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AKTUALNOŚCI

Więcej miejsc do parkowania
Przy ul. Elsnera w Żernikach, między szkołą a budynkami parafialnymi powstały nowe miejsca parkingowe. To przykład dobrej, 
publiczno-parafialnej współpracy. Do dyspozycji osób odwożących dzieci do szkoły oraz dojeżdżających na uroczystości kościelne 
jest już ponad 60 miejsc parkingowych. Rozbudowany parking niebawem przyda się również przedszkolakom – przy SP nr 13 
powstanie nowe przedszkole. 
Rozbudowany parking znajduje się po-
między parafią pw. św. Jana Chrzciciela 
a Szkołą Podstawową nr 13 przy ul. Józefa 
Elsnera 25. Kilka lat temu, podczas zagospo-
darowania terenu przy szkole wraz z ogro-
dzeniem, wybudowano tam parking na  
30 pojazdów, teraz rozbudowano go o ko-
lejne 33 miejsca. Inwestycja była możliwa 
dzięki dobrej współpracy miasta z parafią 
– parafia udostępniła grunt pod parking, 
a miasto sfinansowało inwestycję. 

W ramach zadania, poza rozbudową parkin-
gu, powstała droga dojazdowa i przeciwpo-
żarowa, przebudowano zjazd i chodnik, wy-
budowano instalację elektroenergetyczną 
oświetlenia całego parkingu oraz przyłącza 

i instalację kanalizacji deszczowej, wykona-
no też zabudowę zbiornika retencyjnego, 
separatora substancji ropopochodnych 
i regulatora przepływu. Ponadto zamon-
towano szafę oświetleniową z zasilaniem. 
Inwestycja kosztowała ponad 869 tys. zł. 

DOBRA WSPÓŁPRACA 
SIĘ OPŁACA 
Gliwicka dzielnica Żerniki sukcesywnie się 
rozwija. Aby wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i zapewnić im komfortowe 
funkcjonowanie w dzielnicy, potrzebna jest 
odpowiednia infrastruktura. Dlatego, na 
potrzeby parafian dojeżdżających na msze 
do kościoła przy ul. Elsnera 25 oraz rodziców 

odwożących do szkoły dzieci, proboszcz 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela udostępnił 
teren między budynkami parafii a SP nr 13, 
z przeznaczeniem na nowe miejsca posto-
jowe. Budowę ogólnodostępnego parkingu 
sfinansowało miasto. Parking jest tam nie-
zwykle  potrzebny, zwłaszcza że wkrótce 
liczba korzystających z niego znacznie się 
powiększy – w 2024 r. planowane jest za-
kończenie budowy nowego przedszkola 
przy SP nr 13. W nowoczesnej placówce 
powstaną sale dla 200 dzieci, kuchnia, 
zaplecze socjalne, sale specjalistów, a przy 
budynku plac zabaw. 

– Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się 
komfort przedszkolaków, które obecnie ze 
względu na wyburzanie starego, niewy-
starczającego już nam przedszkola, zostały 

przeniesione do jednego z budynków szkoły. 
Nowe przedszkole jest nam bardzo po-
trzebne, ponieważ dzielnica od kilku lat się 
rozrasta i potrzeby mieszkańców są coraz 
większe – mówi Mariola Bucher, dyrektor 
SP nr 13. 

Inwestycja będzie kosztować 15,4 mln zł 
i zostanie sfinansowana z miejskiego bu-
dżetu. Mimo coraz trudniejszej sytuacji 
finansowej, miasto sukcesywnie inwestuje 
w infrastrukturę oświatową – w minio-
ne wakacje w SP nr 13 przeprowadzono 
adaptację poddasza na sale dydaktyczne, 
gabinety pedagoga i psychologa oraz sani-
tariaty. Inwestycja kosztowała 800 tys. zł. 
Została sfinansowana z budżetu Miasta 
Gliwice. 
 (mf)

Mamy świetną wiadomość dla miłośników zdrowego sty-
lu życia, dobrej formy i tężyzny fizycznej. Przy ul. Jasnej 
powstała nowa plenerowa siłownia. Jest wyjątkowa, inna 
niż pozostałe, jakie dotychczas montowano na gliwickich 
skwerach i w parkach – ćwiczący mogą zmieniać obciążenia, 
co pozwala na zaplanowanie treningów według indywidu-
alnych potrzeb.  
Nowa siłownia doskonale uzupełni ofertę 
sportową przy ul. Jasnej. Poza kompleksem 
boisk w pobliżu znajduje się m.in. ośrodek 
sportowo-rekreacyjny Jasna Sport i Rekre-
acja i street workout park. 

Z urządzeń mogą korzystać 
osoby na różnym etapie  
wytrenowania – wystarczy 
zmienić obciążenie  
na mniejsze lub większe.  
Siłownia składa się z 19 urządzeń umożli-
wiających wykonywanie ćwiczeń różnych 

partii mięśni. Dobrą formę można szlifo-
wać m.in. na wioślarzu oraz trenażerach 
mięśni brzucha, klatki piersiowej, nóg, 
pośladków, grzbietu, barków, a także 
mięśni czworobocznych pleców oraz 
bicepsów i tricepsów. Realizacja za-
dania kosztowała blisko 525 tys. zł, 
z czego 378 tys. zł to koszt zakupu 
urządzeń.

Siłownia plenerowa umożliwia przepro-
wadzanie pełnowartościowych treningów 
siłowych na świeżym powietrzu. Ze wszyst-

kich urządzeń należy korzystać zgodnie 
z ich przeznaczeniem i przestrzegać zasad 
zawartych w regulaminie. Aby zminima-
lizować ryzyko kontuzji, warto pamiętać 
o rozgrzewce i poprawnej technice wy-
konywanych ćwiczeń.  (mf)

Siłownia inna niż wszystkie
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Wyburzanie budynku starego przedszkola przy ul. Elsnera – nowe ma być gotowe 
w 2024 r.

fot. materiały MZUK
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Droga Polski do niepodległości nieod-
łącznie wiąże się z zakończeniem I wojny 
światowej. 11 listopada 1918 roku we 
francuskim Compiègne zawarto rozejm 
pieczętujący klęskę Niemiec na wojen-
nych frontach. Tego samego dnia mar-
szałek Józef Piłsudski został naczelnym 

wodzem wojsk polskich. Państwo polskie 
odrodziło się po wielu latach zaborów, 
mimo że przebieg granic państwowych 
nie został jeszcze oficjalnie ustalony.

W Gliwicach obchody rozpoczną się o godz. 
12.30 od mszy świętej w intencji Ojczyzny 

w katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Po liturgii uczestnicy obchodów 
przejdą na plac marszałka Józefa Piłsudskie-
go, gdzie około godz. 14.00 zaplanowano 
oficjalne uroczystości z udziałem przedsta-
wicieli samorządu i wojska.

Około godz. 14.50 w parku Staroko-
zielskim zostaną złożone kwiaty pod 
pomnikiem ku czci żołnierzy francuskich 
poległych w latach 1920–1922. Warto 
przypomnieć, że mauzoleum żołnierzy 
francuskich jest związane z okresem po-
wstań śląskich i plebiscytu. Gliwice były 
wówczas siedzibą Naczelnego Dowódz-
twa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym 
Śląsku. Oddziały francuskie były najlicz-
niejsze w gronie wojsk sojuszniczych.

Zwieńczeniem Narodowego Święta Nie-
podległości będzie wieczór w Teatrze 
Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57). O godz. 
18.00 wystąpi zespół Impressja. Muzyka 
z filmowych adaptacji powieści Henry-
ka Sienkiewicza i Józefa Kraszewskiego 
w połączeniu z historycznymi obrazami 
Jana Matejki i Wojciecha Kossaka stworzą 
niesamowity, muzyczno-malarski klimat 
Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada warto udekorować swój 
dom biało-czerwoną flagą, a punktualnie 
o godz. 12.00 zaśpiewać polski hymn – 
„Mazurek Dąbrowskiego”.

 (mm)

ŚWIĘTUJMY RAZEM!

11 listopada będziemy obchodzić 104 rocznicę  
odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Spotkajmy się na placu Piłsudskiego,  
by wspólnie świętować wydarzenia z 1918 roku, 
gdy po 123 latach Polska wróciła na mapę świata.

fo
t. 

G.
 O

żg
a/

ar
ch

w
um

 U
M

 G
liw

ice
fo

t. 
G.

 O
żg

a/
ar

ch
w

um
 U

M
 G

liw
ice

Narodowe Święto  Narodowe Święto  
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Najzdolniejsi gliwiccy uczniowie – wyróżniający się nie 
tylko wzorową postawą i doskonałymi wynikami w na-
uce, ale też szczególnymi osiągnięciami – zostali po 
raz kolejny uhonorowani. Uroczysta gala Gliwickiego 
Lauru Nauki 2022 odbyła się 8 listopada w kinie Amok. 
Laury przyznano już po raz 17. Podczas wydarzenia 
uhonorowano 154 najzdolniejszych młodych gliwiczan. 
Aż 93 odebrało stypendia Prezydenta Miasta Gliwice. 
Serdecznie gratulujemy! 

Gliwicki Laur Nauki to honorowe wyróż-
nienie przyznawane najbardziej utalento-
wanym uczniom, którzy mają na swoim 
koncie sukcesy w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych najwyższych 
szczebli: wojewódzkich, ogólnopolskich 
lub międzynarodowych.

Każdego roku w gronie  
wyróżnionych są młodzi 
adepci nauki o bardzo  
różnych uzdolnieniach  
i zainteresowaniach.  
Łączy ich pracowitość  
i wytrwałość w dążeniu  
do celu. 

Gliwickie Laury Nauki wręczane są 
uczniom podczas gali, w obecności ich 
rodziców, opiekunów, rodzin, honorują 
również pedagogów i dyrektorów szkół, 
w których uczą się laureaci. W tym roku, 
w imieniu prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna, listy gratulacyjne uczniom 

gliwickich szkół, którzy w minionym roku 
szkolnym 2021/2022 osiągnęli znaczące 
sukcesy, wręczyła zastępczyni prezyden-
ta Aleksandra Wysocka. Podziękowania 
trafiły też do nauczycieli, którzy przygo-
towali laureatów do startu w konkursach. 
Podczas gali zostały wręczone również 
stypendia Prezydenta Miasta Gliwice dla 
uzdolnionej młodzieży.

