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AKTUALNOŚCI

Elektrośmieci 
będzie można 
oddać:
w sobotę,  
8 października
 godz. 10.00–12.00 – 

dzielnica KOPERNIKA, 
ul. Kopernika  
(przy pawilonie 
handlowym)

 godz. 12.30–14.30 – 
ŻERNIKI, ul. Żernicka 
(przy kościele)

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

Od września Państwowa 
Szkoła Muzyczna w Gliwi-
cach działa w pieczołowicie 
odnowionym przez miasto 
zabytkowym budynku przy 
ul. Księcia Ziemowita 12. 

13 października w murach 
szkoły odbędzie się miejska 
gala oświatowa z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 14 paź-
dziernika dyrekcja i grono 
pedagogiczne PSM zapraszają 

gliwiczan na dzień otwarty – 
między godz. 13.00 a 17.00 
każdy zainteresowany będzie 
mógł zobaczyć efektowne 
wnętrza oraz posłuchać muzyki 
i śpiewu najwyższych lotów.

4 października w siedzibie PSM 
zorganizowano wspólne obra-
dy dwóch komisji Rady Miasta 
(ds. Edukacji, Kultury i Sportu 
oraz Rozwoju Miasta i Inwe-
stycji). Uczestniczyli w nich 
zastępcy prezydenta Gliwic – 
Aleksandra Wysocka i Mariusz 
Śpiewok. Obrady poprzedziło 
zwiedzanie obiektu i kameralny 
koncert muzyczny. (kik)

Pułkownik Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” będzie 
patronem drugiej „Ławeczki znanych gliwiczan” przy 
alei Przyjaźni. Tak zdecydowali internauci w głosowaniu 
na portalu „Nowin Gliwickich”.

W pierwszej edycji plebiscytu 
gliwiczanie podjęli decyzję, że 
„Ławeczka” upamiętni archi-
tekta Tadeusza Teodorowicza-
-Todorowskiego. Wkrótce obok 
pojawi się nowe siedzisko z ta-
blicą upamiętniającą pułkow-
nika Aleksandra Tarnawskiego 
ps. „Upłaz”. Na ostatniego 
z cichociemnych, który odszedł 
na wieczną wartę w 2022 roku, 
oddano 5931 głosów.

Aleksander Tarnawski był inży-
nierem chemikiem, żołnierzem 
Polskich Sił Zbrojnych, oficerem 
Armii Krajowej. Należał do ko-

mandosów polskiego podzie-
mia, wykonywał trudne misje 
konspiracyjne i szkolił żołnierzy 
AK. W naszym mieście zamieszkał 
po wojnie. Zawodowo związał się 
z Politechniką Śląską, Instytutem 
Metali Nieżelaznych i Instytutem 
Przemysłu Tworzyw i Farb w Gli-
wicach. We wrześniu 2014 roku, 
po 70 latach od zrzutu do Polski, 
Aleksander Tarnawski ponownie 
skoczył ze spadochronem.

W Akcję „Nowin Gliwickich” 
i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Gliwickiej włącza się także Miasto 
Gliwice.  (mm)

Dzień  
otwarty 
i obrady  
w Szkole Muzycznej

Wybrano  
patrona  
drugiej  
„Ławeczki  
znanych gliwiczan”
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Ponad 1600 osób wzięło udział w ogłoszonych przez miasto konsultacjach dotyczących wyglądu 
ulicy Zwycięstwa i jej docelowych funkcji. Była to ważna część przygotowań do zmiany wizerunku 
najbardziej reprezentacyjnego traktu w Gliwicach.

Urządzamy ulicę Zwycięstwa!  
Zakończyły się konsultacje

Konsultacje trwały przez cały 
wrzesień i były skierowane do 
wszystkich zainteresowanych. 
Aby przedstawić swoją opinię, 
należało odpowiedzieć na 
pytania zawarte w formularzu 
konsultacyjnym na Gliwickiej 
Platformie Partycypacyjnej 
decydujmyrazem.gliwice.pl. 
Dotyczyły one zarówno oczeki-
wań związanych z docelowymi 
funkcjami i wyglądem ulicy, jak 
i obecnego jej wykorzystania.

Dziękujemy uczest-
nikom konsultacji 
za przedstawienie 
opinii w tej ważnej 

sprawie.

Jak podkreśla Zarząd Dróg 
Miejskich, który zajmuje się 
zmianami na ul. Zwycięstwa, 

ważne jest poznanie oczeki-
wań różnych użytkowników 
– kierowców, pieszych i ro-
werzystów. Dlatego każda 
z przedstawionych opinii 
ma znaczenie i wszystkie 
do końca roku zostaną prze-
analizowane. Wnioski z kon-
sultacji trafią następnie do 
projektantów, którzy będą 
pracowali nad finalnym zago-
spodarowaniem ulicy – naj-
pierw w pierwszym półroczu 
2023 roku powinien zostać 
ogłoszony i przeprowadzony 
konkurs na przygotowanie 
koncepcji architektonicz-
nej, a w drugim półroczu – 
przetarg na przygotowanie 
projektu i dokończenie doku-
mentacji. Wedle wiedzy ZDM 
na dzień dzisiejszy, projekt 
powinien być gotowy w dru-
gim półroczu 2024 roku.

Przypomnijmy, że Gliwice 
już od pewnego czasu przy-
mierzają się do ożywienia 
ulicy Zwycięstwa, połączenia 
walorów historycznych ze 
współczesnymi oczekiwa-
niami mieszkańców i gości 
odwiedzających miasto. Po-
wstała wstępna koncepcja 
przebudowy, która zawiera 
istotne założenia, zwłasz-
cza dotyczące samej drogi. 
Jezdnia ma być węższa i ruch 
samochodowy spowolniony, 
a chodniki szersze, co pozwoli 
np. na wystawienie stolików 
kawiarnianych, zamontowa-
nie elementów małej archi-
tektury czy posadzenie roślin. 
Z kolei planowany pierwotnie 
w koncepcji dodatkowy pas 
na przewożący pasażerów po-
jazd alternatywny może zmie-
nić swoje przeznaczenie, gdyż 

ewentualny pojazd specjalny 
i autobusy A4 mogą poruszać 
się po jezdni wraz z innymi sa-
mochodami. Do rozważenia 
jest m.in. kwestia poruszania 
się na rowerze.

Wyniki konsultacji 
będą miały wpływ na 
decyzje o przyszłym 

wyglądzie 
ul. Zwycięstwa

Miastu zależy na tym, aby  
ul. Zwycięstwa nie była głów-
nie ciągiem komunikacyjnym, 
ale fajnym, przyjaznym miej-
scem, w którym warto się 
zatrzymać, umówić ze znajo-
mymi, miejscem skupiającym 
mieszkańców i służącym im 
w najlepszy możliwy sposób.
 (al)

Jako pierwsi odnowiony  
budynek Szkoły Muzycznej  

poznali miejscy radni 
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STRATEGIA GLIWICE 2040

Nowa strategia „Gliwice 2040” – najważniejszy miejski dokument wyznaczający kierunki dalszego rozwoju Gli-
wic – jest gotowa. 6 października zostanie zaprezentowana i poddana pod głosowanie na specjalnej sesji Rady 
Miasta rozpoczynającej się o godz. 14.00. Zachęcamy do śledzenia obrad na Gliwice.eu! Strategia zawiera m.in. 
pożądaną wizję Gliwic w perspektywie dwudziestolecia oraz ambitne cele pozwalające samorządowi osiągnąć 
zamierzony stan. Co najważniejsze, dokument ten w pełnym znaczeniu słowa napisano wspólnie. Po raz pierw-
szy tworzono go przy dużym zaangażowaniu gliwiczan, uczestniczących m.in. w pracach grup roboczych i wy-
rażających swoje opinie o przyszłości Gliwic podczas warsztatów online czy spotkań dzielnicowych w terenie.
Prace nad strategią „Gliwice 
2040” trwały 1,5 roku, włą-
czając na wszystkich etapach 
ponad tysiąc osób – dorosłych 
mieszkańców, dzieci i młodzież, 
ekspertów, lokalne oraz regio-
nalne organizacje i instytucje. 
35 spotkań z gliwiczanami na 
platformach komunikacyjnych 
i w poszczególnych dzielnicach 
miasta, wywiady ankietowe, 
konkurs plastyczny, eksperckie 
dyskusje, debaty czy warsztaty 
pozwoliły sformułować wizję 
przyszłości Gliwic i niezbędne 
do jej realizacji cele.

Jakie są główne składniki 
wizji Gliwic?
 Gliwice 2040 są dynamicznie

rozwijającym się, aktywnym
i zorientowanym na przy-
szłość miastem.

 W Gliwicach najważniejsi są
ludzie. Ich aspiracjom pod-
porządkowane jest myślenie
o roli oraz wykorzystaniu
zasobów środowiskowych
i materialnych.

 Gliwice są w czołówce
europejskich miast szybko
odczytujących przyszłe
trendy. Z wyprzedzeniem
tworzą i przyjmują rozwią-
zania pozwalające sprawnie
reagować na zmiany w oto-
czeniu.

 Firmy, instytucje i przestrze-
nie publiczne tworzą po-
nadprzeciętną jakość oferty
Gliwic w zakresie pracy
i spędzania czasu wolnego.
Miasto jest filarem Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropo-

lii i jednym z najważniejszych 
ośrodków miejskich w połu-
dniowej części Polski.

W celach strategii zawarto 
pożądane kierunki działań samo-
rządu w nadchodzących latach, 
m.in. na rzecz konsekwentnej
budowy przewagi konkurencyj-
nej miasta i wspierania poten-
cjału rozwojowego gliwiczan.
Ich formułowaniem zajęło się
ponad 100 osób wchodzących
w skład czterech grup roboczych
koordynowanych przez specja-
listów w danej dziedzinie – dr.
Marcina Barona (ekspert wio-
dący), dr Annę Syrek-Kosowską
(ekspert grupy gospodarczej),
prof. dr. hab. inż. architekta Ma-
cieja Borsę (ekspert grupy prze-
strzennej), dr. Leszka Trząskiego
(ekspert grupy środowiskowej)
oraz Sylwię Widzisz-Pronobis

i Grzegorza Pronobisa (eksperci 
grupy społecznej).

 Gliwice będą rozwijać się
i bogacić z korzyścią dla wszyst-
kich. W przyszłości miasto
chce nadal silnie inwestować
w wiedzę, wspierać rozwój no-
woczesnych, wytwarzanych na
miejscu technologii i różnorodną
działalność gospodarczą. Ważna
będzie – tak jak do tej pory – in-
nowacyjność i mądre zarządza-
nie, partnerstwo, skupienie się
na potrzebach obecnych i przy-
szłych mieszkańców, a także kre-
atywność. Magnesem Gliwic ma
być przestrzeń miasta i jego dzie-
dzictwo oraz atrakcyjna oferta
zamieszkania i spędzania czasu
wolnego. To wszystko elementy
racjonalnego gospodarowania –
wyznacznika gliwickich celów
gospodarczych.

 Obrane przez miasto cele
środowiskowe skupiają się na
szeroko rozumianym dobrosta-
nie gliwiczan, czyli komfortowym
życiu w miejskim środowisku.
Planując przyszłość Gliwic,
wszyscy chcemy więcej ziele-
ni, czystego powietrza i wody,
miasta dobrze utrzymanego
i przygotowanego do następstw
zmian klimatu, słowem – miasta
innowacyjnych rozwiązań sprzy-
jających ludziom i przyrodzie.

