
gl
iw

ic
e.

eu

Tygodnik
bezpłatny
38|2022
{#1127}
22.09.2022
ISSN: 1642-1108

Najlepsze siatkarki 
zagrają w Gliwicach
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WYDARZENIE KULTURA
Konkurs na prace 
dyplomowe o Gliwicach

Gotowi na  
kulturalną jesień?
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AKTUALNOŚCI

Elektrośmieci 
będzie można 
oddać:
w sobotę, 24 września
 godz. 10.00–12.00 – 

TRYNEK, ul. Młodych 
Patriotów (parking)

 godz. 12.30–14.30 – 
OBROŃCÓW POKOJU, 
ul. Paderewskiego 
(parking)

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

Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył już ponad 3,5 tys. wniosków o do-
datek węglowy. Miasto przesłało do wojewody śląskiego wniosek o 10,5 mln zł na 
wypłatę tego świadczenia. Do dzisiaj środki nie wpłynęły na rachunek miasta. Nie ma 
więc możliwości przekazania wypłat mieszkańcom. Co więcej, przedstawiciele rządu 
twierdzili, że samorządy nie powinny wypłacać świadczeń do czasu wejścia w życie 
nowej, poprawionej ustawy – mimo że jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

Obowiązującą ustawę o do-
datku węglowym Sejm RP 
uchwalił na początku sierpnia. 
Nowe przepisy przygotowano 
pośpiesznie i bez żadnej kon-
sultacji z samorządami, które 
zobowiązano do przyjmowa-
nia wniosków i wypłacania 
świadczeń mieszkańcom. 
Uchwalone przepisy okazały 
się fatalnej jakości, na co uwa-
gę już w wakacje zwracali sa-
morządowcy ze Związku Miast 
Polskich i innych korporacji 
samorządowych. Wkrótce 
po wejściu w życie przepisów 
okazało się, że stwarzają one 
ogromne pole do nadużyć.

Zapisy ustawy okazały się też 
niesprawiedliwe dla miesz-
kańców ogrzewających swoje 
domy innymi niż węgiel spo-
sobami. Zwracał na to uwagę 
na początku sierpnia prezydent 
Gliwic Adam Neumann, który 
wraz  z prezydentem Sosnowca 
Arkadiuszem Chęcińskim pre-
zentował stanowisko śląskich 

samorządowców zrzeszonych 
w Ruchu Samorządowym TAK 
dla Polski.

Wadliwą ustawę zmieniono 
w Sejmie. W ramach ratunkowej 
nowelizacji dodano m.in. prze-
pis, który wprowadza możliwość 
wypłacania dodatku w terminie 
dwóch miesięcy od prawidło-
wego złożenia wniosku, tyle że 
rozwiązanie to wchodzi w życie 
już po 17 września, a więc po 
terminie, w którym samorządy 
były zobowiązane do wypłaca-
nia świadczeń, wynikającym ze 
stanu prawnego.

Rząd apelował do samorządów, 
by zaczekać na wejście w życie 
korekty złych przepisów – czyli 
wprost o łamanie obecnie obo-
wiązującej ustawy. Nie przekazuje 
też miastom środków na wypłaty. 
Jest to (desperacka) próba niwe-
lowania skutków kryzysu wywo-
łanego pośpiesznym i niedbałym 
stanowieniem prawa. Kryzysu, 
którego można by uniknąć, gdyby 
zostały wzięte pod uwagę głosy 
płynące z samorządów.

Łukasz Oryszczak 
rzecznik prasowy  

prezydenta Gliwic

22 września przypada Europejski Dzień bez Samochodu. 
Warto zostawić tego dnia auto w garażu lub na parkingu 
i udać się do pracy piechotą lub na rowerze. Będzie to ko-
rzystne nie tylko dla środowiska i domowego budżetu, ale 
przede wszystkim dla naszego zdrowia. Jeżeli odległość na 
to nie pozwala, warto skorzystać z komunikacji miejskiej, 
która tego dnia będzie dla kierowców bezpłatna.

Idea Europejskiego Dnia bez Samo-
chodu narodziła się przed laty we 
Francji. Ma zwracać naszą uwagę 
na negatywne skutki korzystania 
z samochodów, przekonywać kie-
rowców do wyboru alternatyw-
nych środków transportu i promo-
wać publiczne środki komunikacji. 
Kto wie, może ten jeden dzień, 
gdy zamienimy auto na rower 
czy autobus będzie przełomowy, 
a zmiana nam się spodoba i stanie 
się pozytywnym nawykiem. Aby 
zachęcić do tego mieszkańców, 
22 września kierowcy korzy-
stający z komunikacji miejskiej 
obsługiwanej przez ZTM będą 
zwolnieni z opłat za bilety, pod 
warunkiem posiadania przy 

sobie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu.

Również 22 września odbędzie 
się Śródmiejska Masa Krytycz-
na. Rowerzyści przejadą ulicami 
Śródmieścia trasę o długości około  
10 km. Początek o godz. 18.00 na 
placu Krakowskim, a zakończenie 
na Rynku. Jak informuje stowa-
rzyszenie Rowerowe Gliwice (or-
ganizator przejazdu), będzie on 
zabezpieczony przez Policję, Straż 
Miejską oraz rowerową służbę 
porządkową. 

„Dzień bez Samochodu” wieńczy 
tradycyjnie Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu.  (mf)

Gdzie są pieniądze  
na dodatki węglowe?

Dzień bez samochodu

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

Urządzamy ulicę Zwycięstwa!  
Trwają konsultacje

Gliwice już od pewnego czasu przymie-
rzają się do ożywienia ulicy Zwycięstwa, 
połączenia walorów historycznych ze 
współczesnymi oczekiwaniami miesz-
kańców i gości odwiedzających Gliwi-
ce. Zadaniem tym zajmuje się Zarząd 
Dróg Miejskich. Powstała już wstępna 
koncepcja przebudowy, która zawiera 
istotne założenia, zwłaszcza dotyczące 
samej drogi. Jezdnia ma być węższa i ruch 
samochodowy spowolniony, a chodniki 
szersze, co pozwoli np. na wystawienie 
stolików kawiarnianych, zamontowa-
nie elementów małej architektury (np. 
różnego rodzaju siedzisk czy parkletów) 
czy posadzenie roślin. Z kolei planowany 
pierwotnie w koncepcji dodatkowy pas 
na przewożący pasażerów pojazd alter-
natywny może zmienić swoje przezna-
czenie, gdyż ewentualny pojazd specjalny 

i autobusy A4 mogą poruszać się po 
jezdni wraz z innymi samochodami. Do 
rozważenia jest m.in. kwestia poruszania 
się na rowerze. 

Miastu zależy na tym, aby ulica Zwycięstwa 
nie była głównie ciągiem komunikacyjnym, 
ale przyjaznym miejscem, w którym warto 
się zatrzymać, umówić ze znajomymi, miej-
scem skupiającym mieszkańców i służącym 
im w najlepszy możliwy sposób.

Konsultacje trwają  
od 1 do 30 września.

Jak można wziąć udział w konsulta-
cjach? Wystarczy odpowiedzieć na pyta-
nia zawarte w formularzu konsultacyjnym 
na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej.

Wejdź na  
decydujmyrazem.gliwice.pl 

Pytania dotyczą zarówno oczekiwań 
związanych z docelowymi funkcjami 
i wyglądem ulicy, jak i dotychczasowego 
jej wykorzystania. Można także przesłać 
rysunki, szkice, fotografie, materiały gra-
ficzne, które będą ilustracją pomysłów 
bądź oczekiwań. 

Wnioski z konsultacji zostaną przekazane 
projektantom, którzy będą pracowali 
nad finalnym zagospodarowaniem uli-
cy. Krokami zmierzającymi do wcielenia 
pomysłów w życie ma być konkurs na 
zagospodarowanie architektoniczne, 
a następnie przygotowanie projektu. 
  (al)
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Polki wracają na mistrzostwa 
świata po 12-letniej przerwie. 
Na swoim ostatnim mundialu 
zajęły dziewiąte miejsce. Już 
wkrótce znów staną w szranki 
z najlepszymi na globie – w cał-
kiem nowej odsłonie i pod wodzą 
nowego szkoleniowca, którym na 
początku tego roku został Włoch 
Stefano Lavarini. Ranga imprezy, 
renoma trenera, mocny skład 
i status gospodarza obiecują 
wielkie emocje i budzą nadzieje 
na dobry wynik. Po wspaniałej 
passie siatkarzy, głód zwycięstwa 
dla Polek jest w kibicach ogrom-
ny – ostatnie krążki mistrzostw 
świata wywalczyły one dokładnie 
70 i 60 lat temu (w 1952 roku 
srebrny medal, a w latach 1956 
i 1962 – brązowe).

Polskimi gospodarzami FIVB 
Mistrzostwa Świata w Piłce Siat-
kowej Kobiet 2022 są Gliwice, 
Łódź i Gdańsk. Z kolei w Holan-
dii mecze zawitają do Arnhem, 
Apeldoorn i Rotterdamu. Tytułu 
bronić będą Serbki. Oprócz nich 
i gospodyń mistrzostw (Polek 
i Holenderek), do turnieju za-
kwalifikowały się: Argentynki, 
Belgijki, Brazylijki, Bułgarki, re-
prezentantki Kamerunu, Kana-
dyjki, Chinki, Kolumbijki, Chor-
watki, Czeszki, przedstawicielki 
Dominikany, Niemki, Włoszki, 
Japonki, reprezentantki Kazach-
stanu, Kenijki, Koreanki (Korea 
Południowa), Portorykanki, Taj-
landki, Turczynki i Amerykanki. 

Podczas całych 
mistrzostw roze-
granych zostanie 
łącznie około  
100 spotkań. Polki 
zagrają w grupie B 
z Chorwatkami, 
Tajlandkami,  
Koreankami,  
reprezentantkami 
Dominikany  
i Turcji.