– To wyjątkowa gala Gliwickich Lau-
rów Nauki, z rekordową liczbą młodych 
ludzi uhonorowanych stypendium 
Prezydenta Miasta Gliwice. Mamy aż 
154 laureatów i aż 93 stypendystów. 
To absolutny rekord, powód do dumy, 
ale też dowód na to, że poziom edu-
kacji w Gliwicach jest bardzo wysoki, 
a nasza młodzież jest ambitna, pełna 
pasji i śmiało sięga po sukces. Serdecz-
nie gratuluję zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom i rodzicom, którzy są 
wsparciem dla młodych ludzi – mówi 
Aleksandra Wysocka. 

W uroczystości wzięło udział 154 
uczniów, w tym 93 zdobywców Gliwic-
kiego Lauru Nauki i 93 stypendystów 
Prezydenta Miasta Gliwice (niektórzy 
uczniowie otrzymali oba wyróżnienia). 
Gliwicki Laur Nauki otrzymali uczniowie 
z 19 gliwickich szkół: Szkoły Podstawowej 
nr 13 im. Krystyny Bochenek, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 14, I Liceum 
Ogólnokształcącego Dwujęzycznego 
im. Edwarda Dembowskiego, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 15, V Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, 
Liceum Ogólnokształcącego Filomata, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14, 
Zespołu Szkół Łączności, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 4, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 8, Szkoły Podsta-
wowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, 
Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych, 
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycz-
nych, Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów 
Polskich w Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych nr 1.

Stypendia Prezydenta  
Miasta Gliwice  
przyznawane  
corocznie w ramach  
„Miejskiego programu  
wspierania edukacji dzieci  
i młodzieży pobierających 
naukę w Gliwicach”  
otrzymało 93 uczniów. 

Stypendia Prezydenta Miasta Gliwice to 
bardzo prestiżowe wyróżnienie, wyma-
gające konkretnych naukowych osiągnięć 
i spełnienia surowych kryteriów. Uho-
norowano m.in. uczniów: Diecezjalnej 
Szkoły Muzycznej, Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Gliwicach, Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego Politechniki 
Śląskiej, II Liceum Ogólnokształcącego 
w Gliwicach, IV Liceum Ogólnokształcą-
cego, Szkoły Podstawowej nr 6 w ZSPO 
nr 1, SP nr 9, V Liceum Ogólnokształcą-
cego, Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych, I Liceum Ogólnokształcącego 
Dwujęzycznego im. Edwarda Dembow-
skiego, Liceum Ogólnokształcącego 
Filomata i Zespołu Szkół Budowlano-
-Ceramicznych.

Aleksandra Wysocka wręczyła również 
podziękowania 66  nauczycielom, któ-
rzy przygotowali uczniów i pomogli im 
w osiągnięciu sukcesów.

Organizatorem Gliwickich Laurów Nauki 
jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sien-
kiewicza w Gliwicach, której dyrektorem 
jest Anna Krasowska. 

 (mf)

GLIWICKI LAUR NAUKI

Młodzi, ambitni i zdolni
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W grudniu na tyłach dworca PKP zacznie bić nowe komunikacyjne serce Gliwic. Przyjazny klimat w otoczeniu nowoczesnej 
infrastruktury Centrum Przesiadkowego zapewni około 10 tys. roślin – m.in. 130 drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów 
liściastych i iglastych oraz ponad 400 pnączy. Świeżo posadzona zieleń, rozmieszczona w dużych grupach i w układach 
geometrycznych, choć jeszcze niewielka, już dziś efektownie współgra z wyrazistym stylem gliwickiego kompleksu. 
Głównym założeniem projektu nasadzeń na 
terenie CP było wykreowanie przy pomocy 
roślin przyjaznej przestrzeni dla gliwiczan 
i wszystkich osób korzystających z usług 
kompleksu. Obszar, przed kilkoma laty 
w dużej części niedostępny, zaniedbany i po-
rośnięty licznymi samosiejkami, po 27 mie-
siącach intensywnych robót budowlanych 
i drogowych zmienił się diametralnie! Przy 
tak dużej ingerencji w charakter miejsca, 
miasto od początku kładło silny nacisk, by 
zieleń – już odpowiednio zaprojektowana 
i rozplanowana – wróciła tam na możliwie 
najszerszą skalę. Postawiono na zróżnicowa-
ną roślinność, która zapewni korzystającym 
z Centrum wytchnienie, obniży gorącym 
latem temperaturę otoczenia, pochłonie 
zanieczyszczenia i zmniejszy hałas komu-
nikacyjny, a nade wszystko będzie się po 
prostu podobać. 

– Wszystkie zastosowane gatunki roślin są 
odporne na warunki miejskie. Co równie waż-
ne, gwarantują dużą zmienność sezonową 
w postaci pięknego kwitnienia i przebarwienia 
jesiennego, a w przypadku gatunków zimo-
zielonych także efekt całoroczny – podkreśla 
Kamila Sichma, inspektor nadzoru terenu 

zieleni odpowiadająca z ramienia wykonawcy 
za całokształt zielonych prac na obszarze CP.

DRZEWA
Wśród 130 drzew, posadzonych w gruncie 
i zaopatrzonych w podziemny system na-
wadniająco-napowietrzający, znajdziemy 
rozmaite gatunki o zróżnicowanych for-
mach. Kolumnowe buki pospolite „Rohan 
Obelisk” można dostrzec głównie od strony  
ul. Składowej, przy parkingu z postojem TAXI 
z widokiem na budynek pomoc-
niczy. Kolejne „kolumny” 
– graby pospolite „Fa-
stigiata” – rosną już 
przy wjeździe od 
ul. Toszeckiej 
i wyjeździe na 
ul. Składową. 

Przy głównej drodze, dokładnie przy par-
kingu dla autobusów ZTM z widokiem na 
budynek główny, natrafimy na klony zwy-
czajne „Globosum” o kulistym pokroju. 
Kolejne posadzono na tej samej wysokości 
pod ścianą oporową oraz na poziomie wieży 
ciśnień. 

Kulistą formę mają również wolno rosną-
ce dęby błotne „Green Dwarf” i robinie 
akacjowe w  odmianie „Umbraculifera”. 
Posadzono je na wąskich pasmach od 
strony ul. Tarnogórskiej, przy ogrodzeniu 
z dworcem PKP na wysokości peronów pod 
zadaszeniem i na poziomie wieży ciśnień. 
W jej okolicy wygospodarowano też miejsce 
dla niewielkich głogów pośrednich „Paul’s 
Scarlet” – o naturalnym pokroju, pięknie 
kwitnących wiosną i kojarzonych z histo-
rycznymi nasadzeniami w regionie. 

Aby uzupełnić stan liczebny 
dzikiej roślinności, którą 

przed budową Cen- 
trum Przesiadkowego 

trzeba było usunąć 
z tego obszaru, 

przewidziano 
także nasadze- 

nia uzupełniające 
– z konieczności 
poza terenem CP. 

Do końca listopada 
w rejonie ul. Szyma-

nowskiego i zjazdu na 
autostradę A1 zostaną 

posadzone 274 drzewa ga-
tunków rodzimych, takich jak lipa 

drobnolistna, grab pospolity, klon polny, 
dąb szypułkowy, grab pospolity i wiąz górski.

KRZEWY
Tu dominują kwitnące krzewy liściaste, m.in. 
rozłożyste, intensywnie różowe hortensje 
ogrodowe „Bouquet Rose” i jedne z naj-
piękniej zmieniających kolor u schyłku lata, 
bukietowe hortensje „Pinky Winky”. Oprócz 
nich na terenie CP znajdziemy tawuły (szare 
o śnieżnobiałych kwiatach oraz drobne „An-
thony Waterer” obfitujące w ciemnoróżowe 
kwiaty), pięknie pachnące, fioletoworóżowe 
miniaturowe lilaki Meyera czy przyciąga-
jące wzrok przez cały rok czerwone i żółte 
berberysy. Na obrzeżach kompleksu posa-
dzono m.in. szybko rosnące pęcherznice 
kalinolistne o ciemnopurpurowych liściach 

oraz mnóstwo niskich krzewów okrywo-
wych. To mrozoodporne, ciemnozielone irgi 
Dammera „Major” i biało-zielone trzmieliny 
Fortune’a, które mają zadarnić powierzchnie 
(szczególnie na spadkach terenu i skarpach) 
i ułatwić ich pielęgnację. 

Całorocznym, efektownym uzupełnieniem 
roślinnej kompozycji CP są krzewy iglaste 
– sosny kosodrzewiny i jałowce okrywowe 
– oraz widoczny na skwerze za wyjściem tu-
nelowym od strony ul. Tarnogórskiej, inten-
sywnie zielony trawnik z rolki. W połączeniu 
z ażurowymi koronami brzóz pożytecznych, 
malowniczymi pióropuszami ozdobnych mi-
skantów olbrzymich oraz gęstymi kępami 
trzęślicy modrej stworzy on ciekawe, na-
turalistyczne założenie w centralnej części 
kompleksu. 

PNĄCZA
Ponad 400 sadzonek pnączy, zarówno 
zimozielonego bluszczu, jak i szkarłatnie 
przebarwiającego się jesienią winobluszczu, 
dostrzeżemy wzdłuż długiej ściany oporo-
wej oddzielającej kompleks od kamieniczek  
z ul. Kolberga. Pnącza świetnie poradzą 
sobie w sąsiedztwie betonowych murów 
i drewnianych okładzin, są bowiem wyjąt-
kowo żywotne i nie wymagają dodatkowej, 
kosztownej pielęgnacji. Dzięki intensywne-
mu wzrostowi szybko pokryją powierzch-
nię ściany, stając się naturalnym ekranem 
dźwiękochłonnym, filtrem powietrza i regu-
latorem temperatury otoczenia. Dodatkowo 
będą doskonałym, ekologicznym uzupeł-
nieniem centralnego fragmentu muru, 
który wyłożono płytami betonowymi na 
bazie cementu fotokatalitycznego. Ten pod 
wpływem światła słonecznego oczyszcza po-
wietrze, neutralizując szkodliwe substancje 
i zamieniając je w rozpuszczalne, spłukiwane 
przez deszcz sole o składzie przypominają-
cym nawóz do kwiatów. Dodatkowo cement 
fotokatalityczny jest materiałem antybakte-
ryjnym, dzięki czemu na płytach nie rozwiną 
się grzyby czy pleśń. 
 (kik)

CENTRUM PRZESIADKOWE

Poznajmy się od zielonej  Poznajmy się od zielonej  
strony!strony!
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Samorząd Gliwic przystąpi do rządowego programu sprzedaży węgla. 
Mieszkańcy odbiorą opał ze składu, który dysponuje odpowiednim sprzę-
tem i zapleczem.
Miasto otrzymało od Polskiej Grupy 
Górniczej S.A. propozycję zawarcia 
umowy zakupu i dystrybucji węgla. 
Oczekujemy obecnie na komplet 
dokumentów, które ma przekazać 
PGG. Po ich otrzymaniu konieczne 
będzie jeszcze zawarcie umowy ze 
składem opału, który zajmie się do-
starczaniem węgla mieszkańcom. 

