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Parking przy „Onkologii”
od 1 października
Psie piękności
zawitają do Czechowic
Uwaga, miłośnicy psów! Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w gliwickiej dzielnicy Czechowice po raz
kolejny zagoszczą czworonożne piękności. W weekend
8 i 9 października odbędzie się tam 49. i 50. Krajowa
Wystawa Psów Rasowych, Krajowa Wystawa Mopsów, II Specjalistyczna Wystawa Buldogów Francuskich
i IV Specjalistyczna Wystawa Buldogów Angielskich.
Psy towarzyszą ludziom
od tysięcy lat. Pierwotnie
pełniły funkcje wyłącznie
praktyczne, m.in. obronne.
Z czasem powstawały nowe
rasy, a psy stały się naszymi
towarzyszami, zyskały miano

Wielopoziomowy parking z miejscami na ponad 800 samochodów stanął przy
Narodowym Instytucie Onkologii. Pacjenci będą mogli z niego korzystać od soboty 1 października.
Nowy, czterokondygnacyjny parking
ma około 20 tys. m2 powierzchni
i jest wyposażony w stanowiska do
ładowania samochodów elektrycznych. 20 z ponad 800 miejsc parkingowych zostało przeznaczonych
dla osób z niepełnosprawnościami.
Na elewacji budynku znajdują się
dekoracyjne panele wykonane
z koryt kablowych.

Jak informuje inwestor – Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach
– wjazd na parking będzie możliwy
wyłącznie od strony ul. Sienkiewicza (rondo na zjeździe z Drogowej
Trasy Średnicowej), natomiast
wyjazd z parkingu odbywać się
będzie w kierunku ul. Wybrzeże
Armii Krajowej. 1 października na
ul. Wybrzeże Armii Krajowej, na

odcinku od ul. Berbeckiego do
siedziby firmy Tauron, zostanie
przywrócony ruch dwukierunkowy.
Aby usprawnić ruch w tym miejscu, miasto planuje wybudowanie
ronda na ul. Sienkiewicza, które
ułatwi wjazd i wyjazd z parkingu.


(mm)

członków rodziny, a nawet
obiektów uwielbienia i podziwu. Około 2 tys. takich piękności,
starannie wypielęgnowanych
i profesjonalnie przygotowanych do prezentacji, będzie
można zobaczyć w drugi weekend października nad jeziorem
w Gliwicach-Czechowicach
przy ul. Ziemięcickiej 62.



fot. A. Szczotka / NIO Gliwice

Organizatorem imprezy jest Związek Kynologiczny w Polsce,
oddział w Zabrzu,
a patronat nad nią
objął prezydent Gliwic Adam Neumann.
Wstęp wolny.
(mf)

Urządzamy ulicę Zwycięstwa!
Konsultacje do 30 września
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.
Gliwice już od pewnego czasu
przymierzają się do ożywienia
ulicy Zwycięstwa, połączenia
walorów historycznych ze
współczesnymi oczekiwaniami
mieszkańców i gości odwiedzających Gliwice. 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, zamontowanie
elementów małej architektury
(np. różnego rodzaju siedzisk czy
parkletów), posadzenie roślin.
Z kolei planowany pierwotnie
w koncepcji dodatkowy pas na
przewożący pasażerów pojazd
alternatywny może zmienić swoje przeznaczenie, gdyż ewentualny pojazd specjalny i autobusy
A4 mogą poruszać się po jezdni
wraz z innymi samochodami. Do
rozważenia jest m.in. kwestia
poruszania się na rowerze.

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

Konsultacje trwają
od 1 do 30 września.
Jak można wziąć udział
w konsultacjach? Wystarczy

odpowiedzieć na pytania 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 ry-
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sunki, szkice, fotografie, materiały graficzne, które będą ilustracją
pomysłów bądź oczekiwań.
Wnioski z konsultacji zostaną
przekazane projektantom,
którzy będą pracowali nad finalnym zagospodarowaniem
ulicy. Krokami zmierzającymi
do wcielenia pomysłów w życie
ma być konkurs na zagospodarowanie architektoniczne,
a następnie przygotowanie
projektu. 

(al)

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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W Gliwicach
stawia się na słońce!

Ekwiwalent 162 posadzonych drzew, redukcja dwutlenku węgla o ponad 3,5 tony rocznie, a w nadchodzących latach niższe rachunki za energię elektryczną – to potencjalny efekt zamontowania instalacji
fotowoltaicznej na dachu Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej 25. Jak się szacuje, dzięki panelom solarnym placówka podlegająca Centrum Pieczy Zastępczej będzie mogła zaoszczędzić na wydatkach na
energię elektryczną.

Latem firma uruchomiła w Gliwicach przy
ul. Bojkowskiej 92 nowoczesne centrum
logistyczno-szkoleniowe dystrybuujące
w kraju i za granicą systemy solarne własnej produkcji i pompy ciepła. O wyborze
naszego miasta przesądziła wyjątkowo
korzystna lokalizacja w bliskim sąsiedztwie
węzła autostrad A1 i A4 (istotna szczególnie dla zagranicznych kontrahentów
Corab z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii
i Bułgarii), dobra infrastruktura i stworzony
przez samorząd klimat do inwestowania.
Te trzy czynniki sprawiły, że Corab rozważa
kolejne aktywności w tym regionie.
– Jako miasto stawiamy na ciągły rozwój
i wdrażanie proekologicznych rozwiązań.
Cieszymy się niezmiernie, że duży inwestor
związany z branżą zielonej energii nie tylko podjął działalność w Gliwicach, ale nie
zapomniał również o potrzebach lokalnej
społeczności, wychodząc z propozycją
zainstalowania na wskazanej przez nas
placówce dla dzieci nowoczesnej instalacji solarnej – komentuje prezydent Gliwic
Adam Neumann.

W nadchodzących miesiącach na 9 gliwickich
budynkach użyteczności
publicznej zainstalowanych zostanie łącznie
ponad tysiąc paneli
fotowoltaicznych o mocy
418,5 kilowatopików.
Instalacje fotowoltaiczne są już montowane na siedzibach Przedszkola Miejskiego
nr 17 przy ul. Andromedy 36 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sportowej 17, a także na budynku przy ul. Nad
Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy
dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.
W następnej kolejności „solary” pojawią
się na dachach Szkoły Podstawowej nr 12
przy ul. Kopernika 63, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5 i internatu ZST-I przy ul. Krakusa,
VIII Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Sikornik 34, Szkoły Podstawowej nr 23
przy ul. Sikornik 1 oraz Szkoły Podstawowej
nr 36 przy ul. Robotniczej 6.
Zadanie w formule „zaprojektuj i wykonaj”
realizuje częstochowska firma Inergis S.A.,
która pod koniec kwietnia br. podpisała
umowę z Miastem Gliwice. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2,4 mln zł, z czego
85% (maksimum 1,95 mln zł) pokryje
pozyskane przez Gliwice dofinansowanie
unijne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Niemal 1000 paneli
fotowoltaicznych
zainstalowano także na
6 zadaszeniach peronów
powstającego Centrum
Przesiadkowego. Ich
łączna moc 350 kilowatopików pozwoli zasilać

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

System ufundowała i zainstalowała na
wskazanej przez władze Gliwic siedzibie
Domu Dziecka nr 1 olsztyńska firma Corab.
– Inwestowanie zobowiązuje do szerszych
działań. Corab był i jest firmą społecznie
odpowiedzialną, a jako przedsiębiorstwo
będące uczestnikiem transformacji energetycznej mamy szczególne możliwości. Dlatego postanowiliśmy, wspólnie z naszym
partnerem, firmą Elmax z Tychów, wyposażyć jeden z domów dziecka w Gliwicach
w instalację fotowoltaiczną składającą się
z 16 paneli o mocy 405 wat każdy. Zapewni
ona placówce energię elektryczną i pozwoli
zmniejszyć rachunki za prąd. Mówimy tu
o niebagatelnej kwocie ponad 116 tys. zł
oszczędności przez najbliższe lata – podkreśla Piotr Markowski, prezes zarządu
Corab S.A.

Prezydent Gliwic Adam Neumann
i prezes zarządu Corab S.A.
Piotr Markowski

w energię elektryczną
budynek główny CP, instalacje zadaszeń oraz tunel.
Nadwyżka energii trafi do
instalacji agregatu wody
lodowej, budynku pomocniczego i innych odbiorców na terenie Centrum
Przesiadkowego.
Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na siedzibie Biblioteki Centralnej przy
ul. Kościuszki 17 planuje też Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Aby sprostać
finansowo zadaniu i pokryć planowane
wydatki kwalifikowalne związane z realizacją tego projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, placówka ma
otrzymać z miejskiego budżetu nieoprocentowaną pożyczkę w kwocie 151 tys. zł.
Zostanie ona spłacona jednorazowo, po
otrzymaniu unijnej refundacji projektu, nie
później niż 30 grudnia 2023 roku.

