

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

OBIADY
OD 12 WRZEŚNIA
2022 r.
Warsztaty szkolne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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!

Przedsiębiorstwo
Zagospodarowania
Odpadów
Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
w trybie podstawowym pn.:

„Zagospodarowanie odpadów pochodzących
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na
terenie instalacji przetwarzania odpadów
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B”
Termin składania ofert: 15 września 2022 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 15 września 2022 r. o godz. 10.30.

Pełna treść dostępna jest na
platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/
proceedings

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/34/2022 do 23 września 2022 r.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 512 o powierzchni 0,2688 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149222/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 513 o powierzchni 0,3904 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149242/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
3. działkę nr 514 o powierzchni 0,3046 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149220/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,9638 ha.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego
ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości
opisanej poniżej.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 512, 513 i 514 na
podstawie określonej w księgach wieczystych.
Prawo użytkowania wieczystego działki
nr 512, 513 i 514 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach
wieczystych zostało ujawnione.
Działki nr 512, 513 i 514 nie są przedmiotem
zobowiązań.
Działki nr 512, 513 i 514 nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w działach III ww. ksiąg
wieczystych nie są wykonywane po działkach
nr 512, 513 i 514.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna,
materiały specjalne, systemy mikro – i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie
oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy),
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości, składającej się z działek o numerach 512,
513 i 514, wynosi: 1 927 600,00 zł (słownie:
jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem
tysięcy sześćset złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości, składającej się z działek o numerach 512,
513 i 514, wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:
2 370 948,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta
siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie:

NIERUCHOMOŚCI

sto tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer
68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 29 września 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 30 września 2022 r. o godz.
10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16,
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium
w wyżej podanym terminie oraz złożenie
w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz
z wymaganymi dokumentami, do 30 września
2022 r. do godz. 9.30
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu
udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej prośbie skierowanej
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od
15 września 2022 r., godz. 8.00 do 29 września 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika
od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium
ulega przepadkowi na zasadach określonych
w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia
umowy przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały
podane do publicznej wiadomości nw.
wykazy:
1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 468/2022, 490/2022, 517/2022, 502/2022,
520/2022, 523/2022, 524/2022
do 27 września 2022 r.,
• nr 527/2022, 530/2022, 533/2022, 535/2022,
539/2022, 540/2022 do 28 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu:
• nr 532/2022 do 28 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących
własność Miasta Gliwice:
• nr 486/2022, 500/2022, 504/2022, 505/2022,
506/2022, 509/2022, 511/2022, 513/2022,
514/2022, 516/2022, 522/2022, 525/2022,
526/2022 do 27 września 2022 r.,
• nr 529/2022, 534/2022, 536/2022, 537/2022,
538/2022, 543/2022, 557/2022, 558/2022
do 28 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
4. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz oddania
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do
korzystania z garażu z jednoczesnym potrąceniem
od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr 544/2022 do 28 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
5. Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do
zbycia w trybie art. 209a ustawy o gospodarce
nieruchomościami:
• nr 461/2022 do 27 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zbycie-dzialki-w-trybie-art-209-a/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.

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

24 października 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3
(II piętro, pokój nr 4) odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
 o godz. 9.00 rozpocznie się III
ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego
nr 2b usytuowanego w budynku
przy ul. SOPOCKIEJ 6
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do
25 lipca 2102 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 73,75 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka, 2
łazienki, korytarz
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6,
działka nr 354 o pow. 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
169 900,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntu netto + 23% VAT: 16 005,50 zł + 3681,27 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 19 686,77 zł
WADIUM: 17 000,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 9.45 rozpocznie się III
ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego
nr 2c usytuowanego w budynku
przy ul. SOPOCKIEJ 6

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użytkowanie wieczyste do
25 lipca 2102 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 49,30 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6,
działka nr 354 o pow. 1708 m2, obręb Brzezinka, KW GL1G/00048271/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
114 300,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntu netto + 23% VAT: 10 454,50 zł + 2404,54 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
brutto: 12 859,04 zł
WADIUM: 11 500,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 10.30 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 7 usytuowanego w budynku
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 46,47 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, spiżarnia,
łazienka z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr
1545/1, 1546, 1551 o łącznej pow. 782 m²,
obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00035208/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
198 300,00 zł
WADIUM: 19 900,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 11.15 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 8 usytuowanego w budynku
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 25,46 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – pomieszczenie gospodarcze:
12,56 m2, komórka: 2,11 m2
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, komórka
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr
1545/1, 1546, 1551 o łącznej pow. 782 m²,
obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00035208/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
107 500,00 zł
WADIUM: 10 800,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 12.00 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 8 usytuowanego w budynku
przy ul. JANA ŚLIWKI 27
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 25,94 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, z dostępem do WC znajdują-