 Gliwickie cele horyzon-
talne kreślą obraz przyszłej
przestrzeni Gliwic, wyznaczają
nowe – ekologiczne i ergono-
miczne – podejście do kwestii
przemieszczania się po mieście
i zwiększają nacisk na obecność
w nim przyrody, zieleni i wody.
Osiągnięciu celów ma sprzyjać
aktywne włączenie mieszkań-

ców w planowanie przestrzen-
ne, uważne słuchanie głosu 
gliwiczan oraz współdziałanie 
Urzędu Miejskiego z lokalnymi 
społecznościami.

 Bardzo ważne dla miasta
są również cele społeczne
związane z szeroko rozumianą
aktywnością mieszkańców. Od-
wołują się one przede wszystkim
do wykształcenia, postaw i po-
trzeb gliwiczan oraz ich zdolności
do radzenia sobie w trudnych
sytuacjach.

Oprócz celów, w projekcie strate-
gii znalazł się także m.in. model 
struktury funkcjonalno-prze-
strzennej Miasta Gliwice, tzw. 
OSI, czyli obszary strategicznej 
interwencji kluczowe dla samo-
rządu w nadchodzących latach 
oraz opis systemu realizacji 
strategii. Prace nad dokumentem 
zakończyły obligatoryjne konsul-
tacje społeczne przeprowadzone 
m.in. za pośrednictwem elektro-
nicznej platformy partycypacyj-
nej decydujMYrazem.gliwice.pl.
Wpłynęło 89 uwag, determinując
ostateczny kształt i formę strate-
gii „Gliwice 2040” skierowanej
na specjalne, październikowe
obrady Rady Miasta. Uchwalo-
ny dokument będzie dostępny
na podstronie strategia2040.
gliwice.eu. Opracowany zosta-
nie ponadto Gliwicki Program
Wdrażania Strategii, w którym
zostaną wskazane projekty
i przedsięwzięcia pozwalające
zrealizować założone cele.

(kik)

Otwieramy  
nowy  

rozdział!

Adam Neumann prezydent Gliwic
– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia strategii „Gliwice 2040”. Państwa doświadczenie oraz wiedza pozwoliły
wspólnie nakreślić przyszłość naszego miasta. To pokazuje, jak ważne są dla nas Gliwice! W nowej strategii stawiamy akcent m.in. na
działania na rzecz szeroko rozumianego dobrostanu mieszkańców, przygotowanie do następstw zmian klimatu, wsparcie innowacyjnych
technologii wyróżniających nas spośród innych miast, pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu. Skupiamy się także na
zapewnieniu atrakcyjnych warunków do zamieszkania i spędzania czasu w Gliwicach, by przyciągać nowych mieszkańców i zagwarantować
gliwiczanom niezmiennie wysoką jakość życia. Urzeczywistnieniu tej długofalowej wizji służyć będą projekty kluczowe, które obecnie są
na etapie planowania i uzgadniania montażu finansowego. Mowa o budowie nowego Szpitala Miejskiego, unowocześnieniu muzealnego
kompleksu Radiostacji Gliwice, dekarbonizacji gliwickiego systemu ciepłowniczego poprzez utworzenie Parku Zielonej Energii, rozwoju
terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Gliwickiego Obszaru Gospodarczego oraz domknięciu ringu gliwickiej obwodnicy.
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EDUKACJA

Do 17 października można wziąć udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską 
dotyczącą Gliwic. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – pieniężne i rzeczowe.

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

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

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

O przyznaniu nagrody zadecyduje 
Prezydent Miasta Gliwice po zasię-
gnięciu opinii komisji konkursowej. 
Prace przyjmowane są w sekretariacie 
Wydziału Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(ul. Zwycięstwa 21, I piętro, p. 132,  
tel. 32/239-12-89). Szczegółowe 
informacje i regulamin są dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej (Za-
rządzenie nr PM.6063/2022 Prezydenta 
Miasta Gliwice).
 (mm)

Konkurs na prace dyplomowe o Gliwicach
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Tradycyjne „Gaudeamus igitur”, czyli najstarsza pieśń ża-
ków, rozbrzmiała w murach Politechniki Śląskiej. Gliwicka 
uczelnia po raz 78. zainaugurowała rok akademicki i przy-
jęła do swojego grona nowych studentów.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickie-
go 2022/2023 odbyła się w poniedziałek, 
3 października, w Centrum Edukacyj-
no-Kongresowym Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Zgromadzonych na sali studentów, przed-
stawicieli świata nauki, samorządowców 
i pozostałych gości – w imieniu rektora 
Politechniki Śląskiej, prof. dr. hab. inż. Ar-
kadiusza Mężyka, który z powodu choroby 
uczestniczył w wydarzeniu zdalnie – po-
witał prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk 
– prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki 
Śląskiej. Szczególną uwagę poświęcił naj-
młodszym uczestnikom ceremonii.

– Dzisiejszy dzień to początek nowego etapu 
Waszej edukacji. Za chwilę oficjalnie zosta-
niecie przyjęci do grona studentów, stając 
się częścią wspólnoty akademickiej, w któ-
rej będziecie mogli rozwijać nie tylko swoje 
zainteresowania naukowo-badawcze, ale 
także pasje i talenty. Skorzystajcie z szerokiej 
palety możliwości i szans, jakie stwarzają 
kontakty z międzynarodowym środowiskiem 

akademickim, z dostępu do nowoczesnych 
pracowni i laboratoriów, z możliwości współ-
pracy z koleżankami i kolegami w ramach 
kół naukowych oraz z bogatej oferty kultu-
ralnej i pięknej akademickiej tradycji życia 
studenckiego. Niech czas spędzony w mu-
rach Politechniki Śląskiej będzie początkiem 
wspaniałej przygody, która doprowadzi Was 
do spełnienia marzeń i osobistych ambicji – 
mówił w imieniu rektora Politechniki Śląskiej 
prof. Pawełczyk.

Po wystąpieniach zaproszonych gości od-
było się uroczyste ślubowanie oraz sym-
boliczne przyjęcie nowych studentów do 
wspólnoty akademickiej. Wręczono także 
medale „Omnium Studosorium Optimo”, 
czyli najlepszym spośród studentów oraz 
nagrody II stopnia.

W roli gościa honorowego uroczystości 
wystąpił prof. Krzysztof Składowski – dy-
rektor Narodowego Instytutu Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, 
który wygłosił wykład pt. „Iluzje i mity na 
temat raka w XXI wieku”.

Uroczystość uświetniły pieśni Akademic-
kiego Zespołu Muzycznego Politechniki 
Śląskiej, m.in. tradycyjne „Gaudeamus 
igitur”, rozbrzmiewające we wszystkich 
uczelniach podczas inauguracji roku aka-
demickiego.

Do życzeń rektora Politechniki Śląskiej 
przyłączył się prezydent Gliwic Adam 
Neumann. – Wszystkim obecnym, a także 
nowym studentom Politechniki Śląskiej 
życzę, aby ten nowy rok akademicki 
2022/2023 obfitował nie tylko w naukowe 
sukcesy i wyjątkowe przyjaźnie na lata, 

ale także utwierdził Was w przekonaniu, 
że wybór studiów na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach – jednej z najlepszych uczelni 
w kraju, której przedstawiciele osiągają 
spektakularne sukcesy na całym świecie 
– był jedynym słusznym wyborem oraz 
kolejnym, milowym krokiem do dalszej 
kariery zawodowej. Wierzę, że wielu 
z Was odkryje w Gliwicach swój poten-
cjał i dołączy do grona najwybitniejszych 
naukowców oraz specjalistów w swoich 
dziedzinach. Tego z całego serca Wam 
życzę – mówił podczas uroczystości  
prezydent Gliwic.  (ml)

Gliwiccy studenci powitali  
nowy rok akademicki
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DLA MIESZKAŃCÓW

Od 1 stycznia 2023 roku w Gliwicach obowiązywać będą nowe stawki za odbiór śmieci, przyjęte na lipcowej sesji Rady 
Miasta. Mieszkańcy nie muszą składać w tej kwestii nowych deklaracji do magistratu, wkrótce jednak niektórzy otrzymają 
zawiadomienia o wysokości zmienionych stawek za odpady komunalne. Chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, 
którym będą one dostarczane już od 14 października.
Do rąk własnych zawiadomienia otrzyma-
ją właściciele nieruchomości zamieszka-
łych zobowiązani do ponoszenia opłaty 
za odbiór śmieci. Korespondencja w tej 
sprawie będzie doręczana przez pracow-
ników magistrackich w dni robocze w go-
dzinach popołudniowych oraz w soboty 
od godzin porannych – zawsze najpóźniej 
do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza 
starszym mieszkańcom, że pracownicy 
Urzędu Miejskiego nie są uprawnieni do 
pobierania żadnych należności! W razie 
nieobecności adresata zawiadomienia 
będą dwukrotnie awizowane.

Zawiadomienia będą zawierały indywi-
dualny numer rachunku bankowego, 
na który można dokonać wpłaty, na ich 
odwrocie dodatkowo będzie umieszczo-
na informacja o możliwych formach do-
konania zapłaty. Zachęcamy do zapłaty 
należności za pośrednictwem banków, 
zwłaszcza bezgotówkowo lub poprzez 
Gliwicką Elektroniczną Platformę Anali-
tyczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły 
na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nieruchomości znaj-
dujących się w budynkach wielolo-

kalowych, zawiadomienia o nowych 
stawkach za odbiór śmieci będą 
wysyłane przez UM do wspólnot 
lub spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami wynika z uchwały Rady 
Miasta Gliwice nr XXXVIII/783/2022 
z 14 lipca 2022 r. (o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty). 
 (kik/PO)

Nowe stawki opłat za odpady. Będą zawiadomienia

Górna 5 i 7 to adresy dwóch gotowych już budynków miejskich u zbiegu ulic Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej 
w Ligocie Zabrskiej, do których jesienią wprowadzi się 48 gliwickich rodzin zakwalifikowanych do najmu mieszkań 
komunalnych. Kolejnych 18 komfortowych lokali w standardzie „pod klucz” (tym razem w jednym budynku wie-
lorodzinnym) przewidziano w kolejnym, realizowanym obecnie, etapie tej inwestycji. Równolegle przy ul. Dwor-
skiej i Zbożowej wznoszone są dwa budynki komunalne z 55 mieszkaniami, a przy ul. Dolnej i Rymera jeden obiekt  
z 22 mieszkaniami. Przedsięwzięcia te wpisują się w ideę MIESZKANIA+ po gliwicku w ramach realizowanego od prawie 
3 lat programu prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Mieszkania komunalne w dwóch 
4-kondygnacyjnych budynkach przy  
ul. Górnej 5 i 7 (wzniesionych – 
przypomnijmy – kosztem 14,2 mln zł 
w ramach II etapu szeroko zakrojonej 
inwestycji Miasta Gliwice, przy ponad 
3,5-milionowym wsparciu Banku Gospo-
darstwa Krajowego) mają od 31,62 m2 do 
53,73 m2. W 32 z 48 lokali wykonanych 
w wysokim standardzie znajdują się  
2 pokoje z odrębną kuchnią bądź anek-
sem kuchennym. Szesnaście pozostałych 
mieszkań to kawalerki.

