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AKTUALNOŚCI

Już w najbliższy piątek, 14 października, nowa 
siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej przy 
ul. Księcia Ziemowita 12 otworzy swoje po-
dwoje dla gliwiczan. 

Między godz. 13.00 a 17.00 
każdy zainteresowany będzie 
mógł przekonać się osobiście, 
jak efektownie prezentują się 
pieczołowicie odnowione, histo-
ryczne wnętrza poszczególnych 
pomieszczeń dydaktycznych, Sali 
Kameralnej czy usytuowanej za 
głównym budynkiem PSM Sali 
Koncertowej. Nie zabraknie mu-
zyki i fachowej informacji!

Na mieszkańców będą czekali 
pedagodzy PSM, którzy obok 
oprowadzania po gmachu za-

prezentują m.in. możliwości 
instrumentów, na których uta-
lentowani uczniowie doskonalą 
swoje umiejętności. Każdy 
chętny dowie się, jak wygląda 
nauka w Szkole Muzycznej 
i jakie warunki trzeba spełnić, 
aby się do niej dostać. Podczas 
zwiedzania pokazywane będą 
również nowinki technologiczne 
i udogodnienia. Warto bowiem 
podkreślić, że cały kompleks 
szkolny, odrestaurowany przez 
miasto pod okiem konserwatora 
zabytków i zmodernizowany pod 

kątem wymogów nowoczesnego 
kształcenia muzycznego, został 
w pełni dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

Dzień wcześniej, w czwartek  
13 października, w gmachu Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej od-
będą się Miejskie Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej z udziałem 
prezydenta Gliwic Adama Neu-
manna. Galę uświetnią występy  
uczniów i absolwentów PSM. 
Początek uroczystości – godz. 
17.00. (kik)

Dzień otwarty Szkoły Muzycznej.  
Przyjdź, podziwiaj, posłuchaj

Jak uchronić się przed oszustami, co zmieniło się w prze-
pisach ruchu drogowego i dlaczego warto znać prawa 
konsumenta? Te zagadnienia zostaną poruszone podczas 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów. 
17 października o godz. 14.00 
w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6  
rozpocznie się bezpłatne szkolenie 
skierowane do seniorów. Podczas 
spotkania Anna Nidzińska, Miejski 
Rzecznik Konsumentów przedstawi 
najważniejsze kwestie związane 
z prawami konsumenckimi, a funk-
cjonariusze Komendy Miejskiej 
Policji – sierżant Jakub Winiarski 

i młodszy aspirant Mateusz Piór-
kowski opowiedzą o zmianach 
w przepisach ruchu drogowego 
oraz o metodach działania naciąga-
czy wykorzystujących osoby starsze. 

Organizatorem spotkania jest Mia-
sto Gliwice oraz Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych – Centrum 
3.0.  (ap)

Bezpieczny senior

Widownia 
w Sali Koncertowej

Recital 
w Sali  
Kameralnej
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Edukacja to wielka wartość. Pozwala przygotować młodego człowieka  
do samodzielnej podróży przez życie. Szczególną rolę w tym procesie 

odgrywają nauczyciele. 
Dzień Edukacji Narodowej to rokrocznie wyjątkowa okazja, by podziękować  

nauczycielom i pedagogom za codzienną pracę, trud, cierpliwość 
i zaangażowanie w kształtowanie właściwych postaw oraz nieustającą chęć 

odkrywania możliwości i talentów uczniów. Za szczególną wrażliwość 
na potrzeby młodych ludzi, za udział w ich sukcesach 

i wsparcie w trudnych chwilach. Za obecność.
Życzę Państwu radości z każdego dnia pracy oraz siły i entuzjazmu 

w realizowaniu wyjątkowej misji, jaką jest kształtowanie młodych osobowości, 
nieustającego zapału w przekazywaniu wiedzy i umiejętności 

zaszczepienia w dzieciach i młodzieży chęci do pogłębiania nauki 
oraz samodzielnego poznawania świata.

Prezydent Gliwic
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WYDARZENIA

11 października, po niesamowicie emocjonującym i zaciętym meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Świata w Piłce 
Siatkowej Kobiet, stojącym na bardzo wysokim poziomie, Polska przegrała w tie-breaku z broniącą tytułu mistrzow-
skiego Serbią. W Gliwicach, przy wielkim aplauzie kibiców, fenomenalnie zagrała Magdalena Stysiak, która zdobyła 
41 punktów. Używając terminologii lekkoatletycznej – zwycięzcę spotkania wyłoniła fotokomórka. Panie walczyły 
punkt za punkt, jak równy z równym, kończąc ostatecznie udział w mundialu na 7. miejscu. W gliwickim półfinale 
mistrzostw świata, 12 października, zmierzyły się Serbia i USA.

Wtorkowy mecz Polek z Serb-
kami pokazał, jak duży po-
tencjał drzemie w polskich 
siatkarkach. Zaliczyły najlepszy 
występ na mundialu od 1962 
roku! 60 lat temu reprezenta-
cja Polski pod wodzą trenera 
Stanisława Poburki zakwalifi-
kowała się do czołowej ósemki 
mistrzostw świata i na tym nie 
poprzestała, awansując do pół-
finału i zdobywając ostatecznie 
brązowy medal. Obecna dru-
żyna zaczynała turniej w roli 
„Kopciuszka”, który z meczu 
na mecz zmieniał się w piękną 
księżniczkę. Przełomem było 
pokonanie USA, mistrza olim-
pijskiego.

Wielka zasługa w mentalnej 
przemianie Polek leży po stro-
nie ich nowego trenera, Stefano 
Lavariniego. Sprawił, że Biało-
-Czerwone uwierzyły, że stać 
je na wiele, że każdy mecz jest 
do wygrania, a w idei sukcesu 
najistotniejszy jest jego ciągły 
niedosyt. Teraz czas na ciąg 
dalszy – utrzymanie ogromnej 
wiary we własne możliwości 
i wejście w przyszłoroczne kwa-
lifikacje olimpijskie, prowadzące 
na igrzyska w Paryżu. Siatkarscy 
kibice już są tego pewni.

Na polsko-holenderskich Mi-
strzostwach Świata w Siatkówce 
Kobiet, których współgospoda-
rzem są Gliwice, Biało-Czerwo-
ne pokonały Chorwację (3:1), 
Tajlandię (3:0), Koreę (3:0), USA 
(3:0), Kanadę (3:2) i Niemcy (3:2), 
a przegrały z Dominikaną (1:3), 
Turcją (2:3) i Serbią (0:3, 2:3). 
Najkrócej trwały mecze z Tajkami 
i Koreankami – po 68 min (nie 
wliczając przerw między setami), 
a najdłużej – z Turcją (130 min).

– Gliwice, jako współgospodarz 
siatkarskich mistrzostw świata, 
są dumne z wyników i postawy 
polskich zawodniczek. Wielkie brawa szczególnie za ogromny 

hart ducha i waleczność w star-
ciu z mistrzyniami świata, które 
oglądaliśmy w Arenie Gliwice! 
Dziękujemy za piękne chwile, 
niesamowite emocje i historycz-
ny ćwierćfinał. Ogromnie się 
cieszymy, że właśnie w naszej 
hali tworzyła się legenda tego 
zespołu – podkreśla prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

12 października w Arenie Gliwice 
niepokonana dotąd Serbia za-
grała w półfinale z reprezentacją 
USA, która wcześniej w trzech 
setach i bez większego problemu 
zwyciężyła z Turcją. 

W drugim półfinale, 13 paździer-
nika w holenderskim Apeldoorn, 
powalczą Włoszki z Brazylijkami.
Mecze decydujące o medalach 
mistrzostw świata zostaną ro-
zegrane w Apeldorn w sobotę.

Kibicom uczestniczącym w gli-
wickich meczach przypominamy, 
że na miejskich stronach siat-
kowka.gliwice.eu oraz volleyball.
gliwice.eu przedstawiamy listę 
kawiarni, restauracyjek, pubów 
i centrów rekreacji, udzielają-
cych do 16 października mini-
mum 10% zniżki na podstawie 
zachowanych biletów wstępu na 
mecz. (kik/PZPS)

Wielki mecz  
w Arenie Gliwice!  

Półfinał był tak blisko…
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SPORT

W tym tygodniu Gliwice były gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023. 
10 października w kinie Amok pojawili się przedstawiciele śląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
Podsumowano sportową rywalizację uczniów w województwie śląskim i wyróżniono gliwickie szkoły, które były 
gospodarzami finałów rozgrywek. Podczas uroczystości wystąpiła Akademia Tańca Salake.
W trakcie spotkania docenio-
no najlepsze placówki biorące 
udział w wojewódzkich roz-
grywkach w trzech kategoriach 
wiekowych: Igrzyska dzieci, 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
oraz Licealiada. W każdej z nich 
zostało wyróżnionych 9 szkół. 
Zwycięzcą wszystkich kategorii 
zostały szkoły podstawowe oraz 
ponadpodstawowe z Bytomia. 

Wyróżnienia i podziękowania 
z rąk prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna, prezesa Śląskiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
Mieczysława Mielcarka oraz 
prezesa Szkolnego Związku 

Sportowego w Gliwicach Syl-
westra Walczuka otrzymali 
także dyrektorzy gliwickich 
szkół podstawowych i średnich, 
którzy w ubiegłym roku szkol-
nym podjęli się organizacji fi-
nałowych rozgrywek w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Wśród wyróżnionych znalazły 
się: Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 4, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 5, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 13, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 14, 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 14, I Liceum 
Ogólnokształcące. W młodzieżowych 

igrzyskach w minio-
nym roku szkolnym 
wzięło udział 478 
drużyn, w których 
rywalizowało 3927 
uczniów. 

Inaugurując nowy sportowy rok 
szkolny, wicekurator oświaty 
Dariusz Domański podkreślił 
znaczenie sportu dla szeroko 
pojętego rozwoju zawodników 
oraz zaangażowanie nauczycieli 
w pracę z uczniami, która ma duży 
wpływ na ich dalsze sukcesy spor-
towe i życiowe. Podziękowania 
od Śląskiego Szkolnego Związku 

Sportowego otrzymał prezydent 
Adam Neumann – za współpracę 
samorządu z ŚSZS przy organizacji 
finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
oraz Inauguracji Sportowego Roku 
Szkolnego. Władzom samorządo-
wym w zastępstwie za marszałka 
województwa śląskiego podzię-
kował również dyrektor Depar-
tamentu Sportu Dawid Kamiński.

– Współpraca miasta ze Szkol-
nym Związkiem Sportowym przy-
nosi efekty w postaci licznych za-
jęć w ramach Szkolnych Klubów 
Sportowych, a ukoronowaniem 
starań młodych zawodników jest 
udział w zawodach na poziomie 
wojewódzkim. Duże znaczenie 

dla sukcesów uczniów ma baza 
najwyższej klasy obiektów spor-
towych, o których jakość od lat 
dba miasto Gliwice. Wierzę, że 
nowy sportowy rok szkolny przy-
niesie kolejne sukcesy zawodni-
kom oraz ich trenerom, których 
praca na rzecz kształcenia na-
stępnych pokoleń sportowców 
jest nie do przecenienia – mówił 
Adam Neumann.

Gliwice stale wspierają rozwój 
sportu. Kwota dotacji przekazana 
przez miasto w 2021 roku sto-
warzyszeniom i klubom sporto-
wym wyniosła prawie 15 mln zł.  
Środki te przeznaczane były na 
podnoszenie poziomu sportowe-
go m.in. poprzez treningi i udział 
w zawodach czy rozgrywkach, 
w tym tych na najwyższym pozio-
mie jak również na szkolenie dzie-
ci i młodzieży oraz organizację 
imprez sportowych. Do tego do-
datkowo miasto systematycznie 
inwestuje w infrastrukturę spor-
tową, zwłaszcza przy szkołach, 
a także stawia na klasy sportowe. 
Z kolei w ramach SKS-ów w mi-
nionym roku szkolnym odbyło się 
w Gliwicach 2475 godzin zajęć. 
To wszystko docelowo przyczy-
nia się do sukcesów sportowców 
i gliwickich drużyn sportowych 
w wielu dyscyplinach.  (ap)

Kolejny sportowy rok szkolny rozpoczęty

„Szlachta” mistrzem świata! III PZO Boxing Day
Doskonała informacja z Bukaresztu! 9 października Polska została mistrzem 
świata w koszykówce 3×3 U23! W zwycięskim składzie naszej reprezentacji 
do lat 23 znalazł się zawodnik Tauron GTK Gliwice – Mateusz Szlachetka, 
którego rzut w finale międzynarodowego turnieju przeciwko Serbom za-
pewnił Biało-Czerwonym wygraną 21:20. Szlachetka został też wybrany 
najlepszym zawodnikiem mundialu oraz znalazł się w najlepszej trójce 
mistrzostw.
Mateusz Szlachetka, niczym 
swego czasu Michael Jordan, 
w ostatnich minutach meczu 
z Serbami poprowadził swo-
ich kolegów do zwycięstwa. 
Najpierw zawodnik GTK trafił 
z rogu boiska, a że dodatkowo 
był faulowany, to otrzymał 
bonus w postaci dwóch rzu-

tów wolnych. Trafił jeden, a to 
oznaczało, że Serbowie nadal 
prowadzili jednym punktem. 
Nie wykorzystali jednak dwóch 
szans na zamknięcie meczu (gra 
się do 21 zdobytych punktów), 
a wtedy Adrian Bogucki po 
„zbiórce” szybko wyprowadził 
piłkę na obwód, gdzie czekał 

już „Szlachta”. Koszykarz bły-
skawicznie złożył się do rzutu, 
piłka wylądowała w koszu, 
a sam zawodnik po chwili uto-
nął w objęciach szczęśliwych 
kolegów.