O szczegółach, czyli dacie 
rozpoczęcia sprzedaży 
opału i miejscu, w którym 
będzie można składać 
wnioski oraz kupić węgiel 
w preferencyjnej cenie, 
będziemy informować po 
zakończeniu wszystkich 
formalności.

– Zależało nam na tym, żeby 
mieszkańcy Gliwic, którzy chcieli-
by skorzystać z możliwości zakupu 
węgla, mieli taką możliwość. Od 
początku jednak byliśmy zdania, 
że firmy, które od lat zajmują się 
sprzedażą węgla, zrobią to zde-
cydowanie lepiej niż urzędnicy 
czy pracownicy miejskich spółek. 
Jeszcze na etapie prac nad ustawą 
zwracałem się w tej sprawie do 
prezesa Polskiej Grupy Górniczej 
– mówi prezydent Gliwic Adam 
Neumann.

W wyniku rozmów przedstawicieli 
Polskiej Grupy Górniczej ze śląski-
mi samorządowcami ustalono, 
że zgłoszą się one do programu 

i zajmą formalnościami (wnioski 
i opłaty), natomiast składowaniem 
i dystrybucją węgla zajmować się 
będą składy, którym PGG nadała 
status „kwalifikowanych dostaw-
ców węgla”.

Uwaga! Węgla w preferencyjnej 
cenie nie będą mogły nabyć osoby, 
które już kupiły w tym roku opał 
w cenie 2 tys. zł za tonę lub niższej.

Węgiel będą mogły kupić:
 osoby uprawnione do otrzyma-

nia dodatku węglowego;
 osoby, które w Centralnej Ewi-

dencji Emisyjności Budynków 
wskazały piec na węgiel jako 
główne źródło ogrzewania.

W Gliwicach wniosek o dodatek 
węglowy złożyło ponad 5 tys. 
osób. Dla porównania – ponad 
49 tys. gospodarstw domowych 
jest podłączonych do sieci Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Miasto przez wiele lat prowadziło 
politykę likwidacji kotłów węglo-
wych w budynkach komunalnych 

oraz umożliwiło kilkunastu tysiąc-
om mieszkańców skorzystanie 
z programów dotacyjnych na wy-
mianę źródła ciepła na ekologiczne 
(gaz, pompy ciepła i inne). 

Łukasz Oryszczak 
rzecznik prasowy  

prezydenta Gliwic

Z MIASTA

„Zielone Czeki” to jedna z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych 
nagród przyznawanych za działal-
ność ekologiczną w województwie 
śląskim. Konkurs organizowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach promuje nowoczesne 
rozwiązania i inwestycje, których ce-
lem jest ochrona środowiska i kształ-
towanie postaw proekologicznych.  

Najlepsza Inwestycja Proekolo-
giczna Roku, zrealizowana przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Gliwicach, wykorzystuje 
najnowsze dostępne technologie 
oczyszczania spalin, dzięki którym 
wytwarzane w PEC – Gliwice cie-
pło spełnia wyśrubowane standar-
dy emisyjne ustanowione przez 
Komisję Europejską. 

Pod nazwą „III etap instalacji 
odsiarczania spalin i I etap oda-
zotowania spalin dla kotłowni 
WR-25” kryją się nowoczesne 
metody redukcji szkodliwych 
tlenków azotu i siarki za pomocą 
specjalnych roztworów, które na 
wczesnym etapie produkcji ciepła 
eliminują niebezpieczne związki 
z wytwarzanych spalin. Fachowo 
rzecz ujmując, proces odsiarcza-
nia polega na wprowadzeniu 
do strumienia spalin roztworu 
mleka wapiennego, za pomocą 
specjalnej głowicy rozpylającej, 
która usuwa nadmiar wytwo-
rzonej w trakcie spalania siarki. 
Z kolei instalacja odazotowania 
wykorzystuje mocznik w stęże-
niu 40%, który wtryskiwany jest 
do komory spalania paliwa. Taki 
zabieg redukuje szkodliwe tlenki 

azotu – niebezpieczne dla zdrowia 
związki chemiczne. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej – Gliwice jest spółką miejską, 
która odpowiada za wytwarzanie, 
przesyłanie i dystrybucję ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody na terenie miasta. 
Produkcja odbywa się w Ciepłowni 
Gliwice oraz w dwóch lokalnych 
kotłowniach. Ciepło systemowe 
trafia do ponad 49 tysięcy gliwic-
kich mieszkań, licznych instytucji, 
zakładów przemysłowych, obiek-
tów oświatowych i usługowo-han-
dlowych.

Wyróżniona w konkursie inwesty-
cja to jedno z wielu przedsięwzięć 
realizowanych przez PEC – Gliwi-
ce na rzecz ochrony środowiska. 

Spółka od lat wprowadza rozwią-
zania ukierunkowane na bardziej 
ekologiczną produkcję ciepła, 
a w przyszłości również energię 
elektryczną. Najważniejszym przy-
gotowywanym obecnie zadaniem 
jest budowa Parku Zielonej Ener-
gii. Będzie to nowy blok z kotłem 
wielopaliwowym, wytwarzają-
cym ciepło i energię elektryczną, 
spełniający restrykcyjne przepisy 
środowiskowe – polskie i europej-
skie. Do wykorzystania w wielo-
paliwowym kotle parowym będą 
przeznaczone odpady komunalne 
resztkowe, których nie da się już 
odzyskać poprzez segregację i re-
cykling. Taka inicjatywa przyniesie 
szereg korzyści miastu, które dzięki 
zwrotowi w kierunku lokalnych 
paliw odnawialnych zyska więk-
szą stabilność energetyczną, 

a w dłuższej perspektywie wpłynie 
pozytywnie na poprawę jakości 
powietrza i zredukuje emisję szko-
dliwych substancji do środowiska. 
 (ap)

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gliwicach otrzymało nagrodę główną 
w konkursie „Zielone Czeki 2022” orga-
nizowanym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. PEC zwyciężył w kategorii 
Inwestycja Proekologiczna Roku.

Zielony Czek dla PEC
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Sprzedaż węgla w Gliwicach

Taksówkarzu! Działaj szybko, dostosuj licencję!
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Taksówkarze z licencjami wydanymi przed 2020 rokiem muszą do końca tego roku dostosować je do wymogów aktualnych przepisów. Jeśli tego nie 
zrobią, stracą uprawnienia do prowadzenia taksówki.
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach apeluje, by wniosek o dostosowanie licencji składać jak najszybciej i nie zostawiać tego na ostatnią 
chwilę, bo wtedy czas oczekiwania na załatwienie sprawy może się zdecydowanie wydłużyć.
Jak dostosować licencję? Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
Konieczność aktualizacji dokumentów wynika ze zmiany ustawy o transporcie drogowym zwanej potocznie„lex Uber”. (kik)

https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
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Gdy inflacja i wzrost cen energii pustoszą samorządowe budżety, Gliwice szukają oszczędności.  Mimo że 
nasze miasto jest na razie w nieco lepszej sytuacji niż wiele innych gmin w Polsce – dzięki wynegocjowaniu 
stałej ceny za prąd – to skala podwyżek i tak jest ogromna. Mieszkańcy nie muszą się jednak martwić – 
szkoły pozostaną otwarte i ogrzane, a latarnie na ulicach nie zgasną.
Wzrost stawek za prąd to rze-
czywistość, wobec której stoją 
samorządy w całej Polsce. Gliwice 
oraz inne miasta skupione w gru-
pie zakupowej Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii zawarły 
wspólną umowę na zakup energii 
elektrycznej i w 2022 oraz 2023 
roku mają gwarantowaną stałą 
cenę za prąd. 

Dla wielu gmin zwyżki cen 
w energetyce oznaczają problemy 
z uchwaleniem przyszłorocznych 
budżetów. W dobie kryzysu, 
trudnej sytuacji finansowej samo-
rządów i obecnych problemów 
na rynku energii, także Gliwice 
muszą trzymać rękę na pulsie 
i reagować na bieżąco. Obecnie 
nie jest planowane wprowadzenie 
drastycznych oszczędności, które 
mogłyby odbić się na bezpieczeń-
stwie mieszkańców. Latarnie ulicz-
ne będą świecić przez całą noc. 
Jednak na niektórych terenach 
rekreacyjnych świecić będzie co 
druga. Tak będzie między innymi 
w lesie komunalnym przy ul. Cho-
rzowskiej, na skwerach w Wilczym 
Gardle, Łabędach i Brzezince oraz 
nad jeziorem w Czechowicach.

Znacząco ograniczona 
zostanie liczba  
dekoracji świetlnych. 
W tym roku uliczne bożonaro-
dzeniowe iluminacje zostaną 
zamontowane tylko na Rynku 

oraz trzech głównych ulicach 
miasta: Zwycięstwa, Wyszyńskie-
go i Strzody. Także na skwerach 
i w parkach ozdób świątecznych 
będzie zdecydowanie mniej. 
Znikną całkowicie między inny-
mi ze skwerów Bottrop i Nacka, 
parku Szwajcaria, a także alei 
Sikornik. Nowością będzie na-
tomiast świąteczne oświetlenie 
Centrum Przesiadkowego,  jego 
koszt pokryje jednak wykonawca 
inwestycji MOSTOSTAL ZABRZE 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego S.A.

Cięcia kosztów są konieczne, jed-
nak obecnie nie są planowane 
działania, które bezpośrednio 
obniżą poziom usług publicz-
nych lub utrudnią mieszkańcom 
załatwienie najważniejszych 
spraw. Samorząd nie planuje 
zamykania szkół i wprowadza-
nia nauki zdalnej. Kaloryfery 
w czasie lekcji będą włączone. 
Dyrektorzy szkół, przy wsparciu 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, będą – tam 
gdzie to możliwe – poszukiwać 
oszczędności niewpływających 
na komfort uczniów. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wyłączane jest w godzinach noc-
nych oświetlenie przyszkolnych 
boisk i placów zabaw. Obiekty te 
oświetlane są zwykle do godz. 
19.00–20.00. 