– Lokale są wyposażone w instalację 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, cen-

tralne ogrzewanie i ciepłą wodę użyt-
kową z miejskiej sieci ciepłowniczej. Te 
usytuowane na parterze posiadają tarasy 
z ogródkiem, pozostałe natomiast mają 
balkony – mówi Bożena Kus, dyrektor Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach. – Pomieszczenia łazienek w każdym 
z mieszkań wyłożone są glazurą, ponadto 
mają zainstalowane tzw. geberity oraz 
wanny. Funkcjonalne płytki znajdziemy 
także w kuchniach – na podłogach oraz 
części ściany nad zlewozmywakiem z za-
montowaną baterią. W każdym miesz-
kaniu są oczywiście piecyki elektryczne 
z płytą ceramiczną – opisuje standard 
lokali dyrektor Bożena Kus.

Mieszkania przy Górnej 5 i 7 
zostaną pokazane przyszłym 
lokatorom – zakwalifikowa-
nym do najmu jeszcze w ubie-
głym roku – w następujących 
terminach:
• 13 października (czwartek) – 

godz. 15.00-17.00
• 14 października (piątek) – 

godz. 8.00-10.00
• 15 października (sobota) – 

godz. 12.00-14.00
Dodatkowych informacji udziela 
Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej pod nr. tel. 32/239-11-19, 
32/239-12-74.

Warto dodać, że do dyspozycji mieszkań-
ców z ul. Górnej 5 i 7 będą komórki lo-
katorskie, wózkownie oraz rowerownie,  
36 miejsc postojowych w garażu pod-
ziemnym i 12 miejsc w parkingu wielopo-
ziomowym zrealizowanym w I etapie tej 
inwestycji. Zadbano też o funkcjonalny 
plac zabaw i zielone otoczenie. 

Górna 5 i 7 to część 
atrakcyjnej, miejskiej 
oferty wynajmu nowych 
mieszkań komunalnych, 
przeznaczonej dla tych 
gliwiczan, którzy nie 
mogą skorzystać  
z propozycji mieszkań 
budowanych  
przez TBS-y.

Warunek konieczny udziału w miej-
skim najmie to spełnianie kryterium 
dochodowego (aktualizowanego przy 
każdym naborze), brak własnego lo-
kum, zamieszkiwanie na terenie Gliwic 
oraz odprowadzanie w nich podatku 
dochodowego. Mieszkania tego typu 
budowane są w różnych częściach 
miasta, w standardzie „pod klucz”. 
Oznacza to lokale w pełni wykończone 
i pomalowane, do których najemca może 
wprowadzić się właściwie natychmiast 
z własnymi meblami. Stawka miesięcz-
nego czynszu będzie wynosić ok. 14,5 zł  
za metr kwadratowy. Oprócz tego, na 
starcie pobierana jest od najemcy kaucja 
w wysokości trzykrotnego miesięcznego 
czynszu.
  (ZGM/kik)

MIESZKANIE+ po gliwicku 
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20 LAT UTW

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny – wyjątkowy rok akademicki. W aulach 
i salach wykładowych gliwiccy seniorzy zasiądą już po raz dwudziesty! Licznie przybyli studenci, 
władze UTW oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej inauguracji, która odbyła się w Kinie 
Amok. Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak wręczyli 
medale za długoletnią działalność na rzecz UTW oraz przekazali nagrodzonym wyrazy uznania za 
zaangażowanie w propagowanie wartościowej idei kształcenia przez całe życie.
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Gliwicach działa od 2003 r. 
Właśnie po raz 20. zainauguro-
wał rok akademicki. Założycielka 
– Krystyna Jurczewska-Płońska 
– zanim otworzyła placówkę 
w Gliwicach, dojeżdżała na UTW 
do Katowic.

– To były takie czasy, że dojazd 
trwał bardzo długo, bo nie było 
Drogowej Trasy Średnicowej. 
Nie bardzo nam się chciało 
tracić czas, więc pomyślałyśmy 
z koleżankami, że założymy UTW 
w Gliwicach. Przygotowałam 
biznesplan, zapukałam gdzie 
trzeba i wraz z piętnastoma ko-

leżankami utworzyłyśmy komitet 
założycielski. Początkowo mia-
łyśmy około 50 studentów, po 
roku setkę, a tuż przed pande-
mią było nas już 700. Wszystkich 
starszych mieszkańców Gliwic 
i okolicznych miast namawiam 
do wstania z kanapy i wzięcia 
się do roboty – ciekawe zajęcia 
na UTW czekają, nie zamykajcie 
się w domach, nie izolujcie, nie 
rozleniwiajcie i nie poddawajcie, 
bo wiele pięknych chwil przed 
Wami. Zachęcam wszystkich 
seniorów do prowadzenia ak-
tywnego trybu życia i edukacji 
ustawicznej – mówi Krystyna 
Jurczewska-Płońska.

Energiczna założycielka UTW 
w Gliwicach, założycielka 
i działaczka Gliwickiej Rady 
Seniorów, założycielka i wice-
prezeska Ogólnopolskiej Fede-
racji Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku oraz inicjatorka Śląskiej 
Rady ds. Seniorów działającej 
przy Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach, a także współini-
cjatorka utworzenia i delegatka 
Ogólnopolskiego Parlamentu Se-
niorów przyznaje, że w Gliwicach 
wiele zmieniło się, jeżeli chodzi 
o seniorów, którzy obecnie są 
bardziej chętni do aktywności 
fizycznej i nauki, a także otwarci 
na uczestnictwo w UTW.

Z myślą o starszych mieszkań-
cach, w Gliwicach realizowany 
jest Program Polityki Senio-
ralnej Miasta Gliwice na 
lata 2021–2025, kierowany 
zarówno do osób aktywnych 
fizycznie i społecznie, jak i nie-
samodzielnych. 

Oferuje on szereg propozycji ak-
tywizacji osób starszych i zakłada 
wiele różnych form pomocy dla 
tej grupy społecznej. Szczególną 
uwagę w Programie zwrócono 
na promocję zdrowego stylu 
życia i aktywizację środowisk 
senioralnych, edukację, wzrost 
jakości i dostosowanie usług 

społecznych do potrzeb senio-
rów oraz wzrost partycypacji 
społecznej i tworzenie warun-
ków do integracji międzypoko-
leniowej.

Uniwersytet 
dla seniora

Przez dwie dekady w wykła-
dach, spotkaniach, licznych 
kursach, zajęciach i warszta-
tach oraz wyjazdach krajowych 
i zagranicznych gliwickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
udział wzięło kilka tysięcy stu-
dentów-seniorów, z których 

Gaudeamus po raz  
dwudziesty w UTW Gliwice 

Seniorzy z UTW w Gliwicach biorą 
udział w różnych wycieczkach. 

Byli m.in. w Pszczynie.

Chętnie wyjeżdżają też w góry...

...i oddają się aktywności fizycznej, osiągając liczne sukcesy.
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20 LAT UTW

znaczna część osiągała również 
spektakularne wyniki sportowe 
podczas licznych olimpiad. 

Jednym z ostatnich sukcesów 
gliwickiej senioralnej braci 
akademickiej jest zdobycie  
30 medali (w tym 18 złotych) na 
XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Sportowej UTW i Organizacji 
Senioralnych „Trzeci Wiek na 
start”. 

Sportowcy z Gliwic wygrali 
też punktację drużynową i za-
triumfowali w gronie 53 drużyn 
z Polski i zagranicy. W sportowe 
szranki stanęło około 700 osób 
– nie tylko z Polski, ale też Au-
strii, Ukrainy i Grecji. 

W mijającym roku studenci 
gliwickiego UTW wywalczyli też 
medale podczas Mistrzostw Eu-
ropy Masters i XXXII Mistrzostw 
Polski Masters w Lekkiej Atletyce 
(21 medali).

Studenci gliwickiego 
UTW mają do dyspozycji 
różne sekcje, w których 
mogą zdobywać nowe 
umiejętności i pogłębiać 
swoje zainteresowania. 
W ramach UTW działa 
sekcja kultury, sporto-
wa, profilaktyki zdrowia, 
florystyczno-artystycz-
na, taneczna, językowa, 
podróżniczo-rekreacyj-
na i brydżowa. Przy 
UTW działa też Klub Po-
dróżnika, organizowane 
są liczne wycieczki, spo-
tkania okolicznościowe 
i wyjazdy edukacyjne. 
Wydarzenia i zajęcia 
dofinansowywane są 
z budżetu miejskiego, 
budżetu Marszałka 
Województwa Śląskie-
go oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.

W poniedziałek, 
3 października, 
w Kinie Amok-Sce-
na Bajka zainaugu-
rowano kolejny rok 
akademicki UTW.

– Od dwóch dekad UTW skutecz-
nie aktywizuje seniorów, organi-
zując różne wydarzenia, ciekawe 
wykłady i zajęcia sportowe. Stale 
przyciąga nowych studentów, któ-
rzy nawiązują znajomości i relacje 
społeczne, poszerzają wiedzę, na-
bywają nowe umiejętności i rozwi-
jają pasje. Życzę UTW wszystkiego 
najlepszego na kolejne lata dzia-
łalności, a studentom nieustającej 
ciekawości życia, potrzeby rozwo-
ju i otwartości na nowe wyzwania 
– mówił podczas inauguracji roku 

akademickiego 2022/2023 pre-
zydent Gliwic Adam Neumann, 
który z okazji  20-lecia działalności 
stowarzyszenia oraz za zasługi 
dla Miasta Gliwice wręczył Kry-
stynie Jurczewskiej-Płońskiej list 
gratulacyjny i medal autorstwa 
prof. Krzysztofa Nitscha wydany 
w 1995 r, z kolei Barbara Bobrow-
ska, Krystyna Zirnsak i Krystyna 
Kosiak otrzymały Medal „Gliwice”, 
również autorstwa prof. Nitscha.

Gliwicki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku został uhonorowany przez 
Marszałka Województwa Śląskie-
go Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego.

Jak zostać 
studentem 
trzeciego wieku?