Mateusz Szlachetka został wy-
brany najlepszym zawodnikiem 
turnieju oraz znalazł się w naj-
lepszej trójce turnieju. Z licz-
bą 53 punktów został drugim 
strzelcem całych mistrzostw.

Skład reprezentacji Polski 
mężczyzn 3x3 U23
Mateusz Szlachetka (Tauron 
GTK Gliwice) 
Adrian Bogucki (Asseco  
Arka Gdynia) 
Michał Lis (AZS AGH Kraków) 
Michał Sitnik (MKS Dąbrowa 
Górnicza)  (GTK/kik)

15 października w hali sportowej przy ul. Koziel-
skiej 1 odbędzie się trzecia tegoroczna edycja PZO 
Boxing Day, której organizatorem jest GUKS Carbo. 
Początek – godz. 11.00, przewidywane zakończenie 
– godz. 16.00. Wstęp wolny!
Zawody zorganizowano tak, aby 
mogli w nich wziąć udział zarówno 
początkujący pięściarze, jak i za-
awansowani zawodnicy. 

Najmłodsi, którzy walczą na ringu 
w towarzyskich pojedynkach, to 
adepci boksu. Ograniczeń w górę 
już nie ma. Przeciwników do walk 
dobiera się tak, aby szanse były 
jak najbardziej wyrównane, przez 
co pojedynki są bardzo zacięte 
i widowiskowe. Młodym pięścia-
rzom kibicować będą tym razem 

znakomitości polskiego boksu. 
Zaproszenie przyjęli: Marian 
Kasprzyk – mistrz olimpijski z To-
kio, Józef Gilewski – uczestnik 
Igrzysk Olimpijskich oraz aktu-
alni mistrzowie Polski – Damian 
Durkacz i Lidia Fidura.

W 2021 roku odbyło się aż 8 edy-
cji tego turnieju. W każdej brało 
udział ponad 200 zawodniczek 
i zawodników z Austrii, Czech, 
Słowacji i Polski. Stoczono prawie 
400 walk.  (GUKS/kik)
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INWESTYCJE

Priorytetowa inwestycja – i przyszłościowo kolejna wizytówka Gliwic – jest coraz bliższa finału. Nowoczesny 
kompleks po północnej stronie dworca PKP, łączący transport koleją (w tym uruchamianą w perspektywie 
kilku lat Koleją Metropolitalną) z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych 
oraz infrastrukturą rowerową, ma być oddany do użytku już w grudniu tego roku!
Najbardziej charakterystyczny 
element Centrum Przesiadko-
wego, czyli pokryte niemal tysią-
cem paneli fotowoltaicznych za-
daszenie główne jest gotowe 
do październikowych odbiorów 
przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną i Państwową Straż 
Pożarną. W ostatnim czasie na 
słupach zadaszeń zamontowano 
urządzenia do gaszenia pożaru. 
Poza tym wszystkie roboty bu-
dowlane i instalacyjne zostały 
zakończone, a przed kilkuna-
stoma dniami na peronach pod 
zadaszeniem przeprowadzono 
także testy przejazdów autobu-
sów komunikacji miejskiej.

W budynku głównym CP – 
znajdującym się pod najwięk-
szą „falą” zadaszeń – zamknięto 
już wszystkie prace budowlane 
i instalacyjne, w tym montaż 
wyposażenia pomieszczeń 
sanitarnych oraz pomieszczeń 
dozoru, a także montaż mebli 
w pomieszczeniach gastrono-
micznych. Przeprowadzono 
próby działania instalacji syste-
mów sygnalizacji pożaru, kon-
troli dostępu oraz monitoringu. 
Podobnie jak zadaszenie, obiekt 
jest przygotowany do paździer-
nikowych odbiorów przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną 

i Państwową Straż Pożarną. Na 
tę samą procedurę oczekuje też 
gotowy, przeszklony budynek 
pomocniczy z pomieszczeniami 
przeznaczonymi pod wynajem 
oraz nowy tunel podziemny 
z trawelatorem – ruchomym 
chodnikiem w wyjściu nr 2.

Przy murach oporowych 
okalających teren Centrum 
Przesiadkowego dobiegł końca 
montaż drewnianych okładzin. 
Jednocześnie zamontowano 
ostatnie płyty betonowe i ledo-
we listwy oświetleniowe.

Wokół górującej nad komplek-
sem Centrum Przesiadkowego, 
gruntownie odnowionej, zabyt-
kowej wieży ciśnień układane 
są warstwy nawierzchni z płyt 
betonowych. Jednocześnie 
prowadzone są roboty związane 
z połączeniem dla pieszych 
i rowerzystów Centrum Prze-
siadkowego z ul. Kolberga. 
Na pochylni zlokalizowanej od 
strony północnej, wzdłuż muru 
oporowego ułożono m.in. na-
wierzchnię z płyt betonowych 
oraz wykonano podbudowę 
pod ścieżkę rowerową. Roboty 
na wieży ciśnień – tak jak na 
pozostałych obiektach – zostały 
zakończone, a obiekt jest przy-

gotowany do odbioru przez PSP 
i Sanepid.

Najbardziej wi-
doczne są obecnie 
postępy prac przy 
wewnętrznym 
układzie drogo-
wym.

Na całym obszarze Centrum 
Przesiadkowego zainstalowa-
no już lampy oświetleniowe. 
Układane są ścieżki rowerowe 
oraz chodniki od strony północ-
nej i zachodniej. Asfaltowane 
są trakty drogowe – zarówno 
w wewnętrznym układzie Cen-
trum Przesiadkowego, jak i na 
drogach dojazdowych (m.in. do  
ul. Toszeckiej). Zamontowano 
także nowe pompy na sieci kana-
lizacji deszczowej zlokalizowanej 
m.in. przy istniejącym tunelu. 
Na parkingach dla samochodów 
osobowych trwa układanie 
ostatnich obszarów nawierzchni. 
Systematycznie przygotowywane 
są miejsca pod liczne nasadzenia.

Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i Przedsię-
biorstwo Remontów Ulic i Mo-

stów SA. Koszt prac to około  
200 mln zł. Na ten cel ze środ-
ków unijnych Gliwice pozyskały 
129,5 mln zł. Planowany termin 
uruchomienia CP to grudzień 
tego roku.

Intensywne prace 
związane z po-
wstaniem Centrum 
Przesiadkowego 
toczą się również 
po południowej 
stronie dworca 
kolejowego

Na niemal gotowej ulicy Zwy-
cięstwa ustawiono donice pod 
przyszłe nasadzenia – glediczje 
trójcierniowe odmiany „Sun-
burst” o złotożółtej, ażurowej 
koronie, w otoczeniu jałowców 
płożących „Wiltonii” z szaro-nie-
bieskimi igłami nabierającymi 
zimą lekko fioletowej barwy, 
a także róż odmiany „Short 
Truck” o różowych kwiatach.

Niezmiennie trwają prace na 
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, związane z przekładką 
uzbrojenia podziemnego oraz 
budową nowych sieci. Robót 
budowlanych nie ułatwia fakt, 
że prowadzone są przy utrzy-

manym (choć spowolnionym) 
ruchu samochodów i autobusów 
miejskiej komunikacji. Na placu 
Piastów trwa układanie posa-
dzek na wyspie, a wykopy na 
odcinku ul. Jagiellońskiej objęły 
drugi pas jezdni.

Aktualny termin zakończenia 
wszystkich robót po południowej 
stronie dworca PKP przez wyko-
nawcę – Eurovię Polska S.A. – to 
lipiec 2023 roku. Na przesunięcie 
pierwotnie wyznaczonej daty 
finału inwestycji (koniec 2022 
roku) złożyły się m.in. długotrwałe 
prace związane z systematyczną 
wymianą przestarzałej lub koli-
dującej ze sobą infrastruktury, 
wchodzącej w skład gęstej sieci 
uzbrojenia podziemnego. Podczas 
wykopów terenowych często od-
krywano niezinwentaryzowane 
i nieujawnione w dokumentacji 
obiekty, wymagające uzyskania 
od właściwego gestora sieci do-
datkowych zgód i pozwoleń. Także 
pandemia koronawirusa i wojna 
na Ukrainie miały ogromny wpływ 
na ceny i terminowość prac i do-
staw koniecznych materiałów 
budowlanych. Wskutek tych 
wszystkich okoliczności koszt in-
westycji finansowanej w całości 
z budżetu miasta sięga obecnie 
ok. 46 mln zł. (kik)
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Ostatnie szlify  
na placu robót
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Konsultacje z doradcami zawodowymi, kiermasz ofert 
pracy czy warsztaty grupowe – to tylko część progra-
mu jubileuszowej, X edycji Dni Otwartych Poradnictwa 
Zawodowego, odbywającej się w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Kariery. Odwiedź Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach lub dołącz do wydarzenia online 
i obierz ster na zawodowy cel.

Tegoroczna edycja wydarzenia 
odbędzie się w dniach 17–23 paź-
dziernika w siedzibie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12,  
a także w formie online, na stro-
nie PUP na Facebooku.

X Dni Otwarte Poradnictwa Za-
wodowego w PUP skierowane 
są do mieszkańców Gliwic oraz 
powiatu gliwickiego, którzy 

chcieliby skorzystać z profesjo-
nalnego wsparcia w planowaniu 
dalszej edukacji lub kariery za-
wodowej.

W programie:
 „Ahoj Zawodowa Przygodo! 

Złap z nami wiatr w żagle! 
– konsultacje z doradcą 
zawodowym (17–19 paź-
dziernika, godz. 9.00–13.00, 
online/stacjonarnie),

 „Rzuć cumę i zawiń do zawo-
dowego portu – zbadaj swo-
je predyspozycje!” – badania 
predyspozycji zawodowych 
wraz z interpretacją doradcy 
zawodowego (17–19 paź-
dziernika, godz. 9.00–13.00, 
online/stacjonarnie),

 „Złap za stery swojej karie-
ry!” – kiermasz ofert pracy 
(17 października, godz. 
9.00–13.00, PUP – hol przy 
pokojach 006 i 007),

 „Mam moc! – bilans kom-
petencji zawodowych” – 
warsztaty grupowe dla osób 
zarejestrowanych w PUP 
Gliwice (17 października, 
godz. 9.00–13.00, Klub Pra-
cy, ul. Raciborska 2, pokój 
204, II piętro),

 „Złap za stery swojej kariery!” 
– warsztaty grupowe dla oby-
wateli Ukrainy zarejestrowa-
nych w PUP Gliwice (19 paź-
dziernika, godz. 9.00–11.00, 
Klub Pracy, ul. Raciborska 2, 
pokój 204, II piętro),

 „Halsem na rynek pracy!” – 
konkurs wiedzy o rynku pracy 
(17–19 października, PUP – hol 
przy pokojach 006 i 007),

 „Ahoj! Obierz kurs na swój 
rozwój!” – motywacja, 
rozwój i dawka energii 
w social mediach (17–23 
października, online: ht-
tps://www.facebook.com/
PUPwGliwicach).

Wstęp na kiermasz ofert pracy 
będzie otwarty. Na pozostałe 

wydarzenia obowiązują zapisy. 
Zgłoszenia chęci udziału w kon-
kretnych zajęciach oraz dodat-
kowe pytania można kierować 
pod adres email doradca@pup.
gliwice.pl lub pod jeden z nu-
merów telefonu: 519-130-779, 
32/444-23-99, 32/444-23-98.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce X Dni Otwartych Poradnictwa 
Zawodowego w PUP w Gliwicach 
dostępne są na stronie gliwice.
praca.gov.pl oraz na Facebooku 
https://www.facebook.com/
PUPwGliwicach.

Wydarzenie zostało objęte ho-
norowym patronatem Prezyden-
ta Miasta Gliwice. 
 (ml/PUP w Gliwicach)

Złap za stery do swojej kariery!

