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AKTUALNOŚCI

Nie żyje
Ryszard Reszke,
skarbnik
miasta Gliwice

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Ryszarda Reszke,
skarbnika miasta Gliwice. Ryszard Reszke zmarł 15 października 2022 roku. Miał 67 lat.
Ryszard Reszke urodził się 19 marca 1955
roku w Barlinku. Był elektronikiem, ekonomistą, burmistrzem Gryfowa Śląskiego i skarbnikiem powiatu lwóweckiego, a w 2003 roku
został powołany na skarbnika miasta Gliwice.
Nieprzerwanie przez 19 lat Ryszard Reszke
był związany z gliwickim samorządem. Odpowiadał za prawidłowe gospodarowanie
miejskimi finansami, w tym za nadzór nad
realizacją budżetu miasta. Jego fachowa
wiedza, zaangażowanie i pracowitość przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrej
kondycji finansowej Gliwic, dzięki czemu
miasto mogło realizować ambitny program
inwestycyjny. Praca Ryszarda Reszke na stanowisku skarbnika miasta była doceniana
nie tylko w Gliwicach. Był wielokrotnie nagradzany, a w 2022 roku podczas kongresu
Perły Samorządu został wybrany skarbnikiem

pięciolecia w kategorii miast na prawach
powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców.
Nabożeństwo żałobne zaplanowano na
piątek, 21 października, o godz. 11.00
w kościele Zbawiciela przy ul. Jagiellońskiej
19 w Gliwicach. Uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się około godz. 12.15 na Cmentarzu Centralnym przy ul. Kozielskiej 120.
Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji
oraz nieprzynoszenie kwiatów. W zamian
można przekazywać datki na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce –
oddziału w Gliwicach na rachunek bankowy,
którego numer można znaleźć na stronie
www.gliwice.toz.pl/rachunek.html.
Marta Tartanus-Oryszczak,
sekretarz miasta Gliwice

Rankingi WSPÓLNOTY: 2 × brąz dla Gliwic
W świetle tego zestawienia średnie wydatki inwestycyjne w Gliwicach wyniosły 2712,15 zł per
capita (na osobę). Lider zestawienia – Świnoujście – odnotował
aż 9411,93 zł na osobę, a drugie
na liście Krosno 3210,30 zł na
osobę. To bardzo satysfakcjonujące wyniki, świadczące o konsekwentnej polityce zarządczej
i zrównoważonym rozwoju tych
ośrodków miejskich – pomimo
trudności związanych ze zmianami wynikającymi z Polskiego
Ładu, nakładającą się na nie inflacją oraz drastycznych podwyżek
cen energii i paliw.
Dobra kondycja ekonomiczna
Gliwic to przede wszystkim efekt
konsekwentnie realizowanej strategii władz samorządowych, od
lat przywiązujących dużą wagę
do bezpieczeństwa finansowego

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Dwa trzecie miejsca w kategorii miast na prawach powiatu – w rankingach liderów inwestycji samorządowych 2019–2021 i wykorzystania przez samorządy środków europejskich – to wyniki osiągnięte przez Miasto Gliwice w najnowszych zestawieniach
Pisma Samorządowego WSPÓLNOTA, ogłoszonych w trakcie XX jubileuszowej edycji Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
organizowanego 12 i 13 października w Katowicach. Ranking inwestycji samorządowych jest dostępny na stronie wspolnota.org.pl.

i budowania w mieście potencjału gospodarczego.
W ślad za rozwojem przedsiębiorczości i lokowaniem w Gliwicach
kolejnych nowych firm i zakładów
produkcyjnych, dających nowe
miejsca zatrudnienia, idą dochody

podatkowe. To stale silna pozycja
w gliwickim budżecie, powiązana
bezpośrednio z tworzeniem przez
samorząd dobrych warunków do
życia i inwestowania w mieście,
a także z aktywnością gliwiczan.
Jednocześnie gliwickie władze,
uwzględniając drastyczny, galopu-

jący wzrost cen i towarów na rynku
oraz ubytek w gminnych dochodach w następstwie zmian w przepisach dotyczących podatku PIT,
rozsądnie planują bieżące wydatki
miasta, uważnie przyglądając się
każdej wydawanej złotówce. Przekłada się to m.in. na niezakłóconą
kontynuację dużych inwestycji.
Na stan gliwickiego budżetu
pozytywnie wpływają również
pozyskiwane z sukcesem środki
unijne, pozwalają bowiem realizować istotne zadania miasta
bez angażowania środków własnych. Do chwili obecnej Gliwice
pozyskały z Unii Europejskiej
ok. 1,3 mld zł.
– Stała obecność Gliwic w zestawieniach liderów inwestycji
czy najzamożniejszych polskich
miast świadczy o tym, że obrany
i realizowany od wielu lat kieru-
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nek rozwoju Gliwic jest właściwy.
To efekt decyzji podejmowanych
konsekwentnie przez władze
miasta i trzymania budżetu
miejskiego w ryzach oraz rozsądnego planowania wszystkich
przedsięwzięć. W Gliwicach stawiamy na zrównoważony rozwój
gospodarczy oraz współpracę
z wieloma środowiskami, poszerzanie rynku pracy, tworzenie jak
najlepszych warunków do życia
w mieście. Ogromne znaczenie
ma zachęcanie inwestorów do
lokowania oraz rozwijania swoich firm w Gliwicach. Gliwicki
samorząd to solidny partner.
Doceniają to przedsiębiorcy.
Staliśmy się miastem kojarzonym z przemysłem wysokich
technologii, który jest naszą
przyszłością – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

(kik)

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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SZKOŁA MUZYCZNA

Drzwi otwarte
na muzykę
14 października w godzinach popołudniowych każdy mógł przekonać się osobiście, jak prezentuje się odrestaurowana przez miasto nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Księcia Ziemowita 12. Kunsztowna
renowacja wchodzących w skład kompleksu dwóch obiektów szkolnych trwała półtora roku i pochłonęła niemal
27 mln zł z miejskiego budżetu. Dziś jest tam nie tylko pięknie, ale też nowocześnie, ponieważ z duchem historii
miejsca korespondują najnowsze rozwiązania high-tech.

O możliwościach Sali Koncertowej przekonali się 13 października goście Miejskiej Gali Oświatowej organizowanej z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Dzień później walory całego pieczołowicie

wyremontowanego kompleksu
przedstawiali zainteresowanym mieszkańcom pedagodzy
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Gliwicach.
Podczas dnia otwartego PSM
nie zabrakło muzyki i śpiewu,
czasem pierwszych dziecięcych prób na profesjonalnym
sprzęcie, a także… fachowej
informacji. Oprowadzający po
kompleksie nauczyciele nie
tylko pokazywali gliwiczanom
poszczególne pomieszczenia
dydaktyczne, ale też chętnie
opowiadali, jak wygląda nauka
w Szkole Muzycznej i jakie warunki trzeba spełnić, aby się do
niej dostać. Rekrutacja odbywa

się na przełomie maja i czerwca. Szkoła oferuje kształcenie
wokalne i stricte muzyczne
– w sekcjach instrumentów
klawiszowych, smyczkowych
i gitary, instrumentów dętych
i perkusji oraz instrumentów
orkiestrowych. Jest cenioną
kuźnią talentów oraz wieloletnich przyjaźni.
– W nowej siedzibie zyskaliśmy
znakomite warunki do nauki
dla naszych uczniów i nauczycieli. Mamy 64 pomieszczenia
dydaktyczne komfortowo
urządzone pod względem
akustycznym i przede wszystkim wspaniałą, nowocześnie
wyposażoną Salę Koncertową

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Imponuje zwłaszcza Sala Koncertowa z widownią na 268
osób, zaaranżowana w przebudowanym budynku z czerwonej
cegły na tyłach głównego gmachu szkoły. Zainstalowany tam
pasywny system nagłośnienia
frontowego, obejmujący dwa
głośniki szerokopasmowe zawieszone po dwóch stronach
nad krawędzią sceny, dwa głośniki niskotonowe pod sceną,
wielokanałowy wzmacniacz
mocy oraz aktywne monitory
odsłuchowe, ma zapewnić
krystaliczny dźwięk roznoszący się równomiernie po
widowni podczas wszystkich
wydarzeń artystycznych. Występującym w sali – uczniom
oraz zapraszanym w przyszłości
artystom – nie zabraknie też
przewodowych i bezprzewodowych mikrofonów wokalnych
i instrumentalnych o różnych
charakterystykach kierunkowości oraz o różnych czułościach.
Na potrzeby szkoły zakupiono
ponadto szereg akcesoriów
scenicznych oraz odtwarzacz-rejestrator sygnałów fonicznych.

z widownią na prawie 300
osób oraz Salę Kameralną
mogąca pomieścić 90 osób.
Do tego dysponujemy osobną
salą orkiestrową i osobną salą
chóralną oraz przestronną windą, służącą zarówno osobom
z niepełnosprawnościami, jak
i do transportu dużych instrumentów – pianin, fortepianów,
kontrabasów, kotłów drezdeńskich czy marimb. Reasumując,
jest nieporównywalnie lepiej
w stosunku do poprzedniego
budynku szkolnego. Nowa siedziba daje nam możliwości dalszego poszerzania oferty edukacyjnej, a rozwiązania w niej

zastosowane są impulsem do
stałego podnoszenia poziomu kształcenia – podkreślał
podczas dnia otwartego PSM
dyrektor placówki, Bogusław
Pietrzak.
Ogromnym plusem kompleksu
Szkoły Muzycznej jest otaczająca zieleń, idealna na chwilę relaksu w trakcie przerw. Warto
podkreślić również znaczenie
wewnętrznego parkingu na
61 samochodów, niezbędnego przy organizacji szkolnych
koncertów czy konkursów artystycznych.