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – przy
ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A –
działają mikroinstalacje fotowoltaiczne
o łącznej mocy 80,6 kilowatopików.
Pokrywają część zapotrzebowania obu
obiektów na prąd, co korzystnie wpływa
na środowisko i finanse miasta. W tym
roku profitów z tytułu użytkowania ogniw
słonecznych przybędzie, bowiem dzięki
kolejnym instalacjom na terenie Gliwic,
moc miejskich „solarów” powiększy się
wielokrotnie.
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Miejskiej fotowoltaiki
coraz więcej

Fotowoltaika –
ekologiczna, ekonomiczna
i konieczna!
Ogniwa nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku
węgla o co najmniej 260 ton w skali roku
oraz obniżenie emisji pyłu zawieszonego
PM 10 o co najmniej 13 kg rocznie. Pozyskiwanie energii słonecznej nie generuje
też hałasu, a panele można z czasem poddać recyklingowi. Dzięki nim wytwarzany
jest darmowy prąd – tylko w przypadku
gliwickich obiektów oświatowych szacuje
się łączną produkcję energii na poziomie
około 334 MWh rocznie.
– Inwestycje w fotowoltaikę są nie tylko
wyzwaniem ekologicznym, ale też wyzwaniem dnia codziennego związanym
z rozwijającym się kryzysem finansowo-energetycznym. Ceny energii elektrycznej
szybują w górę. Nasz samorząd, dzięki
rozstrzygniętemu w ubiegłym roku przetargowi na wspólny – dwuletni – zakup
prądu w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest chwilowo w dobrej
sytuacji. Do końca następnego roku mamy
zagwarantowane stałe ceny. Widzimy
natomiast, jak w innych samorządach
rozstrzygane są dzisiaj przetargi – tam
wzrost cen jest kilkusetprocentowy,
a nawet tysiącprocentowy. To przeraża
i ugruntowuje w przekonaniu, że tego rodzaju instalacje fotowoltaiczne – w miarę
możliwości technicznych i finansowych
– powinny być robione w mieście w jak
największej liczbie po to, by mniej wydawać na energię elektryczną i mieć ją
z własnej produkcji – podkreśla prezydent
Gliwic Adam Neumann.

(kik)
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Z myślą o seniorach

Tegoroczny Rodzinny Piknik Seniora, który odbył się we wrześniu w parku Chopina, otworzył sezon na jesienne aktywności. Była to jedna z wielu okazji do spotkań i integracji w naszym mieście.
1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – przypominamy, jak wiele oferują seniorom Gliwice.
Zorganizowany we wrześniu Rodzinny
Piknik Seniora na dobre wpisał się w kalendarz miejskich imprez integrujących
mieszkańców, przyciągając nie tylko
starszych gliwiczan, ale i całe rodziny.
Barwny korowód do parku Chopina poprowadziła Orkiestra Dęta z Ostropy. Tam
na uczestników czekały rozmaite atrakcje,
a centrum wspólnej zabawy była scena,
na której do tańca zagrzewali wraz z orkiestrą Mirosław Szołtysek oraz Jolanta
i Jacek Kierokowie.
Były też miejsca poświęcone zdrowiu oraz
strefa rozrywki, którą wypełniły rozmaite
warsztaty, konkursy i zabawy dla dzieci.
Policjanci i strażnicy miejscy przybliżali
zasady bezpieczeństwa, Rada Seniorów
Miasta Gliwice przygotowała stoisko
dobrej książki, natomiast Klub Seniora
Stare Gliwice oraz Klub Seniora Śródmieście zademonstrowały swoje rękodzieła
i częstowały łakociami.

Szeroka oferta
miejskich imprez
Piknik Seniora to jedna z wielu ofert
integrujących gliwickich seniorów.
Starsi mieszkańcy chętnie korzystają
z rozmaitych miejskich atrakcji, imprez
kulturalnych czy sportowych, również
tych promujących zdrowie i profilaktykę
zdrowotną, przygotowywanych przez
miasto dla wszystkich, niezależnie od
wieku. Są też oferty kierowane specjalnie
do seniorów.

W ramach „Seansu Seniora” 4 października w kinie Amok o 12.30
wyświetlona zostanie komedia
„Zołza”. Informacje o następnych
projekcjach dla seniorów na stronie
amok.gliwice.pl.
Ci, którzy przy zakupie biletów okażą legitymację emeryta-rencisty, mogą zakupić
je w promocyjnej cenie 14 zł.

W piątek 30 września oraz w niedzielę 2 października seniorzy
będą mogli bezpłatnie zwiedzić
oddziały Muzeum w Gliwicach
w ramach ogólnopolskiej akcji
„Weekend seniora z kulturą”.
Sobota jest dniem darmowego
zwiedzania dla wszystkich. Szczegółowe informacje na stronie
muzeum.gliwice.pl.
Teatr Miejski w Gliwicach również otwiera
swoje podwoje dla osób starszych – podczas „Teatru od kuchni” seniorzy mogą
odkryć największe sekrety teatru oraz
zwiedzić miejsca niedostępne na co dzień,
a to wszystko przy kubku kawy lub aromatycznej herbaty. Koszt wejściówki to 15 zł.

Gliwickie instytucje kultury wracają tej
jesieni z dobrze znanymi seniorom, dedykowanymi cyklicznymi spotkaniami. W kinie Amok raz w tygodniu, o godz. 12.30,
odbywa się „Seans Seniora” – to projekcje
dedykowane kinomanom, którzy chcą być
na bieżąco z najnowszymi produkcjami.

Propozycje dla starszych mieszkańców
przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna.
W Bibliotece Centralnej organizowane są
zajęcia „Komputer bez barier”. Seniorzy
w komfortowych, małych grupach poznają
podstawy obsługi komputera, uczą się jak

Seniorzy w barwnym korowodzie przemaszerowali do parku Chopina
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Kulturalne pomysły
na czas wolny

Najbliższe spotkanie w „Teatrze
od kuchni” odbędzie się 24 października (godz. 10.00). W programie odkrywanie tajemnic
teatru i warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Mariusza
Galilejczyka. Więcej na stronie
teatr.gliwice.pl.

Piknik Seniora odbył się w Gliwicach po raz dziewiąty
korzystać z internetu i poczty elektronicznej,
z elektronicznego katalogu bibliotecznego,
jak tworzyć i edytować proste dokumenty
tekstowe.
Warto pamiętać o Dyskusyjnych Klubach
Książki działających w filiach nr 16, 21 i 30,
licznych spotkaniach autorskich organizowanych w Bibliotece Centralnej, a także
o klubie brydżystów spotykającym się
w filii nr 5. W bibliotece działa również
bezpłatna usługa „Książka na telefon”. Aby
umówić się na dostawę książek, audiobooków, filmów czy gier planszowych pod
drzwi własnego domu, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32/231-54-05.
Dostawy są realizowane w środy w godz.
od 8.00 do 14.00.

Strefa seniora
w Centrum 3.0
Dedykowaną osobom starszym ofertę
przygotowało Centrum 3.0. – Gliwicki
Ośrodek Działań Społecznych. W Strefie
Seniora przy ul. Studziennej 6 mieszkańcy Gliwic, którzy ukończyli 60 lat, znajdą
teatr i zespół muzyczny, pomysł na wolontariat, warsztaty i szkolenia, porady
dotyczące nowinek technologicznych,
informacje o działalności Rady Seniorów
Miasta Gliwice, a także nowych znajomych.

4 października w Strefie Seniora
– Centrum 3.0 ruszają warsztaty teatralne. Zaplanowano
6 spotkań – 1 raz w tygodniu
– co wtorek. Start o godzinie
16.30 przy ul. Studziennej 6. Natomiast 13 października w godzinach 10.00 – 11.00 odbędą
się warsztaty z podstaw obsługi
komputera. Będą organizowane
cyklicznie – co czwartek. Zapisy
na obydwa warsztaty pod nr tel.
506-257-140.

Ciekawe spotkania i zajęcia dla seniorów
organizowane są także w ramach zadań
wybranych przez samych mieszkańców
w Gliwickim Budżecie Obywatelskim.
O taką ofertę również warto zapytać
w Centrum 3.0.
Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się kluby seniora. W mieście
działa ich aż 16 w różnych dzielnicach!
Informacje o spotkaniach organizowanych przez kluby dostępne są na stronie
gods.gliwice.pl/strefa-seniora/.
We wrześniu uruchomiony został program
mikrograntów przeznaczonych na dofinansowanie projektów senioralnych – propozycje działań zgłoszone przez gliwickie
kluby seniora mają szansę na 1000 złotych
jednorazowego dofinansowania.
Na stronie internetowej gods.gliwice.pl,
w zakładce Strefa Seniora, zebrane zostały najważniejsze informacje o działaniach
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
na rzecz starszych mieszkańców Gliwic.

Ważny głos, czyli
Gliwicka Rada Seniorów
Drugą kadencję rozpoczęła Rada Seniorów
Miasta Gliwice, której najważniejszym
zadaniem jest reprezentowanie osób
starszych w samorządzie. Rada opiniuje
projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia
zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską
i pozycję w społeczeństwie.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku zaprasza
Dużo możliwości daje osobom starszym
udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wśród propozycji są np. wykłady, spotkania w grupach zainteresowań, w tym
prężnie działającej sekcji sportowej, lek-
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toraty, wyjazdy turystyczne, wyjścia na
imprezy kulturalne. UTW działa już od
20 lat i w październiku uroczyście świętować będzie jubileusz.

Ruszyła rekrutacja na kolejny
rok akademicki 2022/2023
w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku. Zapisy prowadzone są
w Centrum 3.0 (ul. Studzienna 6)
w poniedziałki i środy w godz. od
13.00 do 14.00, oraz w czwartki
w godz. od 13.00 do 15.00. Wzory dokumentów i szczegółowe
informacje, także o jubileuszu
UTW, można znaleźć na stronie
utwgliwice.wordpress.com.

Niższe opłaty
za odpady
W trosce o tych seniorów, dla których
rosnące koszty wywozu nieczystości
stanowią niemałe wyzwanie finansowe, w mieście określone zostały zasady przyznawania dofinansowania do
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.
Szczegółowych informacji w sprawie
możliwości uzyskania dofinansowania,
uwarunkowanej osiąganym dochodem,
udziela Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach, tel. 32/335-96-08.