Najważniejsze są chęci, otwar-
tość i gotowość na aktywności, 

których na UTW nie brakuje. Na 
zajęcia gliwickiego UTW można 
się zapisać do 15 października 
podczas dyżurów w Centrum 
Organizacji Kulturalnych „Pe-
rełka” przy ul. Studziennej 6 
(w poniedziałki i środy w godz. 
od 13.00 do 14.00 oraz w czwart-
ki w godz. od 13.00 do 15.00). 
Deklarację członkowską UTW, 
wniosek o przyjęcie oraz klauzulę 
informacyjną RODO, wymagane 
do zapisów, a także dodatkowe 
informacje o UTW można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.utwgliwice.wordpress.
com. Konieczne będzie również 
zdjęcie do wykonania legitymacji 
studenckiej oraz świadectwo ma-
turalne lub dyplom ukończenia 
studiów. Zapisy wiążą się też 
z opłatami – wpisowego (50 zł), 
składki za semestr (40 zł) i rocz-
nej składki do Federacji UTW  
(2,50 zł). Łącznie to wydatek 
około 92 zł.                             (mf) 

ZDANIEM DOJRZAŁYCH STUDENTEK

Krystyna Zirnsak,  
studentka UTW od 20 lat: 

Byłam w komitecie założycielskim UTW. Przez 20 lat poznałam tu wielu wspaniałych i inteligentnych ludzi, 
z którymi do dziś utrzymuję kontakty. Uniwersytet wspaniale integruje, sprzyjają temu liczne wyjazdy 
i spotkania. Mnie na emeryturze w dalszym ciągu pozwolił działać społecznie, pożytecznie zająć czas 
i przede wszystkim rozwijać się podczas licznych zajęć, m.in. językowych, kulturalnych, sportowych czy 
profilaktycznych. UTW to przede wszystkim miejsce spotkań, dzięki któremu nikt nie czuje się samotny. 
Jak mówi prezes Krystyna Jurczewska-Płońska: nie masz lepszego leku, jak Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Barbara Bobrowska,  
studentka UTW od 20 lat: 

Od początku współtworzę UTW w Gliwicach. To wielka przygoda i możliwość działania. Jako wicepre-
zes mam możliwość organizacji i społecznego niesienia pomocy. Od urodzenia jestem społecznicą, 
starałam się pomagać, gdzie tylko się dało, dlatego dobrze odnajduję się w UTW, który daje mi 
przede wszystkim możliwość rozwoju i uczestnictwa w różnych ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
i edukacyjnych. 

Krystyna Deja,  
studentka UTW od 14 lat: 

Uniwersytet Trzeciego Wieku powinien być przepisywany na receptę. To najlepsza rzecz, jaka może 
się przytrafić po przejściu na emeryturę, gdy pojawia się przestrzeń, którą należy wykorzystać. UTW 
oferuje dla każdego coś dobrego – są warsztaty, imprezy integracyjne, wykłady, sekcje językowe, 
kulturalne i sportowe, zawody i wyjazdy rowerowe z których każdy może skorzystać bezpłatnie. 
Polecam każdemu, ponieważ UTW mobilizuje do dalszego radosnego i aktywnego życia. 

Podczas uroczystości prezydent Gliwic Adam Neumann oraz przewodniczący Rady Miasta Marek 
Pszonak wręczyli medale za zasługi dla Miasta Gliwice. Wyróżnienia przyznano Barbarze Bobrowskiej, 

Krystynie Zirnsak i Krystynie Jurczewskiej-Płońskiej (od lewej) oraz nieobecnej Krystynie Kosiak. 

Studenci UTW realizują swoje pasje, biorąc udział w licznych zajęciach i warsztatach,  
m.in. kulturalnych, edukacyjnych, językowych i sportowych oraz tanecznych.
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Czy wieżowiec przetrwa trzęsienie Ziemi? Jakie skarby znajdzie-
my w kuchennych odpadkach? Jak truto ludzi na przestrzeni lat? 
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będą szukali uczestnicy  
17. Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. W programie wyda-
rzenia przewidziano ponad 180 atrakcji.

W sobotę, 8 października, o godz. 15.00 
drzwi jednostek Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku 
otworzą się, by zaprosić starszych i młod-
szych do wspólnej nauki i zabawy podczas 
17. Nocy Naukowców.

Tegoroczna edycja wydarzenia pod ha-
słem „W rytmie eko” ma zwrócić uwa-
gę na tematy związane z ekologią. Nie 
zabraknie więc zagadnień dotyczących 
elektromobilności, ochrony środowiska, 
ekobudownictwa czy ekologii w archi-
tekturze.

Na uczestników imprezy czekać będą 
liczne aktywności, pokazy, warsztaty, 
wykłady i konkursy. Goście dowiedzą się 
m.in. jak zostać pilotem bezzałogowego 
statku powietrznego, zobaczą, w jaki 
sposób roboty widzą nasz świat, przy-
stąpią do testu na astronautę, nauczą się 
sterować dronem, zbudują łazik z klocków 
Lego i wiele, wiele więcej! Ze wszystkich 
atrakcji będzie można korzystać do godz. 
22.00.

Udział w 17. Nocy Naukowców Politechniki 
Śląskiej jest bezpłatny.  (ml)

WYDARZENIA

Nadmiar obowiązków, niepokojące wiadomości w środkach masowego przekazu, problemy rodzinne lub zawo-
dowe – to wszystko wpływa na obniżenie nastroju i powoduje stres, który jest naszym odwiecznym i wyjątkowo 
groźnym wrogiem wpływającym na równowagę psychofizyczną. Z okazji przypadającego 10 października Świa-
towego Dnia Zdrowia Psychicznego, w Gliwicach zaplanowano szereg działań. 
Każdy z nas od czasu do czasu boryka 
się z obniżonym nastrojem i spadkiem 
formy psychofizycznej. Zawsze warto 
reagować, gdy dopada nas gorsze samo-
poczucie i starać się mu przeciwstawić. 
Jeżeli jednak stres, zły nastrój i przy-
gnębienie trwają zbyt długo, stają się 
dla naszego organizmu niebezpieczne. 
Warto zawczasu poznać sposoby, jak 
sobie z nim radzić, by złapać równowagę. 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego, w Gliwicach zaplanowano grę 
miejską, seanse muzyki relaksacyjnej, 
konsultacje ze specjalistami w dziedzinie 
zdrowia psychicznego i warsztaty relak-
sacyjne. Udział we wszystkich wydarze-
niach jest bezpłatny.

– Celem akcji jest zwrócenie uwagi na 
konieczność zadbania o swoje zdrowie 
psychiczne, uświadomienie, że powinna 
ona stać się szczególnym przedmiotem 
zainteresowania wszystkich osób, któ-
rym zależy na utrzymaniu harmonijnego 
zdrowia psychofizycznego. Każdy z nas 
przeżywał w swoim życiu stany obniżo-
nego samopoczucia z powodu nadmiaru 
obowiązków, nieradzenia sobie z pro-
blemami rodzinnymi czy zawodowymi. 
Ważne jest, aby w takich sytuacjach 
umieć zadbać o swoje zdrowie psychicz-
ne. Nie załamywać się, znaleźć czas na 
relaks, aktywny wypoczynek na świe-
żym powietrzu i słońcu, zadbać o swoje 
relacje z bliskimi, przyjaciółmi, spróbo-
wać pozytywnie spojrzeć na świat, co 
wzmocni zdrowie psychiczne i umożliwi 
rozwiązywanie problemów – mówi 
Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

Wydarzenia z okazji  
Światowego Dnia Zdrowia: 

 5 października, godz. 17.00,  
CK Victoria – Scena Bojków, ul. 
Parkowa 5 – Kawiarenka Zdro-
wia. Prelekcja „Zdrowie psychiczne 
wyzwaniem naszych czasów” (dr 
Jacek Woszczek) oraz występ arty-
styczny Joanny Wojtaszewskiej i Ka-
mila Roch-Karolczuka „Operetkowa 
petarda przebojów”. Organizatorem 
Kawiarenki Zdrowia jest Miasto Gli-
wice, wstęp wolny,

 8 października, godz. 11.00-
15.00, Gra Miejska „Dbaj o siebie 
z głową”. Start: park Chopina, obok 
Palmiarni (ul. Fredry 6). Wykonawca: 
Cudotwórnia Events. Organizatorem 
wydarzenia jest Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, współorganizatorem 
Śląska Sieć Metropolitalna. Będzie 
ciekawie, nietypowo i kreatywnie. 
Szczegóły dotyczące gry i zapisy można 
znaleźć na stronie internetowej www.
gragliwice.pl. Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny, najlepsze zespoły otrzymają 
atrakcyjne nagrody,

 10 października, godz. 13.00, ob-
chody Dnia Zdrowia Psychicznego 
w Palmiarni:
• koncerty relaksacyjne (Harmonia 

Sfer Natalia Białowąs i Maciej 
Czarnik). Harmonogram: 13.30-
14.00, 14.30-15.00, 15.30-16.00, 
17.00-18.00,

• konsultacje ze specjalistami 
w dziedzinie zdrowia psychiczne-
go w godzinach od 13.00 do 18.00 
(balkon pawilonu sukulentów),

• warsztaty relaksacyjne psycholog 
Martyny Nowak (pawilon akwa-
rystyczny). Harmonogram: 13.00-
13.30, 14.00-14.30, 15.00-15.30, 
16.00-16.30.

• wystawa poświęcona dbaniu  
o zdrowie psychiczne.

Ponadto Wydział Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych przygotował elektroniczny 
Poradnik Zdrowia Psychicznego „Zadbaj 
o swój dobrostan” z kolorowankami an-
tystresowymi, w którym można znaleźć 
praktyczne informacje, jak mieszkańcy 
Gliwic mogą zadbać o swoje zdrowie 

psychiczne, opisy chorób, m.in. depre-
sji, schizofrenii czy choroby alkoholowej 
oraz informacje, gdzie w Gliwicach szukać 
pomocy. Poradnik w wersji elektronicz-
nej można znaleźć na stronie Gliwice.eu 
w aktualnościach.
  (mf)

Złap równowagę

17. Noc Naukowców

http://www.gragliwice.pl
http://www.gragliwice.pl
https://gliwice.eu/
https://www.nocnaukowcow.com.pl/
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Dobra inauguracja sezonu w Gliwicach! W swoim pierwszym 
domowym meczu Tauron GTK wygrało 1 października z Polskim 
Cukrem Pszczółką Start Lublin 63:49. Zespół Maroša Kováčika 
o losach meczu przesądził w trzeciej kwarcie, kiedy zanotował 
serię 13:0, a aż 11 z tych punktów zdobył Jure Skifić.
Tauron GTK przegrał pierwszy mecz sezonu 
z MKS-em Dąbrowa Górnicza i pierwszego 
kompletu punktów musiał szukać w starciu 
z Polskim Cukrem Pszczółką Start Lublin, 
czyli zespołem, który w pierwszym meczu 
sezonu wygrał po dogrywce z Eneą Abram-
czyk Astorią Bydgoszcz.

W porównaniu z pierwszym spotkaniem 
zdecydowanie lepiej mecz rozpoczęli za-
wodnicy zagraniczni Tauron GTK. Aktywnie 
w ataku prezentował się Terrance Ferguson 
i to on skuteczną dobitką zdobył pierwsze 
punkty dla miejscowych. Przyjezdni starali 
się głównie pchać piłkę pod kosz, gdyż 
trener Artur Gronek od pierwszej minuty 
desygnował na parkiet dwóch środko-
wych, Kregora Hermeta i Klavsa Cavarsa. 
To oznaczało także więcej miejsca na ob-
wodzie, a tam swoją rolę wypełniał Sher-
ron Dorsey-Walker. Amerykański strzelec 
w poprzednim meczu zdobył 33 punkty 
i w Gliwicach miał ochotę zbliżyć się do tego 

wyniku. W pierwszej kwarcie miał na swoim 
koncie 8 „oczek”, dwa razy trafiając zza łuku, 
w tym na koniec pierwszej odsłony, dzięki 
czemu goście prowadzili po pierwszych  
10 minutach gry (13:14).