(kik)

Adam Neumann prezydent Gliwic

– To piękna, udana realizacja i cieszy mnie niezmiernie, że przekazaliśmy nową siedzibę Państwowej Szkole Muzycznej tak, jak zapowiadałem
w programie wyborczym, z początkiem roku szkolnego i zgodnie z harmonogramem. Pomysł przeniesienia PSM w nowe miejsce pojawił
się wraz z nastaniem reformy szkolnictwa i wygaszaniem gimnazjów, jeszcze za prezydentury mojego poprzednika, senatora Zygmunta
Frankiewicza. Szkoła Muzyczna w poprzedniej lokalizacji od lat nie miała bowiem dostatecznych warunków do kształcenia na miarę
swoich potrzeb. Takie możliwości stwarzał natomiast gmach po byłym Gimnazjum nr 1. Efekt wielomiesięcznych prac renowacyjnych
i adaptacyjnych, sfinansowanych w całości z miejskiego budżetu, jest imponujący. Wrażenie robi zwłaszcza Sala Koncertowa – z prawdziwego zdarzenia, nowoczesna i wyposażona w urządzenia pozwalające na znakomity odbiór muzyki.
Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 42/2022 (1131), 20 października 2022
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PRZECZYTAJ

Ważne informacje o jodku potasu!
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, którego członkiem jest prezydent Gliwic, zaapelował do rządzących o usprawnienie tzw. prewencyjnej akcji jodowej związanej z atakiem Rosji na Ukrainę i ewentualnym zagrożeniem skażeniem radiacyjnym. Samorządowcy domagają się rzetelnego ogólnokrajowego
informowania mieszkańców o preparatach jodowych i akcji ich wydawania.

– Jako miasta musimy w razie
potrzeby zapewnić mieszkańcom
jak najsprawniejszą dystrybucję
jodku potasu, przechowywanego
póki co – zgodnie z odgórnymi wytycznymi – w strażach pożarnych
lub innych zbiorczych punktach

Uwaga! Zgodnie
z informacjami zawartymi w Charakterystyce Produktu
Leczniczego, preparaty jodku potasu
mogą w określonych
przypadkach stanowić pomoc w ochronie przed radioaktywnym izotopem
jodu. Nie chronią
natomiast w żadnym stopniu przed
szeregiem innych
radioaktywnych
izotopów, które
stanowią zagrożenie
w razie katastrofy
nuklearnej.
Warto wiedzieć, że
tabletek z jodkiem
potasu w żadnym
przypadku nie należy
przyjmować „na zapas”,
bo może prowadzić
to do poważnych
zaburzeń funkcjonowania tarczycy!
Niektóre osoby w ogóle nie powinny go brać. Chodzi o: uczulonych na jodek potasu lub jakikolwiek inny składnik tego leku;

4

dystrybucji. Uważamy jednak, że
w pierwszej kolejności rząd powinien bezwzględnie poinformować ludzi, co to jest za tabletka,
czemu służy i kiedy powinna być
połknięta, aby była skuteczna.
Trzeba też jednocześnie podać
medyczne przeciwwskazania do
jej przyjęcia. Wielu osobom będzie
do tego potrzebna wcześniejsza
konsultacja z lekarzem – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann. – Domagamy się zatem
od rządzących wcześniejszego,
szerokiego informowania ludności
o preparatach jodowych i zasadach prowadzenia planowanej
akcji. Być może, wzorem państw
zachodnich, należałoby mieć tę
tabletkę w domowej apteczce, aby
w razie sygnału przyjąć ją jak najszybciej – komentuje prezydent
Gliwic.
(kik)

chorujących na nadczynność tarczycy; osoby mające zaburzenia
naczyń krwionośnych (zapalenie
naczyń z hipokomplementemią);
osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne połączone ze
świądem i pęcherzami na skórze
(opryszczkowe zapalenie skóry
Dugringa). Szczególną ostrożność
przy przyjmowaniu jodku potasu
powinny zachować osoby: leczące
się na choroby tarczycy; mające
nieuleczoną tzw. autonomię
tarczycy; cierpiące na zaburzenia
czynności nerek; mające zaburzenia czynności nadnerczy i leczące
się z tego powodu; przyjmujące
leki hamujące czynność tarczycy,
leki moczopędne oszczędzające
potas, a także kaptopril, enalapril
lub chinidynę; osoby odwodnione.
Generalnie przyjmuje się również,
że wraz z wiekem ryzyko działań
ubocznych zaczyna przeważać
nad ewentualnymi korzyściami
z przyjęcia preparatu. Dotyczy to
szczególnie osób po 60. roku życia.

W związku z powyższym zachęcamy do
kontaktu z lekarzem
rodzinnym i wcześniejszego uzyskania rekomendacji
dotyczącej ewentualnego przyjęcia
jodku potasu.


(UM)

Miejsca ewentualnego wydawania jodku potasu w Gliwicach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Hipokrates Sp. z o.o., ul. Ziemowita 1 (Śródmieście)
Radan-med Sp. z o.o., ul. Basztowa 3 (Śródmieście)
CORPORA-MED Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o., ul. Średnia 8 (Śródmieście)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Eskulap Sp. z o.o., pl. Piłsudskiego 5a
(Śródmieście)
Ośrodek zdrowia Medyk Sp. z o.o., ul. Kozielska 16 (Wojska Polskiego)
San-Med Sp. z o.o., ul. Kozielska 61 (Wojska Polskiego)
Almed Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 3 (Wojska Polskiego)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16a (Stare Gliwice)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euromedical, ul. Szafirowa 18 (Stare Gliwice)
Sano Sp. z o.o., ul. Sopocka 6 (Brzezinka)
Fundacja „Unia Bracka”, ul. Bojkowska 20 (Trynek)
Dąbrówka Silesia Sp. z o.o., ul. Asnyka 10 (Trynek)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Kilińskiego 1 (Trynek)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23 (Sikornik)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1 (Sikornik)
Przychodnia Sikornik Sp. z o.o., ul. Rybitwy 2 (Sikornik)
Zakład Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego „Medicor” Sp. z o.o., ul. Cichociemnych 14 (Trynek)
MED-POZ Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 75/1 (Wójtowa Wieś)
MED-POZ Sp. z o.o., ul. Lekarska 10 (Ostropa)
MED-POZ Sp. z o.o., pl. Jaśminu 2 (Wilcze Gardło)
Przychodnia Akademicka w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Łużycka 5 (Politechnika)
Meden Sp. z o.o., ul. Zabrska 6 (Baildona)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Robotnicza 6 (Baildona)
Fundacja „Unia Bracka”, ul. Błonie 3 (Ligota Zabrska)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – Liceum Ogólnokształcące nr 10, ul. Przedwiośnie 2 (Sośnica)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 – Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35 (Sośnica)
Sośnica-Med Sp. z o.o., ul. Jedności 10 (Sośnica)
Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Reymonta 18a (Sośnica)
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 (Baildona)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 – Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Okrzei 16 (Zatorze)
Animed Sp. z o.o., ul. Lipowa 36 (Zatorze)
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 (Szobiszowice)
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach, ul. Opolska 18 (Zatorze)
Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska „Toszecka”
Sp. z o.o., ul. Toszecka 18 (Szobiszowice)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8 (Szobiszowice)
Alma-med Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 70 (Obrońców Pokoju)
Magdalena Kawalska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego
„Żerniki”, ul. Tarnogórska 218 B (Żerniki)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Kopernika 63 (Kopernik)
Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o., ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 (Kopernik)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 (Kopernik)
Usługi Medyczne Pro-Med Sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 9A (Łabędy)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vitamed” Sp. z o.o., ul. Różana 7 (Łabędy)
Spółka Partnerska Lekarzy Junior-Med Anna Stelmach i Partnerzy, ul. Batorego 14A (Łabędy)
Centrum Profilaktyki i Lecznictwa Cenpil Sp. z o.o., ul. Mechaników 9 (Łabędy)
NZOZ „Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Grudnik”, ul. Rolników 125 (Bojków)

fo. Freepik

Zdaniem śląskich samorządowców, brakuje odpowiednio prowadzonej, oficjalnej akcji informacyjno-edukacyjnej rządu, związanej
z ewentualnym przyjmowaniem
przez mieszkańców tabletek
z jodkiem potasu. Przypomnijmy, że z powodu wojny Rosji
z Ukrainą i branego pod uwagę
ryzyka skażeniem radiacyjnym,
na polecenie rządu wszystkie
miasta i gminy organizują punkty
wydawania preparatów jodowych
dla mieszkańców. W Gliwicach
zaproponowano ich 45.
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#NOWOCZESNYPRZEMYSŁGLIWIC

Inkubator Nowoczesnych
Technologii
Uroczyste otwarcie Inkubatora Nowoczesnych Technologii przy ul. Wincentego
Pola 27 w Gliwicach odbyło się w piątek,
14 października. Jednak obiekt został oddany do użytku już w sierpniu tego roku.
W związku z dużym zainteresowaniem,
obecnie około 70% jego powierzchni zajmuje już 14 firm. Docelowo ma w nim
działać do 20 przedsiębiorstw z branży
nowych technologii, m.in. IT, ICT, medycyny, wirtualnej rzeczywistości, przemysłu
lotniczego oraz automatyki i robotyki.