Wsparcie
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
szerokie wsparcie dla seniorów, dostosowując rodzaj pomocy do indywidualnej sytuacji. Na terenie Gliwic działają:
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (Kozielska 71) oraz Dzienny Dom „Senior+”
(ul. Partyzantów 30). Jednostka ma również możliwość kierowania osób potrzebujących do domów pomocy społecznej – w Gliwicach funkcjonują 3 domy
pomocy społecznej: DPS „Nasz Dom”
(ul. Derkacza 10) i DPS „Nazaret” (ul. Odrowążów) oraz DPS „Opoka” (ul. Pszczyńska 100).
Starsze, samotne osoby mogą skorzystać
ze wsparcia wolontariuszy, którzy pomogą
przy codziennych sprawunkach, takich jak
zakupy, odbiór paczki czy leków. Tego typu
pomoc może być realizowana jednorazowo
lub cyklicznie, zależnie od potrzeb. Informacje na ten temat można uzyskać pod

Różnorodne warsztaty odbywają się w Centrum 3.0, które wspiera aktywizację seniorów
numerem: 32/335-96-48 (w dni robocze
od godz. 8.00 do 13.00).
Więcej informacji na ten temat oferowanego wsparcia oraz zasiłków dedykowanych seniorom można znaleźć na stronie
www.opsgliwice.pl oraz uzyskać pod numerem telefonu 32/239-96-08.

Kijki w garść
– i po zdrowie!
Z myślą o gliwickich seniorach Samorząd
Miasta Gliwice organizuje bezpłatne treningi z kijkami, trasą wiodącą alejkami Lasu
Komunalnego przy ul. Chorzowskiej.

Zajęcia nordic walking pod
okiem instruktora wystartowały
28 września i będą organizowane
dwa razy w tygodniu – w środy
od godz. 16.30 i w soboty od
godz. 10.30. Miejscem zbiórki
będzie gliwicka tężnia.
Więcej informacji o zajęciach i ewentualnych zmianach w ich harmonogramie
w przypadku nagłego załamania się pogody udziela trener Beata Witkowska-Ponikwia (tel. 723-108-441).

Bezpieczeństwo
na co dzień
W Gliwicach prowadzone są różnorodne
działania mające poprawić bezpieczeństwo
seniorów w różnych obszarach.

Kolejne bezpłatne spotkanie
poświęcone bezpieczeństwu
rozpocznie się 17 października
o godz. 14.00 w Centrum 3.0 przy
ul. Studziennej 6. Prawa konsumenckie przybliży Miejski Rzecznik
Konsumentów, a funkcjonariusze
Komendy Miejskiej Policji opowiedzą o zmianach w przepisach
ruchu drogowego, a także o bezpieczeństwie seniorów, na których
często zastawiają sidła oszuści.
Warto wspomnieć także o idei zakładania czerwonych teczek – „segregatorów
życia” służących do zgromadzenia najważniejszych informacji dotyczących stanu
zdrowia jego właściciela.
W Urzędzie Miejskim (ul. Zwycięstwa 21)
segregatory można odbierać bezpłatnie,
na stanowisku Konsultanta Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.
Przygotowane w ten sposób informacje

Ofertę kulturalną przygotował m.in. Teatr Miejski w Gliwicach

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2022 (1128), 29 września 2022

fot. archiwum Teatru Miejskiego

Sporym zainteresowaniem cieszy się oferta bonusów dla seniorów – do tej pory
wydano ponad 12,5 tys. kart uprawniających do zniżek. Dzięki temu programowi
mieszkańcy, którzy ukończyli 60. rok życia,
mogą korzystać ze zniżek przygotowanych
przez instytucje kultury, ośrodki sportu,
miejsca wypoczynku czy lokalnych przedsiębiorców. Kartę Seniora można uzyskać
w Biurze Obsługi Interesantów na parterze
Urzędu Miejskiego. Dostępna jest od ręki,
wystarczy okazanie dowodu osobistego
i wypełnienie wniosku.

fot. archiwum Centrum 3.0

Program zniżek
„Gliwicki senior 60+ i 75+”

umieszczone w widocznym i dostępnym
dla służb medycznym miejscu, mogą okazać się niezwykle przydatne w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia.

Złota rączka pomoże
w drobnych naprawach
„Złota rączka dla seniora”, usługa pomocy w naprawach usterek dla osób, które
ukończyły 60. rok życia, ma swoją kontynuację. Ta forma pomocy przeznaczona
jest w szczególności dla osób samotnych,
chorych, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Pomoc złotej rączki dotyczy
drobnych czynności naprawczych i remontowych – usług, których wykonanie
nie przekracza dwóch godzin i które nie
wymagają natychmiastowej interwencji.
Usterki można zgłaszać telefonicznie
w firmie POG-Tech (tel. 32/270-55-00)
od poniedziałku do piątku między godz.
8.00 a 16.00. Dla bezpieczeństwa seniorów
osoba wykonująca usługę jest wyposażona
w identyfikator z logo projektu z pieczęcią
„Gliwice – miasto na prawach powiatu”.

Seniorzy mają
swojego pełnomocnika
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów
działa w Gliwicach od 2020 roku. Powołana na to stanowisko Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach jest dostępna dla
mieszkańców od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy UM (pok. 208, II piętro)
oraz pod numerem telefonu 32/239-12-95.
– Gliwice inicjują rozmaite działania skierowane do seniorów naszego miasta. Zadania
te realizowane są zgodnie z założeniami
Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021 – 2025. Ich celem jest
m.in. zapewnianie seniorom możliwości
aktywnego udziału w życiu społecznym oraz
korzystania z różnych propozycji spędzania
wolnego czasu – oferty sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ale także
pomocowej – mówi Beata Jeżyk.  (ap/al)
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ZDROWIE I EDUKACJA

Z Wszechnicą
o najstarszych pożarach
Wykłady Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności w Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) cieszą się niesłabnącą popularnością.
Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy
kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi
polskimi uczonymi. 29 września gościem Wszechnicy będzie
dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Leszek Marynowski.
Wykładowca – geolog i specjalista w zakresie geochemii organicznej i nieorganicznej – swoje wystąpienie w Willi Caro
poświęci najstarszym pożarom w historii Ziemi, ich przyczynom
i skutkom. Szczególna uwaga zostanie poświęcona okresom tzw.
wielkich wymierań i współwystępowania w ich trakcie globalnych
pożarów. Wyjaśnione zostaną sposoby ich detekcji w skałach,
dodatkowo przedstawiony zostanie wkład polskich naukowców
w zagadnienia związane z paleopożarami. Początek – godz. 16.00.
Wstęp wolny! 
(kik)

Mammografia ratuje życie
3 października, w godz. od 10.00 do 16.00, na placu Krakowskim
stanie mammobus LUX MED Diagnostyka. Bezpłatne badanie
będą mogły w nim wykonać panie w wieku od 50 do 69 lat,
które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku
poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania
ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Konieczna
jest rejestracja pod nr tel. 58/666-24-44 lub poprzez stronę
internetową www.mammo.pl/formularz. 
(mf)

Tuzy nauki na pierwszym
gliwickim zjeździe PTBR
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1967
roku. W jego strukturze działa
pięć oddziałów terenowych:
krakowski, warszawski, łódzki,
świętokrzyski oraz – od 2011
roku – śląski. Co trzy lata PTBR
organizuje zjazdy połączone
z konferencją naukową, podczas której omawiane są tematy
związane z postępami szeroko
pojętych badań radiacyjnych
w Polsce. Przyznawane są medale im. Marii Skłodowskiej-Curie, patronki PTBR – za zasługi
w dziedzinie badań radiacyjnych
w kraju oraz indywidualne lub

6

zespołowe nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace naukowe
w dziedzinie promieniowania
jonizującego i niejonizującego.
W tym roku medalem im. Marii
Skłodowskiej-Curie uhonorowani zostali dwaj amerykańscy
naukowcy – dr Gordon L. Hugo
z University of Notre Dame
(w dziedzinie chemii radiacyjnej)
i prof. Michael Joiner z Wayne
State University School of Medicine w Detroit (w dziedzinie
radiobiologii i radioterapii) oraz
dwaj polscy naukowcy – prof.
Bogusław Maciejewski z Narodowego Instytutu Onkologii

fot. S. Zaremba / archiwum UM Gliwice

Po raz pierwszy w 55-letniej historii Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jego zjazd odbył się w Gliwicach! Miejscem
trzydniowych obrad biologów, radioterapeutów, chemików i fizyków z całego kraju,
zajmujących się działaniem promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego na materię, był gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii. XIX Zjazd PTBR trwał od 22 do 24 września.
w Gliwicach (radiobiologia
i radioterapia) i prof. Bronisław
Marciniak z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
(chemia radiacyjna).
– Gliwicki zjazd PTBR był owocnym i twórczym spotkaniem
naukowym w gronie najlepszych specjalistów, okazją do
wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie wykorzystania
promieniowania w medycynie,
energetyce, przemyśle i innych
dziedzinach, w zakresie badania
mechanizmów i skutków działania promieniowania oraz ochrony
radiologicznej. Stworzył również

możliwości nawiązania nowych
i ugruntowania dotychczasowych
form współpracy, służąc integracji środowisk zaangażowanych
w badania radiacyjne – podkreśla
prof. dr hab. Marek Zmyślony,
prezes Polskiego Towarzystwa
Badań Radiacyjnych.
W programie Zjazdu, obok
wykładów laureatów medalu

im. Marii Skłodowskiej-Curie,
wygłaszanych w języku angielskim, przewidziano sześć sesji
poświęconych radioterapii i radiobiologii, chemii radiacyjnej,
polu elektromagnetycznemu
oraz ochronie radiologicznej
i promieniowaniu w środowisku. Prelegentami byli wiodący
eksperci w tych dziedzinach.