Na start uczestniczki zostały po-
dzielone na cztery grupy liczące 
po sześć zespołów. Każda dru-
żyna w pierwszej fazie rozegra 
pięć meczów.

Do drugiej fazy turnieju awansu-
ją po cztery najlepsze zespoły ze 
wszystkich grup. Na tym etapie 
reprezentacje znów zostaną po-
dzielone na grupy – tym razem 
na dwie. Każdy zespół rozegra 
cztery spotkania. Jeżeli dane 
dwie ekipy grały już w pierwszej 
części mistrzostw świata, to spo-
tkanie nie będzie powtarzane 
w drugiej fazie.

Do ćwierćfinałów awansują po 
cztery najlepsze zespoły z obu 
grup. Przegrane drużyny odpad-
ną z turnieju, a zwycięzcy przej-
dą do półfinałów. Zespoły, które 
przegrają półfinały, zmierzą się 
w meczu o 3. miejsce, a wygrani 
zagrają w finale.

Jak zorganizowana 
została polska część 
turnieju? 

W gdańskiej Ergo Arenie odbę-
dzie się faza grupowa mistrzostw 
z udziałem reprezentacji grupy 
B, w tym Polski (27 września – 
1 października). W podobnym 
czasie (29 września – 1 paź-
dziernika) w łódzkiej Sport Are-
nie odbędzie się faza grupowa 
z udziałem grupy C. 

Po zakończeniu tego etapu roz-
grywek zwycięskie zespoły prze-
niosą się do Łodzi, gdzie w Atlas 
Arenie i Sport Arenie zostanie 
rozegrana druga faza grupowa 
(4–8 października). Na sam 
koniec polskiej części turnieju 
gościć będziemy w Gliwicach, 
gdzie w hali Arena Gliwice przy 
ul. Akademickiej 50 odbędą się 
dwa ćwierćfinały (11 paździer-
nika, godz. 17.30 i 20.30) oraz 
jeden półfinał (12 października, 
godz. 20.30). Wyłoni on zawod-
niczki, które 15 października 
zmierzą się w finale w Arnhem, 
na stadionie Gelre Dome.

– Trzymamy kciuki za jak najlep-
szy wynik naszych reprezentan-
tek i życzymy im udanych wy-
stępów w wymagających fazach
grupowych! Niech na naszych
oczach napiszą nową historię
polskiej kobiecej siatkówki. Choć
na ten moment nie wiemy, które
z 24 narodowych drużyn dotrą

do gliwickich ćwierćfinałów 
i półfinału, jesteśmy dumni, że 
Arena Gliwice po raz kolejny 
będzie gościć najlepsze zawod-
niczki świata. Już dziś wszystkich 
przybywających do naszego 
miasta gości zachęcam do od-

wiedzenia specjalnych serwisów 
internetowych: siatkowka.gliwi-
ce.eu oraz volleyball.gliwice.eu. 
Tam znajdą Państwo przydatne 
informacje dla turystów – pod-
kreśla prezydent Gliwic Adam 
Neumann. (kik)

WYDARZENIE

Jeszcze nie opadły emocje po siatkarskich mistrzostwach świata mężczyzn, a już rusza największe wyda-
rzenie światowej siatkówki w wydaniu żeńskim, czyli FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 
2022 w Polsce i Holandii. Zmagania 24 najlepszych drużyn globu potrwają od 23 września do 15 paździer-
nika. Gliwice są jednym z trzech polskich miast – gospodarzy turnieju, co więcej – wspólnie z holender-
skim Apeldoorn gościć będą uczestniczki dwóch spotkań ćwierćfinałowych (11 października) i półfinału  
(12 października). Sprzedaż wejściówek na spotkania w Arenie Gliwice prowadzi już portal eBilet.pl.

Najlepsze siatkarki  
zagrają w Gliwicach!

Gliwice – Miasto-Gospodarz FIVB Mistrzostw Świata 
w Siatkówce Kobiet 2022 – zachęca restauratorów, 
hotelarzy, a także inne podmioty świadczące usługi 
w Gliwicach do wspólnych działań promocyjnych 
skierowanych do gości turnieju.
Chcemy zachęcić kibiców, aby zatrzymali się w Gliwicach na 
dłużej i korzystali z usług przedsiębiorców działających w naszym 
mieście. W tym celu stworzyliśmy specjalne serwisy interneto-
we siatkowka.gliwice.eu oraz volleyball.gliwice.eu, zawierające 
informacje przydatne przybyłym na mecze gościom. To miejsca 
prezentujące także Państwa ofertę!
Warunkiem współpracy (umieszczenia informacji na stronie 
stworzonej przez miasto) jest zobowiązanie do udzielania co 
najmniej 10% zniżki osobom, które w dniach 10–16 paździer-
nika okażą bilet wstępu na konkretny mecz odbywający się 
w Arenie Gliwice.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz zgłosić chęć współpracy, wyślij 
e-mail na adres: promocja@um.gliwice.pl. W zgłoszeniu załącz
swoje logo (format jpg, png), podaj nazwę podmiotu oraz określ
profil swojej działalności. Nie zwlekaj! Powitaj z nami kibiców
siatkówki z całego świata!

Wszystko 
dla Kibiców!

fo
t. 

M
. B

uk
sa

 / 
ar

ch
iw

um
 U

M
 G

liw
ice

https://siatkowka.gliwice.eu/
https://siatkowka.gliwice.eu/
https://volleyball.gliwice.eu/?setLanguage=en
https://www.ebilet.pl/
https://siatkowka.gliwice.eu/
https://volleyball.gliwice.eu/?setLanguage=en


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2022 (1127), 22 września 20224

INWESTYCJE

Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami ogromnych zmian w centralnej części Gliwic. Na pełne 
efekty prowadzonych tam prac przyjdzie poczekać do następnego lata. Wtedy przewidziano finał kom-
pleksowej przebudowy układu drogowego po południowej stronie dworca kolejowego, powiązanej 
z powstaniem i oddaniem do użytku Centrum Przesiadkowego. Przebudowa, za którą odpowiedzial-
ny jest Zarząd Dróg Miejskich, objęła ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, 
plac przed dworcem PKP, ulice Okopową i Na Piasku, plac Piastów, odcinek ul. Jagiellońskiej oraz ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Gen. Leona Berbeckiego (od alei Przyjaźni do ul. Fredry).
Modernizacja tych miejsc, prowadzona 
etapami ze względu na rozmach prac, 
rozpoczęła się na początku 2021 roku. 
Na naszych oczach zmieniają się zarów-
no rozwiązania drogowe, jak i estetyka 
przebudowywanych traktów.

Przebudowywana prze-
strzeń po południowej 
stronie dworca ma być 
przyjazna oraz bez-
pieczna dla pieszych, 
rowerzystów i kierow-
ców. Z myślą o osobach 
niewidomych i słabowi-
dzących, w kluczowych 
miejscach przewidziano 
dodatkowe oznakowa-
nie nawierzchni. Mo-
dernizowana jest także 
sygnalizacja świetlna.

Spectrum zaprojektowanych nowości 
powoli już widać. Na początek – naj-
dłuższa z ulic objętych przebudową, czyli 
prowadząca wzdłuż dworca PKP do placu 
Piastów ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego. W pasach rozdzielających 
jej jezdnię tworzone są etapami wyspy 
separacyjne z azylami dla przechodniów, 
które ozdobią rzędy berberysów „Green 
Carpet”. Pojawią się także bus-pasy połą-
czone z pasami ruchu do skrętu w prawo, 

usprawniając przejazd autobusów komu-
nikacji miejskiej w godzinach szczytu.

Na wlocie w ul. Zwycięstwa, gdzie prze-
niesiono czasowo przystanek autobu-
sowy, pojawiła się nowa nawierzchnia 
z granitowych płyt. Warto zaznaczyć, 
że docelowo nie przewidziano wielkich 
zmian w rozmieszczeniu postojów dla 
autobusów komunikacji miejskiej. To lo-
kalizacje zbliżone do dotychczasowych, 
z dodatkowymi nowymi przystankami 
na pętli przy ul. Okopowej oraz na placu 
przed dworcem PKP (ten postój zastąpi 
likwidowany przystanek w sąsiedztwie 
przydworcowej poczty).

Dla wygody i bezpieczeństwa rowerzy-
stów, w przyszłym roku po lewej stronie 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (pa-
trząc od dworca PKP) powstanie ścieżka 
rowerowa łącząca plac dworcowy z ul. 

Jagiellońską. Dodatkowo wzdłuż ulicy 
– do tej pory niemal pozbawionej roślin-
ności – pojawią się zielone akcenty, takie 
jak rabaty z berberysami „Diabolicum”, 
zaprojektowane przy przejściach dla pie-
szych w okolicach dworca oraz na rogu  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i placu 
Piastów (obok banku PKO). Skwer na rogu 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i Zwy-
cięstwa może być z kolei zagospodarowany 
w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. 
Porastająca go w przyszłości mała i duża 
roślinność powinna nawiązywać do już 
wprowadzanych bądź projektowanych 
nasadzeń w okolicy.

W nadchodzącym czasie, w ustawionych 
niedawno wzdłuż zmodernizowanego, 
100-metrowego odcinka ul. Zwycięstwa 
osiemnastu większych i mniejszych doni-
cach, sadzone będą młode drzewka – gle-
diczje trójcierniowe odmiany „Sunburst”, 

w otoczeniu jałowców płożących „Wiltonii” 
z szaro-niebieskimi igłami nabierającymi 
zimą lekko fioletowej barwy, a także róż od-
miany „Short Truck” o różowych kwiatach.

Glediczje, wciąż nieco egzotyczne, a bardzo 
dekoracyjne i wytrzymałe kuzynki robinii 
akacjowej, wybrano do donic nieprzy-
padkowo. Bardzo gęsta sieć uzbrojenia 
w tej części ul. Zwycięstwa wykluczyła 
możliwość posadzenia drzew w gruncie, 
a lubiące słońce glediczje o ażurowej, sze-
rokiej i nieregularnej, złocistożółtej koronie 
mają małe wymagania glebowe i bardzo 
dobrze znoszą zarówno suszę, jak wilgoć 
czy silny mróz.