4.0 specjalizującym się w druku 3D. Dodatkowo Technopark oferuje najemcom
merytoryczną pomoc oraz szkolenia.
Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii została dofinansowana ze środków
Unii Europejskiej (w ramach programu
1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla
poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020). Łączny koszt inwestycji
wyniósł ponad 8 mln zł, z czego ponad
5 mln zł stanowiło dofinansowanie UE.
Inkubator Nowoczesnych Technologii
to trzeci obiekt wchodzący w skład
kompleksu budynków Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”

fo. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

– Inkubator Nowoczesnych Technologii tworzą zarówno małe firmy, które
najczęściej zaczynają działalność, jak
również przedsiębiorstwa założone przez
osoby, które w przeszłości prowadziły już
działalność gospodarczą. Są to firmy,
które pasują do profilu całego Techno-

fo. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” systematycznie się rozwija. Właśnie wzbogacił
się o kolejny budynek – Inkubator Nowoczesnych
Technologii. Z nowego obiektu korzysta już kilkanaście przedsiębiorstw z branży nowych technologii. W planach jest także kolejna inwestycja –
„IT HUB Gliwice”.

– nowoczesnego centrum wsparcia
przedsiębiorczości powołanego do życia
przez Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską
i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
18 lat temu – w kwietniu 2004 roku. Od
tamtej pory spółka, której większościowym
udziałowcem jest Miasto Gliwice, czynnie
wspiera rozwój branży nowych technologii
i młodych przedsiębiorstw, aby jak najefektywniej wykorzystywać lokalny potencjał.
– „Technopark Gliwice” jest przykładem
efektywnej współpracy na linii samorząd–biznes–nauka. Wiele działających
w Technoparku firm tworzą absolwenci
Politechniki Śląskiej, którzy po ukończeniu
studiów zostali w Gliwicach i rozwijają
w mieście swoje własne biznesy. Kolejne
przestrzenie, takie jak otwarty dzisiaj
Inkubator Nowoczesnych Technologii to
miejsca, w których młodzi przedsiębiorcy
mogą rozpocząć swoją działalność, a po

ich rozwinięciu ustąpić miejsca kolejnym.
Dziesiątki firm, które zdobywały tutaj
swoje pierwsze biznesowe szlify, rozwinęły działalności i z powodzeniem działają
już poza Technoparkiem, w regularnym
biznesie, współpracując m.in. z Katowicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Świadczą
swoje usługi nie tylko w Gliwicach czy
w regionie, ale na całym świecie – podkreślił podczas uroczystości prezydent
Gliwic, Adam Neumann.
W planach rozwojowych spółki jest następna inwestycja – „IT HUB Gliwice”.
Projekt zakłada budowę kolejnych dwóch
połączonych budynków Technoparku.
Realizacja inwestycji będzie możliwa po
uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Szacowana wartość projektu to ok. 42 mln zł.
(ml/ TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.) 

Nowy budynek posiada trzy kondygnacje
i ok. 1,4 tys. m2 powierzchni użytkowej.
Został zintegrowany z innym obiektem
Technoparku za pomocą specjalnego
łącznika, w którym także ulokowano
biura. Do dyspozycji najemców przekazane zostały przestronne pomieszczenia
biurowe o powierzchni od 17 do 45 m2
oraz taras wypoczynkowy. Ponadto firmy
mogą korzystać ze wsparcia w procesie
tworzenia modeli biznesowych oraz usług
prowadzonych w laboratorium przemysłu
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fo. M. Lipiec / UM Gliwice

parku. Profil ten jest jasno określony
i spójny z kierunkiem rozwoju województwa śląskiego, jeśli chodzi o kluczowe
technologie. Działa tu zatem bardzo
dużo firm z branży ICT, ale też podmioty
z branży medycznej czy energetycznej
– mówił Jacek Kotra, dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego „TECHNOPARK
GLIWICE” Sp. z o. o.
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EDUKACJA

Edukacja to wielka wartość.
fo. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Dziękujemy, Nauczyciele!
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Była to
wyjątkowa okazja, by podziękować nauczycielom i pedagogom za
codzienną pracę, trud, cierpliwość i zaangażowanie w przekazywaniu
wiedzy młodemu pokoleniu, kształtowanie właściwych postaw oraz
odkrywanie możliwości i talentów uczniów. Za często okazywaną
wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży, za udział w ich sukcesach
i wsparcie w trudnych chwilach.

– 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 samo-

fo. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Miejska gala oświatowa z okazji
Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w nowej
siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Księcia Ziemowita. Podczas spotkania prezydent
Gliwic uhonorował nagrodami
wyjątkowych nauczycieli, szczególnie zaangażowanych w swoją
pracę, ambasadorów naszego
miasta w dziedzinie oświaty.

dzielnego poznawania świata
– mówił prezydent Adam Neumann. Podkreślał, jak ważne jest
kształcenie młodych ludzi, odkrywanie i docenianie ich zdolności,

otwieranie przed nimi nowych
ścieżek rozwoju, co potwierdzają
m.in. ostatnie wyniki egzaminów
maturalnych.
Gratulujemy!
(mf)

Nagrody Prezydenta Miasta II stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2022 otrzymali nauczyciele
i pedagodzy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grażyna Bollin z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia;
Anna Bałecka z ZSP nr 14;
Małgorzata Bartocha z ZSP nr 4;
Beata Bodnar z SP nr 11;
Sylwia Boryczka z ZSP nr 12;
Piotr Czogala z ZSP nr 16;
Wioleta Deszyńska z ZSP nr 5;
Joanna Duda z ZSP nr 17;
Beata Korczewska z SP nr 21;
Edyta Krasińska z SP nr 9;
Izabela Krzecińska z ZSP nr 3;
Agnieszka Lis z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
Aleksandra Maliszewska z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego;
Lucyna Noglik z PM nr 21;
Renata Pietruszka z SP nr 3;
Beata Piotrowska z ZSP nr 11;
Dorota Pniowska z Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej;
Alina Pucykowicz I LO;
Lilianna Rupa z II LO;
Roman Sowa z GCE;
Bożena Soczewka z ZSO nr 8;
Marta Staszczyszyn-Żak z PSM I i II stopnia;
Małgorzata Szymkiewicz z ZSO nr 14;
Bożena Tomaszewska z Zespołu Szkół Specjalnych;
Barbara Wielgos-Szejbal z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych.

Nagrody Prezydenta Miasta I stopnia w dziedzinie oświaty w roku 2022 otrzymali dyrektorzy:

• Mariola Bucher, dyrektor SP nr 13 im. Krystyny Bochenek;
• Dorota Bularz, dyrektor PM nr 21;
• Agata Cira, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
nr 1;
• Katarzyna Dąbrowska, dyrektor ZSO nr 8;
• Małgorzata Hutnikiewicz, dyrektor ZSP nr 3;
• Wojciech Kijewski, dyrektor SP nr 11;
• Agnieszka Kołacz-Gromada, dyrektor Zespołu Przedszkoli
Miejskich nr 1;
• Anna Krasowska, dyrektor SP nr 21 im. Henryka Sienkiewicza;
• Janusz Magiera, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych;
• Bogusław Pietrzak, dyrektor PSM I i II stopnia im. Ludomira
Różyckiego;
• Iwona Pochopień, dyrektor ZSO nr 14;
• Anna Pomykała, dyrektor SP nr 9 im. Jana III Sobieskiego;
• Małgorzata Semik, dyrektor ZSP nr 8;
• Robert Strzelec, dyrektor II LO im. Walerego Wróblewskiego;
• Hanna Szczepaniak, dyrektor ZSP nr 5;
• Aleksandra Szyszka, dyrektor ZSP nr 12;
• Dorota Tarczyńska, dyrektor ZSO nr 7;
• Aleksandra Wachtarczyk-Wielkopolan, dyrektor ZSP nr 10;
• Agnieszka Wilczyńska, dyrektor PPP;
• Urszula Więckowska, dyrektor ZSP nr 6.

Podczas gali wystąpiła orkiestra symfoniczna PSM II stopnia pod dyrekcją Miłosza Korpola.

Swoje umiejętności zaprezentował też chór młodzieżowy PSM II Stopnia prowadzony przez dr Joannę Pudlik.
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Z MIASTA

40 lat z „Krokusem”

Klub Abstynentów „Krokus”, który pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom, obchodzi 40 rocznicę
działalności. Wsparcie, pomocną dłoń i życzliwą pomoc znalazło tam już kilka tysięcy osób.