(IO/kik)
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W drodze do przyszłości

Prototyp autonomicznego minibusu BB-1 został zaprezentowany 21 września podczas konferencji Autonomous Mobility Day w Arenie Gliwice. Nad możliwością ekologicznego uzupełnienia komunikacji
miejskiej pracuje Blees, start-up technologiczny z Gliwic.

A

jak autonomiczny

BB-1 ma docelowo poruszać się w pełni
samodzielnie – to znaczy: bez kierowcy. Projektowany system autonomiczny
ma minimalizować ryzyko wystąpienia
błędów. – Minibus będzie wyposażony
w 7 lidarów, 11 kamer, 4 radary i 3 odbiorniki GNSS oraz IMU, które tworzą
bardzo zaawansowany, posiadający
centymetrową dokładność system
lokalizacji. Przetwarzany na bieżąco
obraz całego obszaru wokół pojazdu

w kombinacji z danymi zakodowanymi
w systemie (na przykład o dużej liczbie
zdarzeń drogowych na danym odcinku
jezdni) mają sprawić, że przejazd będzie
bezpieczny – mówi Łukasz Wójcik, dyrektor ds. technologii w Blees.
W obecnym stanie prawnym w Polsce nie
jest możliwe obsługiwanie minibusa zdalnie – w pojeździe musi znajdować się tak
zwany „lokalny operator”, który będzie
czuwał nad bezpieczeństwem przejazdu.
W razie konieczności „przejęcia sterów”
będzie on prowadził pojazd za pomocą
joysticka (w BB-1 nie ma kierownicy).
Firma Blees projektuje cały system autonomiczny z myślą o zmianach w prawie
transportowym w przyszłości. Wówczas
autonomiczny minibus byłby nadzorowany przez zdalnego operatora w centrum
zarządzania. Jeden pracownik mógłby
czuwać nad 10 pojazdami jednocześnie.

B

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Minibus BB-1 to projekt, nad którym firma Blees pracuje od 2019 roku. W Arenie
Gliwice został zaprezentowany prototyp
pojazdu – platforma jezdna z ramą, wyposażona w system autonomiczny. Produkcja pierwszych kompletnych pojazdów
jest planowana na 2023 rok.

jak bezemisyjny

Minibus BB-1 jest elektryczny, zasilany
umieszczoną na dachu baterią. Zasięg
minibusa to około 200 km. Pojazd dysponuje baterią 58 kWh, a szybkie ładowanie
do poziomu 80% baterii zajmuje tylko
33 minuty. BB-1 zabierze na pokład do
15 osób (jedno miejsce jest przewidziane dla osoby poruszającej się na wózku
inwalidzkim).

C

jak celowany

Minibusy BB-1 nie mają zastąpić dużych
autobusów kierowanych przez ludzi.

Zgodnie z założeniem firmy Blees mają
stanowić uzupełnienie komunikacji
miejskiej. BB-1 miałby jeździć na trasach,
z których korzysta stosunkowo mało
pasażerów. Autonomiczne minibusy
byłyby pomocne na przykład w skomunikowaniu nowo powstających osiedli
mieszkaniowych. Przejazdy mogłyby być
dostosowywane do potrzeb mieszkańców
dzięki wprowadzeniu możliwości transportu w systemie współdzielonym i „na
żądanie”.
Konferencję Autonomous Mobility Day
objął patronatem prezydent Gliwic Adam
Neumann.


(mm)

GAPR wspiera kosmiczne technologie
Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne
Przemysłu Lotniczego już od kilku lat wraz
z koncernem Thales Alenia Space wdraża
program transferu technologii kosmicznych.
Dzięki temu przedsięwzięciu spółka jest
jedynym polskim podmiotem posiadającym odpowiedni potencjał i kompetencje
do wytwarzania struktur kompozytowych
służących do budowy statków kosmicznych.

Space oraz Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.
Przedsięwzięcie finansuje Europejska
Agencja Kosmiczna. Wcześniej spółka wytwarzała już panele strukturalne do budowy
dużych geostacjonarnych satelitów telekomunikacyjnych, które zostały wyniesione
w przestrzeń kosmiczną lub ich wyniesienie
jest planowane w najbliższym czasie.

– Stacja kosmiczna Lunar Gateway umożliwi eksplorację Księżyca i przestrzeni wokół
niego. Ułatwi też badania z wykorzystaniem
technologii i procesów niezbędnych do przeprowadzenia w przyszłości misji na Marsa
– mówi Bartłomiej Płonka, prezes ŚCNTPL.

Uruchomione w 2012 r. w Czechowicach-Dziedzicach Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego jest
jednym z najnowocześniejszych w Europie
ośrodków wytwarzania struktur kompozytowych w technologii autoklawowej wraz
z laboratorium badawczym. Świadczy usługi
głównie dla przemysłu lotniczego. Spółka
należy do gliwickiego GAPR, w którym większościowe udziały posiada Miasto Gliwice.

Kontrakt na produkcję paneli dla stacji
kosmicznej Lunar Gateway jest kolejnym
wspólnym przedsięwzięciem Thales Alenia
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fot. materiały ŚCNTPL

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej rozwija działalność w branży lotniczej. Należące do gliwickiego GAPR Śląskie Centrum
Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego podpisało kontrakt
na wytwarzanie paneli strukturalnych służących do budowy jednego
z modułów międzynarodowej stacji kosmicznej Lunar Gateway, która
zostanie umieszczona na orbicie okołoksiężycowej.

Na czerwono zaznaczono struktury kompozytowe elementu pod nazwą HALO Lunar
Communication System (HLCS) wytwarzane przez ŚCNTPL Sp. z o. o.

– Chcemy, by technologie stosowane
w lotnictwie wdrażane były także w innych
dziedzinach, takich jak przemysł jachtowy
czy motoryzacyjny, w kolejnictwie oraz
energetyce wiatrowej, czyli tam, gdzie
konieczne jest zastosowanie lekkich i wytrzymałych materiałów zapewniających
bezpieczeństwo użytkownikowi – tłumaczy Bartłomiej Płonka.

– Bardzo się cieszymy, że Śląskie Centrum
Naukowo-Technologiczne Przemysłu
Lotniczego, które działa pod skrzydłami
GAPR-u, podejmuje kolejne wyzwania.
Zależy nam, by wykorzystywać nowe
technologie w innowacyjnych branżach,
zdobywać wiedzę i wspomagać rozwój
technologiczny – podsumowuje Bogdan
Traczyk, prezes GAPR. 
(mf)
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WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ
STARE KOTŁY WĘGLOWE?
do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007
					
a 2012 rokiem.
do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku
					
i zostały włączone do eksploatacji przed
						
1 września 2017 r.
Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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

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

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

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

SZERSZE
INFORMACJE:

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

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Program dotacji
z budżetu miasta

ZASIĘG

MIASTO GLIWICE

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

Program Czyste
powietrze
CAŁY KRAJ
WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

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

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

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

Nie przegap 15. ArtNocy!
Niemal 100 bezpłatnych wydarzeń w kilkudziesięciu lokalnych instytucjach kulturalnych, a to wszystko w ciągu
jednego dnia… a właściwie nocy – 15. ArtNocy, czyli gliwickiej nocy otwartych galerii. W programie wyjątkowego
wydarzenia na kulturalnej mapie Gliwic znalazły się pokazy, wystawy, koncerty, warsztaty, wernisaże i spotkania
autorskie. Tutaj każdy, starszy czy młodszy, znajdzie coś dla siebie.
Tegoroczna, 15. edycja ArtNocy odbędzie się w sobotę, 1 października.
Centrum wydarzenia stanowić będzie
gliwicki Rynek, gdzie w godz. od 13.00
do 20.00 dostępny będzie punkt informacyjny imprezy. Na odwiedzających
czekać tam będą również wystawy,
warsztaty, pokazy, koncerty oraz animacje dla najmłodszych.









Oprócz Rynku, na szlaku 15. ArtNocy
znalazło się także 36 innych lokalizacji.
W każdej z nich odbywać się będą inne
warsztaty, koncerty czy pokazy. Pierwsze
atrakcje w ramach całodniowego wydarzenia rozpoczną się już o godz. 10.00.
W niektórych najwytrwalsi będą mogli
uczestniczyć nawet do godz. 24.00.

 galeria Faun-Art
(CH Forum, ul. Lipowa 1);
 galeria Atrium (Związek Polskich
Artystów Plastyków,
okręg gliwicko-zabrzański –
TECHNOPARK,
ul. Konarskiego 18C);
 plac przy Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej;
 plac Krakowski;
 galeria Melina
(ul. Częstochowska 16);
 Centrum Kultury Victoria
(aleja Przyjaźni 18);
 Młodzieżowy
Dom Kultury w Gliwicach
(ul. Barlickiego 3);
 Stowarzyszenie Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży
(ul. Barlickiego 3);
 pracownia UFFO
(ul. Zwycięstwa 36 /1 – I piętro);
 The 12 Gallery
(ul. Zwycięstwa 12);



 Nowa Prowincja Café & Wine Bar
(ul. Dolnych Wałów 8 – budynek
starej poczty);
 Związek Polskich Artystów Plastyków (okręg gliwicko-zabrzański,
ul. Studzienna 6);
 galeria Brama
(ul. Krótka 1-3);
 galeria Sztuki Maria Wójciak
(ul. Rynek 15);
 Stacja Artystyczna Rynek
(ul. Rynek 4-5);
 Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
(ul. Raciborska 8);
 Galeria ArtStudio
(ul. Dolnych Wałów 28);
 Antykwariat Kawka | Teatr Lufcik
na Korbkę (ul. Siemińskiego 11);
 kawiarnia Kolorowa
(aleja Majowa 12);
 Rysunek Studio
(ul. Korfantego 13/1);
 Pracownie Cafe
(ul. Zygmunta Starego 43c);
 Muzeum Tatuażu
(ul. Krupnicza 16);
 Czekoladziarnia (ul. Krupnicza 12);

 Sklepik z marzeniami
(ul. Górnych Wałów 13);
 Kawiarenka Zamkowa
(ul. Bankowa 11);
 Centrum Inicjatyw Społecznych
(Artnocowy Punkt Tańców
w Kręgu na ulicy, ul. Pod Murami

Udział we wszystkich wydarzeniach
w ramach 15. ArtNocy jest bezpłatny. Ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc, na
niektóre z nich obowiązują jednak zapisy.
Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie: gliwickaartnoc.pl.