Wraz z różami i jałowcami, a także 
rzędami berberysów już posadzonych 
w pasach rozdzielających jezdnię, ożywią 
one przestrzeń ul. Zwycięstwa od stro-
ny placu dworcowego do skrzyżowania  

Drogowa rewolucja
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Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom nowoczesnego, bezpiecznego 
i komfortowego systemu komunikacyjnego w tej części Gliwic, uzupełniającego 
rozwiązania przewidziane na terenie Centrum Przesiadkowego. Zintegrujemy 
dzięki temu – funkcjonalnie i przestrzennie – wszystkie środki transportu pu-
blicznego, włącznie z ruchem pieszym i rowerowym oraz parkingami. Przy tej 
inwestycji duży nacisk położyliśmy również na kwestie zazieleniania przebudo-

wywanych kwartałów ulic, wprowadzając do projektu – tam, gdzie było to możliwe – wartościowe 
i efektowne, a jednocześnie odporne na trudne miejskie warunki drzewa, krzewy i byliny.
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INWESTYCJE
z ul. Dubois. Po przebudowie, likwidacji 
nieczynnego torowiska i przystanku linii 
A4 ma ona całkowicie nową nawierzch-
nię. Po wschodniej stronie jezdni to ciąg 
pieszo-rowerowy z granitowych płyt, a po 
drugiej stronie – granitowy chodnik.

Nieodległa od ul. Zwycięstwa, a objęta 
projektem prac po południowej stronie 
dworca ścieżka pieszo-rowerowa 
w ciągu ul. Barlickiego (między ul. 
Fredry a aleją Przyjaźni) jest gotowa. 
Na swoją metamorfozę czeka natomiast 
plac dworcowy. Prace na jego obszarze 
będą kontynuowane po uzyskaniu moż-
liwości przeniesienia dotychczasowego 
postoju dla autobusów, co powinno na-
stąpić nie później niż do końca tego roku.

Wiosną, oprócz nowej nawierzchni i wy-
konania fontanny z 20 wodotryskami, na 
placu dworcowym pojawią się platany 
klonolistne sadzone w technologii zna-
nej mieszkańcom z nasadzeń przy Ryn-
ku. Przewidziano wykorzystanie nawet 
4-metrowych sadzonek z wykształconymi
koronami i pniami o obwodzie 20 cm na
wysokości 1 metra od gruntu, więc efekty
powinny być szybko widoczne. Gatunek
został starannie dobrany, bo platan klo-
nolistny dobrze toleruje sąsiedztwo bru-
ku i utwardzenie terenu wokół systemu
korzeniowego.

Na razie po wschodniej 
stronie placu dwor-
cowego – na przedłu-
żeniu ul. Zwycięstwa 
– zakończona została
pętla z miejscami na
przystanki linii A4.
Znajdą się tam także
miejsca do krótkiego
postoju, tzw. kiss&ride
(pocałuj i jedź). Pętla
połączy plac dworcowy
z rozbudowaną już
ul. Okopową, w którą
będzie można wjeżdżać
wyłącznie od strony
placu Piastów.

Warto dodać, że okolice ul. Okopowej 
i plac Piastów to kolejne miejsca przygo-
towywane pod wczesnojesienne nasa-
dzenia. W najbliższym czasie pojawią się 
tam berberysy, róże i pnącza, dopełniając 
widoczne gołym okiem efekty dynamicz-
nych prac ekip drogowców.

Przypomnijmy, że po przebudowie plac 
Piastów przestanie pełnić funkcję 
głównego węzła autobusowego Gliwic. 
Przystanki komunikacji miejskiej będą 
funkcjonowały na jego obszarze w dwóch 
punktach – na sąsiadującym z odnowioną 
ul. Na Piasku placu z dwoma peronami 
autobusowymi oraz w miejscu obecnego 
przystanku autobusowego w kierunku 
Łabęd i Kopernika. Nie zabraknie także 
ciągów pieszo-rowerowych. Odcinek  
ul. Jagiellońskiej, na którym prowadzo-
ne są obecnie prace związane z sieciami 
infrastruktury podziemnej, zyska nową 
nawierzchnię.

Aktualny termin zakończenia wszystkich 
robót po południowej stronie dworca PKP 
przez wykonawcę – Eurovię Polska S.A. –  

to lipiec 2023 roku. Na przesunięcie 
pierwotnie wyznaczonej daty finału 
inwestycji (koniec 2022 roku) złożyły 
się m.in. długotrwałe prace związane 
z systematyczną wymianą przestarza-
łej lub kolidującej ze sobą infrastruk-
tury, wchodzącej w skład gęstej sieci 
uzbrojenia podziemnego. Podczas wy-
kopów terenowych często ujawniano 
niezinwentaryzowane i nieujawnione 

w dokumentacji obiekty, wymagające 
uzyskania od właściwego gestora sieci 
dodatkowych zgód i pozwoleń. Także 
pandemia koronawirusa i wojna na 
Ukrainie miały ogromny wpływ na ceny 
i terminowość prac i dostaw koniecznych 
materiałów budowlanych. Wskutek tych 
wszystkich okoliczności koszt inwestycji 
finansowanej w całości z budżetu miasta 
sięga obecnie ok. 46 mln zł. (kik)

Mimo rozmachu prac i związanych  
z nimi uciążliwości, plac Piastów jest przejezdny dla 

samochodów i autobusów komunikacji publicznej

Przez cały  
wrzesień 
i październik  
w różnych miejscach  
będą sadzone krzewy  
i byliny, a następnie
drzewa. Kolejne rośliny  
będą pojawiały się sukcesywnie, 
do czasu zakończenia  
całej inwestycji.

W lutym przyszłego roku zakończy się równoległa, oddzielna inwestycja – 
przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. Hlubka. Na skrzy-
żowaniu tych ulic będzie działała sygnalizacja świetlna, ponadto docelowo 
ul. Hlubka stanie się drogą dwukierunkową. Powstanie też ścieżka rowero-
wa pomiędzy ul. Jagiellońską a wiaduktem kolejowym.
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EDUKACJA

Spotkania z ekspertami dotyczące egzaminu dojrzałości, prezentacje oferty śląskich uczelni wyższych czy stoiska promocyjne 
uniwersytetów z całego kraju – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników Śląskiego Salonu Maturzystów 2022. 
Podczas dwudniowego wydarzenia przyszli maturzyści otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat matur oraz możliwości 
dalszej edukacji.
Po dwuletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią COVID-19, 
Śląski Salon Maturzystów po-
wrócił do Gliwic w tradycyjnej 
formie. Targi edukacyjne odby-
ły się w poniedziałek i wtorek  
(19–20 września) w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej przy ul. Ko-
narskiego i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Podczas uroczystego otwarcia 
imprezy gości powitał gospodarz 
wydarzenia, rektor Politechniki 
Śląskiej prof. dr hab. inż. Arka-
diusz Mężyk. Zachęcał uczniów 
do rozpoczęcia studiów na jednej 
ze śląskich uczelni publicznych, 
które dzięki wzajemnej współ-
pracy integrują środowisko 
akademickie i budują wspólne 
programy studiów.

W Komitecie Honorowym wyda-
rzenia zasiadł prezydent Gliwic 
Adam Neumann, który objął 
imprezę swoim patronatem.

– Gliwice są miastem dynamicz-
nie rozwijającej się gospodarki.
Miastem, w którym siedzibę ma
jedna z najlepszych uczelni tech-
nicznych w kraju – Politechnika
Śląska, której absolwenci osiąga-
ją międzynarodowe sukcesy i sta-
nowią wysoko wykwalifikowaną
kadrę dla wielu nowoczesnych
branż. Mamy także wiele wspa-
niałych szkół średnich. Dlatego
cieszę się, że właśnie w Gliwicach
odbywa się Salon Maturzystów,
który otwiera przed młodzieżą
drogę do dalszej edukacji – mówił
prezydent Gliwic.

W ramach wydarzenia organizo-
wanego wspólnie przez Funda-

cję Edukacyjną Perspektywy oraz 
Politechnikę Śląską uczniowie 
uczestniczyli w prelekcjach doty-
czących egzaminu maturalnego 
w 2023 roku. Wykłady wygło-
sili eksperci Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Jaworznie, 
nauczyciele oraz korepetytorzy. 
Przyszli maturzyści wysłuchali 
także prezentacji dotyczących 
oferty edukacyjnej Politechniki 

Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Ekonomicznego.

Bardziej dociekliwi mogli poznać 
szczegółowe warunki rekrutacji 
na studia w roku akademickim 
2023/2024 na stoiskach kilkunastu 
uczelni z kraju i otrzymać uczelnia-
ne gadżety. Dodatkowo każdy z go-
ści otrzymał bezpłatny „Informator 
dla Maturzystów 2023”.  (ml)

Do matury, gotowi, start!

Zbliżająca się 17. Noc Naukowców Politechniki Śląskiej zagra w rytmie eko 
– zielona chemia, alternatywne źródła energii, elektromobilność i ochrona
środowiska to najważniejsze tematy towarzyszące tegorocznej imprezie.

Liczne pokazy i wykłady, konkur-
sy, a nawet warsztaty teatralne 
będą czekać na uczestników 
odwiedzających Politechnikę 
Śląską. Wydarzenie odbędzie się 
8 października w czterech mia-
stach – w Gliwicach, ale także 
w Katowicach, Zabrzu i Rybniku, 
gdzie działają filie uczelni.

Tematyka 
Nocy Naukowców 
jest odpowiedzią 
na współczesne 
wyzwania związane 
ze zmianami klima-
tycznymi. 