Cierpisz na bóle kręgosłupa lub stawów? Masz kłopoty z prawidłowym odżywianiem? A może chciałbyś nauczyć 
się radzić sobie ze stresem? Nieważne jaka motywacja Ci towarzyszy. Każdy powód jest dobry, aby zadbać 
o swoją kondycję i dobre samopoczucie. Nie zwlekaj – weź udział w bezpłatnych konsultacjach i badaniach 
podczas „Gliwickiego Dnia dla Zdrowia” i już dziś zrób coś dla siebie!
„Gliwicki Dzień dla Zdrowia” 
odbędzie się w sobotę, 22 paź-
dziernika, w godz. 10.00–14.00. 
W ramach jednodniowej akcji 
organizowanej przez Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych porad 
medycznych w jednej z wybra-
nych gliwickich placówek, które 
przyłączyły się do inicjatywy.

Wydarzenie jest organizowane 
w naszym mieście od 2011 roku 
i cieszy się dużym zainteresowa-
niem gliwiczan. W tym roku im-
preza powraca po 2-letniej prze-
rwie spowodowanej pandemią.

     W programie:

Narodowy Instytut Onkologii 
im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. 
Wybrzeże Armii Krajowej 15
 Konsultacje specjalistyczne: 

onkologiczne (dr hab. n. med. 
Michał Jarząb), dietetyczne, 
nauka samobadania piersi.

 Badania: mammografia dla ko-
biet w wieku 50–69 lat, pomiar 
glukozy i ciśnienia tętniczego, 
obliczanie wskaźnika BMI.

 Stoisko NFZ w Katowicach 
(wydawanie karty EKUZ, po-
twierdzanie Profilu Zaufanego, 
informacje na temat leczenia 
uzdrowiskowego, programów 
profilaktycznych, promocja 
szczepień, informacja ogólna).

Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego 
Województwa Śląskiego,  
ul. Chudoby 10

 Masaż dłoni i twarzy.
 Pomiar cukru i ciśnienia krwi.

Centrum Zdrowia Psychicz-
nego i Leczenia Uzależnień 
„Familia”, ul. Dębowa 5
 Konsultacje specjalistyczne: 

psychologiczne oraz z zakresu 
uzależnień i współuzależnień.

 Badania: diagnoza psycholo-
giczna, diagnoza uzależnień 
i współuzależnień.

Centrum Rehabilitacji REHA-
MEDICA, ul. Warszawska 37A 
(rejestracja tel. 32/333-23-92)
 Konsultacje specjalistyczne:

• fizjoterapeutyczne: bóle 
kręgosłupa, problemy 
ze stawem skroniowo-
-żuchwowym, zespół 
bolesnego barku, stawy 
obwodowe, uszkodzenia 
ośrodkowego układu 
nerwowego (m.in. udar), 
wady postawy dzieci 
wraz z pakietem ćwiczeń, 
konsultacje dla sportow-
ców (najczęstsze urazy, 
jak zadbać o prawidłowe 
wykonywanie ćwiczeń, jak 
uniknąć operacji kolana 
i jak je ćwiczyć po zabiegu),

• neurologiczne: dla osób 
z niepełnosprawnością 
poruszających się na 
wózkach.

 Zabiegi: masaże lecznicze ple-
ców, zabiegi fali uderzeniowej.

 Prezentacja oferty podno-
śników jezdnych, ściennych 
i sufitowych oraz pionizatorów 
(w godz. 10.00–14.00, każdy 
zainteresowany będzie miał 
możliwość wypróbowania 
sprzętu).

Niepubliczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna, 
Akademia Nauki Gliwice,  
ul. Hoblera 10 (rejestracja 
tel. 505-098-653)
 Konsultacje specjalistyczne: 

EEG Biofeedback, fizjotera-
peutyczne, logopedyczne, 
psychologiczne.

 Zajęcia rozwijające: zajęcia po-
kazowe dla dziecka z rodzicem 
(więcej informacji na stronie 
www.akademiagliwice.pl).

GlivDental, ul. Dolnych Wa-
łów 8 (rejestracja tel. 32/630-
-42-16)
 Konsultacje specjalistyczne:

• ortodontyczne (w godz. 
10.00–13.00),

• stomatologiczne (w godz. 
13.00–14.00).

 Zabiegi: fluoryzacja, lakowanie, 
lakierowanie.

GlivClinic, ul. Dworcowa 60 
(rejestracja tel. 32/600-79-
-80)

 Konsultacje specjalistyczne: 
dietetyczne, fizjoterapeu-
tyczne.

 Zabiegi: pomiary masy ciała, 
obliczanie wskaźnika BMI, 
pomiar cukru, ciśnienia krwi, 
EKG, EmSELLA – leczenie 
nietrzymania moczu, EMSlim 
– elektromagnetyczny stymu-
lator mięśni, spirometria.

Centrum Zdrowia Psychiczne-
go SENS-MED, ul. Lelewela 4/2 
(rejestracja tel. 723-727-072)
 Konsultacje specjalistyczne: psy-

chiatryczne, psychologiczne, psy-
chodietetyczne dla dorosłych.

 Badania: testy przesiewowe 
w kierunku otępień i zaburzeń 
nastroju dla dorosłych.

AUDIOFON Matyja, ul. Jana 
Pawła II 16 (rejestracja tel.: 
605-886-012, 32/775-20-92)
 Badania tympanometryczne: 

zmiana ciśnienia w uchu.
 Badanie otoskopem: ocena 

kanału usznego.

Fizjoterapia Paulina Owczar-
czyk Stress Less Studio, ul. 
Zawiszy Czarnego 22 (reje-
stracja tel. 601-959-082)
 Konsultacje z fizjoterapeutką: 

fizjoterapia ortopedyczna, 
fizjoterapia przeciwbólowa, 
sposoby radzenia sobie z prze-
wlekłym stresem, techniki od-
dechowe, autoterapia bólów 
pleców (w godz. 10.00–13.00).

 Pokazowa lekcja jogi – po-
ziom podstawowy (w godz. 
10.00–13.00).

 Pokazowa lekcja jogi regenera-
cyjnej – poziom podstawowy 
(godz. 11.00).

 Ćwiczenia oddechowe, jako 
sposób radzenia sobie ze stre-
sem (godz. 12.00).

ARENA INVEST GROUP – 
ARENA MEDICAL, ul. Jagiel-
lońska 29A/1 (rejestracja 
tel. 728-006-009 w godz. 
10.00–20.00)
 Badania: tarczycy, EKG, pomiar 

ciśnienia.  (ml)

Gliwicki Dzień dla Zdrowia
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DZIĘKUJEMY

8 października obchodziliśmy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. To okazja, by w spo-
sób szczególny docenić codzienną pracę personelu gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
oraz podziękować za opiekę, ciepło i wyrozumiałość. Za zrozumienie potrzeb, niesienie ulgi i wielki 
szacunek okazywany podopiecznym w najtrudniejszych chwilach i nieocenioną pomoc w godnym 
dotarciu do kresu życia. Dla wielu jesteście aniołami...
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Palia-
tywnej ma zwracać uwagę na ogromne zna-
czenie opieki paliatywno-hospicyjnej, która 
polega na objawowym leczeniu chorób 
nieuleczalnych, ma też w miarę możliwości 
poprawić jakość życia chorych, uśmierzać 
ból i łagodzić cierpienie psychiczne. Opieka 
ta skupia się na jakości życia chorego i jego 
bliskich, którzy otrzymują fachową opiekę 
medyczną i psychologiczną, dając choremu 
szansę na przeżycie w pełni i jak najbardziej 
komfortowo czasu, który mu pozostał.

– Towarzyszymy w ostatniej drodze, 
trzymamy za rękę, ale też działamy bar-
dzo konkretnie, starając się złagodzić 
wszystkie objawy choroby, jakie odczuwa 
pacjent i dodajemy otuchy. Pomagamy 
z godnością, bez upokorzeń, w zgodzie 
ze sobą dotrzeć do kresu życia. Jesteśmy 
przewodnikami i psychologami gotowymi 
do wysłuchania, zamknięcia powiek na 
spokojnej twarzy, pomagamy pogodzić się 
ze śmiercią, co bywa często bardzo trudne 
dla pacjentów i bliskich. Jednoczymy też 
we wspólnej opiece nad chorym personel, 
wolontariuszy, rodzinę i przyjaciół. Hospi-
cjum służy również rodzinom chorych, 
z którymi zawsze nawiązywana jest więź, 
nie sposób tego oddzielić. Dajemy im czas 
na nabranie do nas zaufania, a następnie 
udzielamy wsparcia medycznego, ducho-
wego i pomagamy w przełamaniu barier 
psychologicznych w opiece nad chorym, 
ukierunkowujemy na jego potrzeby. Pra-
cuje nad tym cały zespół ludzi. To wszyst-
ko pomaga uporać się z emocjami, które 
towarzyszą odejściu bliskiej osoby – mówi 
Małgorzata Szymczyk, prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” 
w Gliwicach, które wpiera ludzi chorych 
terminalnie i umożliwia działalność gli-
wickiego Hospicjum.

Hospicjum to nie tylko 
miejsce pracy, ale przede 
wszystkim miejsce spotkań 
ludzi tworzących z chorymi 
i ich rodzinami wspierającą 
się wspólnotę.

W gliwickiej placówce, na oddziale sta-
cjonarnym jest 25 łóżek, które zawsze 
są zajęte. Dodatkowo, zespół domowej 
opieki paliatywnej opiekuje się 160 cho-
rymi, a pod opieką poradni medycyny 
paliatywnej pozostaje około 100 pacjen-
tów. Wszyscy mają zapewnioną opiekę 
lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, 
psychologiczną i w razie potrzeby – du-
chownego. Nad chorymi czuwa ponad 
50 osób zatrudnionych w Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego i około 40 wolonta-
riuszy, którzy pomagają podczas codzien-
nych czynności, dzieląc się swoją uwagą 

i czasem z tymi, którzy jej najbardziej 
potrzebują. Na przestrzeni 22 lat, od kiedy 
działa placówka, z opieki pracowników 
i wolontariuszy Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego skorzystało kilka tysięcy osób.

– Dziękuję pracownikom i wolontariuszom 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwi-
cach, które od ponad 20 lat świadczy 
opiekę paliatywną. Ośrodek prowadzony 
jest przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Cho-
rych Hospicjum i jest to jedyna tego typu 
placówka w Gliwicach, która  obejmuje 
zarówno hospicjum stacjonarne jak i do-
mowe, a swoją pomoc oferuje nie tylko 
mieszkańcom Gliwic, ale również całego 
powiatu gliwickiego. Personel hospicjum 
stanowi nieocenione wsparcie dla pa-
cjentów i ich rodzin. To wspaniali, ludzie 
o wielkich sercach wykazujący ogrom-
ną empatię, zrozumienie i wrażliwość, 
jednocześnie otaczający profesjonalną 
opieką najbardziej potrzebujących. Tro-
ska o drugiego człowieka budzi najwyższe 
uznanie i szacunek. Życzę przede wszystkim 
wytrwałości, siły i nadziei – mówi Adam 
Neumann prezydent Gliwic.

Co warto wiedzieć 
o Hospicjum?

Opieka w Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
jest bezpłatna, refundowana przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia. Wyjątkiem są 
recepty – osoby pozostające w domowej 
opiece paliatywnej leki wykupują z wła-
snych środków, podopieczni pozostający 
w hospicjum otrzymują je na miejscu, 
w placówce.

Aby poddać się opiece hospicyjnej, ko-
nieczne jest skierowanie od lekarza i do-
kumenty potwierdzające ubezpieczenie 
chorego. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 728-457-459 (ca-
łodobowa opieka domowa) oraz 728-457-
460 (oddział stacjonarny). Szczegółowe 
informacje są również dostępne na stronie 
internetowej hospicjum.gliwice.pl.

Nieocenione 
wsparcie gliwickich 
Aniołów

Nieoceniona pomoc i oddani swej pracy 
ludzie. Opieka pełna zrozumienia, ciepła 
i życzliwości. Dziękuję za Wasze wielkie ser-
ca, za fachową i życzliwą pomoc w opiece 
nad moim Tatą. Jesteście też ogromnym 
wsparciem dla mojej Mamy. Dziękuję za 
wsparcie w tym bardzo trudnym czasie. 

Moja mama odeszła w tym miejscu w spo-
koju i bez bólu. Ludzie którzy tutaj pracują 
to prawdziwe anioły! – to tylko niektóre 
z komentarzy na facebooku gliwickiego 
hospicjum.