W „Krokusie” wsparcie mogą uzyskać osoby uzależnione od alkoholu i środków odurzających, ale też
współuzależnione, czyli mające
wśród swoich najbliższych osoby
zmagające się z chorobą alkoholową. Drzwi „Krokusa” są otwarte
każdego dnia.

fo. G. Ożga / UM Gliwice

Wyjście z uzależnienia wymaga
trudnej pracy nad sobą i relacjami
z innymi ludźmi, ale – jak poświadczają członkowie klubu – duży
wysiłek i otwarcie się na pomoc
to zwykle jedyny ratunek. Oferta
klubu ułatwia powrót do zdrowia
i aktywności osobom, które chcą
wyjść i wychodzą z uzależnienia
od alkoholu czy innych substancji
psychoaktywnych. W tym celu
wykorzystywane są specjalne
programy i metody adaptacyjne.
Klub Abstynentów „Krokus” jest
organizacją pożytku publicznego. Opiera funkcjonowanie na
społecznej aktywności swoich
członków i wolontariuszy. Jego
działalność jest możliwa dzięki
dofinansowaniu z budżetu miejskiego, składkom członkowskim
i dochodowi z 1% podatku.
– Naszym podstawowym celem
jest propagowanie życia wolnego
od substancji zmieniających świadomość, prowadzenie działalności
integrującej środowiska abstynenckie i pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. W naszej
działalności, poza funkcją czysto
terapeutyczną, ogromne znaczenie ma kontakt z drugim człowie-

W jubileuszu 40-lecia działalności Klubu Abstynenta „Krokus” uczestniczyło około 140 osób związanych
z „Krokusem” i wspierających stowarzyszenie, darczyńcy oraz sympatycy klubu.

kiem, zrozumienie i rozmowa.
Wspólne podejście do problemu
ułatwia jego rozwiązanie. Dlatego
bardzo ważne jest, by uczestniczyć
w spotkaniach – w 90 procentach
przypadków osoby, które z nich
rezygnują, wracają do picia. Zachęcam każdego, kto chce uporać
się ze swoim problemem alkoholowym oraz rodziny i bliskich osób,
które mają problem z nadużywaniem alkoholu, do kontaktu z naszym stowarzyszeniem – mówi
Kazimierz Ochterski, prezes Klubu
Abstynentów „Krokus”.

Z okazji 40-lecia
działalności klubu,
15 października
odbyło się uroczyste
spotkanie osób
związanych z „Krokusem”, zainteresowanych działalnością
stowarzyszenia oraz
sympatyków klubu.

fo. M. Foltyn / UM Gliwice

W Klubie działają obecnie grupy
samopomocowe, grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich
rodzin oraz dla dorosłych dzieci
alkoholików, odbywają się też
spotkania społeczności klubowej. Od 24 października planowane jest wznowienie również
innych grup z terapeutą. Osoby
należące do klubu biorą również
udział w licznych wydarzeniach
organizowanych poza siedzibą
stowarzyszenia, m.in. biegach
trzeźwości, rajdach pieszych,
zlotach rodzin abstynenckich,
spływach kajakowych, festynach i piknikach, plenerowych
warsztatach terapeutycznych,
turniejach piłki nożnej i tenisa
stołowego, spotkaniach trzeź-

wościowych na Jasnej Górze
oraz spotkaniach integracyjnych
z innymi stowarzyszeniami.

Podczas jubileuszu uhonorowano
członków klubu z najdłuższym
stażem oraz osoby zasłużone dla
rozwoju klubu. Odbył się też koncert Orkiestry Dętej „Sami Swoi”
z Rudna pod kierownictwem Marcina Wlacha i zabawa taneczna.

Informacje dotyczące działalności Klubu Abstynentów „Krokus”
oraz o godzinach otwarcia klubu
można znaleźć na stronie internetowej www.krokus-gliwice.org.


(mf)

fo. G. Ożga / UM Gliwice

Klub Abstynentów „Krokus”
działa w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 28. Obecnie stowarzyszenie liczy 40 członków, ale
każdego roku, w różnych formach
pomaga wielu osobom, które korzystają z pomocy kilkanaście lub
kilkadziesiąt razy w roku.

Gościem wydarzenia była wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice
Krystyna Sowa, która przekazała na ręce prezesa Stowarzyszenia Krokus
i skarbnika klubu rycinę z panoramą Gliwic wraz z listem gratulacyjnym
od prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Porady dietetyczne i technologiczne w Strefie Seniora Centrum 3.0

Konsultacje dietetyczne, a może porady dotyczące nowinek technologicznych? Gliwiccy seniorzy nie muszą wybierać. W Strefie Seniora
Centrum 3.0 każdy znajdzie coś dla siebie.
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych Centrum 3.0 zaprasza osoby
starsze do udziału w kolejnych
bezpłatnych spotkaniach organizowanych w Strefie Seniora przy
ul. Studziennej 6 w każdy poniedziałek.

Tym razem na gliwickich
seniorów czekają:

• Konsultacje dietetyczne
Bezpłatnych porad z zakresu
dietetyki udzielać będzie dr n.

o zdr. Aneta Koszowska. Konsultacje będą się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach
9.30–11.00.
• Porady z zakresu nowinek
technologicznych –
„Facebook łączy pokolenia”
Spotkania skierowane są do
seniorów, którzy chcieliby nauczyć się obsługi smartfona,
tabletu, laptopa czy aparatu
fotograficznego, a także obsługi

poczty e-mail, internetowych
komunikatorów oraz mediów
społecznościowych, takich jak
Facebook czy Twitter. Zajęcia
prowadzą wolontariusze Strefy
Seniora. Uczestnicy będą mogli
skorzystać z dostępnych na
miejscu laptopów lub przynieść
własny sprzęt, którego obsługi
chcieliby się nauczyć.
Na każde z wymienionych spotkań obowiązują wcześniejsze
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zapisy, które są prowadzone stacjonarnie przy ul. Studziennej 6
oraz pod numerem telefonu
506-257-140.
Strefa Seniora Centrum 3.0
powstała z myślą o aktywności
społecznej najstarszych mieszkańców Gliwic. To miejsce, w którym
seniorzy mogą znaleźć przydatne
informacje dotyczące m.in. lokalnej oferty edukacyjnej i kulturalnej, aktualnych promocji i zniżek,
możliwości spędzenia wolnego
czasu oraz działalności dzielnicowych Klubów Seniora i organizacji
pozarządowych wspierających

tę grupę społeczną. Tylko w październiku w Strefie Seniora dla
najstarszych mieszkańców Gliwic
zaplanowano warsztaty teatralne,
malarskie i komputerowe, zajęcia
muzyczne oraz spotkanie edukacyjne „Bezpieczny senior”.
Szczegółowe informacje na temat
gliwickiej Strefy Seniora dostępne są na stronie gods.gliwice.pl/
strefa-seniora/. W razie jakichkolwiek pytań możliwy jest również
kontakt pod adresem e-mail
seniorzy@gods.gliwice.pl lub pod
numerem telefonu 506-257-140.

(ml)
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EKOLOGIA

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

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

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

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

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

SZERSZE
INFORMACJE:

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

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

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

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

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

Miasto oczami artystów
13 Międzynarodowy Plener Malarski „Moje miasto” przyciągnął artystów nie tylko
z Polski, ale też Gruzji, Litwy i Ukrainy. Prace są obecnie prezentowane na wystawie
w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Studziennej 6.

Nowa wystawa malarstwa w Willi Caro i charytatywny koncert Marka Dyjaka w Cechowni
– to zaledwie dwie z wielu ciekawych propozycji na nadchodzący weekend. Gotowi na
jesienny zastrzyk kulturalny?
piątek 21 października

 O godz. 20.00 w klubie Spirala (Centrum Kultury Studenckiej

„Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85) wystąpi Natalia Przybysz.
Na koncercie usłyszymy utwory z najnowszego albumu
artystki zatytułowanego „Zaczynam się od miłości”, inspirowanego zapiskami i nigdy niezaśpiewanymi tekstami Kory.

sobota 22 października

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

rozpoczną się warsztaty tworzenia lalek-motanek po-



rozpoczną się o godz. 10.00 w Stacji Artystycznej Rynek
(Rynek 4–5).
Od godz. 11.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) będzie
można zwiedzać wystawę „Kolor i forma. Sztuka dwu-

dziestolecia międzywojennego z kolekcji Muzeum
Narodowego w Krakowie”. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane między innymi prace Leona Chwistka, Józefa
Pankiewicza i Zofii Stryjeńskiej.

 O godz. 17.00 w Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50) rozpoczną się warsztaty taneczne z Jackiem Pachnowskim.

 Punk Generation wystartuje o godz. 18.30 w „Mrowisku”. Zagrają: Dezerter, Darek Dusza i Demony, Czerwone Kościoły,
Skorup/A, Eye for an Eye, Atencja i Uliczny Opryszek.