– Na pewno będziemy dużo
mówili o elektromobilności,
alternatywnych źródłach
energii czy gospodarce obie-
gu zamkniętego. W programie
mamy również „strefę bajtla”
i fantastyczny talk-show z na-
szymi naukowcami, pod hasłem
„ekoplotki” – zachęcała pod-
czas konferencji promującej
wydarzenie dr hab. Aleksandra
Ziembińska-Buczyńska, prof.

Politechniki Śląskiej, dyrektor 
Centrum Popularyzacji Nauki.

– Dzisiejszy świat stoi przed
wielkimi wyzwaniami związa-
nymi z kryzysem energetycznym
i kryzysem finansowym, dlatego
tak ważne są nowoczesne, eko-
logiczne rozwiązania, które po-
zwolą nam przetrwać te trudne
czasy – mówił Adam Neumann,
prezydent Gliwic. Podkreślał, że
Gliwice są miastem nowocze-
snej gospodarki, stawiającym
na innowacje. – Chętnie anga-
żujemy się w inicjatywy promu-
jące naukę, odpowiadające na
współczesne potrzeby, pozwa-
lające na poszerzanie wiedzy
z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że m.in.: dr hab. inż. Tomasz 
Trawiński – prof. Politechniki 
Śląskiej, prorektor ds. infra-
struktury i promocji, Grzegorz 
Kwitek – przedstawiciel zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii i Artur Pollak – prezes 
APA Group.

Zaplanowano 
ponad 180 wyda-
rzeń!

Wśród wielu propozycji nauko-
wych spotkań przewidziano 
takie, jak: „Fantastyczny świat 
mikroorganizmów”, „Zostań pi-
lotem bezzałogowego statku po-
wietrznego”, „Kosmos w naszych 
rękach”, „Chemiczna eksplozja 
kolorów”, „Test na astronautę”, 
„Bibliosfera dla małych, czyli bajki 
w strefie bajtla”.

Nie zabraknie też kulturalnych 
aktywności, wśród nich – kon-
certu Akademickiego Chóru 
Politechniki Śląskiej i potańcówki 
z Akademickim Zespołem Tańca 
„Dąbrowiacy”.

Szczegółowe informacje można 
śledzić na stronie internetowej 
www.nocnaukowcow.com.pl 
oraz na portalach www.facebook.
com/NocNaukowcowPolitechni-
kiSlaskiej i www.instagram.com/
nocnaukowcowpolsl/. 
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https://www.nocnaukowcow.com.pl/
https://www.facebook.com/NocNaukowcowPolitechnikiSlaskiej
https://www.facebook.com/NocNaukowcowPolitechnikiSlaskiej
https://www.facebook.com/NocNaukowcowPolitechnikiSlaskiej
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fnocnaukowcowpolsl%2F
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fnocnaukowcowpolsl%2F
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18 września w ruinach teatru Victoria zespół Vołosi i Gliwicka Orkiestra Kameralna z niesamowitą 
muzyczną energią pożegnali lato. Domknęliśmy tym samym kolejną porę roku w gliwickim kalendarzu 
kulturalnym, ale tempa nie zwalniamy – jesień w Gliwicach zapowiada się nie mniej ciekawie niż lato!
Żywiołowe, karpackie granie 
i wysmakowane brzmienie kla-
syki – takie muzyczne kontrasty 
zaserwowali publiczności Vołosi 
i Gliwicka Orkiestra Kameralna. 
Koncert „Na pożegnanie lata” 
przyciągnął do ruin teatru Vic-
toria dużą publiczność. Fundacja 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, 
znakomitego zespołu orkiestro-
wego, który tworzą związani 
z Gliwicami muzycy, kolejny 
rok z rzędu zaprosiła gliwickich 
melomanów na koncertowe 
zakończenie lata.

W tym roku Gliwicka Orkiestra 
Kameralna podjęła współpracę 
z nowo utworzonym Centrum Kul-
tury Victoria, realizując wspólnie 
znane z poprzednich lat inicjatywy 
– nie tylko koncert „Na pożegnanie 
lata”, ale też cykl koncertów Otwar-
ty Salon Muzyczny (następny już
23 października w Palmiarni).
Przed nami także jesienny koncert 
„Mistrzowskie interpretacje”.

Razem  
tworzyMY kulturę!

Życie kulturalne Gliwic tworzą 
wspólnie twórcy, organizatorzy życia 
kulturalnego i, oczywiście, publicz-
ność. Część oferty kulturalnej kreują 
samorządowe instytucje kultury: 
Teatr Miejski z kinem studyjnym 
Amok, Muzeum w Gliwicach z 5 
oddziałami, Miejska Biblioteka 
Publiczna działająca w 19 filiach 
i powstałe w grudniu 2021 roku 
Centrum Kultury Victoria.

CK Victoria jest „nowym gra-
czem” na kulturalnej mapie Gli-
wic i ma za zadanie rozwijać ofer-
tę kulturalną miasta. Victoria jest 
zarówno organizatorem własnych 
imprez (takich jak cieszący się 
bardzo dużą popularnością cykl 
wakacyjnych warsztatów i kon-

certów na alei Przyjaźni – Rynek 
Kultury; prezentująca muzyków 
nowej fali jazzu impreza True 
Tone Festival), jak i partnerem 
dla innych – instytucji kultury 
i podmiotów prywatnych.

CK Victoria wspiera organizatorów 
imprez zarówno finansowo, jak 
i służąc wsparciem technicznym, 
udostępniając sale, pomagając 
w promocji wydarzeń. Działania te 
są rozwijane zgodnie z koncepcją 
programową i pomysłami wypra-
cowanymi przez CKV wspólnie 
z partnerami prywatnymi.

Dzięki CK Victoria bawiliśmy się 
w tym roku zarówno na znanych 
z poprzednich lat dużych festiwa-
lach (Gliwicki Festiwal Bachowski, 
festiwal „Ulicznicy”, Jazz w Ru-
inach), jak i braliśmy udział w no-
wych projektach, wyłonionych 
do realizacji w nowej formule 
konkursowej „Start-up Kulturalny” 
(koncert Velveteve w Cechowni). 
Obecnie trwa nabór wniosków 
w drugiej edycji konkursu – to 
szansa dla nowych projektów 
kulturalnych na zaistnienie i zain-
teresowanie publiczności swoim 
pomysłem na gliwicką kulturę. 
Formuła była konsultowana ze 
środowiskiem twórców i organi-
zatorów m.in. podczas konsultacji 
na platformie DecydujMY razem!

Po pandemii – 
pełna moc

Po opanowaniu pandemii  
COVID-19 gliwickie życie kultu-
ralne ponownie weszło na pełne 
obroty. We wrześniu odbyła się 
kolejna, już siódma edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu Jazzu 
Tradycyjnego w amfiteatrze 
w Sośnicy, działającym przy Domu 
św. Jacka – wyjątkowym miejscu 
dla mieszkańców dzielnicy, które 
prowadzi Parafia św. Jacka. 

Mnóstwo ciekawych wydarzeń 
organizuje Stowarzyszenie Nowa 
Cechownia, które w siedzibie 
firmy EMT-Systems w Nowych 
Gliwicach zaprasza odbiorców na 
wysmakowane, nieco „niszowe” 
i oryginalne wydarzenia. Duże 
imprezy kulturalne i rozrywkowe 
odbywają się przez cały rok w su-
pernowoczesnej hali widowisko-
wo-sportowej Arena Gliwice.

– Centrum Kultury Victoria odpo-
wiada za koordynację miejskiego

kalendarza kulturalnego. W ciągu 
kilku miesięcy prężnej działalności 
Centrum nawiązało relację z wie-
loma podmiotami prywatnymi – 
zarówno ze środowiska twórców 
i organizatorów kultury, takich 
jak Gliwicka Orkiestra Kameralna 
czy Towarzystwo Kulturalne Fuga, 
jak i przedstawicielami lokalnego 
biznesu. Współpraca, sieciowanie 
pomysłów i poszerzanie gliwickiej 
mapy kulturalnej o nowe miej-
sca – to najważniejsze podjęte 
przez CK Victoria działania. Ruiny 
teatru Victoria zawsze były miej-
scem wydarzeń kulturalnych, ale 
nigdy tak wielu, jak w tym roku. 
Zmiany widać zresztą na całej 
alei Przyjaźni, która w wakacyjne 
weekendy tętniła życiem. Dużo 
dzieje się także na Scenie Boj-
ków, która została kompleksowo 
zmodernizowana przez gliwicki 
samorząd. W Gliwicach mamy 
bardzo dużo pomysłów i liczę, że 
pomimo dotykającego wszystkich 
kryzysu finansowego, uda nam 
się także w przyszłym roku zapro-
ponować mieszkańcom bogatą 
ofertę kulturalną – mówi Adam 
Neumann, prezydent Gliwic. 

Więcej informacji o imprezach 
kulturalnych w Gliwicach moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej kultura.gliwice.eu. (mm)

KULTURA
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Koncert „Na pożegnanie lata”

Parkowe Lato Festiwal „Ulicznicy”

Działo się – wybrane im-
prezy kulturalne w 2022 
roku:
 festiwal Winter Reggae
 festiwal Wiosna z Fry-

derykiem
 Międzynarodowy Fe-

stiwal Muzyki Dawnej
Improwizowanej All’im-
provviso

 Majówka z Kulturą
 Rynek Kultury
 XXIII Gliwicki Festiwal

Bachowski
 15. Międzynarodowy

Festiwal Artystów Ulicy
„Ulicznicy”

 Parkowe Lato
 18. Międzynarodowy

Festiwal Jazz w Ruinach
 VII Międzynarodowy Fe-

stiwal Jazzu Tradycyjnego

Wkrótce – wybrane nad-
chodzące wydarzenia:
 True Tone Festival
 Haczyk – gliwickie spo-

tkania literackie
 Salsa Central
 Zaczarowany Świat

Operetki
 wystawa „Moje Miasto”
 koncerty i inne wyda-

rzenia w Cechowni
 Jarmark Bożonarodze-

niowy
 Sylwester

https://kultura.gliwice.eu/
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Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane 
na stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś organizato-
rem? Dodaj swoje wydarzenie na naszą stronę 
poprzez formularz.