Aby pomoc była świadczona komplekso-
wo, a chorzy mieli jak najlepszą opiekę, 
od kilku lat trwa rozbudowa gliwickiego 
hospicjum. Do zakończenia prac w nowym 
budynku pozostało wykończenie oddziału 
stacjonarnego, remontu wymaga też stary 
budynek. Aby sprostać coraz większym 
kosztom inwestycji spowodowanym m.in. 
rosnącymi cenami materiałów budow-
lanych, hospicjum organizuje kwesty 
pierwszolistopadowe, środki można też 
przekazać m.in. na konto placówki lub 
w formie 1% podatku. Hospicjum otrzymu-
je również wsparcie z budżetu miejskiego 
– dotychczas tylko na rozbudowę placówki 
przeznaczono 2,9 mln zł. (mf)

Hospicjum – dom ulgi  Hospicjum – dom ulgi  
w cierpieniuw cierpieniu
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Trwa rozbudowa gliwickiego Hospicjum. Sporo już zostało zrobione,  
ale budynek wymaga wykończenia i kolejnych nakładów finansowych

https://hospicjum.gliwice.pl/
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KULTURA

„100-lecie Plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego” Damiana Recława to 
nowa pozycja na półce księgarni Muzeum w Gliwicach. Tematem publikacji 
jest największe – trzecie – z powstań śląskich.

– Książka jest hołdem złożonym 
powstańcom i polskim działaczom 
narodowym z terenu Gliwic i powia-
tu. To fizyczny dowód na kultywo-
wanie pamięci o ich dokonaniach, 
a zwłaszcza za daninę krwi złożo-
ną przez nich w walce o polskość 
Górnego Śląska. Mam nadzieję, że 
dzięki niemu będziemy mogli lepiej 
zrozumieć naszą lokalną historię, 
a także jej wpływ na świat, w któ-
rym obecnie żyjemy – pisze Damian 
Recław.

Promocja książki połączona z wy-
kładem autora odbędzie się w pią-
tek (14 października) w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a). Początek 
o godz. 17.00. Wstęp wolny. (mm)

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

Rozpoczęcie Festiwalu Muzyki Dawnej 
Improwizowanej All’improvviso zbliża się 
wielkimi krokami, ale to niejedyna cieka-
wa propozycja na kulturalny weekend w 
Gliwicach. W tym tygodniu, poza dobrą 
muzyką, znajdzie się także coś dla miło-
śników książek i dobrego kina.

piątek 14 października

 O godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
rozpocznie się promocja katalogu „100-lecie Plebi-
scytu i Trzeciego Powstania Śląskiego” połączona 
z wykładem Damiana Recława. Wstęp wolny.

 O godz. 19.00 w Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10) 
rozpocznie się kolejny wieczór w ramach festiwalu 
PalmJazz. Zagrają Rudy Linka i Bobo Stenson Duo 
oraz Stéphane Belmondo & Kirk Lightsey Quintet.

 O godz. 20.00 w klubie Spirala (Centrum Kultury Stu-
denckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85) rozpocznie 
się Dobry wieczór z płytą winylową. Motywem 
przewodnim spotkania będzie „Wojna światów”  
H.G. Wellsa.

sobota 15 października
 O godz. 10.00 w Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 

17) rozpoczną się warsztaty pisania dzienników 
i wspomnień z Marcinem Wilkiem w ramach „Ha-
czyka – gliwickich spotkań literackich”. Wstęp wolny.

 O godz. 18.00 w Oddziale Odlewnictwa Artystycz-
nego (Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”,  
ul. Bojkowska 37) wystąpią André Lislevand  
i Hanané Ensemble z koncertem „Kobiece serce, 
kobieca dusza…”.

 O godz. 18.00 w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) 
rozpocznie się Visual Concert.

 W CKS „Mrowisko” o godz. 19.00 zagra zespół  
Universe.

  O godz. 19.00 w Jazovii rozpoczną się koncerty 
w ramach festiwalu PalmJazz. Wystąpią Marcin 
Wasilewski Trio i Jacques Kuba Séguin & Paweł 
Kaczmarczyk Duo.

  Hałas Miasta rozpocznie się o godz. 19.00 w Sali 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  
(ul. Średnia 12). Zagrają: Shashamane Sound-
system, Wiewiórka Na Drzewie i Skorup.

 Philip Bracken o godz. 19.00 zagra w Cechowni  
(ul. Bojkowska 35a).

niedziela 16 października
 O godz. 10.00 w klubie Spirala rozpocznie się Gliwicka 

Giełda Płytowa.
 Podwieczorek muzyczny w Willi Caro rozpocznie się 

o godz. 16.00. Na fortepianie zagra Beata Bilińska.
 O godz. 16.15 w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 

rozpocznie się projekcja „Świata Bustera”. To będzie 
Kinowy podwieczorek dla całej rodziny.

 W cyklu „Sztuka na ekranie” kino Amok o godz. 18.00 
wyświetli dokument „Napoleon. W imię sztuki”.

 O godz. 19.00 w Arenie Gliwice rozpocznie się mu-
zyczne widowisko Royal Concert w hołdzie 
Krzysztofowi Krawczykowi.

Nowa książka  
o III powstaniu śląskim

Pianistyczne emocje

Fantastyczna impreza

Beata Bilińska wystąpi 16 października w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a). Podczas Podwieczorku mu-
zycznego zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina i Karola 
Szymanowskiego.
Pianistka koncertowała na wielu 
prestiżowych festiwalach w Polsce 
i za granicą, między innymi na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Chopi-
nowskim w Dusznikach-Zdroju, festi-
walu Warszawska Jesień czy Festival 
du Vigan w Paryżu. Przy fortepianie 
błyszczy, z pasją i brawurą wykonu-
jąc wielki repertuar. W Gliwicach 
zagra utwory Fryderyka Chopina 

i Karola Szymanowskiego. Koncert 
rozpocznie się o godz. 16.00.

Organizatorami Podwieczorków 
muzycznych w Willi Caro: są Klub 
Inicjatyw Kulturalnych, Centrum Kul-
tury Victoria i Muzeum w Gliwicach. 
Bilety można nabyć w Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej 
(ul. Dolnych Wałów 3). (mm)

Od 14 do 16 października Arena Gliwice (ul. Akademicka 50) otworzy swoje podwoje 
przed miłośnikami rozrywki spod znaku magii i miecza. Gliwickie Dni Fantastyki 
będą pełne atrakcji!

Niekończące się przygody, dzielni 
bohaterowie i szczypta magii – to 
przepis na fantastyczny weekend 
w Gliwicach. Podczas trzydniowe-
go Konwentu Fantastyki w Arenie 
Gliwice będzie okazja, by spotkać 
potężne czarodziejki, nikczemnych 
orków i niezwyciężonych rycerzy, czyli 
cosplayerów w wyjątkowych prze-
braniach. Na miłośników kultowego 
filmu „Powrót do przyszłości” będzie 
czekał najprawdziwszy DeLorean! Nie 
zabraknie też stoisk wystawców, pa-
neli dyskusyjnych i najlepszych gier.

Bilety na Gliwickie Dni Fantastyki są 
dostępne w portalu Eventim. Or-
ganizatorami imprezy są studenci 
Politechniki Śląskiej. Wydarzenie 
objął patronatem prezydent Gliwic 
Adam Neumann. (mm)

Powstańcy śląscy 1921 r. 
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 41/2022 (1130), 13 października 2022 9

GBO 2023 – WYNIKI GŁOSOWANIA

DO REALIZACJI W 2023 R.  
ZOSTAŁ SKIEROWANY JEDEN PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI:

Nazwa projektu Numer 
wniosku Krótki opis projektu

Przewidziany 
koszt 

projektu (w zł)

Liczba głosów  
ważnych  

dla projektu
Budowa terenu  
rekreacyjnego

przy Marinie Gliwice
071

Wykonanie ciągów pieszych, ławek, rampy dla wózków 
dziecięcych i inwalidzkich oraz schodów do promenady 

nad wodą, przy Kanale Gliwickim.
1 000 000 3813

Znamy już wyniki głosowania jubileuszowej, X edycji Gliwickiego Budżetu Obywa-
telskiego 2023. W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 69 projektów wybranych 
przez mieszkańców. 
W 2023 roku wykonanych zostanie 68 zadań dziel-
nicowych (60 z puli podstawowej i aż 8 z puli dla 
aktywnych), a także jedno zadanie ogólnomiejskie. 
Zadecydowali o tym gliwiczanie, a w głosowaniu mogli 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Można było wybrać 
jedno zadanie spośród 122 dzielnicowych i jedno spo-
śród 8 ogólnomiejskich. Głosy oddawano elektronicznie 
oraz na papierowych formularzach. Głosowanie trwało 
trzy tygodnie – od 24 sierpnia do 14 września. 

W tym roku po raz pierwszy 
głosowanie elektronicznie  
prowadzone było na Gliwickiej 
Platformie Partycypacyjnej  
decydujmyrazem.gliwice.pl. 

Za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyj-
nej zostało oddanych 17 514 głosów, z tego ważnych  
15 429. Głosy można było potwierdzić na dwa sposoby 
– klikając w link aktywacyjny wysyłany na adres e-mail 
albo wpisując kod otrzymany jako SMS. 

CO WYBRALI GLIWICZANIE?

Spośród zadań ogólnomiejskich największe poparcie 
– 3813 głosów – zdobył projekt „Budowa terenu 
rekreacyjnego przy Marinie Gliwice”. Właśnie 
to zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.  

Na drugim miejscu, z niewiele mniejszą liczbą głosów, 
uplasował się projekt „Muszla estradowa w parku przy 
ul. Chorzowskiej”, na który oddano 3419 głosów. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wybrane zadania, aż  
22 dotyczą sportu, rekreacji oraz zdrowia. Na ich reali-
zację przypadnie ponad 2,8 mln zł ze środków budżetu 
obywatelskiego. Z kolei 19 zadań związanych jest z ob-
szarami kultury i edukacji – ich łączny koszt szacowany 
jest na blisko 1,5 mln zł. 1,7 mln zł przypadnie na zadania 
związane z ekologią i środowiskiem – dzięki tym pie-
niądzom pojawią się m.in. nowe skwery i nasadzenia. 
1,2 mln zł przeznaczonych zostanie na budowę lub 
modernizację placów zabaw, blisko 1 mln zł na zada-
nia służące poprawie bezpieczeństwa, a 132 tys. zł na 
zadania związane z drogami, ścieżkami rowerowymi 
i miejscami postojowymi. 

Bardzo duża aktywność dzielnic sprawiła, że 14 z 21 dziel-
nic zdobyło liczbę głosów uprawniającą do skorzystania 
z puli dla aktywnych. Podział środków z tej puli odbywa 
się na podstawie Uchwały nr II/26/2018 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej puli zostanie 
zrealizowanych 8 zadań – po jednym z dzielnic: Brzezinka, 
Ligota Zabrska, Sikornik, Wojska Polskiego, Bojków, Wilcze 
Gardło, Żerniki i Ostropa. Najwyższą frekwencję odnoto-
wano w dzielnicach: Brzezinka (25%), Ligota Zabrska (23%) 
oraz Sikornik (20%); najniższą – na Trynku (3%).

GBO AKTYWIZUJE KILKA  
POKOLEŃ MIESZKAŃCÓW

Najstarsza głosująca w tegorocznej edycji osoba mia-
ła 103 lata. Niewiele młodsza była najstarsza osoba 
głosująca elektronicznie – urodziła się ona w 1923 r. 
Najwięcej głosów oddały osoby z rocznika 1983 – 569. 
Głosy osób w wieku 25-45 lat stanowią aż 38% wśród 
wszystkich głosów. Kolejną dużą grupą głosujących są 
seniorzy (powyżej 61 lat) – ich głosy stanowią 21%. 
Osoby w wieku 46-60 lat oddały 17% głosów. Gło-
sy dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) stanowią 12% 
ogólnej liczby, a dzieci do 6 roku życia – 3%. Młodzież 
(15-24 lata) oddała 8% głosów.  (GODS)

Wykaz projektów skierowanych do realizacji w ra-
mach GBO 2023 publikujemy na stronach 9–12. 

Więcej informacji o głosowaniu i procedurze GBO można znaleźć 
pod adresem decydujmyrazem.gliwice.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Gliwiczanie,  
dziękujeMY!

LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW OGÓŁEM
OPIS WAŻNE NIEWAŻNE SUMA

Głosy oddane w formie 
papierowej 20 023 1619 21 642

Głosy oddane w formie 
elektronicznej 15 429 2085 17 514

SUMA 35 452 3704 39 156

https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
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GBO 2023 – WYNIKI GŁOSOWANIA

WYKAZ PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH,  
KTÓRE ZOSTAJĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU  

W RAMACH PULI PODSTAWOWEJ:

Dzielnica Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis projektu

Przewidziany 
koszt projektu 

(w zł)

Liczba gło-
sów ważnych 
dla projektu

BAILDONA 051
Projekt i modernizacja 

skweru Teodora Kalidego 
przy ul. Robotniczej

Montaż monitoringu, ułożenie chodników, montaż oświe-
tlenia i elementów małej architektury. 376 000 521

BOJKÓW 173
Altana rekreacyjna  
– scena na skwerze  
przy ul. Parkowej

Stworzenie altany – sceny wyposażonej w stoły i ławy 
oraz z dostępem do źródeł energii i WiFi jako miejsca spo-
tkań, wydarzeń kulturalnych, aktywności społecznej.