Gospodarze od początku drugiej kwarty 
mocno ruszyli do ataku. Punkty wejściem 
pod kosz zdobył Mateusz Szlachetka, 
Fergsuon dobrze znalazł się pod koszem, 
a Norbert Maciejak przechwycił piłkę i z ła-
twością dołożył kolejne punkty (19:14). 
Poddenerwowany trener Gronek poprosił 
w tym momencie o przerwę na żądanie. Po 
niej przypomniał o sobie Dorsey-Walker, ale 
po drugiej stronie parkietu „trójką” popisał 
się Put (22:16). Dorsey-Walker nie pozostał 
dłużny i odpowiedział tym samym, a Cavars 
oraz Hermet powiększyli zdobycz swojego 
zespołu, punktując z pola trzech sekund 
(24:23). To był moment, w którym musiał 
zareagować trener Maroš Kováčik, a od 
tego momentu mecz się wyrównał i obie 

ekipy wymieniały naprzemiennie ciosy. 
Na „trójkę” Troya Franklina Jr. natychmiast 
odpowiedział Dorsey-Walker. Kiedy Jure 
Skifić wykorzystał podanie Franklina, po 
drugiej stronie parkietu skuteczną dobitką 
popisał się Hermet i ustalił wynik pierwszej 
połowy (30:30).

Po zmianie stron Start szybko wysunął się na 
prowadzenie. Najpierw zza łuku trafił Dor-
sey-Walker, a następnie spod kosza punkty 
dołożył Cleveland Melvin. Problemy gości 
rozpoczęły się w momencie, kiedy trzecie 
przewinienie popełnił ich lider i usiadł na 
ławce rezerwowych. Fergsuon zmniejszył 
straty, trafiając z dystansu, a Kamari Mur-
phy najpierw przymierzył z półdystansu, 
a po chwili dołożył kolejne dwa „oczka” 
z bliższej odległości (38:37). Do kolejnego 
remisu doprowadził Melvin, trafiając je-
den rzut wolny, ale potem nastąpił koncert 
w wykonaniu Skificia. Silny skrzydłowy GTK 
zdobył 11 punktów, a kolejne dwa dołożył 
niezwykle pożyteczny w obronie Maciejak 
i miejscowi po serii 13:0 wypracowali solid-
ną zaliczkę (51:38). Jeszcze przed końcem 
tej odsłony na parkiet wrócił Dorsey-Walker 
i celnie rzucając zza linii 6,75 m pokazał, że 
przyjezdni będą walczyć do końca.

Tauron GTK utrzymywało w czwartej kwar-
cie kontrolę nad spotkaniem i prowadziło 
dwucyfrową różnicą punktów. Oba zespoły 
mocno broniły i wynik przed długi okres cza-
su stał w miejscu. Ostatecznie gliwiczanie 
wygrali 63:49 i zanotowali pierwszy komplet 
punktów w sezonie.  (GTK)

SPORT

Polska i 15 innych reprezentacji walczą do 9 października w Rotterdamie i Łodzi o wej-
ście do fazy pucharowej Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2022. Stawką są 
ćwierćfinały, do których awansują po cztery najlepsze zespoły z grupy E i „polskiej” 
grupy F. Przypomnijmy, że w Gliwicach, jako jednym z trzech polskich miast – gospo-
darzy siatkarskiego mundialu, 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 portal eBilet.pl.
Reprezentacja Polski zaczęła drugą fazę 
mistrzostw świata 4 października od po-
rażki (0:3) z Serbią – jedyną niepokonaną 
drużyną w turnieju, broniącą dodatkowo 
mistrzowskiego tytułu. Serbki są świet-
nym zespołem, a największy atut mają 
na pozycji atakującej. To Tijana Bosković. 
Są trenerzy uważający, że w najwyższej 
formie poradziłaby sobie nawet w mę-
skiej siatkówce. Może nie w najlepszych 
klubach, ale w tych średnich na pewno. 
W pierwszym secie miała 60-procentową 
skuteczność, mimo że Polki były przygoto-
wane na to, że do niej pójdzie piłka. Blok 
nie stanowił dla Bosković większego pro-
blemu, oczywiście przy dobrej „wystawie”.

Nasze siatkarki w końcówce pierwszego 
seta pokazały, że są w stanie przeciw-
stawić się bardzo mocnym rywalkom. 
Nie można było jednak pozwolić sobie 
nawet na chwilę słabości czy błędy, bo 
Serbki natychmiast to wykorzystywały. 
Tak było w drugiej partii, kiedy Polska 
przegrywała 11:18, by zbliżyć się na trzy 
punkty (16:19). Wtedy jednak Alagierska-
-Szczepaniak po czasie popsuła zagryw-
kę, Stysiak zaatakowała w aut, a rywalki 
szansy nie zmarnowały i prowadziły 2:0.

O trzecim secie można napisać: miłe złego 
początki. Polska po raz pierwszy zaczęła 
od prowadzenia, jednak później było już 

tylko gorzej. Gdy Serbia miała kłopoty, 
korzystała z bezpiecznika w postaci Bo-
sković. Biało-Czerwone starały się, jednak 
rywalki nie pozwoliły na wiele i wygrały 
zasłużenie, bo po prostu są silniejszym 
zespołem.

W środę, 5 października, o godz. 
20.30 Polska gra w łódzkiej Atlas 
Arenie z USA, które w pierwszym 
spotkaniu drugiej fazy pokonało 
Dominikanę 3:1. 7 października 
Biało-Czerwone zmierzą się z Kana-
dą (godz. 20.30), a 8 października – 
z Niemcami (godz. 20.30). Trzymajmy 
kciuki! (kik/PZPS)

Tauron GTK z pierwszym zwycięstwem!

Gliwice – Miasto-Gospo-
darz FIVB Mistrzostw Świata 
w Siatkówce Kobiet 2022 – za-
chęca restauratorów, hotela-
rzy, a także inne podmioty 
świadczące usługi w Gliwicach 
do wspólnych działań promo-
cyjnych skierowanych do gości 
turnieju.
Chcemy zachęcić kibiców, aby za-
trzymali się w Gliwicach na dłużej 
i korzystali z usług przedsiębiorców 
działających w naszym mieście. 
W tym celu stworzyliśmy specjalne 
serwisy internetowe siatkowka.gli-
wice.eu oraz volleyball.gliwice.eu, 
zawierające informacje przydatne 
przybyłym na mecze gościom. To 
miejsca prezentujące także Państwa 
ofertę!
Warunkiem współpracy (umieszcze-
nia 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-ma-
il na adres: promocja@um.gliwice.
pl. W zgłoszeniu załącz swoje logo 
(format jpg, png), podaj nazwę 
podmiotu oraz określ profil swojej 
działalności. Nie zwlekaj! Powitaj 
z nami kibiców siatkówki z całego 
świata!

Wszystko 
dla Kibiców!
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https://www.ebilet.pl/
https://siatkowka.gliwice.eu/
https://siatkowka.gliwice.eu/
https://volleyball.gliwice.eu/?setLanguage=en
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Program dotacji 
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

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

http://czystepowietrze.gov.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2022 (1129), 6 października 202212

EKOLOGIA / ARENA GLIWICE

22 października już po raz ósmy biegacze zmierzą się z trasą 
wspieranego przez Miasto Gliwice PKO Półmaratonu Gliwic-
kiego. Trasa będzie wiodła od Rynku, gdzie funkcjonować ma 
strefa kibica, przez m.in. ul. Zwycięstwa, park Chopina, Drogo-
wa Trasę Średnicową i park Chrobrego. Metą, a także biurem 
zawodów, będzie Arena Gliwice.
Bieg główny odbędzie się na dystansie 
21,0975 km. Zorganizowane zostaną rów-
nież imprezy towarzyszące: bieg i marsz 
nordic walking na dystansie 10 km oraz 
biegi dla dzieci i młodzieży, których dystans 
uzależniony jest od wieku uczestników. Na 
trasie biegaczy wspierać będą tradycyjnie 
zaprzyjaźnieni gliwiccy muzycy, na co dzień 
grający w różnych projektach. Na punktach 
odżywczych energii dodadzą uczniowie 
gliwickich i okolicznych szkół.

Każdy, kto ukończy bieg otrzyma pa-
miątkowy medal oraz zostanie ugosz-
czony w strefie regeneracji na mecie. Dla 
uczestników wydarzenia przewidziane 
są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami 
ufundowanymi przez organizatora oraz 
zaprzyjaźnionych partnerów i sponsorów 
biegu. Bezpośrednio przed biegiem za-
praszamy na wspólną rozgrzewkę. Bądź 

z nami 22 października i stań się częścią 
tego radosnego wydarzenia biegowego! 
Zapisy na stronie polmaratongliwicki.pl.
 (ARENA GLIWICE)

Zbliża się ogólnopolski konwent fantastyki, organizowany przez 
studentów Politechniki Śląskiej działających w Europejskim 
Forum Studentów AEGEE Gliwice. W niesamowitym świecie 
fantastycznych przygód spotkamy się 14, 15 i 16 października 
w Arenie Gliwice.

Podczas wydarzenia planowany jest 
przyjazd wielu znakomitych gości i twór-
ców związanych z szeroko pojętą fanta-
styką – pisarzy, grafików, youtuberów. 
Swoje prelekcje będą też mogli wygłosić 
uczestnicy – ich nierzadko bardzo pry-
watne i subiektywne spojrzenie na wiele 
kwestii to ciekawy wstęp do dyskusji 
nad przyszłością literatury, filmu, obrazu, 
muzyki. Uczestnicy Gliwickich Dni Fanta-
styki będą mieli też okazję wziąć udział 

w warsztatach, panelach dyskusyjnych 
czy specjalnie dla nich przygotowanych 
sesjach RPG. Otwarty dla każdego i bo-
gato wyposażony games room zapewni 
rozrywkę podczas konwentu lub w czasie 
oczekiwania na najciekawsze prelekcje, 
jednocześnie pozwalając zapoznać się 
z klasyką i nowościami na rynku gier 
planszowych. Bilety są dostępne na 
portalu Eventim.pl. 
 (ARENA GLIWICE)

3, 2, 1... Biegacze na start! Fantastyczny konwent

Zeroemisyjny biogaz czy ciepło produkowane z odpadów i ścieków – m.in. takie po-
mysły mają miejskie spółki na rzecz wspomagania gospodarki obiegu zamkniętego 
w Gliwicach. Będzie nowocześnie i ekologicznie!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 
Gliwice, Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Za-
gospodarowania Odpadów były uczest-
nikami wrześniowego Samorządowego 
Forum Gospodarki Odpadami, którego 
głównym tematem były doświadczenia 
samorządów z wprowadzaniem gospo-
darki obiegu zamkniętego.

   W Gliwicach działamy      
   ambitnie

PEC, PWiK oraz PZO podczas Forum 
prezentowali wspólne działania na rzecz 
stworzenia systemu, w którym odpady wy-
twarzane przez jedną ze spółek będą mogły 
być wykorzystywane jako paliwo dla innej. 
Na terenie PZO już działa instalacja obiegu 
cyrkularnego wody. W trakcie realizacji jest 
także projekt zbudowania fermentatorów 
do produkcji zeroemisyjnego biogazu z od-
padów bio oraz osadów ściekowych.

– W biogazowni PZO produkowany będzie 
gaz, który posłuży zarówno do spalania, 
jak i do produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej. Obecnie trwa proces oceny morfolo-
gicznej dostępnych odpadów, aby wybrać 
i zaprojektować właściwą technologię – 
mówi Krzysztof Szaliński, prezes zarządu 
PEC – Gliwice Sp. z o.o.