Koncerty Piotra „Pianohooligana” Orzechowskiego 
i Adama Bałdycha w ramach True Tone Festivalu to 
obowiązkowe punkty nadchodzącego weekendu. 
Dokąd jeszcze warto się wybrać w pierwszy jesienny 
weekend? Prezentujemy kilka ciekawych propozycji!

piątek 23 września

 O godz. 19.00 na Rynku rozpocznie się koncert Salsa Central ft.
Juanky. Grupa muzyków zaprosi do wspólnego tańca pod gołym
niebem. Wstęp wolny.

 Na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5) o godz. 20.00 rozpocznie się koncert
„Into the Roots” Piotra Damasiewicza. Wydarzenie odbędzie się
w ramach True Tone Festivalu.

sobota 24 września
 Między godz. 9.30 a 13.00 i między godz. 14.00 a 17.30 w Stacji Artystycznej

Rynek (Rynek 4/5) odbędą się warsztaty rapowania „Powstanie przez 
rapowanie” w ramach projektu „Śląska droga do niepodległości”. Wstęp
wolny, zgłoszenia są przyjmowane e-mailowo na projekty@ckvictoria.pl.

 O godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej MBP (ul. Kościuszki 17) rozpocz-
ną się warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci. Wydarzenie
jest elementem „Haczyka – gliwickich spotkań literackich”. Wstęp
wolny, zapisy pod nr. tel. 32/238-26-24.

 Między godz. 11.00 a 13.00 w Czekoladziarni (ul. Krupnicza 12)
odbędą się warsztaty akwarelowe inspirowane kafelkami
Czekoladziarni.

 Kino studyjne Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza na seanse
w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci.
O godz. 16.00 rozpocznie się projekcja filmu animowanego „Yuku
i magiczny kwiat”, a o godz. 18.00 film aktorski „Lato, kiedy
nauczyłam się latać”.

 O godz. 17.00 rozpocznie się Noc Chórów 2022. Na Rynku, w ko-
ściele pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4), na patio dawnej
Giełdy Zbożowej (ul. Dolnych Wałów 4), w ogrodzie Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) i przy Zamku Piastowskim (ul. Pod Murami 2)
będą odbywać się koncerty. Wstęp wolny.

 O godz. 19.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57) rozpocznie
się VII Wieczór Teatromana. Po spektaklu „Wieczór Kawalerski”
Robina Hawdona w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa od-
będzie się spotkanie z aktorami.

 O godz. 20.00 w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18) z programem
„Themes of Dracula” wystąpią Piotr „Pianohooligan” Orzechow-
ski i Kuba Więcek. Koncert odbędzie się w ramach True Tone Festivalu.

niedziela 25 września
 O godz. 16.00 rozpocznie się Podwieczorek muzyczny w Willi Caro (ul.

Dolnych Wałów 8a). Z koncertem „Dźwiękowe etno-podróże”
wystąpią Ewa i Marcin Sidorowie oraz Robert Kier.

 Kino Amok zaprasza na drugi dzień 9. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Kino Dzieci. O godz. 16.00 widzowie zobaczą animację
„Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”, a o godz. 18.00 rozpocz-
nie się projekcja filmu aktorskiego „Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona”.

 O godz. 18.00 w Teatrze Miejskim w Gliwicach rozpocznie się spektakl
z Teatralną Opiekunką. Dorośli zobaczą „Wieczór Kawalerski”
Robina Hawdona w reżyserii Giovanny’ego Castellanosa,
a dzieci wezmą w tym czasie udział w zabawach.

 Z koncertem „Legend” w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni 18)
wystąpi Adam Bałdych Quintet. Wydarzenie rozpocznie się o godz.
19.00 i będzie elementem True Tone Festivalu.

 Piotr Selim wystąpi o godz. 19.00 w Fundacji Paskudofonia
(ul. Bednarska 8).

Szczerość w muzyce

Wyhaczamy dobrą literaturę

True Tone Festival – impreza prezentująca muzyków nowej fali jazzu 
– w zamierzeniu organizatorów ma skupiać się na dźwiękach auten-
tycznych, szczerych, prawdziwych. Na ostatniej prostej na publiczność
czekają jeszcze trzy ciekawe koncerty i afterparty w Cechowni.
Muzyczny weekend rozpocz-
nie się w piątek, 23 września, 
o godz. 20.00 od koncertu
„Into the Roots”. Na Scenie
Bojków (ul. Parkowa 5) Piotr
Damasiewicz sięgnie do
tytułowych korzeni. Muzyka
improwizowana z nutami fol-
kowymi, powiewem norwe-
skiego chłodu i afrykańskimi
rytmami – to wyróżniki „Into
the Roots”. Piotr Damasiewicz,
zdobywca Grand Prix festiwalu
Nowa Tradycja 2022, zapre-
zentuje publiczności swoją po-
rywającą muzyczną opowieść.

Sobota 24 września będzie 
należeć do duetu Piotr „Piano-
hooligan” Orzechowski & Kuba 
Więcek, a także… Wojciecha 
Kilara. O godz. 20.00 w ruinach 
teatru Victoria (al. Przyjaźni 18) 
rozpocznie się koncert „Themes 
of Dracula”. Kanwą do improwi-
zacji Pianohooligana i Więcka 
będą motywy z soundtracku 
do kultowego filmu „Dracula” 
Francisa Forda Coppoli.

W niedzielę, 25 września, 
o godz. 19.00, w ruinach teatru

Victoria zagra Adam Bałdych 
Quintet. Jeden z najwybitniej-
szych współczesnych skrzypków 
jazzowych wykona utwory 
z albumu „Legend”. Wśród 
nich jest między innymi kom-
pozycja „Kuyawiak” Henryka 
Wieniawskiego. Bałdychowi na 
scenie będą towarzyszyć: Marek 
Konarski (saksofon tenorowy), 
Łukasz Ojdana (fortepian), Mi-
chał Barański (kontrabas), Da-
wid Fortuna (perkusja) i Agata 
Szymczewska (skrzypce).

Festiwal zakończy się after-
party w piątek 30 września. 
O godz. 19.00 w Cechowni 
(ul. Bojkowska 35a) wystąpi 
Sneaky Jesus.

Bilety na True Tone Festival są 
dostępne w Centrum Informa-
cji Kulturalnej i Turystycznej 
(ul. Dolnych Wałów 3) i na por-
talu tobilet.pl. Organizatorem 
imprezy jest Centrum Kultury 
Victoria.

(mm)

Czytacie biografie? Lubicie fotografię lub filmy? Może pasjonujecie się 
historią Gliwic? Tegoroczna, piąta odsłona „Haczyka – gliwickich spo-
tkań literackich” już ruszyła i jest okazją do przyjrzenia się biografiom 
w szerokim kontekście literackim i artystycznym.
Imprezę, która potrwa do 15 
listopada, organizuje Miejska 
Biblioteka Publiczna. Wraz 
z zaproszonymi gośćmi po-
rozmawiamy nie tylko o ży-
ciorysach wybitnych postaci, 
które zapisały się w anna-
łach, ale również biografiach 
miejsc – przestrzeni, miast, 
krajów, za którymi kryją się, 
często nieznane szerszej pu-
bliczności, fakty. Postawimy 
też na podkreślenie lokalnej 
historii. Mobilna gra miej-
ska, historyczne spacery po 
mieście i spotkanie z history-
kiem badającym dzieje Gliwic 
pozwoli na lepsze poznanie 
„małej ojczyzny”, a dla dzieci 

i młodzieży będzie szansą 
na udział w nieszablonowej 
lekcji historii. Projekt jest 
skierowany do szerokiej grupy 
odbiorców: dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Na „Biografie (nie)oczywiste” 
składają się spotkania autor-
skie z poetami, pisarzami, ar-
tystami i animatorami, panel 
dyskusyjny „Jak opisać życie 
i czytać o miejscach?”, dwie 
wystawy fotografii, pokaz fil-
mu dokumentalnego „W cie-
niu Everestu” reżyserii Anny 
Teresy Pietraszek połączony 
ze spotkaniem autorskim, 
a także spotkanie z badaczem 

lokalnej historii i autorem 
książki „Gliwice. Biografia 
miasta” – dr. Bogusławem 
Traczem. Dla najmłodszych 
i młodzieży zostaną przepro-
wadzone warsztaty z animacji 
poklatkowej, karykatury, pisa-
nia dzienników i wspomnień 
oraz tworzenia fabuł gier na 
podstawie biografii histo-
rycznych. Dla rodzin również 
zostały przewidziane atrakcje: 
rodzinna gra miejska w apli-
kacji ActionTrack oraz spacery 
historyczne po Gliwicach.

Więcej szczegółów można zna-
leźć na stronie internetowej  
biblioteka.gliwice.pl. (jc)
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Piotr „Pianohooligan” Orzechowski

http://Kultura.gliwice.eu
https://tobilet.pl/
https://biblioteka.gliwice.pl/
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Polski Instytut Sztuki Filmowej w katego-
rii debiut roku nagrodził Zespół Edukatorów  
Filmowych. Liderem projektu jest gliwickie  
kino studyjne Amok.
To już trzecia nagroda PISF-u, 
która trafiła do gliwickiego kina. 
Statuetka została przyznana  
14 września podczas 47. Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. Nagrody PISF 
są szczególnym wyróżnieniem 
w branży filmowej, doceniają-
cym pracę osób i instytucji nie-
związanych z produkcją filmów. 
Statuetka jest wyrazem uzna-
nia dla osiągnięć wspierających 
rozwój polskiej kinematogra-
fii, promujących jej dorobek, 
ułatwiających społeczeństwu 
dostęp do polskiej twórczości 
filmowej. Kino Amok sięgnęło 
po to wyróżnienie już po raz 
trzeci – jako najlepsze kino i za 
edukację filmową. Tym razem 

doceniono debiutancki projekt 
ZEF.