Nie tylko miasto zmuszone jest 
wprowadzać oszczędności. Wy-
sokie koszty energii elektrycznej 
skłoniły kierownictwo sekcji 
lekkoatletycznej Piasta Gliwice, 
które zarządza Areną Lekko-
atletyczną na os. Kopernika, do 
wyłączania oświetlenia obiektu 
o godz. 17.30.  

Oszczędności nie ominą jednak 
również obiektów miejskich. 
W budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zwycięstwa wyłączono 
większość iluminacji świetlnej, 
pozostawiając tylko jej część 
doświetlającą chodniki. Także 
temperatura w budynku została 
o kilka stopni obniżona. Wyłączo-
no również część lamp podświe-
tlających w nocy Palmiarnię.

Umiesz liczyć?  
Licz na siebie!
Gliwice od lat stawiały na eko-
logię i dbały o ograniczenie 
zużycia energii. Wykonanie 
przedsięwzięć ograniczających 
zużycie energii elektrycznej 
czy cieplnej kosztowało miasto 
miliony złotych i było możliwe 
dzięki bardzo dobrej kondycji 
ekonomicznej, którą Gliwice 
wypracowywały przed obecnym 
załamaniem finansowym. Miasto 
dobrze te środki wykorzystywało, 
z sukcesem pozyskiwało także 
dofinansowanie zewnętrzne, co 
teraz przynosi efekty.

Od 2012 roku miasto montuje 
ekologiczne i energooszczędne 
oświetlenie uliczne.
	W ramach dwóch etapów pro-

jektu „Eko-światło w Gliwicach” 
wymieniono już 4250 opraw so-
dowych na oprawy LED i w efek-
cie w tych punktach świetlnych 
nastąpił sumaryczny spadek 
zużycia energii elektrycznej 
o mniej więcej 50%. Realizacja 
przedsięwzięcia kosztowała 
dotąd prawie 17 mln zł, z tego 
ponad 7 mln zł Gliwice pozyska-
ły ze środków unijnych.

	Energooszczędne oświetlenie 
uliczne LED montowane jest 
też w ramach nowych inwe-
stycji miejskich, a liczba opraw 
sodowych w mieście stale się 
zmniejsza.

Oszczędności przynosi też miejska 
fotowoltaika.
	Przykładowo dzięki montażowi 

mikroinstalacji fotowoltaicznej 
na budynkach Urzędu Miejskie-
go przy ul. Zwycięstwa i ul. Jas- 
nej produkcja własna prądu  
w bieżącym roku pokryła odpo-
wiednio ponad 7% i 30% zapo-
trzebowania w tych obiektach.

	Niemal 1000 paneli foto-
woltaicznych zainstalowano 
w otwieranym w grudniu 
Centrum Przesiadkowym. Będą 
zasilać w energię elektryczną 
budynek główny CP, instalacje 
zadaszeń oraz tunel.

	Instalacje fotowoltaiczne mon- 
towane są obecnie na 9 gliwic-
kich szkołach, przedszkolach 
i budynkach użyteczności pu-
blicznej – to zadanie kosztuje 
około 2,4 mln zł, a 85% kwoty 
pokryje dofinansowanie unijne. 

Z kolei do ograniczania zużycia 
energii cieplnej przyczyniają się 
prowadzone od lat na szeroką ska-
lę termomodernizacje obiektów 
miejskich.
	Ocieplono m.in. budynki UM 

oraz większość placówek 
oświatowych, sukcesywnie 
wymieniane są okna i drzwi.

	Szkoły i przedszkola zmieniają 
systemy ogrzewania na bar-
dziej ekonomiczne i przyjazne 
środowisku – 62 budynki są 
podłączone do miejskiej sieci 
grzewczej PEC, 42 korzystają 
z sieci gazowej, 1 posiada ko-
tłownię na olej opałowy.

	W budynku UM przy ul. Zwy-
cięstwa zamontowano energo-
oszczędne oświetlenie LED i wy-
mieniono instalację centralnego 
ogrzewania na efektywniejszą. 

Działania ograniczające zużycie 
energii dotyczą w Gliwicach także 
wielu innych miejskich obiektów, 
spółek i instytucji, które optymali-
zują zużycie mediów i wykorzystu-
ją w tym celu różne nowoczesne 
rozwiązania. 
 (mm/al)

FINANSE

Miasto liczy na siebie.  Miasto liczy na siebie.  
I oszczędzaI oszczędza
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5 listopada w meczu 16. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Piast Gli-
wice przegrał na swoim stadionie z Wartą Poznań 0:2. Bramki w tym 
spotkaniu zdobyli Miguel Luis i Dimitrios Stavropoulos.
Więcej sytuacji w pierwszej po-
łowie stworzyli sobie zawodnicy 
Piasta. Niebiesko-Czerwoni grali 
wyżej i dążyli do pierwszego gola, 
częściej atakując bramkę rywali. 
Próbowali tego Kamil Wilczek, 
Gabriel Kirejczyk i Michał Chrapek, 
ale żaden z nich nie trafił do siat-
ki. Najbliżej był ten ostatni, który 
uderzył w poprzeczkę. Chwilę po 
tej sytuacji skuteczną akcją popi-
sali się goście. Wyszli na prowa-

dzenie za sprawę bramki Miguela 
Luisa, co zaskoczyło obserwato-
rów tego meczu, ponieważ nic nie 
zapowiadało takiego rozwoju wy-
darzeń na boisku. Po tym trafieniu 
gra w pierwszej połowie nieco się 
wyrównała i toczona była głównie 
w środkowej strefie boiska. 

W drugiej części gry Niebiesko-
-Czerwoni chcieli odwrócić losy 
rywalizacji i długimi fragmentami 

starali się przedostać pod pole 
karne przyjezdnych. Obrona 
Warty grała szczelnie, więc za-
wodnicy Piasta nie mieli łatwego 
zadania. Goście byli skupieni na 
defensywie, ale również odgry-
zali się pojedynczymi akcjami 
ofensywnymi. Po jednej z nich 
podwyższyli prowadzenie, które 
utrzymali już do ostatniej minuty.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

SPORT

Futsalowy Piast  
z historycznym sukcesem

Zabrakło konkretów

Zmiana trenera  
w Piaście Gliwice

Piast Gliwice Futsal, który w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzo-
stwo Polski, awansował do najlepszej szesnastki futsalowej Ligi Mi-
strzów! O wejście do przyszłorocznych finałów gliwiczanie będą ry-
walizować w grupie B tzw. Elite Round z Palmą Futsal (Hiszpania), 
MNK Novo Vrijeme (Chorwacja) i KMN Dobovec (Słowenia). Drużyny 
zmierzą się między 22 i 27 listopada w Hiszpanii.
Pierwszym etapem walki Piasta 
Gliwice Futsal o Ligę Mistrzów był 
turniej preeliminacyjny, w którym 
uczestniczyły zespoły niemające 
dużego stażu w Europie. Piast 
zwycięsko przeszedł tę fazę 
i awansował do kolejnego etapu.

Między 25 i 28 października 
gliwiczanie rozegrali drugi tur-
niej, którego stawką był awans 
do najlepszej szesnastki drużyn 
w Europie. W pierwszym meczu 

podopieczni Orlanda Duarte 
pokonali 6:1 mistrza Białorusi – 
Stolicę Mińsk. Bramki dla Piasta 
strzelali: Miguel Pegacha, Vinicius 
Lazaretti i Breno Bertoline.  

W drugim spotkaniu Piast Gliwi-
ce Futsal zmierzył się z mistrzem 
Kosowa – ekipą Liqeni Drenas, 
wygrywając aż 9:3. Bramki 
zdobywali: Mateusz Mrowiec, 
Dominik Śmiałkowski, Sebastian 

Szadurski, Vinicius Lazaretti, Vini-
cius Teixeira (karny), Miguel Pe-
gacha oraz Rafael Cadini. Już ta 
wygrana dała w zasadzie awans 
do trzeciej fazy rozgrywek, ale 
trzeba było jeszcze rozegrać 
ostatni mecz, aby postawić krop-
kę nad i. Zatrzymać podopiecz-
nych Orlanda Duarte próbował 
mistrz Danii – Jargersborg Futsal, 
ale bez powodzenia. Piast poko-
nał Duńczyków 4:0. Tym razem 
łupem bramkowym podzieli się 

Breno Bertoline, Vinicius Lazaret-
ti oraz Miguel Pegacha.

Trzeci etap turnieju  
to tzw. Elite Round 
z udziałem 16 topowych 
futsalowych drużyn, 
takich jak FC Barcelona, 
Sporting Lizbona i Benfica. 
W losowaniu tej fazy grupowej, 
przeprowadzonym 3 listopada 
w Lyonie, gliwiczanie trafili do 

grupy B wraz z hiszpańską Palmą 
Futsal, chorwackim MNK Novo 
Vrijeme i słoweńskim KMN 
Dobovec. Drużyny zawalczą 
o awans do przyszłorocznych 
finałów między 22 i 27 listopa-
da w Hiszpanii. Półfinały, mecz  
o 3. miejsce i finał futsalowej 
Ligi Mistrzów zaplanowano na  
4–5 i 6–7 maja 2023 roku. Miej-
sce tych rozgrywek nie zostało 
jeszcze ogłoszone przez UEFA 
Futsal.

Gliwice to kolebka polskiego 
futsalu. W przeszłości aż 7 gliwic-
kich drużyn walczyło o medale 
mistrzostw Polski w tej dyscy-
plinie – najwięcej ze wszystkich 
polskich miast! Niemniej przed 
Piastem tylko P.A. Nova Gliwice 
zakwalifikowała się do futsalowej 
Ligi Mistrzów, kończąc rozgrywki 
już na pierwszym etapie. To, co 
zrobiła drużyna prowadzona 
przez Orlanda Duarte, jest naj-
większym, międzynarodowym 
sukcesem futsalowego klubu 
w historii tej dyscypliny w Gli-
wicach. Z polskich drużyn futsa-
lowych do 1/16 finału dotarły 
wcześniej Clearex Chorzów, Aka-
demia FC Pniewy oraz Rekord 
Bielsko-Biała.