 „Medea” Luigiego Cherubiniego w reżyserii Davida
McVicara rozpocznie kolejny sezon transmisji z Metropo-



szyny-Mikołajczak, a prezes okręgu ZPAP-u w Gliwicach wyróżniła
dodatkowo rysunek „Gliwickie
Lwy” Anny Śmieszek.
Dwa obrazy, akwarela „Zaułek
Gliwicki” Mariusza Kuli i olej
na płótnie „Na ul. Wysokiej”
Mikołaja Skobelskiego, trafiły

do zbiorów sztuki współczesnej
Muzeum w Gliwicach.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u przy finansowym
wsparciu Miasta Gliwice i pod
patronatem prezydenta Gliwic
Adama Neumanna.
(mm)

Złapią za „Zaczarowany Mikrofon”

odbędzie się spotkanie z aktorami.

Finał festiwalu poprzedziły trzy
koncerty eliminacyjne i warsztaty
wokalne. Zajęcia skupiały się na
prawidłowej emisji głosu, były też
okazją do poznania technik radzenia sobie z tremą.

(ul. Bojkowska 35a).

niedziela 23 października

 W Palmiarni (park Chopina, ul. Fredry 6) o godz. 12.00

rozpocznie się koncert Zespołu Muzyki Salonowej
Eleganza.
W Teatrze Muzycznym Wit-Wit (ul. Jana Pawła II 15)
rozpocznie się bajka „Pieskie życie”.

 „Rodzice kontra influencerzy” w reżyserii Michaeli
Andreozzi to kolejna propozycja kina Amok ze znakiem

jakości ZEF. Projekcja komedii obyczajowej rozpocznie się
o godz. 16.15.
O godz. 18.00 w Teatrze Miejskim w Gliwicach rozpocznie się
spektakl z Teatralną Opiekunką. Rodzice zobaczą „Ożenek”
Nikołaja Gogola w reżyserii Pawła Aignera, a dzieci
wezmą udział w kreatywnych zajęciach.

 Koncert „Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John
Williams” rozpocznie się o godz. 19.00 w Arenie Gliwice.

 Zespół Póki Co wystąpi o godz. 19.00 w PasCudach
(ul. Bednarska 8).

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

„Odcienie jesieni – Rynek”

Finał IV Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon” odbędzie się w sobotę 22 października w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85). 30 artystów stanie
w muzyczne szranki o godz. 16.00.

 Marek Dyjak Trio zagra o godz. 19.00 w Cechowni



Park Naukowo-Technologiczny
Technopark Gliwice wyróżnił
obraz akrylowy „Panorama
Gliwic” Anatola Martyniuka,
a Politechnika Śląska przyznała
wyróżnienie akrylowi „Kolorowa
Starówka” wykonanemu przez
Irenę Komplikowicz-Szczepaniak. Firma Siatex przyznała
wyróżnienie obrazowi olejnemu
„Spacerem przez park” Lidii Ol-

litan Opera w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3). Przedstawienie z Sondrą Radvanovsky w roli tytułowej rozpocznie
się o godz. 18.55.
O godz. 19.00 w Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57)
rozpocznie się VIII Wieczór Teatromana. Po spektaklu

„Ożenek” Nikołaja Gogola w reżyserii Pawła Aignera



Prezydent Miasta Gliwice przyznał
nagrodę Agnieszce Chrzanowskiej-Małys za tryptyk w technice
batiku na papierze czerpanym
„Odcienie jesieni – Rynek”. Dyrektor Centrum Kultury Victoria
nagrodził akryl na płótnie „Gliwicki Anioł zielony” Małgorzaty
Boguckiej. Anatol Martyniuk za
akryl na płótnie „Nad dachami
Gliwic” otrzymał nagrodę zarządu
głównego ZPAP-u. Nagroda prezesa ZPAP-u w Gliwicach trafiła do
Małgorzaty Boguckiej za akryl na
płótnie „Duch spalonego Teatru”.

Karo Glazer

– Misją festiwalu jest czynić dobro i dawać uczestnikom radość,
a nie tworzyć niezdrową rywalizację. Liczy się występ. A nagroda
jest pozytywnym dodatkiem. Tak
naprawdę każdy wygrał. Wygrał
ze słabościami – informują organizatorzy imprezy z Fundacji
Rytm Gliwice.
Występy artystów z niepełnosprawnościami, którzy do Gliwic
przyjadą z całej Polski, będzie
można oglądać w „Mrowisku” od
godz. 16.00. Wcześniej uczestnicy wezmą udział w warsztatach
wokalnych, a po pełnych emocji
wokalnych zmaganiach dla zgromadzonej publiczności zaśpiewa
Karo Glazer. Wokalistka urodziła
się w Gliwicach i tutaj rozpoczęła

fot. ZaczarowanyMarco, licencja CC BY-SA 4.0



łączone z czytaniem książki „Biegnij dynio, biegnij”
Evy Mejuto.
„Mini Nutki”, czyli zajęcia umuzykalniające dla dzieci,

Wernisaż wystawy poplenerowej połączony z ogłoszeniem
wyników odbył się w środę
12 października. Podczas pleneru
powstało 50 prac w najróżniejszych technikach i zakątkach
Gliwic. Ekspozycję można oglądać
do 4 listopada.

się jej przygoda z muzyką. Dzisiaj
koncertuje w kraju i za granicą,
współpracuje z uznanymi muzykami, takimi jak Mike Stern czy
Marek Napiórkowski.

Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu Miasta Gliwice.
Wstęp na koncerty jest wolny.


(mm)
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KOLORY MIASTA

BELLA ITALIA – BELA ITALIO

„Róża jest różą, jest różą, jest różą” – zdanie, z którego poetka Gertruda Stein uczyniła niemal swój znak
firmowy, to także najczęściej analizowana konstatacja. Zgadzam się ze Stein – słowa mogą wszystko.
Nazywając rzecz, determinujemy ją. A jeżeli wyeliminować by niektóre wyrazy, to czy zlikwidujemy to,
co nienazwane? W te rozważania wpisał się niedawno włoski Kongres Esperanto w Brescii, w którym
uczestniczyłam, a pokonywanie lingwistycznych barier połączyłam z miłością do zabytków Italii.
Brescia

raz pierwszy w maju 1981 r. Jest
osobliwa, tak jak wszystko, co
wiąże się z D’Annunziem. Można
ją odczytywać i oglądać na różne
sposoby, śledząc wybraną postać.

Ach, Mediolan... Każdy wie, że to
stolica mody i designu, i oczywiście zabytków. Strzelista, ogromna Katedra Narodzin św. Marii
(Duomo St. Maria Nascente di
Milano), wznoszona przez 500
lat i stanowiąca mistrzowskie
połączenie gotyku, baroku i neogotyku, La Scala, dzieła Leonarda
da Vinci w Narodowym Muzeum
Nauki i Techniki, wreszcie „Ostatnia Wieczerza” tego artysty w re-

W Gliwicach nie trzeba daleko
szukać włoskich śladów. Ich reprezentacją jest dawna rezydencja przemysłowca Oskara Caro,
czyli dzisiejsza siedziba Muzeum
w Gliwicach nawiązująca architekturą do włoskiego renesansu.
Wybudowana w latach 1882-1885, odrestaurowana w początku naszego wieku, zachwyca
bryłą oraz dziewiętnastowiecz-

Wracając do Kongreso w Brescii –
spotkała mnie tam jeszcze jedna
– miła – historia, dokładniej rzecz
ujmując nieoceniona pomoc
w czasie wycieczki w góry, gdzie
celem było oglądanie prehistorycznych rytów na skałach w Val
Camonica. Znów sprawdziło
się mądre powiedzenie: Chcesz
mieć wielu przyjaciół? Ucz się
esperanto!
Ewa Pokorska-Ożóg
Miejski Konserwator Zabytków

Detal
paradnych schodów
w postaci smoka w Willi Caro

fot. domena publiczna

Rzymska świątynia
Tempio
Capitolino przy
Piazza del Foro
w Brescii

Gliwice – Willa Caro

Gabriele D’Annunzio
Obsesyjnie tropiąc nawiązania do
polskich śladów w willi należącej
do poety Gabriele D’Annunzio nad
jeziorem Garda, odnalazłam ich
bardzo dużo! D’Annunzio był tak
popularny w swoim kraju, że traktowano go jako dobro narodowe.

Zwano go il Vate (wieszcz) i dlatego stanowił niejakie zagrożenie
dla pozycji przywódcy narodu, Benito Mussoliniego. Oczywiście nie
podobało się to samemu Duce,
który otoczył poetę luksusem,
a tak naprawdę zamknął w złotej klatce. Spłacając jego długi,
jednocześnie go kontrolował.
W zadziwiającej, osobliwej, klaustrofobicznej rezydencji Vittoriale
w Gardone nad jeziorem Garda,
pełnej różnorakich sprzętów,
miał miejsce „zimowy romans”
sławnego artysty i uwodziciela
z polską malarką Tamarą Łempicką. Romans-nieromans, bowiem
Polka jako jedyna z podbijanych
przezeń kobiet okazała się odporna na wdzięki D’Annunzia. To
zdarzenie stało się kanwą sztuki
„Tamara” kanadyjskiego pisarza
Johna Krizanca, wystawionej po

fot. E. Pokorska-Ożóg

nesansowej świątyni Santa Maria
delle Grazie. No i Galeria Wiktora
Emanuela II, zabytkowe miejsce
handlowe, gdzie można nabyć
bardzo współczesne i bardzo
drogie dzieła haute couture. Za
dużo zabytków i zbytków? W takim razie proponuję obejrzenie
filmu „Cud w Mediolanie” Vittoria De Sici. Ten stary, właściwie
zabytkowy obraz pokazuje nam
zupełnie inne oblicze miasta.
Może bardziej prawdziwe.