Nagrodzony Zespół Edukatorów 
Filmowych promuje wartościowe 
kino dla dzieci i młodzieży. Edu-
katorzy zajmują się wybieraniem 
najciekawszych filmów dla młodych 
widzów. Biorą pod lupę obrazy, 
które wchodzą na ekrany kin lub 
są wyświetlane na festiwalach. 
W skład Jury ZEF wchodzą twórcy 
programów edukacji filmowej, 
nauczyciele i przedstawiciele kin. 
Najbardziej interesującym obrazom 
jest przyznawany znak jakości ZEF. 
Liderem inicjatywy jest gliwickie 
kino Amok, a partnerują mu między 
innymi kino Sokół w Nowym Sączu 
i kino Mikro w Krakowie. (mm)

Nagroda dla 
kina Amok

Zasłuchaj się w Gliwicach

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 oso-
by fizyczne zamieszkałe w Gliwicach 
lub osoby prawne i inne podmioty, 
których siedziba mieści się w naszym 
mieście. Nagrody zostaną przyznane 
zarówno za całokształt osiągnięć, jak 
i zasługi dla gliwickiej kultury w 2021 
roku. Dodatkowo wyodrębniona zo-
stała nowa kategoria „młodzi twórcy”, 
skierowana do osób, które w dniu 
składania wniosku nie miały ukoń-
czonych 30 lat, a mogą już pochwa-

lić się osiągnięciami w działalności 
twórczej.

Wnioski konkursowe mogą 
składać instytucje kultury, 
szkoły o profilu artystycz-
nym, uczelnie, związki 
twórcze, stowarzy-
szenia, fundacje 
i inne podmioty 
działające w sferze 
kultury, indywidual-
ni twórcy oraz radni 
Rady Miasta Gliwice. 
Zgłoszenia są przyjmo-
wane w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21). Termin zgłoszeń upływa 3 paździer-
nika 2022 roku. Szczegółowych informacji 

udzielają pracownicy Wydziału 
Kultury i Sportu pod nr. tel. 

32/239-12-84.

W 2021 roku Prezy-
dent Miasta Gliwice 
przyznał trzy nagro-
dy. Za osiągnięcie 
w dziedzinie ochrony 
kultury w 2020 roku 

została nagrodzona 
Urszula Biel, filmoznaw-

czyni, historyczka kina i kie-

rowniczka gliwickiego kina studyjnego 
Amok. Za całokształt działalności na 
polu ochrony kultury nagrodą została 
uhonorowana Anna Kwiecień, histo-
ryczka sztuki przez wiele lat związana 
zawodowo z Muzeum w Gliwicach. 
W dziedzinie upowszechniania kultu-
ry nagrodę za całokształt działalności 
otrzymała Agnieszka Chrzanowska-Ma-
łys, plastyczka i animatorka kultury, 
która prowadzi w Gliwicach Studio ACM.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy 
są dostępne na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale Urząd Miejski  Kultura i sport 
 Nagrody w dziedzinie kultury.  (mm)

Jesienny wieczór, spacer ulicami gliwickiej starówki przy akompa-
niamencie muzyki chóralnej. Brzmi dobrze? Jeszcze lepiej zabrzmi 
podczas III Nocy Chórów, która po raz pierwszy zagości w Gliwicach!
Koncerty 15 zespołów w 5 urokli-
wych miejscach na mapie nasze-
go miasta – tegoroczną edycję 
Nocy Chórów wypełni muzyka 
dawna, klasyczna, sakralna, 
współczesna, dziecięca, a nawet 
synkopowana. Impreza, która do 
tej pory odbywała się w Rudzie 
Śląskiej, w tym roku – na zapro-
szenie Akademickiego Zespołu 
Muzycznego Politechniki Śląskiej 
– przeniesie się do Gliwic.

W ramach Nocy Chórów 
2022 wystąpią:
• Chór mieszany Lutnia z Cho-

rzowa
• Akademicki Zespół Muzyczny 

Politechniki Śląskiej
• Chór Kameralny Slavica Musa
• Chór Mieszany Klaster z Zabrza
• Chór dziecięcy Gaudeo Po-

wiatowego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Świerklanach

• Per Spasso z Pszczyny
• Kuczeryki
• Muzealny Chór Społeczny
• Discors Concordia
• Chór Mieszany Klaster z Za-

brza
• Chór Ex Animo Parafii NSPJ

w Świętochłowicach
• Con fuoco z Pszczyny
• Chór Kameralny Beatitudo
• Zespół Śpiewaczy Apertum

Cor Parafii Matki Bożej Różań-
cowej w Katowicach Zadolu

• Chór Heimat z Gliwic

Wyjątkowe muzyczne wyda-
rzenie rozpocznie się w so-
botę, 24 września, o godz. 
17.00 na gliwickim Rynku. 
Zainauguruje je wspólne wy-
konanie przez zespoły utworu 
promującego „Noc Chórów”.

Po występie zarówno wyko-
nawcy, jak i goście podzielą się 

na grupy i przejdą do jednej z 4 
lokalizacji: na skwer za Zamkiem 
Piastowskim przy ul. Górnych 
Wałów, do ogrodu Willi Caro 
przy ul. Studziennej, na plac 
pomiędzy Starą Pocztą a Giełdą 
Zbożową (wejście od ul. Dolnych 
Wałów) oraz do kościoła pw. 
Wszystkich Świętych.

W każdym z tych miejsc o godz. 
17.20 równocześnie odbędą się 
ok. 20-minutowe koncerty. Po 
nich nastąpi ok. 20-minutowa 
przerwa, w trakcie której wokali-
ści oraz słuchacze będą przenosić 
się na występy muzyczne do 
kolejnych lokalizacji.

W dotarciu do każdego z miejsc 
i wyborze repertuaru space-
rowiczom pomogą specjalne 
foldery zawierające mapkę oraz 
rozpiskę koncertów w ramach 
„Nocy Chórów”.

Dodatkowo, między godz. 18.00 
a 20.00, odwiedzający gliwicki 
Rynek będą mogli spróbować 
swoich sił w śpiewaniu pod-
czas warsztatów wokalnych, 
które poprowadzi zawodowy 

dyrygent i dyrektor artystycz-
ny III Nocy Chórów – Krzysztof 
Dudzik.

Wstęp na wszystkie koncerty 
oraz warsztaty wokalne jest 
bezpłatny. Nie obowiązują wcze-
śniejsze zapisy ani ograniczenia 
wiekowe.

Organizatorami III Nocy Chó-
rów w Gliwicach są: Fundacja 
Chórtownia oraz Akademicki 
Zespół Muzyczny Politechniki 
Śląskiej, we współpracy z Mu-
zeum w Gliwicach, DL Invest 
Group PM S.A. oraz Centrum 
Kultury Victoria w Gliwicach. 
Partnerami wydarzenia są: Sto-
warzyszenie Artystów „Euforis”, 
Ogólnopolska Konferencja 
„Mam głos”, Narodowe Forum 
Muzyki – Akademia Chóralna 
we Wrocławiu, Stowarzysze-
nie „Artifices Artificibus” oraz 
Masterpeace Poland.

Szczegółowe informacje na 
temat imprezy dostępne są na 
profilu Fb wydarzenia oraz na 
stronie Centrum Kultury Victoria: 
ckvictoria.pl.  (ml)
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https://bip.gliwice.eu/nagrody-w-dziedzinie-kultury
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie.
„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Od 15 lipca można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach 
tzw. prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO 
i NAJWYŻSZEGO – można uzyskać dofinansowanie do 47 tys. zł (poziom podwyższony) lub do 79 tys. zł (poziom 
najwyższy). Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę 
z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.

SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21), 
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 
14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Program dotacji 
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

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

http://czystepowietrze.gov.pl
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Danuta i Stanisław Grzelakowie,

Teresa i Jan Jackowscy, 

Barbara i Krzysztof Kasperczykowie, 

Barbara i Tadeusz Lubańscy, 

Helena i Antoni Wasilewscy, 

Elżbieta i Andrzej Wiśniewscy, 

Maria i Karol Wojcikowie;

Marta i Mieczysław Dymińscy, 

Henryka i Józef Fuzowie, 

Anna i Ryszard Liskowie,

Barbara i Karol Maruszewscy,

Eryka i Jan Przybycieniowie, 

Urszula i Antoni Rospondowie.

Szanownym Jubilatom 
życzymy wszystkiego 
najlepszego!

Jubilaci, którzy długoletnie pożycie małżeńskie świętowali w gliwickim Ratuszu 15 września, zostaną zaprezentowani na łamach „MSI-GLIWICE” 29 września. 

14 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długo-
letnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP. W gronie świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): 
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Do 17 października można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską 
dotyczącą Gliwic. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – pieniężne i rzeczowe.

Warunkiem zakwalifikowania do kon-
kursu jest obronienie pracy w latach 
2019‒2022. Przyjmowane są prace 
licencjackie, magisterskie i doktorskie 
absolwentów wszystkich kierunków 
studiów. Temat rozprawy musi być 
związany z Gliwicami. Rozpatrywane 
będą tylko opracowania, które nie 
były zgłaszane w poprzednich edy-
cjach konkursu.

Prace dyplomowe mogą przesyłać wła-
dze uczelni lub wydziału, które mają 
prawo nadawania tytułu zawodowego 
licencjata albo magistra lub stopnia na-
ukowego doktora. Absolwenci studiów 
także mogą zgłaszać swoje rozprawy 

– do wniosku trzeba wówczas załączyć 
rekomendację władz uczelni, wydziału 
albo placówki badawczej.