Barw Piasta na tak pomyślnym 
dla zawodników turnieju bronili: 
Kyryło Cypun, Bruno Graça, Ma-
rek Bugański, Miguel Pegacha, 
Matej Fideršek, Michał Widuch, 
Mateusz Mrowiec, Dominik 
Śmiałkowski, Breno Bertoline, 
Vinicius Lazaretti I, Vinicius 
Teixteria, Rafael Cadini, Seba-
stian Szadurski, Maciej Mazur.

(piast.gliwice.pl/kik)

27 października nowym trenerem Piasta Gliwice został 
Aleksandar Vuković. 43-letni szkoleniowiec związał 
się z Niebiesko-Czerwonymi umową obowiązującą do  
30 czerwca 2024 roku. Zastąpił najbardziej utytułowane-
go trenera klubu, Waldemara Fornalika, który doprowa-
dził Piasta Gliwice do historycznych sukcesów – mistrzo-
stwa Polski w 2019 roku oraz brązowego medalu w 2020 
roku. Dziękujemy za wszystko, Trenerze!

Przez ostatnie lata Aleksandar 
Vuković związany był z Legią War-
szawa. Najpierw zbierał doświad-
czenie jako asystent trenerów, 
by w kwietniu 2019 roku przejąć 
rolę pierwszego szkoleniowca. 
Jego pierwsza samodzielna pra-
ca zakończyła się mistrzostwem 
Polski oraz tytułem Trenera Roku 
w sezonie 2019/2020.

Ostatnia przygoda trenera Vuko-
vicia z Legionistami zakończyła 
się wraz z końcem poprzedniego 
sezonu PKO Bank Polski Ekstra-
klasy, a miejsce Serba na ławce 
szkoleniowej zajął Kosta Runjaić.

 Aleksandar Vuković poza doświad-
czeniem trenerskim ma za sobą 
bogatą przeszłość zawodniczą. Jako 
piłkarz grał między innymi w Koro-
nie Kielce czy Legii Warszawa.

– Witamy w Piaście trenera 
Vukovicia. Jego perspektywa, 
doświadczenie, a przede wszyst-

kim charyzma mogą przyczynić 
się do zmiany sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy. Będziemy go 
wspierać i apeluję o to samo także 
do kibiców – zaznaczył Grzegorz 
Bednarski, prezes Piasta Gliwice.

– Trener Waldemar Fornalik 
wysoko zawiesił poprzeczkę. 
Chcemy kontynuować pracę, 
która pozwoli nam na powrót 
zajmować miejsce w czołówce. 
Mocno wierzę, że tak będzie – 
stwierdził Bogdan Wilk, dyrektor 
sportowy Piasta Gliwice.

Asystentem trenera Aleksanda-
ra Vukovicia będzie Aleksandar 
Radunović, który współpracował 
z nowym szkoleniowcem Piasta 
w Legii Warszawa. Do sztabu 
Niebiesko-Czerwonych dołączy 
również trener przygotowania 
fizycznego Piotr Zaręba.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

fo
t. 

pi
as

t-g
liw

ice
.e

u
fo

t. 
pi

as
t-g

liw
ice

.e
u



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 45/2022 (1134), 10 listopada 2022 9

Akademia GTK Gliwice  
– tutaj szkolimy najlepszych

SPORT

Są wśród najlepszych drużyn młodzieżowych 
w kraju, a w czterech kategoriach wiekowych 
wywalczyli miano najlepszych w regionie. Na swo-
im koncie mają też brązowe medale Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski w kategorii do lat 19. 
Zawodnicy Akademii Gliwickiego Towarzystwa 
Koszykówki zakończyli sezon 2021/2022 w praw-
dziwie mistrzowskim stylu. A to dopiero początek 
ich sportowej drogi na szczyt, która – dla wielu 
czołowych polskich koszykarzy – rozpoczęła się 
właśnie w Gliwicach.

Wśród wychowanków Gliwickie-
go Towarzystwa Koszykówki są 
czołowi zawodnicy występujący 
w rozgrywkach Energa Basket 
Ligi oraz I i II lidze, którzy osią-
gają tak spektakularne sukcesy, 
jak tegoroczne mistrzostwo 
świata w koszykówce 3×3 U23 
w ramach reprezentacji Polski, 
będące udziałem reprezentanta 
gliwickiej drużyny – Mateusza 
Szlachetki. 

Dostrzegając potencjał Gliwic jako 
czołowego ośrodka szkolenia mło-
dych koszykarzy, w ubiegłym roku 
miasto podpisało trójstronny list 
intencyjny dotyczący współpracy 
z GTK S.A. oraz Polskim Związkiem 
Koszykówki w zakresie realizacji 
projektu „Akademia Koszykówki 
GTK Gliwice”. Jego misją jest po-
pularyzacja aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
rozwój koszykówki jako jednej 

z priorytetowych dyscyplin spor-
towych w naszym mieście. Oba 
cele z powodzeniem udaje się 
realizować.

Sukcesy  
Akademii GTK

O tym, że Gliwice stawiają na ko-
szykówkę świadczą liczne sukcesy 
sekcji młodzieżowej GTK w minio-
nym sezonie.
	I miejsce w Mistrzostwach 

Śląska w czterech kategoriach 
wiekowych – U19, U17, U15, 
U13, 

	III miejsce zespołu U19 w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach 
Polski, 

	I miejsce najmłodszej drużyny 
„Golden State Warriors” w fi-
nale rozgrywek Junior NBA. 

– Myślę, że to był bardzo dobry 
sezon w naszym wykonaniu. 
Akademia nadal jest w fazie roz-
woju i cały czas staramy się iść do 
przodu, ale takich wyników się nie 
spodziewaliśmy. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie – mówi 
Tomasz Mucha, media manager 
GTK Gliwice.

Tak dobre wyniki nie byłyby jed-
nak możliwe bez ciężkiej pracy 
młodych zawodników, którzy 
ćwiczą grę w koszykówkę pod 
opieką profesjonalnych trene-
rów. Chętnych do uprawiania tej 
dyscypliny sportu w Gliwicach nie 
brakuje. W Akademii GTK trenuje 
obecnie 80 młodych koszykarzy, 
którzy reprezentują nasze miasto 
w rozgrywkach na szczeblu woje-
wódzkim w ramach 7 zespołów: 
U13, U14, U15, U17 I, U17 II, U19 
I i U19 II. Wśród nich jest czterech 
młodzieżowych reprezentantów 
Polski. Najzdolniejsi występują 

również w II lidze męskiej, jako 
oficjalny zespół rezerw GTK AZS 
Gliwice. 

Oprócz specjalistycznych tre-
ningów sekcji młodzieżowej 
Akademia GTK prowadzi także 
grupy naborowe przeznaczone dla 
młodzieży, która dopiero zaczyna 
przygodę z koszykówką. Należy do 
nich obecnie 200 początkujących 
adeptów. Na tym Akademia GTK 
nie zamierza jednak poprzestać. 

– Przede wszystkim planujemy 
tworzyć dodatkowe drużyny 
w niektórych kategoriach wie-
kowych, aby liczba młodych 
ludzi uprawiających koszykówkę 
w Gliwicach stale rosła. Chcemy, 
żeby młodzież miała jak naj-
więcej możliwości trenowania 
i występowania w zawodach. 
By nie tylko rozwijała się pod 
względem sportowym, ale też 
od najmłodszych lat prowadziła 
zdrowy styl życia – zapowiada 
Tomasz Mucha.

Bogata  
oferta szkoleniowa

Możliwości spróbowania swoich 
sił w koszykówce jest w Gliwicach 
naprawdę wiele. Miasto aktywnie 
wspiera tę dyscyplinę sportu m.in. 
poprzez dotacje na wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycz-
nej. Tylko w 2022 roku przekazało 
GTK niemal 3,8 mln zł. Środki te 
przeznaczone zostały częściowo 
na organizację zajęć pozalekcyj-
nych i turniejów sportowych. 
Miasto  tworzy także w gliwickich 
szkołach klasy mistrzostwa spor-
towego o profilu koszykarskim. 

Te ostatnie od 2021 roku działają 
w SP nr 4 w ZSO nr 4 przy ul. Orląt 

Śląskich 25 oraz w III LO w ZSO 
nr 8 przy ul. Syriusza 30. Dzięki 
nim uczniowie mogą łączyć na-
ukę ze sportową pasją. Na etapie 
szkoły podstawowej biorą udział 
w ogólnorozwojowych ćwicze-
niach sportowych z elementami 
koszykówki. Natomiast licealiści 
uczestniczą w profesjonalnym 
szkoleniu sportowym, ukierunko-
wanym na przejście z koszykówki 
młodzieżowej do seniorskiej. Z ko-
lei w ramach zajęć pozalekcyjnych 
treningi koszykarskie odbywają się 
w ZSO nr 5 przy ul. Sikornik 34, 
w Gliwickim Centrum Edukacyj-
nym przy ul. Okrzei oraz w I LO 
przy ul. Zimnej Wody (w hali przy 
ul. Konarskiego).

Ponadto, dzięki finansowemu 
wsparciu miasta, swój „Pierwszy 
krok do koszykówki” uczniowie 
w wieku 7–11 lat stawiają rów-
nież podczas treningów organi-
zowanych w trzech gliwickich 
dzielnicach: w SP nr 5 na Trynku, 
w ZSO nr 4 w Szobiszowicach oraz 
w hali „Łabędź” przy SP nr 38 
w Łabędach. W ostatnim z miejsc 
dzieci trenują w ramach Szkolne-
go Młodzieżowego Ośrodka Ko-
szykówki „SMOK”, działającego 
dzięki umowie podpisanej między 
Gliwicami a Polskim Związkiem 
Koszykówki, który współfinansuje 
organizację zajęć. Doskonalone 
umiejętności najmłodsi zawodnicy 
mogą sprawdzić podczas comie-
sięcznych turniejów koszykarskich 
„GTK Basket Cup”.

Gliwice to zatem właściwy adres 
dla pełnych pasji młodych koszy-
karzy, którzy dzisiaj stawiają swoje 
pierwsze kroki na boisku, by jutro 
grać z najlepszymi na świecie. 

 (ml/GTK)
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

32/238-54-45, 
32/238-55-26, 
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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W listopadowy weekend zapowiada się praw-
dziwa gliwicka uczta filmowa. Muzycznym 
akcentem zaznaczymy też Narodowe Święto 
Niepodległości. 

piątek 11 listopada
 „Chopin. Nie boję się ciemności”, „Orzeł. Ostatni patrol”, „Fucking 

Bornholm”, „Lombard”, „Słoń” i „Brigitte Bardot Cudowna” – to pro-
pozycje kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3) na Dzień Kina Polskiego. 
Projekcje rozpoczną się o godz. 15.15.