„Ostatnia wieczerza”
pędzla Leonarda da Vinci
w świątyni Santa Maria delle Grazie
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fot. E. Pokorska-Ożóg

Mediolan (Milan)

Dzieło Stefano Bombardieriego „Waga zawieszonego
czasu / Nosorożec” (Il peso del tempo sospeso / Rino)

fot. domena publiczna

Brescia, miejsce spotkania esperantystów, jest przeuroczym miastem łączącym bogate dziedzictwo
historyczne i architektoniczne ze
współczesnością. Antyczne ruiny
z 73 r. n.e., znajdujące się w centrum, to świadectwo bardzo
długich dziejów tego miejsca.
Archeologiczne relikty ze współczesnymi uzupełnieniami wykonanymi
zgodnie ze sztuką konserwatorską
przedstawiają dawny najważniejszy
obiekt antycznej Brixii – świątynię
Triady Kapitolińskiej (poświęconą
Jowiszowi, Junonie i Minerwie). Na
tym zabytku z Listy Światowego
Dziedzictwa UNESCO atrakcje
Brescii się nie kończą. Znajdziemy
je w relatywnie niewielkim, łatwo
dostępnym centrum. To pałace
o średniowiecznym lub renesansowym rodowodzie, kościoły
z różnych okresów, wzniesione
w różnych stylach oraz reprezentacyjnie zakomponowane place:
Piazza della Loggia, Piazza del
Duomo, Piazza Paolo VI i Piazza
della Vittoria (z monumentalną
zabudową z lat 30. XX w. projektu Marcella Piacentiniego).
Przy jednym z nich umieszczono
współczesną, wielce spektakularną
rzeźbę – nosorożca lewitującego
nad ziemią. To dzieło artysty Stefano Bombardieriego. Wpisuje
się w charakter jego pozostałych
prac – ogromnych sylwetek wielorybów, krokodyli i słoni. Zwierzęta
te są skrępowane, zawieszone lub
przygniecione. Skalą przypominają
rzeźby polskiego artysty Mitoraja.
Zwierzęta Bombardieriego mają
jednak coś więcej: alarmują, krzyczą. I ten „niemy krzyk” nosorożca
w miejscu kongresu mnie osobiście
zaintrygował najbardziej.

fot. E. Pokorska-Ożóg

Brescię polubiłam od razu. Odnalazłam tu klimat naszego miasta.
W Gliwicach jest wszystko, tylko
w odpowiedniej skali: tętniąca
życiem starówka, zabytki, zieleń.
Tylko słonecznych dni jest u nas
znacznie mniej.

nymi wnętrzami mieszkalnymi.
Wystawy czasowe są świetnym
współczesnym uzupełnieniem
tego co dawne, minione.

Ślady włoskiego
renesansu w Gliwicach –
budynek Willi Caro

11

GRATULUJEMY!

Sportowcy i trenerzy docenieni
fot. M. Buksa / UM Gliwice

Świat gliwickiego sportu tworzą utalentowani zawodnicy
i pełni pasji trenerzy. Prezydent Miasta Gliwice co roku nagradza ich osiągnięcia, przyznając nagrody pieniężne i wyróżnienia. Lista tegorocznych triumfatorów prezydenckich nagród
w dziedzinie sportu liczy 86 osób – 73 zawodników oraz
13 trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności
sportowej. 12 października prezydent Gliwic Adam Neumann
uhonorował ich na uroczystym spotkaniu w Arenie Gliwice.
LISTA ZAWODNIKÓW NAGRODZONYCH
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Julia Korus
Łukasz Przybylski
Natalia Lewandowska
Dominika Kossakowska
Jakub Muszyński
Elżbieta Sieber
Jan Wenglarczyk
Mateusz Antkiewicz
Mateusz Nycz
Anna Wieczorek
Karolina Staszulonek
Wojciech Rzyczniak
Mikołaj Wesołowski
Paweł Klytta
Emilia Korkus
Kamil Olejniczak
Damian Michalak
Aleksander Staszulonek
Sebastian Majgier
Radosław Jaroszek
Agnieszka Lisewska
Aleksandra Polewka
Michał Towarek
Kinga Pogoda
Jakub Kucharczyk
Matylda Leśniak
Julia Nyga
Konrad Żurowski
Patryk Polasik
Igor Szkodny
Justyna Ciborska
Kacper Szczurowski
Magdalena Kostka
Marian Strzałka
Anna Kubicka
Grzegorz Krzemień
Jacek Tomczak
Michał Podulka
Igor Krzych
Zbigniew Drzewiecki
Damian Pietrzak
Michał Moroz
Jakub Wania
Anna Krzak
Barbara Kołtun

golf
łucznictwo
pływanie
pływanie
pływanie
pływanie
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
modelarstwo lotnicze
boks
kick-boxing
kick-boxing
judo
trójbój siłowy
tenis stołowy
szachy
narciarstwo alepejskie
parasnowboard/siatkówka na siedząco
koszykówka
koszykówka
koszykówka
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących
koszykówka niesłyszących
siatkówka niesłyszących
siatkówka niesłyszących

LISTA WYRÓŻNIONYCH TRENERÓW I INNYCH OSÓB
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
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Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.

Marek Głodek

judo

2.

Sebastian Majgier

szermierka

3.

Andrzej Sługocki

piłka nożna

LISTA ZAWODNIKÓW WYRÓŻNIONYCH
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zofia Kurz
Milena Ciechanowska
Zofia Bornus
Dagmara Piktas
Oliwia Janeczek
Błażej Kurowski
Seweryn Gusta
Franciszek Drobczyk
Kamila Gusta
Maria Szczurowska
Paulina Ostrowska
Weronika Kozdęba
Magda Ratyna
Wiktoria Jędrzec
Michalina Szymczyk
Maja Majerek
Julianna Polewka
Janusz Chrzanowski
Adrian Jaedtka
Piotr Chmielniak
Łukasz Laskowski
Łukasz Ihnatowicz
Szymon Kowalski
Przemysław Zimowski
Sebastian Laskowski
Robert Chmara
Radosław Wrzaszcz
Arkadiusz Wójcik

wspinaczka sportowa
wspinaczka sportowa
wspinaczka sportowa
akrobatyka sportowa
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
boks
judo
judo
judo
judo
judo
judo
judo
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących

LISTA NAGRODZONYCH TRENERÓW I INNYCH OSÓB
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adam Spiecha
Wiesław Chrzanowski
Bartłomiej Pawlus
Bronisław Wołkowicz
Tomasz Polewka
Beata Polewka
Maciej Chudzikiewicz
Marek Julczewski
Piotr Markowicz
Kamil Wania

boks
boks
kick-boxing
judo
orientacja sportowa
orientacja sportowa
szermierka
szermierka
szermierka
koszykówka niesłyszących
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SPORT / OGŁOSZENIA

8. PKO Półmaraton Gliwicki

fot. J. Błasiak-Wielgus

już 22 października

Popularna gliwicka impreza sportowa
zbliża się dużymi krokami. Już 22 października biegacze będą mogli spróbować swoich sił w 8. PKO Półmaratonie
Gliwickim.
Uczestnicy Półmaratonu Gliwickiego będą mieli do pokonania
trasę o długości 21097,5 m.
Fani krótszych biegów i nordic
walking zmierzą się z Gliwicką
Dychą – dystansem 10 km.
Swoich sił w bieganiu będą
mogli spróbować również najmłodsi: do pokonania będą (do
wyboru) dystanse o długości
ok. 1000, 700, 550, 250 i 100
metrów.

Czasu do imprezy
pozostało niewiele – to ostatni
moment na intensywną pracę nad
formą!
Punkt startowy półmaratonu został zlokalizowany na
gliwickim Rynku. O godzinie
15.00 uczestnicy wyruszą
wybraną trasą w stronę Areny
Gliwice, gdzie znajdować się
będzie meta zawodów. Z kolei
biegi dla dzieci rozpoczną się

o godzinie 12.00 przy Arenie
Gliwice.
Biuro zawodów, mieszczące
się w Arenie Gliwice (Wejście
A) będzie czynne już w piątek,
21 października, w godz. od
16.00 do 20.00, a w dniu zawodów, 22 października, od
10.00 do 13.00. Tam uczestnicy będą mogli odebrać pakiety
startowe, numery zawodników
oraz chipy do pomiaru czasu.
Na półmaraton obowiązują
zapisy, których należy dokonać
za pośrednictwem strony www.
polmaratongliwicki.pl/ w zakładce Zapisy.
Więcej informacji na temat
biegu można znaleźć na stronie
internetowej: www.polmaratongliwicki.pl oraz na fanpage www.
facebook.com/polmaratongliwicki. Wszelkie pytania można
kierować na adres: biuro@
polmaratongliwicki.pl.