(ml/ Stowarzyszenie Melina)

fot. archiwum UM Gliwice

W ramach 15. ArtNocy
gości zaproszą:



– obok Zamku Piastowskiego,
przed Kawiarenką Zamkową);
Galeria Na6 (ul. Matejki 6);
Szkółka plastyczna i Galeria za
drzwiami (ul. Bednarska 11);
PasCuda (Fundacja Pakudofonia,
ul. Bednarska 8 – w podwórku);
Herbaciarnia Esencja
(ul. Bednarska 8 – w podwórku);
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3);
Czarno Izba (ul. Wodna 4);
Teatr WIT-WIT
(ul. Jana Pawła II 15);
DSCERAMIKA Pracownia
(ul. Jana Pawła II 14D);
Cechownia (ul. Bojkowska 35a);
galeria Arena (CH Arena, ul. Jana
Nowaka Jeziorańskiego 1).

Ludzie kultury – dajcie się poznać!

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

10

lić się osiągnięciami w działalności
twórczej.
Wnioski konkursowe mogą
składać instytucje kultury,
szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki
twórcze, stowarzyszenia, fundacje
i inne podmioty
działające w sferze
kultury, indywidualni twórcy oraz
radni Rady Miasta
Gliwice. Zgłoszenia
są przyjmowane w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(ul. Zwycięstwa 21). Termin zgłoszeń upływa 3 października 2022 roku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu
pod nr. tel. 32/239-12-84.
W 2021 roku Prezydent Miasta Gliwice
przyznał trzy nagrody. Za osiągnięcie
w dziedzinie ochrony
kultury w 2020 roku
została nagrodzona
Urszula Biel, filmoznawczyni, historyczka kina i kie-

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

SPORT

Wszystko
dla Kibiców!

Dobry mecz z Chorwacją,
świetny z Tajlandią!
Wygrana na otwarcie Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet w Arnhem z Chorwacją (23 września)
i świetny drugi mecz Polek (27 września) z Tajlandkami w Gdańsku! Biało-Czerwone praktycznie zapewniły
sobie awans do drugiej grupowej fazy turnieju. Jeśli uda im się utrzymać koncentrację i wysoki poziom
gry we wszystkich setach w kolejnych meczach – z Koreankami, reprezentantkami Dominikany i Turcją,
to mogą osiągnąć wiele w tym turnieju i wkroczyć w fazę pucharową!
Przypomnijmy, że w Gliwicach, jako jednym
z trzech polskich miast – gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet
2022, organizowane będą dwa spotkania
ćwierćfinałowe (11 października, godz. 17.30
i 20.30) i półfinał mistrzostw (12 października, godz. 20.30). Sprzedaż wejściówek na
spotkania w Arenie Gliwice prowadzi już
portal eBilet.pl.
Na inaugurację MŚ siatkarek w meczu
grupy B Polki pokonały w holenderskim
Arnhem Chorwatki 3:1. W drugim meczu,
rozgrywanym w gdańskiej Ergo Arenie,
podopieczne Stefano Lavariniego dały
koncert siły i umiejętności. Polki pokonały Tajlandki 3:0 (25:17, 25:17, 25:17).
Potrafiły wykorzystać warunki fizyczne,
a gdy w pierwszej linii stanęły Magdalena
Stysiak i Agnieszka Korneluk, Azjatki nie

miały większych szans, by przedrzeć się
przez ręce dwumetrowych zawodniczek.
Polki zanotowały 16 bloków przy jednym
bloku rywalek. Znakomicie funkcjonowała także obrona, a ten element miał być
akurat atutem Tajlandek!
Biało-Czerwone grały konsekwentnie, nie
popełniały zbyt wielu błędów. Dobrze
przyjmowały zagrywkę, dzięki czemu
Joanna Wołosz mogła swobodnie rozgrywać. Stysiak nie zwalniała ręki w ataku,
zdobywając 26 punktów, co na tak krótki
mecz jest imponującą zdobyczą.
W następnym spotkaniu, 28 września wieczorem w Gdańsku, Polki mierzą się z Koreą
Południową, a dzień później, 29 września,
z reprezentacją Dominikany. W sobotę
1 października czeka je mecz z Turcją.

Kluczem do zwycięstwa Biało-Czerwonych jest dobra zagrywka, skuteczny blok
i konsekwentna gra bez popełniania zbyt
wielu błędów. Jest o co walczyć – cztery
najlepsze reprezentacje z każdej z czterech
grup awansują do drugiej fazy grupowej.
Na tym etapie drużyny znów zostaną podzielone na grupy – tym razem na dwie.
Każdy zespół rozegra cztery spotkania. Jeżeli dane dwie ekipy grały już w pierwszej
części mistrzostw świata, to spotkanie nie
będzie powtarzane w drugiej fazie.
Do ćwierćfinałów awansują po cztery
najlepsze zespoły z obu grup. Przegrane
drużyny odpadną z turnieju, a zwycięzcy
przejdą do półfinałów. Zespoły, które
przegrają półfinały, zmierzą się w meczu
o 3. miejsce, a wygrani zagrają w finale.
Tytułu bronią Serbki. 
(kik)

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 internetowe 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 października 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!

MKS lepszy w derbach
Amerykański zaciąg dąbrowian pokazał swoją wyższość w starciu z rywalami po drugiej stronie parkietu, a dobra
Polaków z Tauron GTK Gliwice to było za mało, by w Dąbrowie Górniczej skutecznie przeciwstawić się przeciwnikowi.
zespół MKS-u Dąbrowy Górniczej po raz kolejny okazał się lepszy w derbach z GTK.

Udane zakończenie pierwszej kwarty
było doskonałym motorem napędowym
dla dąbrowian, którzy swoją przewagę
powiększali głównie dzięki Martinowi
Krampeljowi. Były zawodnik GTK najpierw
popisał się skuteczną dobitką, a potem
trafił zza łuku. Kiedy dodatkowo akcją
2+1 popisał się Alonzo Verge Jr., było już
35:19. Goście zdołali jednak zniwelować
straty do zaledwie sześciu punktów
(42:36). Wynik pierwszej połowy ustalił
Tass, wykorzystując jeden rzut wolny.
Po wznowieniu gry skuteczną dobitką
popisał się Put i było już tylko 43:38.

MKS nie zamierzał jednak pozwolić na
więcej. Dąbrowianie mieli w swoich szeregach m.in. Alonzo Verge Jr. i Krampelja.
Ta część gry zakończyła się wynikiem
63:53 dla miejscowych.
Czwartą kwartę „trójką” otworzył Szlachetka z GTK, ale MKS miał w swoich
szeregach niezawodnego Bluietta. Amerykanin skutecznymi wejściami pilnował,
by GTK nie zbliżyło się do jego drużyny.
Kiedy prostą stratą popisał się Franklin,
a następnie popełnił przewinienie umyślne – jego piąty faul – sytuacja gości stała
się niezwykle trudna. Walczyć próbował
jeszcze Ryżek. Jego pięć punktów zniwelowało straty do 10 „oczek” (74:64).
Niestety, kolejne punkty zdobył MKS
i przypieczętował zwycięstwo z końcowym wynikiem 88:70. Dąbrowianie
wygrali piąty raz z rzędu w derbowym
spotkaniu. 
(GTK/kik)
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fot. materiały GTK

W pierwszej kwarcie meczu miejscowi raz
przeważali, raz niwelowali straty zadawane
m.in. przez Filipa Puta z GTK. Mimo prób
gliwiczan końcówka tej odsłony należała
do MKS-u, a konkretnie Trevona Bluietta,
który dwa razy trafił z dystansu (25:18).

dyspozycja
25 września
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MIESZKAŃCY

Dużo zdrowia, pani Marianno!

Marianna Chałustowska dołączyła do grona gliwickich stulatków. W czwartek, 22 września, w imieniu prezydenta Gliwic, życzenia i gratulacje złożyła
jubilatce Ewa Jakubowska, zastępca kierownika USC Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Marianna bardzo wcześnie
wyszła za mąż. Miała zaledwie
17 lat, gdy stanęła na ślubnym
kobiercu z Franciszkiem. Nie-

stety, pierwsze lata małżeństwa
przypadły na trudne czasy
II Wojny Światowej. W 1968 r.
małżonkowie podjęli decyzję
o przeprowadzce z mazurskiej
wsi na Śląsk, do Kuźni Raciborskiej. Niespełna rok później
pani Marianna została wdową.
W 1989 r. przeprowadziła się do
Gliwic i do dziś mieszka w dzielnicy Stare Gliwice.
Pani Marianna doczekała się
9 dzieci, 24 wnuków, 34 pra-

wnuków i 23 praprawnuków.
W czteropokoleniowej rodzinie,
pod czujną i bardzo troskliwą
opieką córki, wnuków i prawnuków, cieszy się każdym dniem
i obecnością najbliższych. Jest
w dobrej kondycji, nie opuszcza
jej poczucie humoru i ma doskonałą pamięć.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Pani Marianna urodziła się
w 1922 r. na Mazurach, w rolniczej rodzinie Stefanii i Stanisława. Dzieciństwo wśród
mazurskich jezior spędziła
z czwórką rodzeństwa – miała
trzy siostry i brata. Z tej czwórki
żyje jeszcze tylko o 16 lat młodsza Janina.