220 000 173

BRZEZINKA 116
Wymiana i konserwacja placu 

zabaw oraz montaż tablic 
informacyjnych przy ZSO nr 12

Zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy 
szkole oraz zakup i instalacja tablicy informującej o aktu-
alnym stanie jakości powietrza.

110 000 116

BRZEZINKA 066
Doposażenie  

OSP  
w Gliwicach-Brzezince

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gli-
wicach – Brzezince m.in.: kamer termowizyjnych, systemu 
oświetleniowego (LED) z ładowarką, motopompy szlamowej, 
smoka ssawnego pływającego, piły spalinowej, prądownicy.

59 900 149

BRZEZINKA 054 Aktywny Senior
Zorganizowanie cyklu wydarzeń integracyjnych dla se-
niorów z dzielnicy, takich jak: spotkanie integracyjne, 
wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina lub teatru.

35 000 51

KOPERNIKA 021 Budowa toru rowerowego  
– pumptrack

Budowa toru rowerowego typu pumptrack w dzielnicy 
Kopernika na działce nr 210/4. 390 000 350

LIGOTA ZABRSKA 229 Rozbudowa skweru  
700-lecia Ligoty Zabrskiej

Zamontowanie oświetlenia solarnego oraz stołu do gry 
w teqballa na skwerze. 194 000 264

ŁABĘDY 231 Odnowienie parku  
przy ul. Staromiejskiej

Wykonanie alejki w parku od strony Kłodnicy, od strony 
Kanału Gliwickiego, obsadzenie pomnika krzewami ozdob-
nymi i utworzenie rabaty kwiatowej, ustawienie 8 ławek 
parkowych i 6 koszy na śmieci.

400 000 530

ŁABĘDY 237 Cykl imprez dla seniorów
Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: kon-
certy plenerowe, wyjścia do kina i teatru, rejsy po Kanale 
Gliwickim, wycieczki, spotkania integracyjne.

117 000 349

OBROŃCÓW  
POKOJU 155 Doposażenie placu zabaw 

przy ZSP nr 4
Stworzenie bezpiecznej, ogrodzonej strefy zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym, wzorowanej na ogrodach Montessori, zamonto-
wanie betonowego stołu do gry w szachy, ping-ponga, piłkarzyki.

68 000 450

OBROŃCÓW  
POKOJU 163 Dojazd do tężni solankowej

Zorganizowanie dojazdu (autobusu) do tężni solankowej 
oraz powrotu do dzielnicy Obrońców Pokoju dla miesz-
kańców.

18 000 187

OBROŃCÓW 
POKOJU 153 Aerobik dla kobiet Cykl zajęć z aerobiku dla kobiet odbywających się 3 razy 

w tygodniu. 26 000 93

OBROŃCÓW 
POKOJU 164 Zajęcia zumby Zajęcia zumby dla 40 osób dorosłych oraz prowadzenie 

jednocześnie zajęć tanecznych dla 25 dzieci. 35 000 41

OSTROPA 022 Doposażenie OSP Ostropa Zakup wyposażenia dla OSP Ostropa, tj. hełmów, kominia-
rek strażackich, rękawic oraz zakup działka. 49 400 124

OSTROPA 115 Remont drogi  
przy ul. Daszyńskiego

Utwardzenie drogi publicznej znajdującej się obok salonu 
Viessmann (działka nr 793). 77 000 84

OSTROPA 138 Spotkanie dla seniorów 
dzielnicy Ostropa

Spotkanie integracyjne dla 100 seniorów z dzielnicy, w for-
mie biesiady (poczęstunek, występ orkiestry, wodzirej). 18 000 64

POLITECHNIKA 097 Cykl wydarzeń  
aktywizujących seniorów

Cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących m.in.: wycieczki 
piesze i autokarowe z przewodnikiem, wydarzenia kul-
turalno-integracyjne, zajęcia sportowe nordic walking, 
wyjścia na koncerty oraz rejs statkiem.

62 900 230

POLITECHNIKA 183 Spotkanie z kulturą
Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów ręko-
dzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych, w tym dwóch 
prezentujących sztukę nowoczesną w formie wystaw.

25 000 41

SIKORNIK 032 Monitoring w wybranych 
miejscach

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego obejmujących 
teren boiska sportowego przy SP nr 41, skweru przy DPS 
oraz placu zabaw przy ul. Pliszki.

91 400 1446

SIKORNIK 035 Siłownia zewnętrzna przy 
ul. Pliszki

Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw przy  
ul. Pliszki. 180 000 184

SIKORNIK 030 Wiaty rowerowe dla  
mieszkańców Sikornika

Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów,  
ul. Perkoza oraz przy ul. Bekasa. 105 000 126

SIKORNIK 225 Monitoring Budowa punktu monitoringu przy skrzyżowaniu ul. Czajki 
z ul. Czapli, w sąsiedztwie przystanku autobusowego. 48 400 81

SIKORNIK 089 Hotele dla owadów
Postawienie pośród roślin pięciu domków dla owadów 
w odległości zapewniającej komfort zarówno owadom, jak 
i spacerowiczom.

3 000 49

SIKORNIK 132 Zajęcia fitness Organizacja cyklicznych zajęć fitness, 1-2 razy w tygodniu, 
dla 30 mieszkańców. 15 000 47

SIKORNIK 188 Warsztaty rękodzielnicze Organizacja bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla dzieci 
i dorosłych. 10 500 44

SIKORNIK 090 Książkostrefa – punkt 
wymiany książek

Ogólnodostępny punkt wymiany książek o zróżnicowanej 
tematyce dla czytelników w każdym wieku. 7 500 41

SOŚNICA 110
Strefa sportowo-  

-rekreacyjno-dydaktyczna 
przy ZSO nr 14

Modernizacja istniejącej przestrzeni i nawierzchni: wymia-
na ogrodzenia i nawierzchni bieżni i boiska, montaż ławek 
i innych elementów małej architektury.

509 500 1262

SOŚNICA 067 Zajęcia gimnastyczne  
dla seniorów

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów 
60+. 6 400 173
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SOŚNICA 106 Zajęcia z jogi Organizacja zajęć z jogi dla mieszkańców dzielnicy w sali 

gimnastycznej w SP nr 21 przy ul. Reymonta. 4 000 60

SOŚNICA 011
Montaż oświetlenia przy 

schodach pomiędzy ulicami 
Poznańską a Sikorskiego

Montaż oświetlenia przy schodach, w celu poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi. 40 000 56

STARE GLIWICE 102 Aktywizacja seniorów
Cykl wydarzeń dedykowanych seniorom obejmujących 
m.in. wycieczki autokarowe, spotkanie integracyjne w for-
mie biesiady, wyjścia do teatru.

64 000 431

STARE GLIWICE 142 Leżaki parkowe w Parku 
Szwajcaria Zakup leżaków parkowych do Parku Szwajcaria. 60 000 240

STARE GLIWICE 075 Zajęcia sportowe dla 
mieszkańców

Organizacja cyklicznych zajęć z różnych dyscyplin sportowych, 
np.: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe, 
marsze nordic walking, zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

60 000 123

STARE GLIWICE 215 Nasadzenia w Starych 
Gliwicach

Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych w pasach drogo-
wych wzdłuż ul. Szafirowej. 70 000 67

SZOBISZOWICE 172
Ekologiczno-rekreacyjna 

przestrzeń dla dzieci  
i młodzieży w SP nr 7

Stworzenie ekologicznej przestrzeni do aktywnego wypoczyn-
ku dla dzieci i dorosłych z dzielnicy Szobiszowice, stworzenie 
muralu antysmogowego z sylwetkami sportowców oraz za-
montowanie na terenie przy SP nr 7 zewnętrznego stołu do gry 
w piłkarzyki, stolika do gry w szachy oraz w chińczyka.

118 000 651

SZOBISZOWICE 149 Tyrolka – zjazd linowy  
dla dzieci

Budowa zjazdu linowego dla dzieci w obrębie placu zabaw 
przy skwerze Nacka. 55 000 335

SZOBISZOWICE 112
Wiata rowerowa wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą  
przy ul. Sztabu Powstańczego

Budowa wiaty rowerowej wraz ze stanowiskiem samo-
obsługowej stacji naprawy rowerów oraz umieszczenie 
pojemnika na psie odchody w pobliżu ZSP nr 10 i ZSO nr 4.

55 100 312

SZOBISZOWICE 029 Ławeczki w Szobiszowicach
Utworzenie ok. 17 miejsc odpoczynku (ławeczki z podło-
kietnikami) w okolicach ulic: Warszawskiej, Dziewanny, 
Lublinieckiej, Świętojańskiej, Udzieli.

94 200 71

SZOBISZOWICE 050
Progi zwalniające w ciągu 
ulic Kowalskiej, Szobiszo-

wickiej i Powroźniczej

Montaż progów zwalniających na ulicach Kowalskiej, 
Szobiszowickiej, Powroźniczej, w celu poprawy bezpie-
czeństwa.

110 500 42

ŚRÓDMIEŚCIE 099 Pracownia fizyko-chemiczna 
w SP nr 28

Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy 
ulicy ks. M. Strzody 4 w Gliwicach w pełni wyposażonej 
i bezpiecznej dla uczniów pracowni fizyko-chemicznej.

150 000 227

ŚRÓDMIEŚCIE 123 Masaż regenerujący Pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powi-
kłań pocovidowych dla mieszkańców dzielnicy. 50 000 216

ŚRÓDMIEŚCIE 109 Naprawa muru oporowego 
przy ul. Lelewela i Chopina

Naprawa muru oporowego znajdującego się na działce nr 514, 
obręb Stare Miasto, przy ul. Lelewela 2-4 i naroża ul. Chopina. 126 700 158

ŚRÓDMIEŚCIE 073 Gimnastyka w basenie dla 
seniorów

Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla 
seniorów z dzielnicy Śródmieście. 23 000 75

ŚRÓDMIEŚCIE 179 Cykl spotkań i warsztatów 
wokół kultury regionu

Organizacja cyklu spotkań i warsztatów wokół kultury 
regionu dla mieszkańców dzielnicy. 20 000 32

TRYNEK 203 Monitoring wizyjny  
na terenie ZSP nr 1

Zainstalowanie 10 kamer zewnętrznych wraz z konieczną 
infrastrukturą techniczną umożliwiającą w przyszłości po-
łączenie z monitoringiem miejskim. Kamery zainstalowane 
będą na terenie przy ZSP nr 1.

76 300 237

TRYNEK 187 Język angielski  
dla mieszkańców

Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – mieszkańców dzielnicy. Kurs obejmo-
wałby grupy dla początkujących i dla średnio zaawansowanych.

90 000 55

TRYNEK 230 Kulturalnie na Trynku
Cykl wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do 
teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczka integra-
cyjna i spotkania tematyczne dedykowane w szczególności 
młodzieży z dzielnicy.

30 000 53

TRYNEK 181 Warsztaty taneczne  
dla mieszkańców

Organizacja kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 32 000 40

TRYNEK 220 Aqua aerobik Organizacja aqua aerobiku dla pań. Cykl zajęć gimnastycz-
nych i usprawniających w wodzie dla kobiet w różnym wieku. 35 000 38

TRYNEK 226 Kreatywnie na Trynku
Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych warsztatów ręko-
dzielniczych dla rodzin. Spotkania artystyczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych obejmowałyby np. zajęcia flory-
styczne, ceramiczne, decoupage, warsztaty mydlarskie itp.

20 000 37

WILCZE GARDŁO 184 Budowa boiska  
do siatkówki plażowej Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu. 170 000 157

WOJSKA  
POLSKIEGO 120 Park sportowo-motoryczny 

przy SP nr 6

Stworzenie przestrzeni sportowo-motorycznej przeznaczo-
nej dla dzieci ze szkoły i dla mieszkańców dzielnicy. W skład 
parku motorycznego wejdą: tor motoryczny i tor przeszkód, 
park sportowy, czyli 3 stoły do ping-ponga i teqballa.

243 100 817

WOJSKA  
POLSKIEGO 161

Plac zabaw i siłownia  
na świeżym powietrzu  

przy SP nr 9

Budowa placu zabaw i siłowni – montaż urządzeń do za-
bawy i ćwiczeń, miękkiej nawierzchni oraz rewitalizacja 
przyległych terenów zielonych.

200 000 684

WÓJTOWA WIEŚ 228 Doposażenie parku  
Plac Grunwaldzkim

Doposażenie placu zabaw, montaż elementów małej ar-
chitektury, karmników dla wiewiórek, nasadzenia. 293 000 189

ZATORZE 160 Aktywne Zatorze 3 – cykl 
warsztatów

Organizacja popołudniowo-weekendowych warsztatów 
sportowo rekreacyjnych, kulturalnych, rękodzielniczych,  
przyrodniczych dla mieszkańców dzielnicy przez okres  
40 tygodni, z miesięczną przerwą wakacyjną.