W planach PZO jest także wytwarzanie 
z frakcji bioodpadów produktu Vita Gra-
num Gliwice (Gliwickie Ziarenko Życia), 
jako polepszacza glebowego, a także 
produkcja energii elektrycznej z biogazu 
na terenie PWiK (który dzięki procesowi 
beztlenowej fermentacji jest pozyskiwa-
ny w trakcie oczyszczania ścieków). PEC 

i PWiK prowadzą też zaawansowane prace 
nad wspólnym uruchomieniem systemu 
pomp ciepła, który ma pozwolić na wy-
korzystanie ciepła odpadowego centralnej 
oczyszczalni ścieków. Dzięki temu będzie 
możliwa produkcja ciepła bez wykorzy-
stania węgla, co ograniczy jego spalanie 
o nawet 20 tysięcy ton w skali roku.

– Realizacja tych projektów przyniesie 
mieszkańcom Gliwic szereg wymiernych 
korzyści. Po pierwsze, mówimy o mniej-
szym zużyciu paliw kopalnych. Z tym wiąże 
się redukcja emisji szkodliwych substancji, 
niższa energochłonność procesu produkcji 
oraz, co najważniejsze, czystsze powietrze. 
Co więcej, taki system pozwoli stworzyć 
nowe miejsca pracy. Obniży też koszty wy-
tworzenia energii elektrycznej i ciepła, a to 

może przełożyć się na niższe rachunki dla 
odbiorców. Efektem będzie także większa 
niezależność i stabilność energetyczna, 
kluczowa w dzisiejszych czasach – dodaje 
Krzysztof Szaliński.

Obieg zamknięty  
przyszłością miast

Stworzenie systemu gospodarowania 
odpadami w obiegu zamkniętym to 
obecnie najważniejszy kierunek dzia-
łania samorządów, co zgodnie podkre-
ślali uczestnicy Forum. Przedstawiciele  
spółek miejskich i ośrodków gospo-
darowania odpadami z całego kraju 
dostrzegają konieczność tworzenia 
bezpiecznego i przyjaznego środowisku 
systemu cyrkularnych obiegów odpa-

dów, nie wykluczając z tego łańcucha 
ich termicznego przetwarzania. 

Aby w przyszłości zapewnić mieszkań-
com Gliwic czystą energię i w jak naj-
bardziej wydajny sposób gospodarować 
produkowanymi w mieście odpadami, 
planowana jest budowa Parku Zielonej 
Energii. Będzie to nowy blok z kotłem 
wielopaliwowym, wytwarzającym cie-
pło i energię elektryczną w gliwickiej 
ciepłowni. Bezpieczny dla ludzi i środo-
wiska obiekt będzie spełniać restryk-
cyjne przepisy środowiskowe – polskie 
i europejskie. Do wykorzystania w wie-
lopaliwowym kotle parowym będą prze-
znaczone tylko te odpady resztkowe, 
których nie da się już odzyskać poprzez 
segregację i recykling.  (PEC/mm)

Miejskie spółki razem dla środowiska
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https://www.polmaratongliwicki.pl/
https://www.eventim.pl/artist/gliwickiednifantastyki/?affiliate=APL&gclid=Cj0KCQjwkOqZBhDNARIsAACsbfIL167CGF3AJoMOGHEwKfeuYcqdR58MhG6L_A9X92J86FArlqQUGH0aAsLJEALw_wcB
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OGŁOSZENIA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021 
z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania 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 arty-
kułów spożywczych, obiektach przemysłowych, 
jak również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, stry-
chy itp. (we wskazanych obiektach) celem pozba-
wienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia 
deratyzacji należy używać preparatów ogólno-
dostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają de-
ratyzację 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. na-
leży pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 października 2022 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.
Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie 

zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu 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 naj-
bliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakła-
dane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 
Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

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

Wyciągi z ogłoszeń – pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
(wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu  

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

 o godz. 9.00  rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr I usytuowanego w budynku przy  
ul. ZYGMUNTA STAREGO 34 

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

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 4 usytuowanego w budynku przy  
ul. CHUDOBY 6 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, łazienka z WC, 
kuchnia, 2 pomieszczenia gospodarcze
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 6, 6A, dz. nr 84, 
85, 86 o łącznej powierzchni 790 m², obręb Stare Miasto, 
KW GL1G/00033185/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 724 700,00 zł
WADIUM: 36 300,00 zł
------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 4 usytuowanego w budynku przy  
ul. ZIEMOWITA 7 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 pomieszczenia po-
mocnicze, łazienka z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: dz. nr 1502, 1503, 1504, 
o łącznej powierzchni 1432 m², obręb Stare Miasto,  
KW GL1G/00031777/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 628 100,00 zł
WADIUM: 31 500,00 zł
------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 6 usytuowanego w budynku przy  
ul. MEWY 30 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 46,90 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 606 
i 607, o łącznej powierzchni 207 m², obręb Sikornik,  
KW GL1G/00028809/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 229 500,00 zł
WADIUM: 23 000,00 zł
------------------------------------------------------------------------------

 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 1 usytuowanego w budynku przy  
ul. LOTNIKÓW 16 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 50,76 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piw-
nica: 2,76 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Lotników 14,16, 18, 20, 
działka nr 1068 o powierzchni 2726 m², obręb Trynek, 
KW GL1G/00080556/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 183 400,00 zł
WADIUM: 18 400,00 zł
------------------------------------------------------------------------------

 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 10 usytuowanego w budynku przy  
ul. KOZIELSKIEJ 10A 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 20,55 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, przedpokój z aneksem kuchen-
nym, łazienka z WC
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Kozielska 10A, 10B, działki 
nr 285 i 1141, o łącznej powierzchni 943 m², obręb Kłod-
nica, KW GL1G/00030082/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 87 500,00 zł
WADIUM: 8800,00 zł
------------------------------------------------------------------------------

 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 5 usytuowanego w budynku przy  
ul. SŁOWACKIEGO 36A 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 30,96 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Słowackiego 36, 36A, działki 
nr 1380 i 1381, o łącznej powierzchni 1942 m², obręb 
Nowe Miasto, KW GL1G/00030056/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 132 000,00 zł
WADIUM: 13 200,00 zł
------------------------------------------------------------------------------

 o godz. 13.30  rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr III usytuowanego w budynku przy  
ul. DASZYŃSKIEGO 28 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 31,06 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: pomieszczenie, pomieszczenie socjalne, 
korytarz
KONDYGNACJA: IV piętro (poddasze)
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 619 o powierzch-
ni 719 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00030623/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 69 800,00 zł
WADIUM: 7000,00 zł

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 6 października 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku 

z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocno-

ści obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji  

z 8 września 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Projekt uchwały w spra-

wie przyjęcia do realizacji 
„Strategii rozwoju miasta 
Gliwice do roku 2040 
»Gliwice 2040«” (druk nr 
863).

6. Informacja o pracy Prezy-
denta Miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 858).

8. Projekt uchwały w sprawie 
emisji obligacji komunal-
nych Miasta Gliwice oraz 
określenia zasad ich zby-

wania, nabywania i wyku-
pu (druk nr 859).

9. Projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 
2022 rok (druk nr 860).

10. Projekt uchwały w sprawie 
obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały nr XVII/340/2020 
Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 
2020 r. w sprawie określenia 
strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych oraz 
zasad pobierania opłat za 
parkowanie na terenie mia-
sta Gliwice (druk nr 851).

11. Projekty uchwał w sprawie 
nadania nazw ulicom zloka-
lizowanym na terenie miasta 
Gliwice (druki nr 853 i 854).

12. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowią-

cych własność Miasta Gli-
wice, położonych w rejonie 
ulicy Toruńskiej (druk nr 
852).

13. Projekt uchwały zmieniają-
cej uchwałę nr IX/171/2019 
Rady Miasta Gliwice z 10 
października 2019 r. w spra-
wie uchwalenia regulaminu 
ustalania wysokości do-
datków motywacyjnego, 
funkcyjnego, za wysługę 
lat i za warunki pracy oraz 
szczegółowych zasad ich 
przyznawania, sposobu ob-
liczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe 
oraz za godziny doraźnych 
zastępstw, wysokości i wa-
runków wypłacania nagród 
dla nauczycieli (druk nr 
855).

14. Projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie 

określenia kierunków roz-
woju sportu w Gliwicach 
od 2021 roku (druk nr 856).

15. Projekt uchwały w sprawie 
programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
na 2023 rok (druk nr 862).

16. Projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie 
Statutu Żłobków Miejskich 
w Gliwicach (druk nr 857).

17. Projekt uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za pobyt 
i wyżywienie dzieci obję-
tych opieką w Żłobkach 
Miejskich w Gliwicach (druk 
nr 861).

18. Sprawy różne i wolne wnio-
ski zgłaszane przez radnych.

19. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

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

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

• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Taksówkarze z licencjami wyda-
nymi przed 2020 rokiem muszą 
do końca tego roku dostosować 
je do wymogów aktualnych prze-
pisów. Jeśli tego nie zrobią, stracą 
uprawnienia do prowadzenia 
taksówki.

Wydział Komunikacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach apelu-
je, by wniosek o dostosowanie 
licencji składać jak najszybciej 
i nie zostawiać tego na ostatnią 
chwilę, bo wtedy czas oczekiwania 
na załatwienie sprawy może się 
zdecydowanie wydłużyć.

Jak dostosować licencję? Szcze-
gółowe informacje można znaleźć 
pod adresem https://bip.gliwice.
eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-
-obowiazujacych-przepisow-prawa

Konieczność aktualizacji doku-
mentów wynika ze zmiany ustawy 
o transporcie drogowym zwanej 
potocznie„lex Uber”. (kik)

Taksówkarzu!  
Działaj szybko,  
dostosuj licencję!

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• obejmującej działkę nr 39, obręb Zatorze, o pow. 

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

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

w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, zapisanej 
w księdze wieczystej nr GL1G/00078992/4, 
obejmującej działki nr 144 i 153, obręb Kuź-
nica, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Termin przetargu: 18 października 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 
2 174 475,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tj. DzU z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.).
Wadium: 217 448,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 października 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• kompleksu nieruchomości, położonego w Gli-

wicach przy ul. Kozielskiej, obejmującego nie-
zabudowane działki: nr 84 obręb Kłodnica, 

o powierzchni 0,3910 ha, zapisaną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00013503/7 oraz nr 85 
obręb Kłodnica, o powierzchni 0,6280 ha, zapi-
saną w księdze wieczystej nr GL1G/00061385/4.

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

budowane działki nr: 164/1 o pow. 0,0216 ha, 
obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wie-
czystej nr GL1G/00039279/5 oraz 166/2 o pow. 
0,0768 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisaną w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00039216/6. Przedmio-
towy kompleks położony jest w Gliwicach przy 
ul. Dolnej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 25 października 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 264 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 26 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości obejmującej:
• niezabudowane działki nr 193/1, 193/2, 

193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 

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

Termin przetargu: 26 października 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 871 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wyso-
kości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 187 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• kompleksu – obejmującego działkę nr 122/1, ob-

ręb 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 Nieruchomo-
ściami 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.
------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości:
• działka nr 539/3, obręb Szobiszowice, poł. 