 O godz. 16.30 w kinie Amok rozpocznie się projekcja dla młodych 
widzów z cyklu „Kinowy podwieczorek dla rodziny”. Widzowie 
zobaczą animację Anny Błaszczyk „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”.

 W Teatrze Miejskim (ul. Nowy Świat 55–57) o godz. 18.00 rozpocz-
nie się koncert zespołu Impressja z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

niedziela 13 listopada
 W programie Europejskiego Dnia Kina Artystycznego są filmy: 

„Katedra”, „Ennio”, „Vinski i pył niewidzialności”, „Zdarzyło się”, 
„Stracone złudzenia” i „Silent Twins”. Początek projekcji w kinie Amok 
o godz. 14.45.

 „Wenecja. Awangarda bez granic” to listopadowa propozycja filmowa 
z cyklu „Sztuka na ekranie”. Seans w kinie Amok rozpocznie się 
o godz. 18.15.  (mm)

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

„Iść dalej”  
z Bogdanem de Barbaro

KULTURA

17 listopada gościem spotkania w kinie Amok będzie Bogdan de Bar-
baro, psychiatra i psychoterapeuta. To będzie popołudnie wypełnione 
ciekawymi rozmowami i muzyką.
Wykład Bogdana de Barbaro 
rozpocznie się o godz. 16.00. 
Pod hasłem „Iść dalej. Umac-
nianie i zdrowienie z zaburze-
niami psychicznymi” zaplano-
wano także panel dyskusyjny 
z udziałem psychiatrów i asy-
stenta zdrowienia. Tematem 
spotkania będzie odzyskiwanie 
równowagi po kryzysie psy-
chicznym.

Obok solidnej dawki wie-
dzy i wymiany doświadczeń 
będzie też porcja kultury. 
Z przedstawieniem „U-DOM-
-owienie” wystąpią uczestnicy 
zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gliwicach. Na 
zakończenie pełnego wrażeń 
popołudnia zaplanowano kon-
cert Piec Duo. W repertuarze 

zespołu są standardy jazzowe 
i utwory poezji śpiewanej, 
a także własne kompozycje.

Spotkanie w kinie Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3) będzie 
otwarte dla wszystkich zainte-

resowanych. Organizatorem 
wydarzenia jest stowarzysze-
nie Na Rzecz Ochrony Zdrowia 
Psychicznego NASZ DOM. Pro-
jekt dofinansowano z budżetu 
Miasta Gliwice. 
 (mm)

Wielka dama polskiej estrady 
świętuje 50-lecie działalności. 
Na jej jubileuszowej trasie zna-
lazły się także Gliwice. Usłyszymy 
między innymi takie hity jak „Czas nas 
uczy pogody”, „Brzydcy” czy „Ludzie z duszą”.
Grażyna Łobaszewska od lat za-
chwyca publiczność. Wykonuje 
piosenki napisane dla niej przez 
najwybitniejszych polskich kom-
pozytorów muzyki rozrywkowej, 
ale także jej własne interpretacje 
standardów jazzowych i muzyki 
gospel.

Jeśli szukacie w muzyce piękna, 
prawdy i kunsztu wykonawczego, 
to znajdziecie je podczas tego kon-
certu. Nie zabraknie pięknych pol-
skich piosenek Czesława Niemena, 

Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty 
czy Grzegorza Ciechowskiego. Do-
skonały repertuar w odświeżonych 
aranżacjach stanowi gwarancję 
niezapomnianych przeżyć i wzru-
szeń na najwyższym artystycznym 
poziomie.

Koncert rozpocznie się o godz. 
19.00 w piątek 18 listopada na 
Scenie Bojków (ul. Parkowa 5). 
Bilety są dostępne na stronie orga-
nizatora, Centrum Kultury Victoria: 
ckvictoria.pl.  (CKV)
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Przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy miasta – Zwycięstwa – pod nume-
rem 37 stoi niezwykły budynek – Dom Tekstylny Weichmanna. Z okazji  
100. urodzin tej kamienicy kino Amok przypomni postać jej projektanta 
– Ericha Mendelsohna.
Do szczególnie interesujących 
budynków, które można po-
dziwiać, spacerując dawną 
Wilhelmstrasse, należy Dom 
Tekstylny Weichmanna. Za-
projektowany przez awan-
gardowego architekta Ericha 
Mendelsohna i zbudowany 
w latach 1921–1922, szokował 
ówczesnych gliwiczan ekspre-
sjonistyczną formą. Powstał 
na zamówienie lokalnego 

kupca i przedsiębiorcy Erwina 
Weichmanna i to właśnie od 
niego rozpoczęła się wielka 
międzynarodowa kariera 
niemieckiego architekta.

Niezwykła historię tego bu-
dynku przybliży w czwartek  
17 listopada dr inż. Ryszard 
Nakonieczny, architekt i przed-
stawiciel „Erich Mendelsohn 
Initiative Circle” – grupy, która 

bada architekturę Mendelsoh-
na pod kątem ewentualnej 
nominacji do wpisu na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Wykład rozpocznie się 
w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) o godz. 19.15. Po 
wykładzie odbędzie się pro-
jekcja filmu dokumentalnego 
„Wizje Ericha Mendelsohna” 
D. Drora. 
 (mm)
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http://Kultura.gliwice.eu
http://ckvictoria.pl
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Jest znana zarówno jako Miejski Konserwator Zabytków w Gliwicach, jak i wykładowczyni oraz autorka 
poczytnych książek, felietonów i artykułów naukowych poświęconych lokalnemu dziedzictwu archi-
tektury i sztuki. Za tę działalność Ewa Pokorska-Ożóg otrzymała w październiku honorową odznakę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Serdecznie gratulujemy!

Honorowa odznaka „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” nadawana 
jest osobom wyróżniającym 
się w zakresie tworzenia, upo-
wszechniania i ochrony kultury. 
W tym roku w gronie dziesięciu 
laureatów z całej Polski znalazły 
się trzy osoby z województwa 
śląskiego. Wśród nich m.in. 
Ewa Pokorska-Ożóg, która od 
niemal 20 lat sprawuje funkcję 
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków w Gliwicach, a w latach 
2016–2017 pełniła także obo-
wiązki Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Kato-
wicach. Wniosek o nadanie od-

znaczenia zgłosił Główny Zarząd 
Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków.

Oprócz pracy w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, Ewa Po-
korska-Ożóg prowadzi zajęcia 
w Akademii Śląskiej w Kato-
wicach (dawnej WST) i od lat 
pisze o gliwickich zabytkach na 
łamach „Miejskiego Serwisu In-
formacyjnego – Gliwice”. Pełny 
cykl tych felietonów doczekał się 
już odrębnej publikacji wydanej 
przez Muzeum w Gliwicach, dla 
którego autorka od dłuższego 
czasu przygotowuje wykłady 

pod hasłem „Dzielnice Gliwic – 
znaki szczególne”. Monografia 
„Kolory miasta” spodobała się nie 
tylko mieszkańcom, została też 
nagrodzona w ubiegłorocznym 
konkursie Generalnego Konser-
watora Zabytków i Stowarzysze-
nia Konserwatorów Zabytków. 

Odznaki „Zasłużony  
dla Kultury Polskiej”  
wręczono podczas 
Jubileuszowego  
XX Walnego Zjazdu 
Stowarzyszenia  
Konserwatorów  
Zabytków.

– Bardzo cieszę się z tego wyróż-
nienia, ponieważ jest to doce-
nienie wszystkiego tego, czym 
zajmuję się od wielu lat. Ważne 
jest dla mnie także wsparcie ze 
strony mieszkańców, którzy 
przychodzą na moje wykłady. 
Są to ludzie w każdym wieku, 
żywo zainteresowani zabytka-
mi i przeszłością Gliwic, które 
wyglądają coraz lepiej. Wystar-
czy spojrzeć na zdjęcia sprzed 
20-30 lat, żeby zobaczyć jak 
wiele zmieniło się na korzyść. 
Nadzieją są dla mnie również 
moi studenci, którzy już jako 
architekci projektują bardzo 

świadomie – to też cieszy – 
mówi Ewa Pokorska-Ożóg.

I zdradza, że w planach jest już 
kolejna książka, która będzie 
stanowiła podsumowanie cyklu 
trwających obecnie wykładów  
pt. „Dzielnice Gliwic – znaki szcze-
gólne”.  (ml)

25 października w filii Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych  przy ul. Studziennej 6, na zaproszenie Ewy Weber, 
zastępczyni prezydenta miasta, odbyło się kolejne spotkanie z twór-
cami gliwickiej kultury. 
Tematem przewodnim spotkania 
była szeroko pojęta komunikacja 
w obszarze kultury. Jest ona bo-
wiem  najważniejszym elemen-
tem porozumiewania się  zarówno 
dla organizatorów i twórców, jak 
i mieszkańców poszukujących 
informacji o wydarzeniach odby-
wających się w Gliwicach. 

Na warsztat wzięto tematy zwią-
zane z działaniami promocyjnymi 
dotyczącymi wydarzeń odbywają-
cych się w naszym mieście, koor-
dynacją kalendarza imprez. Szu-
kano rozwiązań na jak najbardziej 
efektywne formy informowania 
o możliwych źródłach finansowa-
nia kultury oraz przedstawiono 
propozycję uruchomienia nowej 
aplikacji mobilnej jako narzędzia 
uzupełniającego dotychczaso-
we formy komunikacji. Jedną 
z najważniejszych funkcjonalności 
nowej aplikacji ma być kalendarz 
wydarzeń kulturalnych, powiąza-
ny z istniejącą witryną kulturalną 
kultura.gliwice.eu. Aplikacja ma 
być ważnym narzędziem promocji 
i koordynacji kalendarza gliwickich 
wydarzeń.

Uczestnicy spotkania starali się też 
odpowiedzieć na pytanie, czy wy-
darzenia kulturalne odbywające 
się w tym samym czasie zawsze 
stanowią dla siebie konkurencję, 
czy i kiedy jest możliwe uzyskanie 
efektu synergii działań. Rozmowy 

dotyczyły ewentualnych narzędzi, 
które pozwoliłyby na unikanie sy-
tuacji, kiedy w tym samym czasie 
odbywają się imprezy o podob-
nym charakterze, adresowane 
do tego samego odbiorcy. Poza 
tworzonym na bieżąco kalenda-
rzem imprez, pomocne mogłoby 
okazać się ramowe miesięczne 
kalendarium stałych wydarzeń 
oraz wypracowany w przyszłości 
system wzajemnego informowa-
nia się o planowanych działaniach. 
Temat kalendarza imprez pojawił 
się również przy okazji rozmów 
o działaniach związanych z promo-
cją wydarzeń, skupionych głównie 
na dedykowanej stronie kultura.
gliwice.eu. 