179 800 330

ZATORZE 180 Rewitalizacja skweru  
przy Stadionie Miejskim

Stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy dzielnicy Zato-
rze oraz mieszkańcy miasta odwiedzający okolice Stadionu 
Miejskiego w Gliwicach, mogliby spędzać wolny czas, in-
tegrować się oraz odpoczywać.

250 000 271

ZATORZE 199
Zakup nowości  

książkowych do Filii nr 17 
MBP w Gliwicach

Zakup nowości książkowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach przy ulicy Spółdzielczej 33a. 
Projekt umożliwi powiększenie oferty nowości książko-
wych, także o książki w języku ukraińskim.

15 000 202

ZATORZE 219 Przedstawienia teatralne 
i warsztaty dla dzieci

Organizacja 10 spektakli teatralnych dla dzieci oraz 4 spotkań 
wspierających rozwój manualny, zainteresowanie tworze-
niem, sztuką.

14 000 30

ŻERNIKI 177
Sportowo-naukowy plac  

zabaw z grami  
podwórkowymi

Zagospodarowanie terenów zielonych przy SP nr 13 poprzez 
stworzenie kompleksu sportowo-naukowego placu zabaw wraz 
z wymalowanymi grami podwórkowymi oraz monitoringiem.

212 500 339

ŻERNIKI 175 Całoroczne zajęcia  
gimnastyczne

Cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców 
w wieku 50+ na sali gimnastycznej. 15 300 73
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Dzielnica Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis projektu Przewidziany koszt 

projektu (w zł)
Liczba głosów 

ważnych  
dla projektu

BOJKÓW 205 Budowa latarni  
solarno-wiatrowych

Budowa 3 latarni ulicznych solarno-wiatrowych 
na ul. Koniczynowej. 74 000 75

BRZEZINKA 152 Monitoring ulic
Montaż kamer monitoringu w kilku miejscach 
dzielnicy: przy rondzie, przy ul. Lwowskiej  
/Nowosądeckiej, na placu rekreacyjnym przy  
ul. Łódzkiej, Rzeszowskiej.

114 000 44

LIGOTA ZABRSKA 192

Modernizacja placu zabaw 
pomiędzy ulicami Klonową,  

Ceglarską, Cichą oraz  
Górników – połączono 

z wnioskiem nr 010

Wymiana wybranych, wyeksploatowanych urzą-
dzeń znajdujących się na placu zabaw (połączono 
z wnioskiem nr 010).

194 000 212

OSTROPA 135
Doświetlenie przejść  

dla pieszych  
przy ul. Daszyńskiego

Budowa sześciu lamp solarnych przy trzech 
przejściach dla pieszych znajdujących się przy 
ul. Daszyńskiego.

97 800 66

SIKORNIK 170 Nowy plac zabaw  
przy ZSO nr 5

Budowa nowoczesnego, bezpiecznego, ogólno-
dostępnego placu zabaw dla dzieci w okolicy ZSO 
nr 5. Przewiduje się montaż piaskownicy, tyrolki, 
ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni, tuneli, pode-
stów oraz ławek.

450 000 404

WILCZE GARDŁO 140
Oświetlenie solarne  

pomiędzy ulicami  
Krokusów i Magnolii

Montaż oświetlenia ulicznego, solarnego wzdłuż 
traktu pieszego między ulicą Krokusów a ulicą 
Magnolii.

60 600 35

WOJSKA  
POLSKIEGO 176

Zajęcia ogólnorozwojowe 
z technikami boksu dla 
mieszkańców dzielnicy

Seria ogólnorozwojowych treningów z elemen-
tami boksu dla mieszkańców dzielnicy, chcących 
poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i sa-
mopoczucie.

24 000 432

ŻERNIKI 082 Integracja seniorów  
dzielnicy

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich 
jak: wycieczki piesze, autokarowe z przewodni-
kiem po mieście i okolicach, także z wejściem do 
obiektów muzealnych, wydarzenia kulturalno-in-
tegracyjne w formie biesiady, zajęcia sportowe 
i warsztaty rękodzielnicze.

94 000 216

WYKAZ PROJEKTÓW DZIELNICOWYCH,  
KTÓRE ZOSTAJĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU  

W RAMACH PULI DLA AKTYWNYCH:

Rozpoczynają się kolejne drogowe inwestycje 
i remonty mające zwiększyć bezpieczeństwo na 
drogach. W najbliższym czasie prace będą prowadzone 
na ul. Lublinieckiej.

U zbiegu ulic Michałowskiego i Lu-
blinieckiej rusza budowa kolejnego 
w Gliwicach wyniesionego skrzyżowania, 
które spowolni ruch i zwiększy bezpie-
czeństwo.

– Długi i prosty odcinek drogi często staje 
się pokusą do przekraczania prędkości, 
a ulica Lubliniecka jest tego przykła-
dem. Dlatego powstaje tam wyniesione 
skrzyżowanie. To sprawdzone rozwią-
zanie zwiększające bezpieczeństwo na 

drogach. Zwracamy się z apelem do kie-
rowców, aby zbliżając się do miejsca prac 
zwrócili uwagę na oznakowanie i zmiany 
w organizacji ruchu – mówi Jadwiga Ja-
giełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach.

Na czas budowy ruch w obrębie krzyżów-
ki w ciągu ul. Lublinieckiej zostanie za-
wężony. Zależnie od etapu robót objazd 
będzie wyznaczony ulicami: Na Miedzy 
i Polną lub ulicami: Wita Stwosza i Cheł-

mońskiego. Prace powinny zakończyć się 
jeszcze w tym kwartale.

Zarząd Dróg Miejskich 
podejmuje szereg działań 
mających poprawić bez-
pieczeństwo uczestników 
ruchu. Stosowane są 
różne rozwiązania.

W ostatnim czasie w Bojkowie na skrzy-
żowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników 
zamontowano pulsacyjny znak STOP, 
który ma przykuwać uwagę kierowcy i dać 
dodatkowy sygnał, że dojeżdża on do miej-
sca, w którym musi się zatrzymać i ustąpić 
pierwszeństwa. Znak jest dobrze widoczny 
– w chwili gdy czujnik wykryje pojazd, na 
znaku uruchamiają się diody LED.

Ponieważ nie wszyscy kierowcy respek-
tują znaki ograniczające prędkość, na 
ul. Rolników stosowane są również 
inne rozwiązania. Przed skrzyżowaniem  
z ul. Dożynkową zamontowano progi 
wyspowe spowalniające przejazd. O ich 
montaż wnioskowała lokalna społeczność 
i Rada Dzielnicy Bojków. Mieszkańców 
niepokoiły zdarzenia drogowe, do których 
dochodziło w tym miejscu ze względu na 
nadmierną prędkość kierowców. 

Z kolei na ul. Rolników, na wysokości  
ul. Parkowej, zamontowano azyl dla  
pieszych, który ułatwia bezpieczne przej-
ście na drugą stronę ulicy. 

W ostatnim czasie progi zwalniające po-
jawiły się też na ul. Tokarskiej w Ostro-
pie.  (mf)

Będzie bezpieczniej
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Na skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej i Michałowskiego powstanie  wyniesio-
ne skrzyżowanie, które spowolni ruch i zwiększy bezpieczeństwo

Z myślą o pieszych 
na ul. Rolników, 

na wysokości  
ul. Parkowej, 

powstał azyl dla 
pieszych, który 
umożliwia bez-

pieczne przejście 
na drugą stronę 

ulicy
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15 października rozpocznie się cykl koncertów w ramach 15. Międzynarodowego Festi-
walu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso w Gliwicach. Jubileuszowa edycja 
wypełniona jest wyjątkowymi wydarzeniami. Wystąpią znani i lubiani w Gliwicach ar-
tyści, ale będzie to również okazja do przedstawienia zupełnie nowych, premierowych 
przedsięwzięć. Podczas Festiwalu zagrają: André Lislevand, Avi Avital, Arianna Savall, 
Aleksandra Świgut oraz uwielbiana w Gliwicach (i nie tylko!) {oh!} Orkiestra pod dy-
rekcją Martyny Pastuszki, realizująca we współpracy z Maxem Emanuelem Cencičem 
kolejną premierę operową.
15 października w Oddziale Odlewnictwa 
Artystycznego (Centrum Edukacji i Biz-
nesu „Nowe Gliwice”, ul. Bojkowska 37) 
zabrzmi koncert w wykonaniu wybitnego 
włoskiego gambisty młodego pokolenia 
– André Lislevanda, syna legendarnego 
już lutnisty Rolfa Lislevanda, który za-
szczepił w swym synu miłość do muzyki 
dawnej. André zaprezentuje w Gliwicach 
swój autorski program „Kobiece serce, 
kobieca dusza…”, wypełniony najpięk-
niejszą muzyką trafiającą dokładnie w te 
miejsca, o których wprost mówi tytuł 
koncertu. Wraz z André Lislevadem wy-
stąpią: śpiewaczka Marie Pornon oraz 
dwie intrygujące instrumentalistki – An-
gela Ambrosini, grająca na tradycyjnym 
szwedzkim instrumencie – nyckelharpie 
oraz pochodzącą z Estonii Anna-Liisa Eller, 
która w zespole gra na tradycyjnym es-
tońskim instrumencie – kannelu. Muzycy 
tworzą wspólnie Hanané Ensemble, który 
po raz pierwszy pojawi się w Gliwicach, 
a także dzień wcześniej w Muzeum Zam-
kowym w Pszczynie, które po raz kolejny 
jest partnerem festiwalu All’improvviso.

19 listopada w sali koncertowej w nowej 
siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. L. Różyckiego w Gliwi-
cach (ul. Ziemowita 12) swój recital for-
tepianowy na instrumencie historycznym 
wykona laureatka Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego im. Edvarda 
Griega w Bergen, wybitna polska pia-
nistka Aleksandra Świgut.

Po tym kameralnym festiwalowym pre-
ludium do Gliwic wracają wielkie mię-
dzynarodowe przedsięwzięcia. W nie-
dzielę, 20 listopada, w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57) 
kolejna wielka premiera operowa w wy-
konaniu znakomitej {oh!} Orkiestry 
pod dyrekcją Martyny Pastuszki, która 
obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia 

istnienia. Po raz pierwszy od prawie  
300 lat publiczność będzie mogła usły-
szeć operę „Il Venceslao” włoskiego 
kompozytora Antonio Caldary, przedsta-
wiająca wątki dotyczące polskiej historii. 
W rolę tytułowego „Venceslao, re di Po-
lonia” wcieli się świetnie znany gliwickiej 
publiczności Max Emanuel Cencič.

Kilka dni później, 25 listopada, do Gli-
wic zawita Avi Avital – nagrywający dla 
Deutsche Grammophon, mający na 
koncie nominację do nagrody Grammy 
wybitny izraelski mandolinista. Podczas 
festiwalu usłyszymy premierowe wyko-
nanie nowego programu poświęconego 
muzyce Półwyspu Iberyjskiego, który Avi 

Avital wykona wraz 
z założonym przez 

siebie Between 
Worlds En-
semble. Do 

p o d s t a -
wowe-

go składu zespołu dołączy Marina Here-
dia – posiadaczka jednego z najbardziej 
fascynujących współczesnych głosów 
flamenco. 