cego się na klatce schodowej (stanowiącego
część wspólną nieruchomości)
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843
i 1111/1 o łącznej powierzchni 1907 m², obręb
Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
98 500,00 zł
WADIUM: 9900,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 12.45 rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 13 usytuowanego w budynku
przy ul. JANA ŚLIWKI 27
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 54,13 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, przedpokój, z dostępem
do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego się na klatce schodowej – z wejściem z drugiej klatki schodowej
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843
i 1111/1 o łącznej pow. 1907 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
187 800,00 zł
WADIUM: 18 800,00 zł
---------------------------------------------------------

 o godz. 13.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
9 usytuowanego w budynku przy
al. KORFANTEGO 9
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 99,38 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 7,35 m2
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnie, spiżarnia,
łazienka, WC, schowek, przedpokój
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr
536 o pow. 1081 m², obręb Stare Miasto,
KW GL1G/00043477/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
421 200,00 zł
WADIUM: 42 200,00 zł

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

ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej działkę nr 458/4, obręb Żerniki, który rozpocznie się 16 listopada
2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Nr działki
Obręb,
Nr KW

Położenie i opis

Powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

Działka nr 458/4, obręb Żerniki, położona jest przy ul. Tony’ego Halika
Działka nr 458/4,
Pow. gruntu: Działka nr 458/4, obręb Żerniki, położona jest na terenie, dla którego od 15 stycznia 2015 634 000,00 zł brutto 63 400,00 zł
(cena zawiera
w Gliwicach, w północnej części miasta, w odległości ok. 5 km od
obręb Żerniki,
0,1800 ha
r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszapodatek VAT
ścisłego centrum, przy drodze krajowej nr 78. Sąsiedztwo stanopołożona
ru obejmującego część „osiedla Żerniki” położoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej.
w wysokości 23%
wi zabudowa mieszkaniowa, tereny niezabudowane. Teren płaski,
w Gliwicach,
Przedmiotowy plan został uchwalony przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014 z 18
zgodnie z ustawą
niezagospodarowany, stanowi zieleń nieuporządkowaną, w części
użytek:
grudnia 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z 11 marca 2004 r.
południowej znajdują się pojedyncze drzewa. Granice działki tworzą
ŁVI – łąki trwałe,
31 grudnia 2014 r., poz. 6770.
o podatku
kształt zbliżony do prostokąta.
KW nr
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przeważająca część działki nr 458/4, obręb Żerniki, znajduje
W zasięgu działki znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: GL1G/00001317/9.
się na terenie oznaczonym symbolem 6 MNn, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej od towarów i usług –
t.j. DzU z 2022 r., poz.
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć
intensywności zabudowy – nowe.
931 z późn. zm.)
gazowa, sieć telekomunikacyjna.
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Minimalne
Warunki podłączenia do poszczególnych sieci należy uzgodnić bezpoPrzeznaczenie uzupełniające:
postąpienie:
średnio z ich dostawcami na wniosek i koszt nabywcy przedmiotowej
a) usługi nieuciążliwe,
6340,00 zł
działki.
b) garaże, budynki gospodarcze,
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
deszczowej. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej,
d) zieleń urządzona,
odpowiada za nie przyszły nabywca.
e) sieci infrastruktury technicznej.
Na usunięcie zieleni z przedmiotowej działki może być wymagane
Pozostała niewielka (ok. 3 m2), północno-wschodnia część działki nr 458/4, obręb Żerniki,
uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice.
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 04 KDL 1/2, co oznacza: tereny dróg lokalnych.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska,
Przeznaczenie podstawowe – droga lokalna.
na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy przeprowadzaniu prac.
Przeznaczenie uzupełniające:
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia
a) ciągi piesze i rowerowe,
awarii na własny koszt i we własnym zakresie. Skomunikowanie działki
b) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.
nr 458/4 winno odbywać się poprzez nieruchomości sąsiednie mające
Drogi lokalne oznaczone symbolem KDL zaliczone zostały do terenów dróg publicznych.
dostęp do drogi publicznej ul. Tarnogórskiej zjazdem istniejącym, tj.
W związku z tym, że dla przedmiotowej drogi lokalnej uzyskano decyzję ZRiD, dlatego nie ma
działki gminne nr 458/2, 1753/21, 1753/8, 477/2, obręb Żerniki, które
konieczności geodezyjnego wydzielania fragmentu drogi na dz. 458/4, obręb Żerniki, przed
w miejscowym planie oznaczone są symbolem 04 KDL 1/2 – tereny dróg
sprzedażą.
lokalnych. Warunki włączenia działki do drogi publicznej rozpatrywane
Obszar planu, na którym znajduje się działka nr 458/4, obręb Żerniki, jest w całości w obrębie
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Wadium należy wnieść do 9 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 16 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 – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu był zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się w 1 sierpnia 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.