Docelowo to właśnie miejsce ma 
zawierać kompleksowe informa-
cje o imprezach organizowanych 
przez wszystkie instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe, firmy 
czy indywidualnych twórców, któ-
re zostaną dodane do kalendarza 
przez ich organizatorów. Pomocą 
w tworzeniu i propagowaniu 
informacji o wydarzeniach służy 
także CK Victoria. Otwartą kwestią 
wciąż pozostaje przyjęcie osta-
tecznych rozwiązań w zakresie 
prowadzenia działalności infor-
macyjnej o wydarzeniach w wersji 
tradycyjnej, tj. papierowej oraz 
w przestrzeni miasta. Podczas 
ożywionej dyskusji rozmawiano 
o wadach i zaletach „uwolnienia” 

słupów ogłoszeniowych, pojawiły 
się również pomysły na działania 
promocyjno-informacyjne, które 
mogłyby być realizowane np. 
w procedurze budżetu obywa-
telskiego. 

Ważnym zagadnieniem była dy-
wersyfikacja źródeł finansowania 
projektów kulturalnych. Pomoc 
w tym zakresie świadczy zarów-
no Centrum 3.0, jak i CK Victoria. 
Centrum 3.0 przekazuje informa-
cje o programach grantowych 
oraz doradza przy wypełnianiu 
wniosków. CK Victoria nie tylko 
informuje i pomaga przy składaniu 
aplikacji, ale również samo orga-
nizuje konkursy w ramach tzw. 
Start-upu kulturalnego. Właśnie 
ogłoszono kolejne nagrodzone 
projekty. Zainteresowanie konkur-
sem skierowanym m.in. do arty-
stów, animatorów, organizatorów 
imprez, fundacji i stowarzyszeń 

stopniowo rośnie. Jego zasady 
określa regulamin, a decyzje, do 
kogo trafi wsparcie, podejmuje 
kapituła konkursowa, w skład któ-
rej wchodzą zarówno pracownicy 
CKV, jak i działacze społeczni. 

Podczas dyskusji pojawiły się także 
propozycje działań, jakie mogłyby 
zostać podjęte przez CK Victoria, 
by wspólnie ze stowarzyszeniami, 
fundacjami i artystami ubiegać się 
o środki zewnętrzne. Wyrażono 

także potrzebę wyjaśnienia zasad 
finansowania zadań i współpracy 
z CKV. 

Wiele propozycji zostało sfor-
mułowanych przez przedsta-
wicieli Forum Ludzi Kultury. Po 
raz kolejny spotkanie pokazało 
wielość tematów, na które warto 
rozmawiać i przy których warto 
współpracować, dlatego spotka-
nia  będą kontynuowane.  
 (ksp)

KULTURA

Warsztatowo o kulturze 

Ewa Pokorska-Ożóg zasłużona dla kultury polskiej

Ewa Weber
zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna za działania 
w sferze kultury w mieście
– W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób. Dziękuję wszystkim obecnym za 
zaangażowanie i chęć współdziałania. Cenię sobie merytoryczne rozmowy na temat 
działań, jakie wspólnie można podejmować w celu rozwoju kultury w mieście. To 
dwugodzinne spotkanie było czasem wymiany myśli, doświadczeń i burzy mózgów. 
Nie mam wątpliwości, że wszystkim nam zależy na tym, by kalendarz imprez był 
bogaty w wydarzenia  oraz by znalazły one swoich odbiorów. W każdym temacie 
padało dużo różnych pomysłów. Należy je zebrać i odnieść do możliwości, jakie już 
są lub zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami.
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ARENA GLIWICE

Już 17 listopada spotkamy się w Chwyciarni podczas Memoriału Ryśka Pilcha, czyli na 
pierwszych Ogólnopolskich Zawodach Wspinaczkowych Osób z Niepełną Sprawno-
ścią. Tegorocznym organizatorem zawodów jest Fundacja Różyczka we współpracy 
z ścianą wspinaczkową Chwyciarnia Arena Gliwice.

RÓŻYCZKA I CHWYCIARNIA 
DLA RYSIA
Chwyciarnia Arena Gliwice to największa 
ściana wspinaczkowa na Śląsku i jedna 
z większych w Polsce. To miejsce do profe-
sjonalnego treningu dla zawodowców i ama-
torów wspinaczki. Do dyspozycji uczestników 

jest prawie 1000 m2 powierzchni wspinacz-
kowej, na której każdy znajdzie drogę o trud-
ności dostosowanej do jego poziomu. Obiekt 
spełnia warunki do rozgrywania zawodów na 
poziomie Pucharu i Mistrzostw Polski, a także 
zawodów rangi międzynarodowej. W ciągu  
4 lat odbyło się w nim około 20 różnych im-
prez wspinaczkowych.

Fundacja Różyczka powstała w 2011 roku, 
a jej członkowie na co dzień zajmują się ak-
tywizacją osób z niepełnosprawnościami 
oraz wspieraniem ich w życiowych wyzwa-
niach. Prowadzą Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Tęcza” oraz zbierają środki finansowe 
potrzebne na leczenie chorych. Ryszard 
Pilch, którego pamięć uczcimy podczas 
zawodów w Chwyciarni, był wieloletnim 
podopiecznym i przyjacielem fundacji oraz 
autorem znanych, klasycznych dróg, zarów-
no w skałach, jak i Tatrach. Pilch był osobą 
niepełnosprawną, chorował na stward-
nienie rozsiane, odszedł z tego świata  
20 listopada 2020 roku. 

CHWYCIĆ MARZENIA
Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe 
Osób z Niepełną Sprawnością – Memoriał 
Ryśka Pilcha mają na celu integrację osób 
z niepełnosprawnościami z całej Polski, ale 

też pasjonatów, ludzi gór i wszystkich tych, 
którym bliska jest wspinaczka. W czasie 
wydarzenia planowana jest również wy-
stawa fotografii Ryśka Pilcha. W zawodach 
wystartuje około 130 zawodników z niepeł-
nosprawnościami i co najmniej taka sama 
liczba osób towarzyszących i kibiców – 
wstęp na wydarzenie jest darmowy, gorąco 
zapraszamy do kibicowania uczestnikom. 
 (ARENA GLIWICE)

Od totalnego szlagrowego hitu tej jesieni – Śląskich Andrzejek, 
przez Polską Noc Kabaretową, aż po piłkę nożną influencerów. 
Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla Was w listopadzie!

GRA HUMOREM
Już 11 listopada gracze będą mogli wybie-
rać spośród ponad 100 planszówek – od 
prostych i imprezowych, przez gry rodzin-
ne, aż do złożonych strategii. Na miejscu 
asystować im będą pomocni animatorzy, 
którzy wyjaśnią zasady. Ponadto w pro-
gramie sesje albo prelekcje RPG, turnieje 
z nagrodami i prezentacje wydawniczych 
nowości. Tego samego dnia w Arenie 
Głównej czeka nas wyjątkowa edycja 
największej kabaretowej trasy w Polsce. 
Największy, epicki skład artystów, tematy, 
jakich jeszcze nie poruszaliśmy i śmiech, 
który będzie niósł się przez całą Polskę. Tym 
razem na tapet wezmą… nasze miasto! 
Sprawdzą, co u nas słychać, skomentują 

aktualne „afery”, lokalne sukcesy i porażki, 
nie oszczędzą rządzących, ale i zwykłych 
mieszkańców. Wystąpią: Kabaret Skeczów 
Męczących, Kabaret Młodych Panów, 
Kabaret Nowaki, Kabaret Smile, Kabaret 
K2, Kabaret Moralnego Niepokoju z inte-
raktywnym udziałem Roberta Górskiego 
oraz Dziennikarki Zaangażowane i Szymon 
Łątkowski. Prowadzeniem Polskiej Nocy 
Kabaretowej 2022 zajmie się Bartosz Klau-
zinski z Kabaretu K2.

JEŹDŹCY BRONIĄ  
TYTUŁU, LUFCIK  
WRACA DO ARENY
W najbliższy weekend (12–13 listopada) 
w Arenie Głównej będziemy kibicować 

zawodnikom IKS Jeźdźcy Rugby na Wóz-
kach podczas obrony mistrzowskiego 
tytułu. Wstęp na zawody jest bezpłatny 
– gorąco zapraszamy na trybuny, szykuje 
się naprawdę ostra jazda po betonie! Co 
więcej, 13 listopada spotkamy się ponow-
nie – wspólnie z Lufcikiem na Korbkę 
przygotowaliśmy dla Was dzień wy-
pełniony zabawą po same brze-
gi. Na dzieciaki czeka szereg 
bajkowo-naukowych atrakcji 
z okazji 200. rocznicy urodzin 
Ignacego Łukasiewicza, twórcy 
lampy naftowej. W programie m.in. anima-
cje, warsztaty artystyczne, przedstawienia 
teatralne i spektakl tańca z ogniem. Udział 
w wydarzeniu jest darmowy, widzimy się 
w holu C!

ŚLĄSKIE ANDRZEJKI
Szlagier Maszyna, Baba z Chopym, Karolina 
Trela czy Jolanta i Jacek Kierok – to gwiazdy 
Śląskich Andrzejek, jesiennego hitu Areny 
Gliwice, na który zapraszamy już 26 listopa-
da. Partnerem koncertu jest Radio Silesia. 
Śląskie Andrzejki będą kolejną z propozycji, 
na którą każdy fan regionalnych dźwięków 
powinien zwrócić uwagę. Przede wszyst-
kim dlatego, że w Gliwicach pojawi się 
czołówka wykonawców znanych m.in. 
z fal Radia Silesia, które jest partnerem 
wydarzenia. Bilety kupicie na eventim.pl.

SPORTOWY LISTOPAD
W listopadzie zaserwujemy Wam sporą 
dawkę sportu w wielu różnych odsłonach. 