Koniec festiwalu zaplanowano na po-
czątek grudnia. Muzyka wprowadzi 
słuchaczy w świąteczną atmosferę wraz 
z Arianną Savall i jej zespołem Hirundo 
Maris, którzy 9 i 11 grudnia – wykonają 
koncert wypełniony tradycyjną muzyką 
dawnych epok poświęconą tematyce Bo-
żego Narodzenia. Pierwszy z koncertów 
finałowych odbędzie się w Cavatina Hall 
w Bielsku-Białej, będącej partnerem Fe-
stiwalu, a tegoroczna edycja All’impro-

vviso zakończy się w gliwickim kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

Bilety na koncerty w Gliwicach są 
dostępne w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej w Gliwi-
cach (ul. Dolnych Wałów 3), kasach 
Teatru Miejskiego oraz w Interne-
cie. Bilety na wydarzenia odbywa-
jące się poza Gliwicami można 
kupić bezpośrednio w miejscach 
koncertów. Festiwal All’impro-

vviso jest organizowany przez 
Towarzystwo Kulturalne Fuga przy 

finansowym wsparciu Miasta Gliwice.
 (materiały organizatora)

KULTURA

Jesienna odsłona  
All’improvviso

PROGRAM FESTIWALU:
15 października| godz. 18.00
Kobiece serce, kobieca dusza…
André Lislevand | Hanané Ensemble,
Oddział Odlewnictwa Artystycznego (Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe 
Gliwice”, ul. Bojkowska 37)

19 listopada | godz. 18.00
Aleksandra Świgut
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. L. Różyckiego  
(ul. Ziemowita 12)

20 listopada | godz. 18.30
Premiera opery Antonio Caldara – Il Venceslao
Max Emanuel Cenčić | Martyna Pastuszka | {oh!} Orkiestra
Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55/57)

25 listopada | godz. 18.00
Między światami: Iberia
Avi Avital | Between Worlds Ensemble
Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 55/57)

11 grudnia | godz. 18.00
Cicha Noc
Arianna Savall | Hirundo Maris
Kino Amok – Scena Bajka (ul. Dolnych Wałów 3) Avi Avital

Martyna Pastuszka

Arianna Savall

Max Emanuel Cencič
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Program dotacji 
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

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

http://czystepowietrze.gov.pl
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LISTA DYSTRYBUCJI

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE
1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „FAMILIA” ul. Dębowa 5 Baildona
2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. Sklep ABC ul. Robotnicza 10 Baildona
4. GZUT ul. Robotnicza 2 Baildona
5. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona
6. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
7. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
9. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

10. NESCAR ul. św. Elżbiety 2 Baildona
11. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
12. Delikatesy DONIA ul. Bojkowska 108 Bojków
13. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków
14. Sklep ŻABKA ul. Rolników 203 Bojków
15. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków
16. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
17. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
18. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
19. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
20. Sklep spożywczy ul. Kozielska 458 Brzezinka
21. Delikatesy TATRA ul. Kozielska 456 Brzezinka
22. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
23. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Toszecka 179 Czechowice
24. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
25. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
26. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
27. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika
28. PGNiG Biuro Obsługi Klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
29. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ul. Jowisza 30 Kopernika
30. Piekarnia „KŁOS” ul. Jowisza 1a Kopernika
31. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
32. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
33. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy
34. Komisariat Policji IV w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 22 Łabędy
35. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
36. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
37. Cukiernia Waldemar Kobzik ul. Anny Jagiellonki 30 Łabędy
38. ZBM II TBS ul. Anny Jagiellonki 9 Łabędy
39. Sklep firmowy Łodzianka ul. Anny Jagiellonki 10 Łabędy
40. Huta Łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
41. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
42. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
43. HP Polska Adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
44. Mapei Polska Sp z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14 Łabędy
45. Restauracja HELION ul. Literatów 76 Łabędy
46. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy
47. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
48. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy
49. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy
50. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
51. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy
52. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
53. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
54. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
55. Sklep spożywczy Warzywa i owoce ul. Paderewskiego 56 Obrońców Pokoju
56. Pizzeria Pod drewnianym bocianem ul. Paderewskiego 60 Obrońców Pokoju
57. EkoNatura Sklep ul. Graniczna 21 Obrońców Pokoju
58. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
59. Piekarnia „Chlebuś” ul. Architektów 43 Ostropa
60. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
61. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
62. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
63. Kawiarnia MARYSIEŃKA ul. Daszyńskiego 453 Ostropa
64. Auto Czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
65. Piekarnia Wysocki ul. Daszyńskiego 647 Ostropa
66. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
67. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Konarskiego 26 Politechnika
68. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C Politechnika
69. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
70. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika
71. drukarnia IKS DRUK (hol Wydziału Architektury Pol. Śl.) ul. Akademicka 7 Politechnika
72. Lodowisko TAFLA ul. Akademicka 29 Politechnika
73. ARENA GLIWICE ul. Akademicka 50 Politechnika
74. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
75. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
76. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
77. Hurtownia fryzjerska EUREX ul. Derkacza 1 Sikornik
78. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
79. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
80. Kapadocja kebab Sikornik ul. Czajki 19A Sikornik
81. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
82. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
83. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik
84. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
85. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
86. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
87. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
88. Salonik prasowy MARTEX ul. Korczoka 51 Sośnica
89. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Jedności 4a Sośnica
90. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
91. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
92. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
93. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
94. Studio koloru Dom i Wnętrze ul. Kozielska 135A Stare Gliwice
95. Stacja paliw LOTOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
96. Restauracja GABRIELLA ul. Łabędzka 39a Stare Gliwice
97. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
98. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice
99. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

100. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
101. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
102. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Sztabu Powstańczego 1 Szobiszowice
103. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
104. Sklep spożywczo-monopolowy ul. Grottgera 1 Szobiszowice
105. Restauracja DiVinio ul. Grottgera 58 Szobiszowice
106. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
107. PSB BUSTER ul. Składowa 2 Szobiszowice
108. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
109. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście
110. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

111. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE
112. Piekarnia „Chlebuś” pl. Piastów 8 Śródmieście
113. Sklep całodobowy „PIAST” pl. Piastów 6 Śródmieście
114. INTEX Hurtownia tkanin pl. Piastów 8 Śródmieście
115. Punkt Obsługi Pasażera ZTM pl. Piastów 2 Śródmieście
116. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
117. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
118. MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
119. WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 Śródmieście
120. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
121. Bar CZAR GAR ul. Młyńska 8 Śródmieście
122. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
123. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
124. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
125. Kancelaria prawna Włodzimierz Wierzbicki ul. Młyńska 10 Śródmieście
126. Zakład pogrzebowy HADES ul. Młyńska 2 Śródmieście
127. Certum ul. Młyńska (parking) Śródmieście
128. Gabinet dentystyczny DENTINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
129. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
130. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
131. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
132. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
133. Powiatowy Urząd Pracy pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
134. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. pl. marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
135. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
136. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
137. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
138. Etno bazar ul. Wyszyńskiego 14B Śródmieście
139. Zakład fotograficzny FORMAT ul. Wyszyńskiego 14C Śródmieście
140. GETIN NOBLE Bank SA ul. Zwycięstwa 15 Śródmieście
141. Fabryka Naleśników ul. Zwycięstwa 12 Śródmieście
142. Bar u Piotra ul. Zwycięstwa 17 Śródmieście
143. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
144. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
145. Bar kawowy KAWA, HERBATA ul. Basztowa 7 Śródmieście
146. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
147. Studio 11 ul. Jasna 11 Trynek
148. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
149. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
150. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
151. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
152. CECHOWNIA ul. Bojkowska 35A Trynek
153. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
154. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
155. Kwiaciarnia Helianthus ul. Jasna 14A/60 Trynek
156. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
157. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
158. Ośrodek szkolenia kierowców GNIEWKO ul. Asnyka 13A Trynek
159. Ewa Żak Fryzjerstwo ul. Rybnicka 9 Trynek
160. Salon fryzjerski MILENA ul. Rybnicka 11K Trynek
161. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
162. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
163. Sklep ŻABKA ul. Cichociemnych 18 Trynek
164. Apteka Pharmacon ul. Cichociemnych 18 Trynek
165. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
166. Piekarnia Pilchowice ul. Cichociemnych 6 Trynek
167. Leyla Kebab ul. Żwirki i Wigury 65 Trynek
168. Apteka Główna ul. Żwirki i Wigury 68 Trynek
169. Kwiaciarnia ul. Żwirki i Wigury 75 Trynek
170. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury” ul. Żwirki i Wigury 87 Trynek
171. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
172. Allergo-Med Poradnia alergologiczna ul. Kilińskiego 15 Trynek
173. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
174. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
175. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
176. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
177. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
178. Euro Expert UBEZPIECZENIA ul. Kozielska 89 Wojska Polskiego
179. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
180. SQUASHMANIA ul. Kozielska 33A Wojska Polskiego
181. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
182. Restauracja KOLOROWA ul. Andersa 12 Wojska Polskiego
183. AKTIVDENT ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
184. NZOZ Almed Gliwice ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
185. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
186. DAWNE SMAKI sklep spożywczy ul. Radiowa 1 Wojska Polskiego
187. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
188. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
189. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
190. Salon fryzjerski KN ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
191. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
192. Sklep „U Zbyszka” ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
193. Studio Urody AGAT ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
194. Piekarnia GERLACH ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
195. Salon Fryzjerski BEATA ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
196. Sklep SMAKUŚ ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
197. Sklep TERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
198. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
199. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 75 Wójtowa Wieś
200. APTEKA ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
201. Wisteria ul. Daszyńskiego 222 Wójtowa Wieś
202. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
203. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
204. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
205. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze
206. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
207. Salon fryzjerski Elżbieta Porada ul. Spółdzielcza 33D/13 Zatorze
208. Kawiarnia Blue Dog Cafe ul. Ignacego Sikory 3 Zatorze
209. Salon drzwi i podłóg VOX ul. Traugutta 6 Zatorze
210. ZPUH Żar s.c. ul. Lipowa 7 Zatorze
211. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze
212. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
213. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
214. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
215. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
216. Pizzeria BOMBOLA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
217. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
218. Salon fryzjersko-kosmetyczny Agnieszka Blicharska ul. Tarnogórska 80 Zatorze
219. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
220. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
221. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
222. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
223. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 214A Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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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 utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbywa się w dniach

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

Deratyzacja polega na jednorazowym 
oraz równoczesnym wyłożeniu trut-
ki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach ar-
tykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach 
kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także ob-
jęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji 
należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozba-
wienia gryzoni pożywienia. Do prze-
prowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwier-
dzonych przez Ministerstwo Zdrowia 
lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowa-
dzają deratyzację na własny koszt i we 
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo po-
jawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgod-
nie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 
2022 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2022 r. należy zebrać 
pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, 
które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć 
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy 
trzymać w zamknięciu podczas akcji 
deratyzacji. W miejscach, gdzie wyło-
żono trutkę, należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wy-
padek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, 
należy bezwzględnie i natychmiast skie-
rować poszkodowanego do najbliższego 
ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia prze-
prowadzać będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego. W stosunku do tych osób, które 
nie wykonają obowiązków wynikających 
z niniejszego obwieszczenia, nakłada-
ne będą mandaty karne, wynikające  
z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIA NIERUCHOMOŚCI

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy pla-
cu Inwalidów Wojennych 12 zostały 
podane do publicznej wiadomości 
nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży:
• nr 574/2022, 591–595/2022, 602/2022 

do 24 października 2022 r.,
• nr 376–377/2022, 489/2022, 

545/2022, 596/2022, 598–599/2022, 
604–605/2022, 609–612/2022 do 25 
października 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

2. Nieruchomości przeznaczonych do wy-
dzierżawienia:
• nr 555/2022, 597/2022 do 21 paździer-

nika 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-mia-
sta-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 Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 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 nierucho-

mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 221/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 223/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 227/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 228/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 230/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 231/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 235/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 239/2022 do 20 października 2022 r.,
• wykaz nr 232/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 237/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 224/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 233/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 234/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 236/2022 do 21 października 2022 r.,
• wykaz nr 238/2022 do 21 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 budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do zbycia sta-
nowiące własność oraz użytkowanie wieczyste Miasta Gliwice:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

• wykaz nr NA/2/2022

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• obejmującej niezabudowaną dział-

kę nr 836/2, obręb Przyszów-
ka, o powierzchni 0,1825 ha, KW 
GL1G/00034729/0, położonej przy 
ul. Wazów w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 15 listopada 2022 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 662 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 66 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.
--------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 292, obręb Czechowice 

Zachód, o pow. 0,2903 ha, użytek: 
RIVb – grunty orne (0,2701 ha),  
B – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), 

zapisana w KW nr GL1G/00014878/3, 
położona przy ul. Grzybowej w Gli-
wicach, stanowiąca własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 15 listopada 2022 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 713 200,00 zł 
brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z  11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2023 r., poz. 
931 z późn. zm.).
Wadium: 71 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.
-------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• działka nr 458/4, obręb Żerni-

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

Termin przetargu: 16 listopada 2022 r., godz. 
11.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 634 000,00 zł 
brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Wadium: 63 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2022 r.
-------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości:
• działka nr 1131, obręb Szobi-

szowice, o pow. 0,0376 ha, KW nr 
GL1G/00037924/8, użytek: Bp – zu-
rbanizowane tereny niezabudowane,

• działka nr 1132, obręb Szobi-
szowice, o pow. 0,0520 ha, KW nr 
GL1G/00026990/1, użytek: Bp – zu-
rbanizowane tereny niezabudowane.

Termin przetargu: 16 listopada 2022 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 100*

Cena wywoławcza nieruchomości: 298 000,00 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: 29 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2022 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obej-
mującej:
• niezabudowane działki nr 3/2, 

4, 5, obręb Zalew Czechowice, 
o łącznej powierzchni 0,3906 ha,  
KW GL1G/00032807/7, położonych 
przy ul. Toszeckiej, stanowiących włas- 
ność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 listopada 2022 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 625 500,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek 
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 62 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 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 „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parte-
rze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  
(www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do 
użyczenia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/37/2022 do 20 października 2022 r.,
• nr ZDM/40/2022 do 20 października 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku w Gliwicach obowiązywać będą nowe stawki za odbiór śmieci, przyjęte na lip-
cowej 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 komu-
nalne. Chodzi o właścicieli domów jednorodzinnych, którym będą one dostarczane już od 14 października.