(ap)

Półmaraton Gliwicki: zmiany w komunikacji!
22 października, w związku z organizacją 8. PKO Półmaratonu Gliwickiego, zmieni się organizacja ruchu na niektórych ulicach oraz trasy
przejazdu autobusów linii A4, M1, M16 i 202.
Kierowcy muszą liczyć się
z czasowymi utrudnieniami i zachować ostrożność.

ul. Orlickiego będzie dwukierunkowa (możliwy wjazd od strony
ul. Orlickiego).

Na czas biegu, od godz. 14.00
do 19.00, wstrzymany zostanie
ruch na ulicach: Zwycięstwa,
Fredry, Sienkiewicza, DTŚ
(kierunek DK88 – Katowice),
Robotniczej, Akademickiej,
Zimnej Wody, Kaszubskiej,
Krzywoustego i Banacha. Z kolei skrzyżowanie ul. Zwycięstwa
i Wyszyńskiego (relacja ul.
Dworcowa – plac Piłsudskiego)
będzie przejezdne pod nadzorem osób kierujących ruchem.

W czasie imprezy (w godz.
od 14.00 do 19.00) zmienią
się częściowo trasy autobusów linii: A4, M1, M16 i 202
oraz niektóre przystanki.

W godzinach od 14.30 do 17.00
utrudniony będzie również
dojazd do Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Zamknięty będzie
wjazd od strony DTŚ oraz ulicy
Sienkiewicza. Dojazd do Instytutu możliwy będzie od strony
ul. Wybrzeże Armii Krajowej, która na odcinku Instytut Onkologii –

Linia A4

Z obsługi zostaną wyłączone
przystanki:
• Gliwice Muzeum 1
• Gliwice Park Mickiewicza 1 i 2
• Gliwice Jasnogórska 5
• Gliwice Zwycięstwa 1 i 3
W zamian włączone zostaną
przystanki:
• Gliwice Jasnogórska 6
• Gliwice Plac Piłsudskiego 1
i2

Linia M1

Z obsługi zostaną wyłączone
przystanki:
• Gliwice Łużycka 1
• Gliwice Park Chrobrego 1

W zamian włączone zostaną
przystanki:
• Gliwice Mikołowska 1
• Gliwice Komag 1
• Gliwice Kopalniana 1

Linia M16

Z obsługi zostanie wyłączony
przystanek:
• Gliwice Park Chrobrego 2
W zamian włączony zostanie
przystanek:
• Gliwice Kopalniana 2

Linia 202

Z obsługi zostanie wyłączony
przystanek:
• Gliwice Śliwki 1
W zamian włączony zostanie
przystanek:
• Gliwice Świętojańska 2
Szczegółowe rozkłady jazdy linii objętych zmianami
dostępne na stronie internetowej ZTM – www.metropoliaztm.pl/pl/ w zakładce
Zaplanuj podróż.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

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,

przeznaczoną do zbycia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 25/SP/2022 do 15 listopada 2022 r.

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Gminy Gliwice:

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

• nr ZDM/35/2022 do 10 października 2022 r.,
• nr ZDM/38/2022 do 6 października 2022 r.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 197/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 248/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 240/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 252/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 241/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 253/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 242/2022 do 2 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 254/2022 do 2 listopada 2022 r.
• wykaz nr 243/2022 do 2 listopada 2022 r.,
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI MIASTA GLIWICE,
POŁOŻONEJ W GLIWICACH NA PŁD. OD UL. WILEŃSKIEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 255/3, OBRĘB BRZEZINKA
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek przyległych nr 255/2, 254, 278/6, obręb Brzezinka
Położenie i opis
Nieruchomość położona we wschodniej części miasta Gliwice w odległości ok. 7 km od centrum. Działka stanowi zieleń niezagospodarowaną. Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
tereny niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp
do następujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, gazowej.
Działka objęta jest umową dzierżawy nr GN.6845.1.812.2021.MK zawartą
na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2024 r.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska.
W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
W dziale III księgi wieczystej istnieje wpis w zakresie służebności przesyłu,
obciążającej jedną z działek prowadzonych w tej samej księdze wieczystej,
na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wpis nie dotyczy zbywanej
działki. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nr działki
Obręb
Nr KW
Działka nr 255/3,
obręb Brzezinka,
KW nr
GL1G/00040059/7.
Własność Miasto
Gliwice

Pow. działki
[ha]
Pow. gruntu:
0,0379 ha,
użytek:
RIVa – grunty
orne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
[zł]

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 29 kwietnia 2016 r. miejscowego planu zagospodaro90 700,00 zł
wania przestrzennego miasta (uchwała Rady Miasta Gliwice nr XIV/359/2016 z 17 marca 2016 r.,
brutto
Dz. Urz. Woj. Śl. z 29 marca 2016 r., poz. 1860), przedmiotowy teren oznaczony jest symbolami:
▪ 28 MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące,
cena nieruchomości
▪ 23ZNW, co oznacza tereny zieleni niskiej i wysokiej (zgodnie z Zasadami zabudowy i zagospo- jest opodatkowana
darowania terenu dla terenów ZNW ustalono zakaz budowy budynków),
23% podatkiem VAT
▪ 8KDD 1/2, co oznacza tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
zgodnie z ustawą z 11
Zgodnie z § 13 tekstu ww. planu, tereny dróg publicznych – KDD wyznaczono jako obszary marca 2004 r. o poprzeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego.
datku od towarów
Ze względu na obecną szerokość działki stanowiącej ul. Tarnopolską (droga wewnętrzna) nie i usług (t.j. DzU z 2022
planuje się obecnie realizacji ustaleń planu w zakresie poszerzenia drogi. Przyszły nabywca
r., poz. 931 z późn.
winien tę część zagospodarować, mając na względzie warunki wskazane w planie miejscowym.
zm.).
Dodatkowo działka znajduje się w granicach:
▪ strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
▪ Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 Gliwice,
Minimalne
▪ udokumentowanego złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK,
postąpienie:
a ponadto na rysunku planu uwidoczniona została nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości
910,00 zł
6 m, licząc od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy dojazdowej – 8KDD1/2.

Wadium
[zł]
9100,00 zł

Przetarg rozpocznie się 29 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. Wadium należy wnieść do 22 listopada 2022 r. Datą wniesienia wadium
jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 29 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.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65
z późn. zm.)

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych
informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

OGŁASZA

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane
do publicznej wiadomości nw. wykazy:
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 479/2022,
600–601/2022, 606/2022,
608/2022 do
31 października 2022 r.;
• nr 319/2022 do
1 listopada 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są
pod adresem: zgm-gliwice.pl/
zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
Wykazy ogłasza się w celu
umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych
w wykazach.

21 listopada 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
 o godz. 9.00 rozpocznie się
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 15 usytuowanego w budynku
przy ul. PSZCZYŃSKIEJ 1A

 o godz. 9.30 rozpocznie się
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 15 usytuowanego w budynku
przy ul. PONIATOWSKIEGO 1

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 82,43 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 10,39 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka z WC, komórka
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyńska 1-1A,
działki nr 335 i 337 o łącznej pow. 613 m²,
obręb Politechnika, KW GL1G/00034001/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
257 400,00 zł
WADIUM: 25 800,00 zł

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 94,20 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – 2 piwnice: 2,84 m² i 2,12 m²
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, spiżarka,
łazienka z WC, pomieszczenie pomocnicze,
3 przedpokoje
KONDYGNACJA: IV piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dąbrowskiego
57–Poniatowskiego 1, działka nr 791 o pow.
1106 m², obręb Zatorze, KW GL1G/00032083/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
298 900,00 zł
WADIUM: 29 900,00 zł

 o godz. 10.00 rozpocznie się
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego
nr II usytuowanego w budynku
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34

 o godz. 10.30 rozpocznie się
IV ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego
nr IV usytuowanego w budynku
przy ul. ZWYCIĘSTWA 33

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 143,00 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, WC, 2 korytarze
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1450,
1460/2 o łącznej pow. 1465 m2, obręb Nowe
Miasto, KW GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
257 200,00 zł
WADIUM: 25 000,00 zł

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 23,72 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycięstwa 33,
działka nr 117 o pow. 476 m2, obręb Stare
Miasto, KW GL1G/00021087/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
67 100,00 zł
WADIUM: 6800,00 zł

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności:

• kompleksu, obejmującego działkę
nr 122/1, obręb Trynek, KWGL1G
00033680/7, zabudowaną budynkami
położonymi przy ul. Pszczyńskiej 48
oraz działki nr 1133/1 i 1133/3, obręb
Trynek, KW GL1G 00033986/2, stanowiącego własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 26 października 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
711 599,00 zł
W tym: 618 444,84 (zwolnienie z podatku VAT zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685
z późn. zm.) oraz 93 154,16 (23% podatku VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

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

• działka nr 539/3, obręb Szobi-

szowice, poł. w Gliwicach, z KW nr
GL1G/00039750/1, pow. 4,1471 ha,
użytek: RV – grunty orne (0,3516 ha), Bi
– inne tereny zabudowane (3,7955 ha),
• działka nr 540, obręb Szobiszowice,
poł. na płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr GL1G/00039749/1, pow.
0,7934 ha, użytek: RV – grunty orne,
• działka nr 541, obręb Szobiszowice,
poł. przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach,
z KW nr GL1G/00046422/5, pow.
0,4234 ha, użytek: RV – grunty orne.
Łączna powierzchnia działek, stanowiących własność Miasta Gliwice, wynosi:
5,3639 ha.