Pani Mariannie życzymy dużo
zdrowia, samych pięknych dni
i radości na co dzień.

(mf)

15 września w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono
medalami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta
Gliwice. W gronie świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):
Genowefa i Stanisław
Nowakowscy,
Lucyna Salij-Pająk
i Kazimierz Pająk,
Krystyna i Bernard
Panderowie,
Małgorzata i Józef
Pardyłowie,
fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Celina i Jan Sternikowie,
Marianna Wawer-Sykut
i Stanisław Sykut,
Wanda i Jan
Szewczykowie,
Anna i Kazimierz
Tomaszkowie.

Sześćdziesięciolecie
małżeństw świętowali
tego dnia:
Irmgarda i Marian
Jewulscy,
Truda i Franciszek
Lorencekowie,
Ingeborga i Joachim
Sieroniowie,
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fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Kazimiera i Stanisław
Wdzięczny.

Szanownym
Jubilatom życzymy
wszystkiego
najlepszego!
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ARENA GLIWICE

PAŹDZIERNIK W ARENIE GLIWICE

Jesień tuż-tuż, ale Arena Gliwice nie zwalnia tempa! Przed nami mnóstwo emocji, sportowa rywalizacja
z najwyższej półki i wiele, wiele więcej – jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od Mistrzostw
Świata w Piłce Siatkowej Kobiet, przez Koncert Muzyki Filmowej i Gliwickie Dni Fantastyki, aż po emocjonujące
starcia w oktagonie. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla was w nadchodzącym miesiącu.
MISTRZOWSKA
SIATKÓWKA
W GLIWICACH
Rozpoczęliśmy Mistrzostwa

Świata w siatkówce kobiet!
Gotowi na największe wydarzenie światowej siatkówki
w wydaniu żeńskim? Zmagania
najlepszych drużyn globu potrwają do 15 października,
a w Arenie Gliwice rozegrane
zostaną mecze ćwierćfinałów
i półfinałów.

NADJEŻDŻA
IMPREZA!
W najbliższy weekend (30 września – 2 października) plac
główny przed Areną Gliwice zostanie przejęty przez Żarciowozy i Gliwicką Karczmę Piwną
– zbliża się kapitalna, trzydniowa
impreza. Tańce, muzyka na żywo,
doskonałe trunki, które zadowolą podniebienia największych
smakoszy, profesjonalne pokazy
barmańskie i przede wszystkim
świetna zabawa w genialnym
towarzystwie! Bawimy się od
piątku do niedzieli, a wstęp na
imprezę jest darmowy.

fot. Arena Gliwice

Reprezentacja Polski staje
w szranki w całkiem 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 Biało-Czerwonych. Bilety
na to wydarzenia są dostępne na
portalu ebilet.pl.

STARCIA
W OKTAGONIE,
GLIWICKIE DNI
FANTASTYKI

przygód, magii i bohaterów,
gdzie siły natury mieszają się
z zaawansowaną technologią,
a krasnoludy stają ramię w ramię
z żołnierzami Gwiezdnej Floty.

Już 5 października odbędą się

MUZYCZNY
PAŹDZIERNIK

5 Mistrzostwa MMA Polska
na Małej Arenie. Jeśli jednak nie
jesteście fanami pojedynków na
pięści, mamy propozycję z kompletnie innej bajki. Od 14 do
16 października czeka niezwykła, magiczna przygoda – Gliwickie Dni Fantastyki zabiorą
was w świat nieskończonych

Visual Concert wraca na Arenę
Główną już 15 października –
nowa odsłona koncertu muzyki
filmowej i epickiej zabierze widzów w podróż po świecie fauny, flory, kultur i architektury. To

będzie niezwykłe, ekscytujące
symfoniczno-wizualne show.
16 października oddamy hołd
Krzysztofowi Krawczykowi –
30 czołowych wokalistów polskiej sceny muzycznej wykona
największe przeboje „w duecie”
z Krzysztofem Krawczykiem oraz
z towarzyszeniem Royal Symphony Orchestra. To nie koniec
przygód z muzyką tej jesieni.
20 października zaserwujemy
masę energii, jakiej na jednej
scenie jeszcze nie było! Antytila
(UA) ruszają w trasę koncertową
„Stand By UA”. Gościem na

wszystkich koncertach będzie
zespół Chemia (PL). 23 października swój powrót zaliczy
spektakularne wydarzenie – Tri-

bute to Hans Zimmer, Ennio
Morricone, John Williams to
projekt, który oddaje hołd tym
wspaniałym kompozytorom.
Każdy z nich zapisał się w historii muzyki oraz kinematografii,
a stworzona muzyka na zawsze
pozostanie w sercach milionów
osób. Bilety na wszystkie wydarzenia są dostępne na arenagliwice.com.

(Arena Gliwice)

Arena Gliwice i Piast Gliwice łączą siły
Piast Gliwice i Arena Gliwice podpisały kolejną umowę o współpracy. To dwie
bardzo mocne wizytówki miasta. Obydwa podmioty łączą potencjał, aby podejmować kolejne inicjatywy służące wspólnej promocji.

– Cieszymy się z przedłużenia
porozumienia. Jestem przekonany, że nie tylko poprzez
wzajemną promocję i wspólną
komunikację, ale także przez

działania kampanijne i eventowe
uda nam się uzyskać wymierne
korzyści dla Gliwic i regionu –
powiedział Grzegorz Bednarski,
prezes Piasta Gliwice.
– Ekstraklasowy klub to ważna
marka miasta, będziemy mogli
być obecni ze swoją ofertą podczas spotkań rozgrywanych na
stadionie przy Okrzei. Oczywiście
my oferujemy wsparcie wizerunku klubu podczas wydarzeń,
które organizujemy, co finalnie

przyczynia się do jeszcze większej
promocji miasta Gliwice – mówi
Marcin Gawron, wiceprezes Areny Gliwice.
Na mocy porozumienia Piast
i Arena będą mogli prowadzić
wspólne działania promocyjne
i marketingowe. O imprezach
w Arenie Gliwice będzie teraz
głośniej na miejskim stadionie
podczas meczów PKO BP Ekstraklasy. Z kolei na nośnikach
promocyjnych Areny swoje miej-
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fot. materiały Piasta Gliwice

Podpisane porozumienie to dowód dobrej współpracy i szansa
na zwiększenie potencjału wizerunkowego zarówno utytułowanego ekstraklasowego Piasta,
jak i jednej z największych aren
widowiskowo-sportowych
w Polsce.

sce znajdą informacje o meczach
i dokonaniach Piasta. Dodajmy,
że oba obiekty są gospodarzem
wyjątkowych wydarzeń sporto-

wych oraz imprez kulturalnych,
podczas których tysiące widzów
mają okazję przeżywania niepowtarzalnych emocji.
(UM)
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SESJA RADY MIASTA/OGŁOSZENIA

Taksówkarzu! Działaj szybko, dostosuj licencję!
Taksówkarze z licencjami wydanymi przed
2020 rokiem muszą do końca tego roku
dostosować je do wymogów aktualnych
przepisów. Jeśli tego nie zrobią, stracą
uprawnienia do prowadzenia taksówki.

o dostosowanie licencji składać jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią
chwilę, bo wtedy czas oczekiwania na
załatwienie sprawy może się zdecydowanie wydłużyć.

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach apeluje, by wniosek

Jak dostosować licencję? Szczegółowe
informacje można znaleźć pod adre-

sem https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
Konieczność aktualizacji dokumentów
wynika ze zmiany ustawy o transporcie drogowym zwanej potocznie
„lex Uber”.
(kik)

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 6 października 2022 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji „Strategii rozwoju miasta Gliwice
do roku 2040 »Gliwice 2040«”.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych Miasta Gliwice oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2022 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gli-

wice z 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych oraz zasad pobierania opłat
za parkowanie na terenie miasta Gliwice.
6. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw
ulicom zlokalizowanym na terenie miasta
Gliwice.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice położonych w rejonie
ulicy Toruńskiej.
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr
IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia

regulaminu ustalania wysokości dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę
lat i za warunki pracy oraz szczegółowych
zasad ich przyznawania, sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
wysokości i warunków wypłacania nagród
dla nauczycieli.
9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia kierunków rozwoju
sportu w Gliwicach od 2021 roku.
10. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na
2023 rok.

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Statutu Żłobków Miejskich
w Gliwicach.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką
w Żłobkach Miejskich w Gliwicach.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice porządek sesji
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej 29 września br. oraz w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym
numerze, który ukaże się 6 października br.

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie

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

OBWIESZCZENIA
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021
z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 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 gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać
także objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia
deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo
Zdrowia lub posiadających atest Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni,
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach,
na strychach, w budynkach gospodarczych itp.
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2022 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją
w miarę potrzeb.
15 października 2022 r. należy zebrać pozostałe
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

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

NIERUCHOMOŚCI

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach,
organizator Gliwickiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego,
poszukuje producentów, artystów oraz
handlowców, chcących zaoferować swoje
produkty do sprzedaży podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego 2022.