O przyznaniu nagrody zadecyduje Pre-
zydent Miasta Gliwice po zasięgnięciu 
opinii komisji konkursowej. Prace przyj-
mowane są w sekretariacie Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21, I piętro, p. 132, tel. 
32/239-12-89). Szczegółowe informa-
cje i regulamin są dostępne w Biulety-
nie Informacji Publicznej (Zarządzenie 
nr PM.6063/2022 Prezydenta Miasta 
Gliwice).
 (mm)

Konkurs na prace dyplomowe o Gliwicach
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SPORT

Radość z koszykówki w nowej odsłonie

Medale dla zawodniczek Najemnika!

Aleksander Busz, Terrance Ferguson, Troy Franklin, Igor Krzych, Norbert Maciejak, Filip Maciejewski, Kamari Mur-
phy, Tomasz Palmowski, Filip Put, Szymon Ryżek, Jure Skifić, Kamil Skrzypczyk i Mateusz Szlachetka. To właśnie ten 
skład koszykarzy, zaprezentowany oficjalnie 13 września, będzie siłą napędową GTK Gliwice w rozpoczynającym się 
wkrótce, nowym sezonie rozgrywek Energa Basket Ligi. W prezentacji odświeżonego oblicza drużyny uczestniczyła 
m.in. Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna za sport i edukację w mieście.
– Trzymamy mocno kciuki za nowy 
sezon GTK i naszych zawodników. 
Niezmiennie też zapewniamy 
o wsparciu ze strony Miasta 
Gliwice – koszykówka jest jedną 
z dyscyplin priorytetowych okre-
ślonych uchwałą w sprawie kierun-
ków rozwoju sportu w Gliwicach 
– podkreślała podczas spotkania 
wiceprezydent Ewa Weber, odbie-
rając w imieniu prezydenta miasta 
Adama Neumanna pamiątkowe 
tableau z wynikami młodzików 
i juniorów Akademii GTK Gliwice 
oraz podziękowaniami za wsparcie 
i wkład w rozwój zespołu.

Do tej pory GTK Gliwice występo-
wało w koszykarskiej ekstraklasie 

głównie dzięki znacznemu finan-
sowemu wsparciu ze strony Miasta 
Gliwice, przekraczającemu w 2020 
oraz 2021 roku 3 mln zł rocznie. 
Środki te stanowiły około 60–70% 
całorocznego budżetu gliwickiego 
klubu. Od nowego sezonu Energa 
Basket Ligi sytuacja finansowa GTK 
zmieni się – w trakcie uroczystości 
prezentacji drużyny prezes GTK 
Jarosław Zięba poinformował, że 
ekstraligowy zespół będzie grał 
pod szyldem Taurona, w związku 
z dołączeniem tej firmy do grona 
sponsorów.

– Od lat jesteśmy związani ze 
sportem profesjonalnym. Mamy 
do czynienia z klubem bardzo dy-

namicznym, wykonuje się tu rów-
nież dużo pracy przygotowującej 
młodych zawodników do sportu 
profesjonalnego. Doceniamy to. 
Dostrzegamy potencjał klubu 
i mamy nadzieję, że najbliższy 
sezon to udowodni – stwierdził 
obecny na uroczystości rzecznik 
Tauron Sprzedaż Daniel Iwan.

W poprzednim, trudnym sezo-
nie gliwiczanie zapewnili sobie 
utrzymanie w koszykarskiej 
ekstralidze dopiero w ostatniej 
kolejce. Maroš Kováčik, słowacki 
szkoleniowiec GTK prowadzący 
równolegle kobiecą kadrę Polski, 
zdecydował się podjąć wyzwanie, 
pozostać w gliwickim klubie i zbu-

dować zespół niemal od nowa. 
Z poprzedniego składu GTK zosta-
ło tylko dwóch graczy – Filip Put 
i Aleksander Busz. Postawiono też 
na pozyskanie czterech obcokra-
jowców – chorwackiego silnego 
skrzydłowego Jurego Skificia 
oraz trzech Amerykanów: Ter-
rance'a Fergusona (mogącego 
grać jako rzucający obrońca lub 
niski skrzydłowy), środkowego 
Kamariego Murphy'ego i rozgry-
wającego Troya Franklina.

– W ramach posiadanego budże-
tu zbudowaliśmy taki zespół, jaki 
chcieliśmy. Liczę, że pokażemy 
inną grę, niż ostatnio, i inne będą 
też wyniki – ogłosił trener Maroš 

Kováčik podczas prezentacji eks-
traklasowej drużyny.

Podczas uroczystości nie zabra-
kło zabawnych, choć budujących 
momentów. Zagraniczni gracze 
Tauron GTK Gliwice zmierzyli 
się bowiem z językiem polskim, 
próbując przeczytać głośno 
(i poprawnie) hasło przyświeca-
jące działaniu klubu: „Czerpiemy 
radość z koszykówki”. Pokazano 
też po raz pierwszy nowe koszulki 
ekstraklasowej drużyny i jej nowy 
klubowy autokar, którym Tauron 
GTK Gliwice będzie jeździć na me-
cze. Pierwszym jest zaplanowane 
na 25 września starcie z MKS Dą-
brową Górniczą. (kik)
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Drugi weekend miesiąca (10–11 września) był doborowym sprawdzianem 
umiejętności dla zawodniczek i zawodników kick-boxingu, uczestniczą-
cych w organizowanych w Mińsku Mazowieckim Mistrzostwach Polski 
seniorów i mastersów w formule kick light. 

Wymagający test przed listopa-
dowymi Mistrzostwami Europy 
w tureckiej Antalyi sprawnie  
zaliczyły Natalia Maćkiewicz 
i Justyna Ciborska, reprezen-
tantki gliwickiego klubu Na-
jemnik rywalizujące o medale 
w grupie seniorek.

Ustępując jedynie Karolinie 
Knap z Ninja Academy War-
szawa, Natalia Maćkiewicz 
wywalczyła srebro w kat. 55 kg. 
Justyna Ciborska zdobyła brąz 
w kat. powyżej 70 kg, uznając 
wyższość Hanny Wysockiej 
z SKF Boksing Zielona Góra 

i Pauliny Badowskiej z Łaski 
Klub Sztuk Walki.

Zawodniczki szkoli na co dzień 
trener Bartłomiej Pawlus. Ser-
decznie gratulujemy!

  (kik)
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości,  
że 8 września 2022 r. uchwałą Rady Miasta Gli-
wice numer XXXIX/813/2022 została uchwa-
lona zmiana „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice”, które zostało przyjęte uchwałą  
nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 17 grudnia 2009 r.
Zmiana Studium weszła w życie z dniem podjęcia.
Ze Studium można się zapoznać na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: 
bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly
oraz w Geoportalu planistycznym na stronie:
geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=67627105
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2  
ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa w art. 
55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (zakładka Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia 
i komunikaty) oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 
31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 211.

OGŁOSZENIE

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 182/2022 do 29 września 2022 r.,
• wykaz nr 183/2022 do 29 września 2022 r.,
• wykaz nr 184/2022 do 29 września 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 180/2022 do 30 września 2022 r.,
• wykaz nr 188/2022 do 30 września 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 185/2022 do 3 października 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 170/2022 do 4 października 2022 r.,
• wykaz nr 204/2022 do 4 października 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 114/2022 do 4 października 2022 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 199/2022 do 5 października 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 176/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 178/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 191/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 198/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 205/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 206/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 209/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 210/2022 do 5 października 2022 r.,
• wykaz nr 211/2022 do 5 października 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 208/2022 do 6 października 2022 r.,
• wykaz nr 186/2022 do 6 października 2022 r.,
• wykaz nr 155/2022 do 6 października 2022 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI  
KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

brutto
Wadium

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

Działka nr 164/1,
obręb  

Ligota Zabrska,
użytek: 

B – tereny  
mieszkaniowe,

KW nr 
GL1G/00039279/5.

Działka nr 166/2,
obręb  

Ligota Zabrska,
użytek: 

B – tereny  
mieszkaniowe,

KW nr 
GL1G/00039216/6.

0,0216 ha

0,0768 ha

Łączna 
powierzchnia 

gruntu:  
0,0984 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy 
przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Psz-
czyńską i ul. Bojkowską (uchwała nr XLVII/1217/2006 
z 26 października 2006 r.), działki znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem:
 4MN, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 
z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych i warsztatów, które powodują zna-
czące zwiększenie ruchu samochodowego,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

264 000,00 zł

Cena  
nieruchomości 

zawiera  
23% podatku 
VAT, zgodnie 

z ustawą  
z 11 marca  

2004 r.  
o podatku od 

towarów i usług 
(t.j. DzU  

z 2022 r., poz. 
931 z późn. zm.).

26 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 25 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 30 sierpnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 19 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 nieruchomościach 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.

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 po-
wszechnej deratyzacji odbywa się w dniach

od 15 września 2022 r.  
do 15 października 2022 r.

Deratyzacja polega 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 gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, w miarę 
potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piw-
nice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) ce-
lem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji 
należy używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt 
i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją 
podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2022 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2022 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe 
gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

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

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

OBWIESZCZENIA

OBIADY OD  
12 WRZEŚNIA 2022 r.
Warsztaty szkolne Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego  
nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1 
oferują świeże, domowe obiady. Pro-
wadzimy sprzedaż od poniedziałku do 
piątku od 12.30 do 15.00. Koszt peł-
nego zestawu dwudaniowego wynosi 
20 zł. Wjazd na szkolny parking od  
ul. Daszyńskiego. Zapraszamy!