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

Nr działki
Obręb
Nr KW

Położenie i opis nieruchomości

Powierzchnia
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena
wywoławcza
nieruchomości
brutto

Wadium

120 000,00 zł
12 000,00 zł
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach, w południowej części Działka nr 263/2,
0,0772 ha
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
użytek: RIIIa
Cena
miasta, w odległości ok. 6 km od centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. Nieruchomość w kształcie
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowa– grunty orne,
nieruchomości
nieregularnym. Teren płaski, nieogrodzony, stanowiący podwórze o nawierzchni gruntowej.
nego po południowej stronie autostrady A4, stanowiącego
obręb Bojków,
zawiera 23%
Nieprzekraczalna linia zabudowy biegnąca wzdłuż granicy działki od strony ul. Knurowskiej ogranicza
dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005
KW nr
podatku VAT,
możliwość zabudowy.
z 22 grudnia 2005 r.), działka znajduje się na terenie oznazgodnie z ustawą
Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia.
GL1G/00036903/8
czonym symbolem:
z 11 marca
Przez działkę przebiega również sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna. W zasięgu działki znajduje
C1.1.1/MN3, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo2004 r. o podatku
się sieć kanalizacyjna.
-usługowej jednorodzinnej.
od
towarów
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (klasa RIIIa).
Działka jest zlokalizowana w granicach Gliwickiego Obszaru
i usług (t.j. DzU
Gospodarczego, poza terenem korytarzy komunikacyjnych
Skomunikowanie działki nr 263/2, obręb Bojków, winno odbywać się włączeniem nowym zjazdem do
drogi publicznej ul. Knurowskiej, poprzez gminną działkę nr 263/1 w miejscu zapewniającym wymagane
GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki z 2022 r., poz. 931
z późn. zm.).
przepisami warunki widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę publiczną (warunek konieczny). Poretencyjne.
tencjalny zjazd winien zostać usytuowany jako maksymalnie oddalony w kierunku północno-zachodnim
Zagospodarowanie działki jako samodzielnej działki budow(przy tablicy drogowskazowej).
lanej jest możliwe wyłącznie w części południowo-wschodObciążenia nieruchomości
niej, lecz ograniczone ze względu na kształt działki, przebieg
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz częściowe położenie
Pełna treści służebności zapisana w KW nr GL1G/00036903/8 w dziale III – elektroniczny dostęp na
w strefie obsługi technicznej związanej z przebiegiem linii
stronie: ekw.ms.gov.pl.
energetycznej.
Przetarg rozpocznie się 17 października 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 1 marca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 25 kwietnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. III ustny przetarg nieograniczony odbył się
20 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. IV ustny przetarg nieograniczony odbył się 17 sierpnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 11 października 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania; pok. 16; ul. Jasna 31A, Gliwice; w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00;
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.
1.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej:

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej:

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.

Żerniki, 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.

• działkę nr 1097/9, obręb Żer-

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.

• działkę nr 1097/12, obręb

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 użytkowania 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
wieczystym Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 11 października 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
2 892 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z 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 własności:

• niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy
ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00078992/4, obejmującej
działki nr 144 i 153, obręb Kuźnica, stanowiącej własność Skarbu
Państwa.
Termin przetargu: 18 października 2022 r.,
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 2 174 475,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tj. DzU z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.).

Wadium: 217 448,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 października
2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej
Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność
Skarbu Państwa:
• nr 13/SP/2022, 18/SP/2022, 19/SP/2022, 20/SP/2022,
21/SP/2022 do 26 września 2022 r.;
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 17/SP/2022 do 27 września 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 171/2022, nr 187/2022, nr 189/2022 do 26 września
2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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