Termin przetargu: 14 listopada 2022 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości:
11 167 000,00 zł brutto

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

Wadium: 1 116 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 listopada 2022 r.
------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości:

• działka nr 1131, obręb Szobi-

szowice, o pow. 0,0376 ha, KW nr
GL1G/00037924/8, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane,
• działka nr 1132, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0520 ha, KW nr
GL1G/00026990/1, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.
Termin przetargu: 16 listopada 2022 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 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 kompleksu nieruchomości
obejmującego:

• niezabudowane działki nr 1363/5,

190/2, 167, 176, 189/2, 188,
189/4, 144/2, 169, obręb Stare
Gliwice, położone przy ul. Brzechwy
w Gliwicach, stanowiące własność

Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi:
2,0849 ha.
Termin przetargu: 22 listopada 2022 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
7 000 000,00 zł

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

Wadium: 700 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 152/3, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni
0,1080 ha oraz 1/6 udziału w drodze,
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce
Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 390 500,00 zł

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

Wadium: 39 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 152/4, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni

0,1027 ha oraz 1/6 udziału w drodze,
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce
Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 372 200,00 zł

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

Wadium: 37 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 152/5, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni
0,1070 ha oraz 1/6 udziału w drodze,
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce
Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 387 000,00 zł

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

Wadium: 38 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 152/6, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni
0,1085 ha oraz 1/6 udziału w drodze,
tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej.
Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz.
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 392 200,00 zł

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

Wadium: 39 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako:

• działki: nr 537/1 o pow. 0,0569 ha,
nr 537/2 o pow. 0,9519 ha, nr 537/3
o pow. 0,0431 ha, nr 538/1 o pow.
0,0758 ha, nr 538/2 o pow. 1,1070 ha,
nr 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Li-

gota Zabrska, zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest
w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 29 listopada 2022 r.,
godz.11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
14 300 000,00 zł

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

Wadium: 1 430 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 listopada 2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce
oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI
KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości Miasta Gliwice
Nr działki
Nr KW
Obręb

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

1.

Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest przy ul. Toruńskiej w Gliwicach, w odległości ok. 4 km od centrum miasta, w odległości ok. 1 km od drogi krajowej nr 78. Teren gruntu stanowi teren płaski, zakrzewiony. Działki stanowią zwarty obszar w kształcie
regularnym, zbliżonym do prostokąta.
W zasięgu działek przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Przez północną część kompleksu działek
przebiega sieć gazowa gD160.
Przez południową część działek przebiega kolektor kanalizacji deszczowej betonowy DN600, odprowadzający wody opadowe i roztopowe z dróg publicznych rejonu ulic osiedla Trynek. W akcie notarialnym nabycia przedmiotowego kompleksu, nabywca zobowiązany
będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności przesyłu dla ww. kanalizacji, ewentualnie do ustanowienia
na rzecz Miasta Gliwice (właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 1354, obręb Trynek, KW nr GL1G/00035885/8) nieodpłatnej
służebności gruntowej na działce nr 1073/2 o pow. 274 m2 oraz na działce nr 1077/2 o pow. 475 m2, w celu umożliwienia prawidłowej
eksploatacji i konserwacji ww. kanalizacji.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1073, o łącznej pow. gruntu objętego służebnością 111,93 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Służebność obowiązuje na części działki o aktualnym numerze 1073/2, obręb Trynek.
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1077 – służebność wynosi 41,34 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Służebność obowiązuje w całości na działce o aktualnym numerze 1077/2, obręb Trynek.
Pełne treści służebności zapisane są w księgach wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek.
Skomunikowanie kompleksu działek odbywać się będzie do drogi publicznej ul. Toruńskiej nowym zjazdem, który należy zlokalizować
w miejscu istniejącego zjazdu, poprzez działkę gminną nr 1077/1, obręb Trynek, na zasadzie służebności gruntowej.
Służebność odpłatna będzie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6701/2022 z 10 października 2022 r.,
gdy w momencie zbycia przedmiotowych działek Miasto Gliwice nadal będzie właścicielem działki nr 1077/1, obręb Trynek. W takim
przypadku, nowonabywca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty w wysokości 137 181,90 zł brutto z tytułu ustanowienia ww. służebności.
Natomiast gdy Miasto Gliwice na dzień sprzedaży przedmiotowych działek nie będzie właścicielem działki nr 1077/1, obręb Trynek,
służebność dojazdu będzie już zapewniona.
Służebność będzie przebiegała od miejsca istniejącego zjazdu w kierunku wschodnim, a następnie na północ wzdłuż granicy z działką
nr 1375, obręb Trynek (długość służebności przy granicy: 167,75 m, szerokość 5 m). Łączna powierzchnia pasa służebności: 1067 m2.
Skomunikowanie kompleksu będzie wiązało się dla nowonabywcy z koniecznością przebudowy ul. Toruńskiej, wykonaniem sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Lotników, ponieważ zmiana geometrii ul. Toruńskiej oraz zwiększenie ruchu spowoduje
duże utrudnienia.
Zjazd z ul. Lotników może pełnić jedynie funkcję zjazdu dodatkowego (pełniącego funkcję zjazdu p.poż.).

Działka nr 1073/2
Użytek: RIVa,
KW
GL1G/00036188/9.

Powierzchnia
Przeznaczenie nieruchomości
działki

Cena wywoławcza
nieruchomości
brutto

Wadium

Dla terenu obejmującego działki
8 358 000,00 zł
835 800,00 zł
nr 1073/2, 1077/2, obręb Trynek,
od 4 września 2010 r. obowiązuje
Cena nieruchomiejscowy plan zagospodarowamości zawiera
nia przestrzennego miasta Gliwice 23% podatku VAT,
dla obszaru obejmującego dziel- zgodnie z ustawą
Działka nr 1077/2
1,3126 ha
nicę Sikornik i Trynek (uchwała
z 11 marca
Użytek: RIVa,
nr XXXV/1063/2010 z 10 czerwca 2004 r. o podatku
KW
2010 r., Dz. Urz. Woj. Śl. nr 143 od towarów i usług
GL1G/00036769/6,
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2373).
(t.j. DzU z 2022 r.,
Zgodnie z ustaleniami ww. plapoz. 931 z późn.
obręb Trynek.
nu, działki położone są na terenie
zm.).
oznaczonym symbolem 10MWn,
co oznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
Łączna
które zaliczone zostały do terepowierzchnia: nów nowej zabudowy i zagospo2,1422 ha
darowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 04 MW – 07 MWn i 10
MWn ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi.
Na terenie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu.
0,8296 ha

Przetarg rozpocznie się 19 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 13 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna
31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie ogólnopolskiej – „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice; w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00,
pt.: 8.00-15.00; tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-08.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną
pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r., poz. 503 z późn. zm), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029
z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( t.j. DzU z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od
28 października 2022 r. do 20 listopada 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres:
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój
nr 211), w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną
również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/
Wyłożenia publiczne projektów planów
miejscowych i studium),
• w portalu planistycznym (MSIP/Portal Planistyczny/mpzp w opracowaniu/miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego
część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy
ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4 – etap I):
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu?search-field-unique-name=nazwaZwyczajowa&search-field-unique-value=Bojk%C3%B3w%20
Wsch%C3%B3d%20E1
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie
się 15 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w sie-

dzibie Wydziału Planowania Przestrzennego
UM w Gliwicach – Gliwice, ul. Jasna 31A,
II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego.
Uwagi dotyczące projektu planu można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu
zamieszkania albo siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski
w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
44-122 Gliwice,
• osobiście, w Biurze Obsługi Interesantów
– na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, profilem zaufanym albo
podpisem osobistym,
• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy
Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Kon-

sultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone
Konsultacje/miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego część „dzielnicy
Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską
a autostradami A1 i A4 – etap I),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.

Uwagę można przygotować w Geoportalu
planistycznym pod adresem: (msip.gliwice.
eu / geoportale / Geoportal planistyczny) za
pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona kartki
papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Termin składania uwag upływa 5 grudnia
2022 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego
terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest
Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta
Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. na adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych (RODO);
osobowych
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14,
• art. 17 pkt 1 i 11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1.
podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
Odbiorcy danych osobowych
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
Okres przechowywania danych osobowych
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Każda
osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu 1. wystąpienia
z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych
Informacje dodatkowe
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .
Dane Administratora Danych

1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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