KOMUNIKATY

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM/519/2022 do 29 września 2022 r.,
• nr ZGM/528/2022 do 29 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta/
2. Lokalu przeznaczonego do sprzedaży  
w drodze przetargu:
• nr ZGM/542/2021 do 29 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczo-
nych-do-sprzedazy-w-przetargu/
3. Wydzierżawienia nieruchomości, stano-
wiących własność Miasta Gliwice:
• nr 521/2022 do 4 października 2022 r.,
• nr 551/2022 do 3 października 2022 r.,
• nr 553–554/2022 do 3 października 

2022 r.,
• nr 556/2022 do 30 września 2022 r.,
• nr 559/2022 do 30 września 2022 r.,
• nr 560/2022 do 3 października 2022 r.,
• nr 562/2022 do 5 października 2022 r.,
• nr 564/2022 do 4 października 2022 r.,
• nr 565/2022 do 5 października 2022 r.,
• nr 566/2022 do 4 października 2022 r.,
• nr 567/2022 do 30 września 2022 r.,
• nr 568/2022 do 4 października 2022 r.,
• nr 569/2022 do 30 września 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-mia-
sta-dzierzawa/
4. Nieruchomości przeznaczonych do wyna-
jęcia:
• nr ZGM/2021/578 do 3 października 

2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-mia-
sta-najem-lokali/

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

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 prowa-
dzenia taksówki.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach apeluje, by wniosek 

o dostosowanie licencji składać jak naj-
szybciej i nie zostawiać tego na ostatnią 
chwilę, bo wtedy czas oczekiwania na 
załatwienie sprawy może się zdecydo-
wanie wydłużyć.

Jak dostosować licencję? Szczegó-
łowe 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 transpo-
rcie drogowym zwanej potocznie 
„lex Uber”.

 (kik)

Taksówkarzu! Działaj szybko, dostosuj licencję!

https://bip.gliwice.eu/radaMiasta/uchwaly
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=67627105
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://ekw.ms.gov.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
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OGŁOSZENIA

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

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

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

Opis
Działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, położone są przy ul. Toszeckiej, w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 9 km od cen-
trum, przy drodze wojewódzkiej nr 901.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny mieszkaniowo-usługowe oraz tereny rolne.
Wzdłuż zachodnich granic działek (od strony ul. Toszeckiej) przebiega sieć gazowa i teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych 
mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej infrastrukturę drogową, będącej na majątku 
Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, 
odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działek powinno się odbywać do drogi publicznej ul. Toszeckiej, nowym zjazdem. Warunki skomunikowania z ul. Toszecką 
w pełnej treści ogłoszenia.
7 lipca 2022 r. został zawarty akt notarialny w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla istniejącej sieci gazowej, co zostało potwierdzo-
ne wzmianką w dziale III księgi wieczystej. Działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, są obciążone nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu w pasie o szerokości 1 m i długości 108 m, tj. o łącznej powierzchni 108 m2.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, uchwalony przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działki nr 3/2, 4, 5, obręb Zalew Czechowice, znajdują się na terenie 
opisanym symbolem: 3 MNU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Dla terenów o symbolach od 1 MNU do 5 MNU obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d.

Dla terenu o symbolu 3MNU ustalone zostały w planie nieprzekraczalne linie zabudowy (por. § 27  
pkt 1 lit. b tekstu planu).
Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Obszar planu położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – 
„Gliwice”.

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

1 3/2, 4, 5 Zalew Czechowice GL1G/00033807/7 3906 625 500,00 62 600,00 22 listopada 2022 r. 29 listopada 2022 r. 10.00

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI NIERUCHOMOŚCI,  
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR 1363/5, 144/2, 167, 169, 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice,  

KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ 22 LISTOPADA 2022 R. O GODZ. 11.00.

Opis nieruchomości
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

Przedmiotowy kompleks położony jest w zachodniej części miasta, w ob-
rębie Stare Gliwice, w odległości około 4 km od centrum. W sąsiedztwie 
znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W bezpo-
średnim sąsiedztwie przedmiotowego terenu na działce nr 191/2 Miasto 
Gliwice planuje budowę przedszkola. Teren kompleksu jest zakrzewiony, 
pokryty pojedynczymi drzewami i zielenią nieuporządkowaną. Usunięcie 
zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę 
o ochronie przyrody. Kompleks tworzy zwarty obszar.
Zgodnie z mapą zasadniczą kompleks ma dostęp do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej oraz ciepłowniczej.
Działki 144/2, 176, 189/4 obciążone są służebnością przesyłu na rzecz PWiK 
Sp. z o.o. Gliwice. Ponadto przy granicy działki nr 144/2 zlokalizowana jest 
kanalizacja deszczowa kd 300 mm, będąca w administrowaniu tutejszego 
urzędu. W związku z powyższym przy sprzedaży na rzecz Miasta Gliwice 
zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność wzdłuż północnej granicy 
działki pasem o długości 50 m i szerokości 1,5 m. 
Ponadto, na działce 144/2 posadowiona jest stacja transformatorowa 
G491 własności spółki Tauron, o nieuregulowanym stanie.
Skomunikowanie terenu inwestycyjnego powinno odbywać się do drogi 
publicznej ul. Brzechwy. Realizacja inwestycji na ww. działkach winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
i uzyskaniem stosownych warunków.

Działki 1363/5, 190/2, 
167, 176, 189/2, 188,  
obręb Stare Gliwice,  
o pow. 0,6673 ha,  

KW nr 
GL1G/00022026/5.

Działka 189/4,  
obręb Stare Gliwice,  
o pow. 0,2005 ha,  

KW nr 
GL1G/00130484/3.

Działki 144/2, 169,  
obręb Stare Gliwice,  
o pow. 1,2171 ha,  

KW nr 
GL1G/00023961/8.

Łączna 
powierzchnia: 

2,0849 ha

Działki o nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb 
Stare Gliwice, położone są na terenie, na którym od 22 lipca 2018 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Stare Gliwice. Plan uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 3935. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1363/5 oraz część działki nr 144/2, 
obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
 9 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(wysokość budynków – nie większa niż 9 m).
Niewielki fragment działki nr 167, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem:
 10 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(wysokość budynków – nie większa niż 12 m).
Działka nr 169 oraz pozostałe części działek nr 144/2 i 167, obręb Stare Gliwice, 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
 3 M/n – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej – nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).
Działki nr 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice, znajdują się na 
terenie oznaczonym symbolem:
 4M/U/n – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej in-
tensywności zabudowy – nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).

7 000 000,00 zł brutto 

(cena zawiera podatek 
VAT w wysokości  

23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów  
i usług – t.j. DzU z 2022 r., 

poz. 931 ze zm.).

Minimalne postąpienie: 
70 000,00 zł

700 000,00 zł

Wadium należy wnieść do 16 listopada 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 22 grudnia 2022 r. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-08 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta  
– gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości: 
• obejmującego niezabudowane działki: nr 17 

o pow. 0,0263 ha, obręb Szobiszowice, nr 19 
o pow. 0,0094 ha, obręb Szobiszowice, zapisa-
ne w KW nr GL1G/00019250/0; nr 20 o pow. 
0,0230 ha, obręb Szobiszowice; nr 1819 o pow. 
0,0018 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr 
GL1G/00019251/7; o łącznej pow. 0,0605 ha, po-
łożone przy ul. Darz Bór w Gliwicach, stanowiące 
własność Miasta Gliwice. 

Termin przetargu: 28 września 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 247 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 24 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego:
• niezabudowane działki: nr 12 o pow. 

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

Termin przetargu: 29 września 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 324 730,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 32 500,00 zł

Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowane działki: nr 26 

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

Termin przetargu: 29 września 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 269 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 27 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości :
• obejmującego niezabudowane działki: nr 28 

o pow. 0,0177 ha, obręb Szobiszowice, nr 31 o pow. 
0,0177 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr 
GL1G/00032993/7; nr 29 o pow. 0,0178 ha, obręb 
Szobiszowice, nr 30 o pow. 0,0178 ha, obręb Szobi-
szowice, zapisane w KW nr GL1G/00130427/6 oraz 
nr 1820 o pow. 0,0107 ha, obręb Szobiszowice, 
zapisaną w KW nr GL1G/00019251/7; położone 
w Gliwicach na wschód od ul. Toszeckiej, o łącz-
nej pow. 0,0817 ha, stanowiące własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 29 września 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 339 690,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
931 z późn. zm.).
Wadium: 34 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 915 o pow. 0,2493 ha, 

obręb Bojków, zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00037301/5. Przedmiotowa nierucho-
mość położona jest w Gliwicach przy ul. Zielnej 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 11 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 628 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 62 810,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 października 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 39, obręb Zatorze, o pow. 

gruntu 0,0510 ha, zabudowaną budynkami o nu-
merach ewid. 84, 91 i 101, poł. przy ul. Świętojań-
skiej 13 w Gliwicach, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00029435/4.

Termin przetargu: 18 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000,00 zł brutto 
Zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.
Wadium: 48 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2022 r. 
-------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Gliwice:
• obejmującej zabudowaną działkę nr 371/6, 

obręb Kuźnica, KW GL1G/00122499/2 wraz 
z przeniesieniem prawa własności budynku hali 
produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.

Termin przetargu: 19 października 2022 r., o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 537 000,00 zł 
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2022 r.,931 z późn. zm.), nieruchomość zabudowana zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 753 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działka nr 539/3, obręb Szobiszowice, poł. 

w Gliwicach, z KW nr GL1G/00039750/1, pow. 
4,1471 ha, użytek: RV – grunty orne (0,3516 ha), 
Bi – inne tereny zabudowane (3,7955 ha),

• działka nr 540, obręb Szobiszowice, poł. na 
płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr 
GL1G/00039749/1, pow. 0,7934 ha, użytek:  
RV – grunty orne,

• działka nr 541, obręb Szobiszowice, poł. 
przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr 
GL1G/00046422/5, pow. 0,4234 ha, użytek:  
RV – grunty orne.

Łączna powierzchnia działek, stanowiących własność 
Miasta Gliwice wynosi: 5,3639 ha.
Termin przetargu: 14 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 11 167 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 1 116 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 
oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogło-
szenia 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).

http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu 
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ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

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

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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

WARTO WIEDZIEĆ