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

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

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

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

zabudowane działki nr 1363/5, 190/2, 167, 
176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb 
Stare Gliwice, położone przy ul. Brzechwy w Gli-
wicach, stanowiące własność Miasta Gliwice. 
Łączna powierzchnia przedmiotowych działek 
wynosi: 2,0849 ha.

Termin przetargu: 22 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 000 000,00 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: 700 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza 

brutto Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach. Teren działki stanowi zieleń z pojedynczymi 
drzewami. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przez północą część działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. Sieć telekomunika-
cyjna przebiega również przez południową część działki. W zasięgu działki znajduje się sieć elektroenergetyczna 
oraz kanalizacyjna.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów należy stosować przepisy o ochronie przyrody. Zabudowa 
terenu będzie wymagała uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej grunty klasy PsIII, przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia 
takich przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca. Na podstawie mapy zasadniczej, na działce 418 znajduje 
się szambo. Po oględzinach w terenie stwierdzono, że szambo zostało zlikwidowane.
Blisko granicy działki znajduje się skarpa cieku wodnego, który stanowi element odwodnienia przedmiotowej 
działki oraz terenów przyległych. Przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.
Na zachodnią część działki wchodzi niewielki fragment budynku niemieszkalnego zlokalizowanego na działce 
sąsiedniej nr 417, obręb Bojków – nie ustanowiono służebności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Knurowskiej nowym zjazdem. Z uwagi na 
lokalizację działki może wyniknąć konieczność ograniczenia relacji skrętnych.

Działka nr 418,
obręb Bojków,

użytki: PsIII, B,

KW nr 
GL1G/00036909/0

0,1164 ha Dla terenu obejmującego działkę nr 418 od 4 maja 2018 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, 
położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz 
południową granicą miasta (uchwała nr XXXVI/790/2018 
z 22 marca 2018 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U, co oznacza: 
tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności 
zabudowy. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi nieuciążliwe. 
Dla terenu o symbolu 2MN/U ustalona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej. 
Działka zlokalizowana jest w granicach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego.

353 000,00 zł

Cena nierucho-
mości zawiera 

23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą z 
11 marca 2004 r. o 
podatku od towa-

rów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 

z późn. zm.).

35 300,00 zł

Przetarg rozpocznie się 8 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach). I ustny przetarg nieogra-
niczony odbył się 14 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 2 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. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania; pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice; 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, 32/338-64-41, 32/338-64-08.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczo-

nych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/577/2022 do 12 października 2022 r.,
• nr ZGM/583/2022 do 12 października 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
• nr ZGM/118/2022 do 12 października 2022 r.,
• nr ZGM/590/2022 do 12 października 2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzeda-
zy-w-przetargu/

3. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprze-
targowym na rzecz najemcy oraz oddania w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z garażu, 
z jednoczesnym potrąceniem od ceny nieruchomości 
wartości garażu:
• nr ZGM/582/2022 do 12 października 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

4. Wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 531/2022 do 11 października 2022 r., 
• nr 541/2022 do 12 października 2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

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.)

że w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego w  Gliwicach  
(gliwice.eu) oraz na stronie podmioto-
wej Wojewody Śląskiego w  Biuletynie 
Informacji Publicznej został podany do 
publicznej wiadomości wykaz zawiera-
jący nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w  dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące  
własność Skarbu Państwa:
• nr 24/SP/2022 do 17 października 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do zby-
cia stanowiące własność oraz użyt-
kowanie wieczyste Miasta Gliwice:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w  dziale Ogłoszenia i ko-

munikaty / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• wykaz nr NA/2/2022

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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.)

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:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 225/2022 do 17 października 2022 r.;
przeznaczone do zbycia stanowiące, własność Miasta Gliwice:
• nr 229/2022 do 18 października 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00  

w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl)

Wyciągi z ogłoszeń – pełna 
treść ogłoszeń dostępna jest 

na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
(wraz z rzutami lokali i fotografiami). 

Dodatkowych informacji na temat warunków  
przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 

tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

12 grudnia 2022 r. w Zakładzie Gospodarki  
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  

(II piętro, pokój nr 4)* odbędzie się przetarg na sprzedaż 
niżej wymienionej nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku 
przy ul. ZWYCIĘSTWA 57 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 8 pomieszczeń, korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dubois 10–Zwycięstwa 57, działka nr 43  
o powierzchni 805 m², obręb Centrum, KW GL1G/00031782/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 605 100,00 zł
WADIUM: 30 300,00 zł

http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu 
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

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

ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących działki nr 1131 i 1132, obręb Szobiszowice, który rozpocznie się  

16 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 100.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
gruntu Opis nieruchomości Przeznaczenie

nieruchomości
Cena

nieruchomości
Wadium/

Minimalne postąpienie

1. Działka nr 1131,
obręb  

Szobiszowice,
KW nr

GL1G/00037924/8.

Użytek:
Bp – zurbani-

zowane tereny 
niezabudowane.

0,0376 ha Przedmiotowy teren położony jest w strefie pośredniej Gliwic, w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego Po-
wstańców Śląskich, w odległości ok. 1,9 km w kierunku północnym od centrum administracyjnego miasta oraz 
1,46 km w kierunku północno-zachodnim od dworca PKP, przy ul. Toszeckiej, stanowiącej jedną z głównych 
ulic przelotowych tej części miasta o wzmożonym ruchu samochodowym, wzdłuż której usytuowane są przy-
stanki komunikacji miejskiej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jedno- i wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi oraz tereny zabudowy garażowej z zielenią przyobiektową. 
Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem 1M/U jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
oraz usługi nieuciążliwe. Przeznaczenia te mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach.
Przedmiotowe działki łącznie stanową działkę budowlaną w rozumieniu obowiązujących przepisów technicz-
no-budowlanych. Cechy geometryczne obu działek zagospodarowanych wspólnie – kształt i powierzchnia oraz 
położenie przy drodze publicznej pozwalają na zagospodarowanie na cele zgodne z mpzp. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane jest zapewnienie 
1,3 stanowiska postojowego na 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym oraz 1 stanowisko na każde 
rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego w budynku wieloro-
dzinnym. Stanowiska te należy sytuować na działce budowlanej, na której jest usytuowany obiekt, któremu 
te stanowiska towarzyszą.
Na podstawie mapy zasadniczej ustalono, że przez przedmiotowe działki przebiegają sieci, w tym sieć ciepłow-
nicza, sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna ksB. 
Zgodnie z wpisem w III dziale KW nr GL1G/00037924/8 dla sieci ciepłowniczej została ustanowiona służebność 
przesyłu o pow. 3,738 m2. 
Zgodnie z wpisem w III dziale KW nr GL1G/00026990/1 dla sieci ciepłowniczej została ustanowiona służebność 
przesyłu w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych (dł. 19,00 m, szer. 1,24 m).
Zgodnie z mapą zasadniczą na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, będącej na majątku 
Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na 
przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Ponadto, działki są porośnięte drzewami, a w myśl przepisów zawartych w rozdziale 2 planu miejscowego ustala 
się ochronę istniejących zadrzewień poprzez zastosowanie zasady maksymalnego możliwego ich zachowania 
i wykorzystania w zagospodarowaniu terenu. 
Skomunikowanie działek winno odbywać się do ul. Toszeckiej poprzez nowy zjazd lub w przypadku prawnego 
zapewnienia przejazdu poprzez działkę sąsiednią nr 1137 do drogi publicznej zjazdem istniejącym.
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub istotna zmiana sposobu zagospodarowania ich terenu winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku do ZDM w Gliwicach, gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki 
do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia 
ruchu drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Jana No-
waka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich, 
uchwalonym przez Radę Miasta Gliwice uchwa-
łą nr XX/381/2020 z 22 października 2020 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego z 2020 r. pod poz. 7512 
i obowiązującą od 29 listopada 2020 r., teren 
działek nr 1131 i 1132, obręb Szobiszowice, 
oznaczony jest symbolem:
 1M/U – co oznacza: tereny mieszkaniowo-
-usługowe o średniej intensywności zabudowy.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1M/U usta-
lono przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) usługi nieuciążliwe.
Ponadto, zgodnie z § 12 ww. planu, na terenach 
M/U, z zastrzeżeniem szczegółowych ustaleń 
planu, dopuszcza się:
1) lokalizację:
   a) dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, 
stanowisk postojowych i tras rowerowych,
   b) zieleni urządzonej,
   c) infrastruktury technicznej;
2) realizację kondygnacji podziemnych.
Przedmiotowe działki leżą w granicach:
● strefy opłaty planistycznej,
● Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 
Gliwice,
● udokumentowanego złoża węgla kamienne-
go nr WK 337 „Gliwice”, a ponadto na rysunku 
planu uwidoczniona została nieprzekraczalna 
linia zabudowy od strony ul. Toszeckiej.

298 000,00 zł

(cena 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 
ze zm.)

29 800,00 zł/

2980,00 zł

2. Działka nr 1132,
obręb  

Szobiszowice,
KW nr 

GL1G/00026990/1.

Użytek:
Bp – zurbani-

zowane tereny 
niezabudowane.

0,0520 ha

razem
0,0896 ha

Wadium należy wnieść do 10 listopada 2022 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 grudnia 2022 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod nu-
merem tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta Gliwice – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

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:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie oryginałów dokumentów wy-
maganych do przystąpienia do przetargu od-
będzie 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 prze-
syłki 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 ad-
res e-mail do kontaktu, seria i numer 
dowodu osobistego) osoby, która 
będzie brała udział w przetargu;

b. oświadczenia o zapoznaniu się z warun-
kami technicznymi lokalu użytkowego, 
treścią regulaminu przetargu oraz wzo-
rem umowy najmu lokalu użytkowego 
– załącznik nr 2 do zarządzenia Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021  
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na 
stronie internetowej zbmgliwice.pl);

c. oświadczenia o braku zaległości wo-
bec Miasta Gliwice z tytułu podatku/
dzierżawy – załącznik nr 3 do zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 

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 mie-
siąc przed upływem terminu przetargu;

e. aktualnego odpisu z właściwego reje-
stru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto, albo aktualnego zaświad-
czenia o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez ministra właściwe-
go do spraw gospodarki, wystawionych 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu;

f. osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

2. Stawienie się (przed rozpoczęciem prze-
targu) z oryginałami dokumentów, o któ-
rych mowa, 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 organiza-
tora 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 tech-
nicznego, wzorem umowy najmu oraz deklara-
cją 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 naj-
mu, 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 opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, orga-
nizator zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu, 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. 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 do-
stępna pod adresem: zbmgliwice.pl/ochrona-
-danych-osobowych/

1. ul. Dworcowa 58/U-3, oficyna, piwnica, 
lokal użytkowy o pow. 22,34 m2, składający 
się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instala-
cje: elektryczną – do wymiany, wodociągową, 
kanalizacyjną – odpływ od zlewozmywaka, 
WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny 
lokalu – do remontu. W nieruchomości funk-
cjonuje 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 po-
datek VAT w wysokości 23%.

1. ul. Daszyńskiego 6/U-1, parter, lokal 
użytkowy o pow. 22,64 m2, składający się z 2 
pomieszczeń i wyposażony w instalacje: wod-
no-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie – brak. 
Lokal nie ma niezależnego zasilania w energię 
elektryczną. Stan techniczny lokalu – do re-
montu. 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 po-
datek VAT w wysokości 23%.

2. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-
2, front, parter, lokal użytkowy o pow. 45,60 
m2, składający się z 2 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, wodno-kana-
lizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – dostateczny. Nieru-
chomość 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 po-
datek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Dworcowa 58/U-2, oficyna, par-
ter, lokal użytkowy o pow. 53,00 m2, skła-
dający się z 3 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną, WC – w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan 
techniczny lokalu – do remontu. W nieru-
chomości funkcjonuje Wspólnota Mieszka- 
niowa.
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 po-
datek VAT w wysokości 23%.

1. ul. Pszczyńska 17/U-1, front, parter, lo-
kal użytkowy o pow. 90,79 m2, składający się 
z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lo-
kalu, 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 po-
datek VAT w wysokości 23%.

I PRZETARG III PRZETARGII PRZETARG

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

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

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w południowej części miasta Gliwice, 
w odległości ok. 4 km od centrum, przy autostradzie A1 i drodze krajowej nr 78. Sąsiedz-
two stanowią tereny usługowo-produkcyjne, pola uprawne, ogródki działkowe i tereny 
niezabudowane. Teren działek jest płaski, stanowi pola uprawne. Granice działek tworzą 
kształt wąski, wydłużony, zbliżony do prostokąta o szerokość ok. 47 m (działka nr 91) oraz 
ok. 36-37 m (działka nr 94 i 98). Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. 
Zabudowa terenu wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.
Skomunikowanie działek przy aktualnym sposobie zagospodarowania może odbywać się 
poprzez działkę gminną nr 213/2 do drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie 
symbolem 09 KDZ 1/2. W razie konieczności pozyskania tytułu prawnego będzie istniała 
możliwość ustanowienia służebności. Ewentualna realizacja inwestycji winna zostać po-
przedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji budowy planowanej 
obwodnicy miejskiej na odcinku pomiędzy ul. Rybnicką, a ul. Bojkowską (północne fragmenty 
działek nr 91 i 94 znajdują się w korytarzu drogi oznaczonej w mpzp jako Obw/10-G2/2). 
Teren objęty decyzją ZRID zostanie przejęty pod cel publiczny za odszkodowaniem.

Działka nr 91,
użytki: RIIIb, RIVa,

KW GL1G/00017378/9.

Działka nr 94,
użytki: RIIIb, RIVa,

KW GL1G/00017628/7.

Działka nr 98,
użytek: RIIIb, 

KW GL1G/00017800/7.

Obręb Bojkowskie Pola.

1,1107 ha

0,9881 ha

0,9879 ha

Łączna 
powierzchnia: 

3,0867 ha

Przez działki nr 91 i 94, obręb Bojkowskie Pola, przebiega granica pomiędzy 
dwoma planami zagospodarowania przestrzennego. 
Dla terenu obejmującego działkę nr 98 oraz południowe części działek nr 
91 i 94 od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-za-
chodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4 (uchwała nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r.). 
Natomiast dla niewielkich, północnych części działek nr 91 i 94 od  
10 sierpnia 2001 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania miasta Gliwice (uchwała nr XXX/670/2001 z 12 lipca 2001 r.).
Działka nr 98 oraz południowe części działek nr 91 i 94 położone są na 
terenie oznaczonym symbolem 17UPn, co oznacza: tereny usługowo-
-produkcyjne – nowe. 
Północne części działek nr 91 i 94 położone są na terenie oznaczonym 
symbolem Obw/10-G2/2, co oznacza ulicę główną.

7 100 000,00 zł

Cena nierucho-
mości zawiera 

23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 

z późn. zm.).

710 000,00 zł

Przetarg rozpocznie się 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 5 kwietnia 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 21 czerwca 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 30 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 prasie ogólnopolskiej – „Dzienniku 
Gazecie Prawnej”. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice; 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.

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/
http://zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu/
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KULTURA

Wszystkie wydarzenia kulturalne 
są publikowane na stronie Kultu-
ra.gliwice.eu. Jesteś organizato-
rem? Dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz.

Koncerty w ramach festiwalu 
PalmJazz i nowy cykl spotkań 
w Domu Pamięci Żydów Gór-
nośląskich to nasze mocne pro-
pozycje na kulturalny weekend 
w Gliwicach. Nie zabraknie też 
czegoś dla fanów bardziej rocko-
wych brzmień – w „Mrowisku” 
zagrają Koniec Świata i Fate.

piątek 7 października

 Ewa Pokorska-Ożóg o godz. 17.00 wygłosi 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) wykład 
„Ile jest zabytku w zabytku – gliwicka 
starówka” z cyklu „Dzielnice Gliwic – znaki 
szczególne”.

 O godz. 18.00 w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) rozpocznie się koncert „Zacho-
wane w sercu. Jan Kiepura – śpiewak 
i powstaniec”. Utwory wielkiego śpiewaka 
wykona Jakub Gawrysiak.

 O godz. 19.00 w Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10) wystąpi Monika Borzym Duo. 
O godz. 21.00 rozpocznie się drugi tego wie-
czoru koncert w ramach festiwalu PalmJazz 
– Portugal-Van Kemenade-Van’t Hof Trio.

 Zespoły Koniec Świata i Fate zagrają o godz. 
19.30 w klubie Spirala (Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85).

sobota 8 października
 O godz. 10.00 z Rynku wyruszy spacer histo-

ryczny po starówce z Ewą Pokorską-Ożóg, 
miejskim konserwatorem zabytków.

 „Mini Nutki – warsztaty muzyczne dla 
dzieci” rozpoczną się o godz. 10.00 w Stacji 
Artystycznej Rynek.

 O godz. 11.00 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 
3) rozpocznie się projekcja filmu „Comedy 
Queen” Sanny Lenken z cyklu „Poczuj ZEF”. 
Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty „Ra-
zem mimo wszystko”.

 O godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14) rozpocznie się 
prelekcja Beaty i Pawła Pomykalskich – 
„Podkarpackie: Sanok, Lesko, Przemyśl, 
Jarosław, Leżajsk, Wołosate” z cyklu „Roz-
siani po Polsce”.

 O godz. 16.00 w Willi Caro rozpocznie się 
finisaż wystawy „Wojciech Siudmak. 
Uniwersum”.

 Craig Taborn wystąpi o godz. 19.00 w Jazovii.

Jarmark Bożonarodzeniowy –  
czas na zgłoszenia wystawców 

„Feblik” Małgorzaty Maciejewskiej, „Mama ma szorstkie 
ręce” Jolanty Fainstein-Pasternak i „XYZ” Krzysztofa Sze-
kalskiego – to trzy finałowe sztuki konkursu o Nagrodę 
Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Zwycięzcę po-
znamy 13 listopada.
Na konkurs, który organizuje Teatr 
Miejski w Gliwicach, nadesłano  
140 utworów scenicznych. Do etapu 
przedfinałowego zostało zakwalifikowa-
nych 21 sztuk. – Zgodnie uznaliśmy, że 
trzy teksty – „Feblik”, „Mama ma szorst-
kie ręce” oraz „XYZ” – zdecydowanie 
wyróżniają się poziomem językowym, 
wyobraźnią, sprawnością warsztatową 
oraz siłą wykreowanej rzeczywistości – 
mówi Małgorzata Sikorska-Miszczuk, 
przewodnicząca kapituły konkursowej, 
w której zasiadają także: Zyta Rudzka, 

Beniamin Bukowski, Roman Pawłowski 
i Paweł Szkotak.

Patronem nagrody dramaturgicznej 
jest Tadeusz Różewicz, Honorowy 
Obywatel Gliwic. Pisarz mieszkał w na-
szym mieście od 1949 do 1968 roku. 
To w Gliwicach powstało wiele jego 
utworów, z dramatem „Kartoteka” na 
czele. Różewicz był związany z amator-
skim Studenckim Teatrem Politechniki 
Śląskiej STEP, w którym działał między 
innymi Wojciech Pszoniak. (mm)

W grudniu na Rynku po raz kolejny pojawi się Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Pomóż 
stworzyć prawdziwie świąteczną atmosferę – wystawcom Centrum Kultury Victoria oferuje 
domki handlowe. Planowany termin Jarmarku to okres między 3 a 23 grudnia.
Udekorowany świątecznymi ozdobami 
Rynek wygląda magicznie. Przez cały 
tydzień na stoiskach można znaleźć 
pomysły na prezenty pod choinkę 
albo zjeść coś pysznego. W soboty 
i niedziele odbywają się specjalne 
świąteczne koncerty i spektakle.

Artyści i kupcy, którzy chcą włączyć się 
w organizację Gliwickiego Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego, do 24 października 
mogą wysyłać zgłoszenia. Ceramika ar-
tystyczna, wyroby regionalne, ozdoby 
choinkowe, ale też bożonarodzeniowe 
jedzenie i napoje – przekonaj organi-
zatorów, że wpasujesz się ze swoim 
stoiskiem w świąteczny klimat.

Organizator Jarmarku, Centrum 
Kultury Victoria, zapewnia domki 
handlowe (odpłatnie – 700 zł za  
1 domek), zaplecze sanitarne i świą-
teczne ozdoby. Handlowców będą 
obowiązywały: opłata targowa 
(w wysokości zgodnej ze stawkami 
obowiązującymi na terenie Gliwic), 

jednorazowa opłata za wynajem 
domków, opłata za prąd (zgodnie ze 
wskazaniami licznika zainstalowane-
go w każdym z domków handlowych) 
oraz opłata za opróżnianie pojemnika 
na odpady komunalne zmieszane, 
przypisanego do każdego stoiska 
handlowego. Koszt jednorazowego 
odbioru jednego pojemnika wynosi 
62,10 zł brutto.

Zgłoszenia są przyjmowane oso-
biście w Centrum Kultury Victoria  
(al. Przyjaźni 18), pocztą na adres  
CK Victoria (Biuro Kultury w Centrum 
Kultury Victoria, ul. Barlickiego 3, 
44-100 Gliwice) oraz e-mailowo na 
skrzynkę kontakt@ckvictoria.pl. Do 
zgłoszenia należy dołączyć wypełnio-
ną kartę zgłoszeniową, która znajduje 
się na stronie ckvictoria.pl.  (mm)

„Podkarpackie: Sanok, Lesko, Przemyśl, Jarosław, Leżajsk, Wołosate” – to miejsca, o których 
w sobotę 8 października opowiedzą Beata i Paweł Pomykalscy. Spotkanie z cyklu „Rozsiani 
po Polsce” rozpocznie się o godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich.
Nowy cykl spotkań w oddziale Mu-
zeum w Gliwicach (ul. Poniatowskiego 
14) będzie dotyczył żydowskich zabyt-
ków odnalezionych przez podróżników 
w mniej znanych i rzadziej odwie-
dzanych miejscowościach. Podczas 
pierwszej prelekcji będzie okazja, by 
poznać wieloreligijny i wielokulturowy 
Przemyśl, zajrzeć do synagogi w Lesku, 
a nawet… zaszyć się w Bieszczadach. 
Następne spotkania z cyklu wezmą 
na tapet Lubelskie (29.10), Podlaskie  
(19.11) i Łódź (17.12).  (mm)
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