Planowany termin trwania jarmarku:
od 3 grudnia do 23 grudnia bieżącego roku.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne,
• program artystyczny (w wybrane przez organizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców
Uchwała nr XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
(tj. Uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z 8 października 2015 r.)
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz
określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (dodatkowa powierzchnia prezentacji towarów nie może przekraczać 0,5 m od frontu
domku oraz wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem).
Jednorazowa opłata za wynajem domków w wysokości 700,00 zł brutto
za 1 domek.
Opłata za energię elektryczną: dystrybucja 0,86 zł netto za 1 kWh
(23% VAT), sprzedaż 0,51 zł netto za 1 kWh (5% VAT), zgodnie ze wskazaniami
licznika zainstalowanego w każdym z domków handlowych.
Opłata za opróżnianie pojemnika (o pojemności 0,24 m3) na odpady komunalne zmieszane, przypisanego do każdego stoiska handlowego. Koszt
jednorazowego odbioru jednego pojemnika wynosi 62,10 zł brutto. Na
zakończenie Jarmarku każdy wystawca osobno zostanie obciążony kosztami
wynikłymi z liczby opróżnionych pojemników na jego stoisku.
Prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach i godzinach wskazanych przez
organizatora (nie będzie możliwości udostępniania domku tylko w wybrane
dni lub godziny).
Prowadzenie sprzedaży wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).
Zasady naboru
1. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym.
2. Preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas
jarmarku: ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne
i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze
oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców
i odrzucenie części zgłoszeń.
Termin zgłoszenia
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie
zgłoszenia wystawcy” (dostępnej do pobrania na www.ckvictoria.pl) do
24 października 2022 r., w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
• pocztą na adres: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, Biuro Kultury,
ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice;
• osobiście w Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, aleja Przyjaźni 18
(sekretariat);
• za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ckvictoria.pl.
Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do
31 października 2022 r.
Regulamin Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego dostępny jest na
stronie www.ckvictoria.pl oraz w siedzibie organizatora.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały
podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• nr 203/2022 do 6 października 2022 r.
przeznaczone do wydzierżawienia stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 158/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 181/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 193/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 194/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 195/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 196/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 200/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 201/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 202/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 207/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 212/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 213/2022 do 6 października 2022 r.
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 192/2022 do 10 października 2022 r.,
• nr 177/2022 do 10 października 2022 r.
przeznaczone do wydzierżawienia stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 179/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 190/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 214/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 215/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 216/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 217/2022 do 11 października 2022 r.,
• nr 218/2022 do 11 października 2022 r.,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały
podane do publicznej wiadomości
nw. wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 572/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 576/2022 do 6 października 2022 r.,
• nr 518/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 546–550/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 561/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 563/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 571/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 573/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 575/2022 do 10 października 2022 r.
• nr 579–580/2022 do 10 października 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 581/2022 do 11 października 2022 r.
• nr 584–588/2022 do 11 października 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz.
1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej został podany do
publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• nr 220/2022 do 12 października 2022 r.,
• nr 222/2022 do 12 października 2022 r.

przeznaczoną do wydzierżawienia oraz wynajęcia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 22/SP/2022 do 10 października 2022 r.
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 23/SP/2022 do 11 października 2022 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy nieruchomości do wynajęcia,
dzierżawy lub zbycia.

• nr 219/2022 do 11 października 2022 r.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I PRZETARG

II PRZETARG

III PRZETARG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ul. Dworcowa 58/U-3, oficyna, piwnica,

1. ul. Daszyńskiego 6/U-1, parter, lokal

lokal użytkowy o pow. 22,34 m2, składający
się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – do wymiany, wodociągową,
kanalizacyjną – odpływ od zlewozmywaka,
WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny
lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 536,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

użytkowy o pow. 22,64 m2, składający się z 2
pomieszczeń i wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie – brak.
Lokal nie ma niezależnego zasilania w energię
elektryczną. Stan techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic
– miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 543,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 21 października 2022 r. (piątek) od
godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 21 października 2022 r.
(piątek) o godz. 10.00 wg kolejności adresów
podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do
19 października 2022 r. wadium na rachunek
bankowy ZBM I TBS w ING Banku Śląskim
S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546
(decyduje data wpływu wadium na rachunek
bankowy spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg –
adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy,
na rzecz której lokal będzie wynajmowany”.
Dostarczenie do 19 października 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem: „Przetarg
lokal użytkowy”, do skrzynki znajdującej
się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS
Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź

do Biura Obsługi Klienta w godzinach
urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.,
kompletu kserokopii dokumentów:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:
▪ z informacją o numerze rachunku
bankowego, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku
niewygrania przetargu,
▪ z informacją o danych personalnych
(imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer
dowodu osobistego) osoby, która
będzie brała udział w przetargu;
b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego,
treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego
– załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na
stronie internetowej zbmgliwice.pl);
c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice z tytułu podatku/
dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr

2. ul. Błogosławionego Czesława 38/U2, front, parter, lokal użytkowy o pow. 45,60

3. ul. Dworcowa 58/U-2, oficyna, par-

1. ul. Pszczyńska 17/U-1, front, parter, lo-

m , składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak.
Stan techniczny lokalu – dostateczny. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
pow. lokalu 8,00 zł
Wadium: 1094,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

ter, lokal użytkowy o pow. 53,00 m2, składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan
techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1272,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

kal użytkowy o pow. 90,79 m2, składający się
z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. etażowe gazowe. Stan
techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość
stanowi własność Gliwic – miasta na prawach
powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
pow. lokalu: 8,00 zł
Wadium: 2179,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r.
(do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS
Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku
zaległości z tytułu najmu/dzierżawy,
wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu;
e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli
taką zawarto, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
f. osoby fizyczne, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, składają
oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Stawienie się (przed rozpoczęciem przetargu) z oryginałami dokumentów, o których
mowa w pkt. 1, w celu ich weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu
osobistego lub paszportu, a w przypadku
osób działających w imieniu innych osób,

dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego
lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą
brać udział w przetargu pod warunkiem
zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym
niż data wpłaty wadium.
Osoby, które nie spełnią ww. warunków, nie
zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach
urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek
od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu
lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu,
który przetarg wygrał, nie podpisze umowy

najmu w terminie 7 dni kalendarzowych od
daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę
najmu lokalu użytkowego, składa do dyspozycji
organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź też wycofania lokalu użytkowego
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 11 października 2022 r. (wtorek):
1. ul. Dworcowa 58/U-3, godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Dworcowa 58/U-2, godz. 9.15 – 9.30,
3. ul. Bł. Czesława 38/U-2, godz. 9.45 – 10.00,
4. ul. Daszyńskiego 6/U-1, godz. 10.15 – 10,30,
5. ul. Pszczyńska 17/U-1, godz. 10.45 – 11.00.
------------------------------------------------------------Informacja o ochronie danych osobowych dostępna pod adresem: zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O IV USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nr działki
Obręb,
Nr KW

Położenie i opis nieruchomości

Powierzchnia
działki

Działka nr 537/1
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, przy granicy
Użytek: Bp
z miastem Zabrze, w odległości ok. 5 km od centrum Gliwic, przy autostradzie A1 i A4, w pobliżu drogi
krajowej nr 44. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi Centrum Handlowe „Europa Centralna” oraz tereny
Działka nr 537/2
przemysłowe. Granice nieruchomości tworzą kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
Użytek: Bp
Teren stanowi zieleń niezagospodarowana, częściowo zadrzewiony. W północnej części nieruchomości
Działka nr 537/3
biegnie droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.
Użytek: Bp
Skomunikowanie nieruchomości winno odbywać się poprzez istniejący układ drogowy obsługujący cenDziałka nr 538/1
trum handlowe „Europa Centralna”. Dojazd możliwy jest przez ul. Pszczyńską w kierunku południowym,
Użytek: Bp
poprzez działki nr 473, 474, obr. Nowe Gliwice oraz 540/1, obr. Ligota Zabrska, które pozostają w trwałym
zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz działki nr 182/2 i 184/38 (powiat gliwicki,
Działka nr 538/2
gmina Gierałtowice, obręb Przyszowice).
Użytek: Bp
Obciążenia nieruchomości
Działka nr 538/3
Nieograniczona w czasie służebność drogi (przechodu i przejazdu) na działkach nr 537/1, 537/2, 538/1, 538/2.
Użytek: Bp
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa na dz. 538/2 – przepompownia i separator kanalizacji
deszczowej.
Obręb Ligota Zabrska,
Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4 w dziale III – elektroniczny
KW nr
dostęp do treści księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl.
GL1G/00038761/4

0,0569 ha
0,9519 ha
0,0431 ha
0,0758 ha
1,1070 ha
0,0412 ha
Łącznie:
2,2759 ha

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
wywoławcza
nieruchomości
brutto
14 300 000,00 zł

Wadium

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
1 430 000,00 zł
zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu
położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej Cena nieruchow rejonie węzła „Gliwice-Sośnica” (uchwała nr IX/114/2011
mości zawiera
z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość znajduje się na terenie 23% podatku VAT,
oznaczonym symbolem:
zgodnie z ustawą
01UCP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, w tym roz- z 11 marca 2004 r.
mieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
o podatku od
powyżej 2000 m2, oraz obiektów produkcyjnych i magazynów. towarów i usług
(t.j. DzU z 2022 r.,
Zgodnie z ww. planem, przedmiotowe działki znajdują się poz. 931 z późn.
w granicach terenu górniczego „Sośnica III”, obejmującego
zm.).
udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu.
Ponadto, przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach
Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, na terenie przeznaczonym pod inwestycje, poza terenem korytarzy komunikacyjnych
GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki
retencyjne.