Nowe stawki opłat za odpady. Będą zawiadomienia

fo
t. 

Pe
xe

ls

Do rąk własnych zawiadomienia otrzymają 
właściciele nieruchomości zamieszkałych 
zobowiązani do ponoszenia opłaty za odbiór 
śmieci. Korespondencja w tej sprawie będzie 
doręczana przez pracowników magistrackich 
w dni robocze w godzinach popołudniowych 
oraz w soboty od godzin porannych – zawsze 
najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy 
zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracow-
nicy Urzędu Miejskiego nie są uprawnieni 
do pobierania żadnych należności! W razie 
nieobecności adresata zawiadomienia będą 
dwukrotnie awizowane.

Zawiadomienia będą zawierały indywidu-
alny numer rachunku bankowego, na który 
można dokonać wpłaty, na ich odwrocie 
dodatkowo będzie umieszczona informacja 
o możliwych formach dokonania zapłaty. 
Zachęcamy do zapłaty należności za pośred-
nictwem banków, zwłaszcza bezgotówkowo 
lub poprzez Gliwicką Elektroniczną Platfor-

mę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR 
(szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nierucho-
mości znajdujących się 
w budynkach wieloloka-
lowych, zawiadomienia 
o nowych stawkach za 
odbiór śmieci będą wysy-
łane przez UM do wspól-
not lub spółdzielni  
mieszkaniowych.

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

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

SOŚNICA, 
ul. Korczoka  
(przy kościele)

 godz. 12.30–14.30 – 
ŁABĘDY,  
ul. Staromiejska 
(parking przy szkole)

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

https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu 
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
https://segreguj.gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Opis
Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/3 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/3, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy 
ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o 
nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/3 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący 
część działki nr 152/3 oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 152/8 
oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 października 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część 
terenu obejmującego działkę nr 152/3 oznaczona jest symbolem 1MNU – co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/3 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1080 390 500,00 39 100,00 16 listopada 2022 r. 23 listopada 2022 r. 10.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00; pokój 16, ul. Jasna 31A;  
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-1, 32/338-64-11. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

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

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

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/2 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/2, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie 
miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako ogród z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio 
z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 
152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/2 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, teren obejmujący działkę nr 152/2 
oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 
152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego 
zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/2 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1487 530 300,00 53 100,00 13 grudnia 2022 r. 20 grudnia 2022 r. 11.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

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

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

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

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje zabudowaną działkę nr 152/1 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej 38 w pe-
ryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta.
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako ogród z pojedynczymi drzewami.
Na działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 144,23 m2. Powierzchnia zabudowy: 98,4 m2. Kubatura: 1092 m3. Budynek 
w złym stanie technicznym, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (zamurowane wejścia).
Sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Na działce jest 152/1 zlokalizowane są przyłącza kanalizacji deszczowej kd 200 mm oraz kd 100 mm (za które odpowiada przyszły nabywca), a także studnie.
Skomunikowanie działki powinno odbywać  się poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8 przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 
152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Działka obciążona służebnością przesyłu na rzecz PWiK w Gliwicach w związku z posadowieniem kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, teren obejmujący działkę nr 152/1 
oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 
152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego 
zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/1 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1024 600 000,00 60 000,00 13 grudnia 2022 r. 20 grudnia 2022 r. 10.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

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

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

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

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania

Gliwice, ul. Starogliwicka
Opis

Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/4 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/4, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie 
miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgadniać bezpośrednio 
z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8, przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 
152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/4 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, teren obejmujący 
działka nr 152/4 oznaczony jest symbolem 
18MN – co oznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący 
działkę nr 152/8 oznaczony jest symbolem 
18MN – co oznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego 
zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/4 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1027 372 200,00 37 300,00 16 listopada 2022 r. 23 listopada 2022 r. 11.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

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

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA GLIWICE 
WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  

JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA  
NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,

działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) w zw. z art. 151 Kodeksu cywilnego  

(t.j. DzU z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.),

ogłasza
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części  

nieruchomości Skarbu Państwa oraz udział Skarbu Państwa  
w prawie własności nieruchomości

15 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony 
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 268/1, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy  
ul. Akademickiej 16, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00044747/5 oraz udziału 
5927/10 000 Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 269/1, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 16, 
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00123818/2.
Cena wywoławcza brutto: 143 433,00 zł
Wadium: 14 350,00 zł
Minimalne postąpienie: 1440,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 2022 r., 
poz. 931, z późn. zm.).

Działki nr 268/1 i 269/1, obręb Politechnika, zostały przeznaczone do zbycia w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej nr PM-6285/2022 z 15 lipca 2022 r. i wykazu nr 16/SP/2022 stano-
wiącego załącznik do zarządzenia PM-6285/2022 oraz zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 189/2022  
z 14 czerwca 2022 r. Przetarg został ograniczony do podmiotów bądź ich następców prawnych, którzy 
bez winy umyślnej dokonali zabudowy wskazanego powyżej gruntu Skarbu Państwa. 
28 października 2022 r. – termin wniesienia wadium (decyduje data uznania rachunku Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach) i złożenia w tutejszym urzędzie do godz. 15.00 oryginałów, bądź potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o wybudowaniu ze środków własnych lub poprzed-
ników prawnych budynku posadowionego w części na działkach nr 268/1 i 269/1, obręb Politechnika 
oraz spełnienie przesłanki art. 151 Kodeksu cywilnego poprzez udowodnienie, że do przekroczenia 
granicy działek nr 268/1 i 269/ 1 doszło bez winy umyślnej. W przypadku gdy w przetargu weźmie 
udział osoba fizyczna lub prawna będąca następcą prawnym, podmiot, o którym mowa wyżej, jest 
zobowiązany dostarczyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
świadczących o następstwie prawnym.
Lista podmiotów dopuszczonych do postępowania przetargowego zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowana w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem prze-
targu. Wpłata wadium oraz złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, tel. 32/338-64-23. 
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
2213 z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie zamieszczone jest 
także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

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

Opis
Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/6 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/6, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy 
ul. Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8 przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek  
o nr 152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/6 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący 
część działki nr 152/6 oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co oznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący działkę nr 152/8 
oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 października 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część 
terenu obejmującego działkę nr 152/6 oznaczona jest symbolem 1MNU – co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/6 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1085 392 200,00 39 300,00 16 listopada 2022 r. 23 listopada 2022 r. 13.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

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

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

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

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

Opis
Sprzedaż obejmuje działkę nr 152/5 oraz 1/6 udziału w działce nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ. Działka nr 152/5, obręb Niepaszyce Północ, jest położona przy ul. 
Starogliwickiej w peryferyjnej strefie miasta, w odległości około 7 km od centrum, ok 1,5 km od drogi krajowej nr 88. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa, Katowicka Strefa Ekonomiczna oraz tereny rolne. Teren nieogrodzony, zagospodarowany jako pole 
uprawne z pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w ul. Starogliwickiej: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów 
należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie przyszły nabywca.
Skomunikowania działki powinno się odbywać poprzez działkę nr 152/8, która stanowić będzie drogę wewnętrzną. Wykonanie nawierzchni drogi w gestii nowego właściciela.
Działka nr 152/8 przy sprzedaży pierwszego udziału zostanie wyłączona do nowej księgi wieczystej i będzie stanowić współwłasność wszystkich właścicieli działek o nr 
152/1 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, obręb Niepaszyce Północ.
Służebność wpisana w księdze wieczystej nie dotyczy działek o nr 152/5 i 152/8, obręb Niepaszyce Północ.

Działki są położone są na terenie, dla którego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 
2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren 
obejmujący część działki nr 152/5 oznaczony jest symbolem 17MN i 18MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; teren obejmujący 
działkę nr 152/8 oznaczony jest symbolem 18MN – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/499/2012 z 25 października 
2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część 
terenu obejmującego działkę nr 152/5 oznaczona jest symbolem 1MNU – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Teren znajduje się w granicach: Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice.

Lp. Nr działki Obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia [m2] Cena wywoławcza [zł brutto] Wadium [zł] Termin wpłaty wadium* Termin przetargu Godzina przetargu
1 152/5 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 1070 387 000,00 38 700,00 16 listopada 2022 r. 23 listopada 2022 r. 12.00
2 152/8 Niepaszyce Północ GL1G/00120747/2 560

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

NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU MIASTA GLIWICE 

W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GLIWICACH  
PRZY UL. AKADEMICKIEJ 16,  

OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 269/1, OBRĘB POLITECHNIKA
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg ograniczony  

do osób bądź ich następców prawnych, którzy bez winy umyślnej dokonali  
zabudowy gruntu Miasta Gliwice.

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

Nieruchomość położona 
w centrum miasta. Sąsiedztwo 
stanowią: budynki Politechniki 
Śląskiej, parkingi, zabudowa 
mieszkaniowa i mieszkanio-
wo-usługowa. W dalszym są-
siedztwie znajdują się ogródki 
działkowe i park. Przystanki 
komunikacji miejskiej w nieda-
lekiej odległości. Nieruchomość 
stanowi teren w kształcie zbliżo-
nym do prostokąta. Działka nie 
ma bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej – dojazd odby-
wa się przez sąsiednie działki. 
Przez działkę przebiega sieć 
ciepłownicza i kanalizacyjna. 
W pobliżu przebiegają sieci: wo-
dociągowa, telekomunikacyjna, 
elektroenergetyczna, gazowa.  
Działka zabudowana jest częścią 
budynku biurowego, który nie 
jest przedmiotem sprzedaży, 
pozostała część terenu stano-
wi chodnik dla pieszych oraz 
zieleń.
Działka obciążona jest nieogra-
niczoną w czasie służebnością 
przesyłu w zakresie sieci cie-
płowniczej na rzecz Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o.
Udział w prawie własności ob-
jęty jest umową dzierżawy nr 
GN-72243/157/09/RZA/BJ obo-
wiązują do 31 grudnia 2023 r.
Dział III – nieruchomość ob-
ciążona jest nieograniczoną 
w czasie służebnością przesyłu 
w zakresie sieci ciepłowniczej 
na rzecz Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o.
Dział IV wolny od wpisów.

Działka nr 269/1, 
obręb  

Politechnika, 
KW nr  

GL1G/00123818/2,

do zbycia udział 
w wysokości
4073/10 000 

części.

Pow. gruntu: 
0,0227 ha, 

użytek: 
Bi – inne 
tereny  

zabudowane.

Działka nr 269/1, zgodnie z ustale-
niami obowiązującego od 31 maja 
2014 r. miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
miasta (uchwała nr XLIII/905/2014 
z 8 maja 2014 r., opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 16 maja 
2014 r., poz. 2860), przedmiotowy 
teren oznaczony jest symbolem 
8UN, co oznacza tereny zabudowy 
usług dydaktycznych, naukowych, 
badawczych, administracyjnych, 
dla którego ustalone zostało: 
Przeznaczenie podstawowe: za-
budowa usług dydaktycznych, 
naukowych, badawczych, ad-
ministracyjnych; o charakterze 
wystawowo-konferencyjnym; 
zamieszkania zbiorowego. 
Przeznaczenie uzupełniające: 
usługi nieuciążliwe; garaże; usługi 
sportu; sieci infrastruktury tech-
nicznej; miejsca do parkowania; 
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, 
rowerowe; zieleń urządzona.

Ponadto działka znajduje się w pla-
nie w granicach: 
▪   obszaru rewitalizacji (nie jest 

obszarem rewitalizacji wyzna-
czonym zgodnie z przepisami 
ustawy o rewitalizacji z 9 paź-
dziernika 2015 r.),

▪    udokumentowanego złoża wę-
gla kamiennego „Gliwice”,

▪   strefy dominującego ruchu 
pieszego,

▪   terenów, dla których ustalono 
bezwzględna ograniczenia wy-
sokości obiektów budowlanych 
do 298,75 m nad poziomem 
morza, a na rysunku planu 
uwidoczniona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

31 076,00 zł
brutto

cena nieruchomości 
jest opodatkowana 

23% podatkiem 
VAT zgodnie z usta-

wą z 11 marca 
2004 r. o podatku 

od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. 

zm.).

Minimalne  
postąpienie: 

320,00 zł

3200,00 zł

Przetarg rozpocznie się 15 listopada 2022 r. o godz. 12.45 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. Wadium należy wnieść do 28 października 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku 
bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 15 grudnia 2022 r. Dodatkowe informacje na temat 
warunków przetargu można uzyskać pod numerem tel. 32/338-64-22. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej 
miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

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

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARTO WIEDZIEĆ