Przetarg rozpocznie się 29 listopada 2022 r. o godzinie 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 22 marca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 7 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. III ustny przetarg nieograniczony odbył się
12 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 22 listopada 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w „Dzienniku Gazecie
Prawnej”. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A , w godzinach: 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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej
obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 260/12 o pow.
0,6286 ha, obręb Nowe Gliwice, zapisanej
w księdze wieczystej nr GL1G/00104854/7.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w Gliwicach w rejonie ul. Okrężnej i stanowi
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 11 października 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 892 000,00 zł

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

Wadium: 289 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 października 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 263/2 o pow.
0,0772 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze
wieczystej nr GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy

ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta
Gliwice.

Termin przetargu: 17 października 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 120 000,00 zł

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

Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 października 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:

• kompleksu, obejmującego działkę nr
122/1, obręb Trynek, KWGL1G 00033680/7,
zabudowaną budynkami położonymi przy
ul. Pszczyńskiej 48 oraz działki nr 1133/1
i 1133/3, obręb Trynek, KW GL1G 00033986/2,
stanowiącego własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 26 października 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 711 599,00 zł

W tym: 618 444,84 (zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j.
DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz 93 154,16 (23% podatku
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 71 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości:

• obejmującej niezabudowaną działkę nr
836/2, obręb Przyszówka, o powierzchni
0,1825 ha, KW GL1G/00034729/0, położonej
przy ul. Wazów w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 15 listopada 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 662 000,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto i 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: 66 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• działka nr 292, obręb Czechowice Zachód,
o pow. 0,2903 ha, użytek: RIVb – grunty orne (0,2701 ha), B – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana w KW nr
GL1G/00014878/3, położona przy ul. Grzybo-

wej w Gliwicach, stanowiąca własność Miasta
Gliwice.

Termin przetargu: 15 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 713 200,00 zł brutto

Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2023 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 71 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości:

• działka nr 458/4, obręb Żerniki, położona

w Gliwicach, o pow. 0,1800 ha, użytek: ŁVI – łąki
trwałe, KW nr GL1G/00001317/9, stanowiąca
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 16 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 634 000,00 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: 63 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce
oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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fot. materiały promocyjne

KULTURA

Koncert grupy sneaky jesus i noc otwartych galerii – ArtNoc to nasze propozycje na nadchodzący
weekend. Jesienią nie warto siedzieć w domu!

(Palm)jazzowa
jesień

piątek 30 września

 O godz. 17.00 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) roz-

sobota 1 października

 O godz. 10.00 w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”




(ul. Pszczyńska 85) rozpocznie się Górnośląska Impreza
Komiksowa. Poza targami komiksu odbędą się spotkania
autorskie i konsultacje z twórcami.
Między godz. 16.00 a 19.00 w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) będzie odbywać się Noc Bibliotek. W wypożyczalni
zostanie zorganizowana gra „Znajdź gadżet literacki”.
O godz. 18.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57)
rozpocznie się gala „Zaczarowany świat operetki”.
W całych Gliwicach będzie odbywać się ArtNoc – noc otwartych
galerii i innych miejsc związanych ze sztuką. Więcej na stronie 10.

niedziela 2 października

 O godz. 18.00 w Teatrze Miejskim rozpocznie się gala
„Zaczarowany świat operetki”.

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

Nils Petter Molvaer Group na otwarcie festiwalu, Marek Stryszowski i Sławomir Berny podczas koncertu zamknięcia, a między nimi – 14 spotkań
z interesującymi muzykami sceny jazzowej. Festiwal PalmJazz wystartuje
już 6 października.
PalmJazz przyzwyczaił publiczność do wielkiej muzycznej różnorodności. W tegorocznej edycji
imprezy nie zabraknie ciekawych
damskich głosów. Zaśpiewają
między innymi Monika Borzym
i Gretchen Parlato. Nie można
przegapić koncertu Marcin Wasilewski Trio – ten arcyciekawy
pianista za każdym razem porywa
publiczność.
Wszystkie koncerty w ramach festiwalu PalmJazz będą odbywać
się w Centrum Kultury Jazovia
(Rynek 10). Informacje o biletach można znaleźć na stronie
palmjazz.pl.
(mm)

Zaczarowany świat operetki
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man, Paul Abraham. Zabrzmią
utwory z „Zemsty nietoperza”,
„Wiedeńskiej krwi”, „Hrabiny
Maricy” czy „Wesołej wdówki”.
Artyści zaśpiewają także kilka
przebojów z musicali, których
prapremiery odbyły się na deskach Operetki Śląskiej, m.in.
„Człowieka z La Manchy”.

„Wesoła wdówka”

fot. archiwum GTM

Organizatorzy chcą nawiązać do
historii. Widowisko odbędzie
się w budynku Teatru Miejskiego przy ul. Nowy Świat 55/57
– w miejscu, w którym przed
laty działała Operetka Śląska.
Z drugiej strony odwołają się
do tradycji stołecznego Teatru
ROMA, którego dyrektorem
w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku był Bogusław
Kaczyński, dając w nim swą
pierwszą premierę, a był nią

właśnie „Zaczarowany świat
operetki".
W programie gliwickiej gali
znajdą się największe przeboje
muzyki operetkowej skomponowanej przez mistrzów gatunku, takich jak: Johann Strauss,
Franz Lehar, Emmerich Kal-

godz. 19.00 – Nils Petter
Molvaer Group

7 października

godz. 19.00 – Monika Borzym
Duo
godz. 21.30 – Portugal-Van
Kemenade-Van’t Hof Trio

8 października

godz. 19.00 – Craig Taborn

14 października

godz. 19.00 – Bobo Stenson
& Rudy Linka
godz. 21.30 – Stephane Belmondo
& Kirk Lightsey Quintet

15 października

godz. 19.00 – Marcin Wasilewski Trio „En attendant”
godz. 21.30 – Jacques Kuba Séguin

19 października

godz. 19.00 – Gretchen Parlato
godz. 21.30 – Dominik Wania
i Szymon Klima

godz. 19.00 – James Brandon
Lewis Trio
godz. 21.30 – Tomasz Chyła
Quintet

godz. 19.00 – Zamajobe with
Small Kingdom
godz. 21.30 – Paul Zauner &
Jan Kořínek Duo

godz. 19.00 – Kurt Rosenwinkel
Trio
godz. 21.30 – Marek Stryszowski Solo

12 października

13 października

20 października

Życie toczy się dalej

W pierwszy weekend października w Teatrze Miejskim w Gliwicach odbędzie
się gala muzyczna „Zaczarowany świat operetki”. W programie największe
operetkowe przeboje w wykonaniu znanych artystów.
Galę „Zaczarowany świat
operetki” przygotowała Fundacja ORFEO im. Bogusława
Kaczyńskiego jako wydarzenie
specjalne IV Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego, który
obejmuje kilkanaście imprez
w województwach lubelskim,
mazowieckim i śląskim. Scenariuszem, reżyserią i prowadzeniem gali zajął się Krzysztof
Korwin-Piotrowski, dyrektor
artystyczny tego festiwalu.

6 października

Wystąpią: Wioletta Białk (sopran), Małgorzata Długosz (sopran), Jolanta Kremer (sopran),
Anita Maszczyk (sopran), Łukasz
Gaj (tenor), Adam Sobierajski
(tenor) oraz Orkiestra Straussowska Orfeum pod dyrekcją
Adama Mazonia.
Zaplanowano dwa koncerty –
1 i 2 października o godz. 18.00.
Bilety dostępne są w kasach
Teatru Miejskiego w Gliwicach
i na www.teatr.gliwice.pl.
Na galę zaprasza prezydent
Gliwic, Adam Neumann.  (al)

Bogdan Dziworski to operator, fotograf, reżyser filmów
dokumentalnych. Punktem wyjścia są dla niego rzeczy
najprostsze. W Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych
Wałów 8a) do końca października można oglądać
wystawę fotograficzną „Przestrzenie pomiędzy”.
– Fotografie Bogdana Dziworskiego należą do kanonu polskiej
fotografii reportażowej o zabarwieniu humanistycznym. Artysta
ukazywał powojenną codzienność, w której „życie toczy się
dalej”, na przekór traumatycznym doświadczeniom będącym
udziałem całej społeczności.
Przechadzając się po ulicach Łodzi, wyczekiwał „decydującego
momentu” i fotografował ludzi
na tle odrapanych kamienic,
zrujnowanych budynków czy
miejskiej przyrody. Fotografie
urzekają wyrazistością uchwyconych emocji i intensywnością
przedstawionych doświadczeń.
Sposób kadrowania sprawia, że
paralelne zdarzenia z poszczególnych planów łączą się w zaskakujące, niekiedy niesamowite
konstelacje – zapowiadają organizatorzy wystawy z Muzeum
w Gliwicach.

fot. B. Dziworski



pocznie się projekcja filmu „Mecz o wszystko”, reż.
C. Schouwenaar, w ramach 9. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci.
O godz. 19.00 w Cechowni (ul. Bojkowska 35a) zagra sneaky
jesus. Będzie to ostatnie wydarzenie w ramach True Tone
Festivalu.

Dziworski znany jest ze starannej
kompozycji swoich dzieł. Na wystawie „Przestrzenie pomiędzy”
są prezentowane m.in. prace,
które Muzeum w Gliwicach kupiło do własnej kolekcji sztuki
współczesnej. Kuratorką wystawy jest Maria Franecka.  (mm)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 39/2022 (1128), 29 września 2022