Oprócz Finału Pucharu 
w Rugby na Wózkach, 

17 listopada spotkamy się na Memoriale 
Ryśka Pilcha w Chwyciarni – wstęp na oba 
wydarzenia jest bezpłatny. To jednak nie 
wszystko, co przygotował dla Was zespół 
Chwyciarni w tym sezonie. Od 12 listopada 
zapraszamy na jogę dla wspinaczy – 5 zajęć, 
które można potraktować jako pełny cykl 
uzupełniający trening wspinaczkowy, bądź 
też wybrać poszczególne zajęcia. Joga Yin 
(joga powięziowa) to głęboka i bezpieczna 
praca na więzadłach, ścięgnach, toreb-
kach stawowych i powięzi. Harmonogram 
znajdziecie na arenagliwice.com. Mało? 
W Move Federation zmierzą się drużyny 
gwiazd Internetu, których kapitanami zo-
stali najbardziej rozpoznawalni twórcy. Pre-
mierowy turniej odbędzie się 19 listopada. 
Move Federation to przedefiniowanie piłki 
nożnej, jaką znacie. Już nie możemy się 
doczekać wspólnego kibicowania! Bilety 
na wszystkie wydarzenia są dostępne na 
arenagliwice.com. 
 (ARENA GLIWICE)

LISTOPAD W ARENIE GLIWICE

MEMORIAŁ RYŚKA PILCHA
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ROZWÓJ

Międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz merytoryczne wspar-
cie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie 
ekologiczne, energetyczne i cyfrowe to główne cele europejskiej inicjatywy 
100 Intelligent Cities Challenge, w której od 2 lat uczestniczą Gliwice – jako 
jedno z 5 miast reprezentujących nasz kraj. Udział w ICC stworzył Gliwicom 
szansę na systematyczne poszerzanie wiedzy w oparciu o specjalistyczne 
webinaria i warsztaty, a także umożliwił spotkania z wysokiej klasy eks-
pertami z dziedzin, w których nasze miasto chce się intensywniej rozwijać. 
Przypomnijmy, że na starcie 
programu 100 Intelligent Cities 
Challenge każde z ponad stu 
„inteligentnych miast” określało 
cel, do którego dąży, realizując 
działania w ramach ICC. Gliwice 
skoncentrowały się na partycypacji 
społecznej i cyfryzacji administra-
cji. Oczekiwanym rezultatem dla 
gliwickiego samorządu jest przy-
jaźniejsza i sprawniejsza komuni-
kacja z mieszkańcami, a przede 
wszystkim – bardziej aktywna i za-
angażowana społeczność lokalna, 
mająca pełen dostęp do otwartych 
danych miejskich.

– Udział w inicjatywie polegał 
na tym, że samorządy prezento-
wały w niej działania samodziel-
nie opracowane i realizowane 
w danej dziedzinie, otrzymując 
nie środki finansowe czy gotowe 
rozwiązania, ale bogate wsparcie 
doradcze miast mentorskich i eks-
pertów dziedzinowych – podkreśla 
Katarzyna Kobierska, szefowa 

Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, które 
wspólnie z Wydziałem Planowania 
Przestrzennego UM w Gliwicach 
oraz Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodkiem Działań Społecznych 
było najbardziej zaangażowane 
w unijną inicjatywę. Te trzy jed-
nostki w ramach ICC testowały 
różne przydatne rozwiązania, 

m.in. włączając gliwiczan w pra-
ce nad strategią „Gliwice 2040” 
i doprowadzając do uruchomienia 
przez miasto Gliwickiej Platformy 
Partycypacyjnej „DecydujMY!ra-
zem” (decydujmyrazem.gliwice.
pl) oraz nowego portalu Gliwice 
Otwarte Dane. 

Dzięki zaangażowaniu miasta 
w inicjatywę ICC, wiedzą przy 
opracowywaniu Gliwickiej Plat-
formy Partycypacyjnej dzieliła 
się Irene Garrido, konsultant ds. 
planowania miejskiego w hisz-
pańskim oddziale firmy doradczej 
Arup. Natomiast założenia portalu 
Gliwice Otwarte Dane i jego wer-
sja testowa były konsultowane 
z Alexem Gluhakiem – założycie-
lem i prezesem zarządu Urban 
Data Collective, doświadczonym 
liderem projektów technolo-
gicznych i Internetu Rzeczy oraz 
aplikacji dedykowanych miastom 
i społecznościom miejskim. 

25 października 
Gliwice odwiedził 
Giacomo Magnani – 
londyński konsultant 
firmy Arup, zajmujący 
się zintegrowanym 
planowaniem miej-
skim. Towarzyszył mu 
Stefan Obłąkowski 
z Arup Polska, który 
jest ekspertem wio-
dącym w gliwickim 
projekcie ICC.

– Giacomo Magnani ma szerokie 
doświadczenie w planowaniu 
strategicznym i działaniach na 
rzecz rozwoju miast, zdobyte 
dzięki współpracy z ośrodkami 
miejskimi w Europie, Azji i Ame-
ryce Północnej. Doradzał w tej 
dziedzinie Bankowi Światowemu 
oraz Komisji Europejskiej – Dyrekcji 
Generalnej ds. rynku wewnętrzne-

go, przemysłu, przedsiębiorczości 
oraz sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Realizował rów-
nież projekty z zakresu działań na 
rzecz klimatu, odporności miast, 
oceny infrastruktury i analiz spo-
łeczno-ekonomicznych – zwraca 
uwagę Katarzyna Kobierska. Celem 
wizyty obydwu ekspertów Arup 
było wskazanie możliwych ścieżek 
współpracy miasta z przedsiębior-
cami nie tylko w odniesieniu do 

rozwoju ich działalności, ale też 
sposobów na ich efektywne za-
angażowanie w procesy partycy-
pacyjne i działania rewitalizacyjne 
w Gliwicach.

Posłużyło temu spotkanie warsz-
tatowe w filii Urzędu Miejskiego 
z udziałem przedstawicieli Wy-
działu Planowania Przestrzen-
nego UM w Gliwicach, Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej oraz gliwickiej firmy 
co.brick Sp. z o.o., która zajmu-
je się tworzeniem ekosystemu  
start-upów na Śląsku. Giacomo 
Magnani przedstawił najpierw do-
bre praktyki współpracy samorzą-
du z biznesem w Londynie i Liver- 
poolu, niemieckim Lipsku, duńskim 
Aarhus, holenderskim Eindhoven, 
fińskim Vantaa oraz rumuńskim 
Cluj-Napoka. Następnie odniósł się 
bezpośrednio do sytuacji Gliwic, 
proponując uczestnikom warsz-
tatów wspólną analizę czynników 
przyczyniających się do rozwoju 
innowacyjności w mieście. 

Pobyt gości połączono z odwie-
dzinami w siedzibie GAPR, gdzie 
eksperci zapoznali się z zakresem 
wspierania rozwoju przedsię-
biorczości w mieście oraz wizytą 
w kompleksie Nowych Gliwic. 

(kik)

Smart City Gliwice.  
Wizyta ekspertów 

W Inicjatywie 100 Inteligentnych Miast (Intelligent Cities 
Challenge) uczestniczyło ponad 100 europejskich samo-
rządów wyłonionych w 2020 roku w konkursie Komisji 
Europejskiej. Z Polski, obok Gliwic, zakwalifikowano do 
programu Gdańsk, Poznań, Białystok i Bytom. Wiedzą 
dzieliły się z nimi miasta-mentorzy: duńskie Aarhus, ho-
lenderski Amsterdam, belgijska Antwerpia, hiszpańska 
Barcelona, fińskie Espoo, niemiecki Hamburg, francuska 
Nicea oraz chorwacka Rijeka. W tym celu odbyło się 5 City 
Lab-ów w formule wykładów on-line, paneli dyskusyjnych 
i kilkudniowych warsztatów w mniejszych grupach.

Czy wiesz, że posiadając profil zaufany, możesz bez konieczności  
przychodzenia do urzędu zameldować się na pobyt stały lub czasowy?
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy możesz zgłosić przez Internet. Wystarczy, że wejdziesz na 
stronę www.gov.pl, zakładka Dla obywatela -> Meldunek i wybory.
Potrzebny będzie Ci profil zaufany, certyfikat kwalifikowany albo e-dowód. Pozwalają one potwierdzić 
twoją tożsamość.

Jak założyć profil zaufany? Wejdź na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

Warsztaty poświęcone współpracy samorządu z biznesem  
i rozwojowi innowacyjności w mieście...

...poprzedziło zwiedzanie przez gości Kompleksu Nowych Gliwic

fo
t. 

D.
Ni

ta
-G

ar
bi

ec
/U

M
 G

liw
ice

fo
t. 

D.
Ni

ta
-G

ar
bi

ec
/U

M
 G

liw
ice

fo
t. 

D.
Ni

ta
-G

ar
bi

ec
/U

M
 G

liw
ice

http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://decydujmyrazem.gliwice.pl
http://www.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 45/2022 (1134), 10 listopada 202216

Podaję do publicznej wiadomo-
ści, że w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach pod adresem  
https://bip.gliwice.eu/wykaz-
-wnioskow-o-ustalenie-lokali-
zacji-inwestycji-mieszkaniowej  
31 października 2022 r. zamiesz-
czony został wniosek o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej, realizowany na pod-
stawie ustawy z 5 lipca 2018 r. 
o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszka-
niowych oraz inwestycji towa-
rzyszących (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1538). Inwestycja polega na 
budowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami i ga-
rażem podziemnym na działce  
nr 1134/2, obręb Stare Miasto.
Informacja szczegółowa o ochronie 
danych osobowych dostępna jest pod 
adresem https://bip.gliwice.eu/storage/
pp/specustawa-deweloperska/pp-6734-
1-2022/informacja-szczegolowa-o-ochro-
nie-danych-osobowych.pdf

KOMUNIKATY

INFORMACJE NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu 
postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego prowadzonego na 
podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 

1129) w trybie przetargu  nieograniczonego, na

Opracowanie dokumentacji 
projektowej (bez projektu 

technicznego) i uzyskanie na jej 
podstawie pozwolenia na budowę dla 
zadania – inwestycji pn.: „Rozbudowa 

istniejącej ciepłowni o blok 
parowy z kotłem wielopaliwowym 

wytwarzającym ciepło i energię 
elektryczną w wysoko sprawnej 

kogeneracji, planowana do realizacji 
na terenie PEC – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach przy ul. Królewskiej  

Tamy 135”.
Termin składania ofert:  

30 listopada 2022 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  

30 listopada 2022 r. o godz. 12.15

Pełna treść jest dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu 
postępowania o udzielenie 

zamówienia sektorowego prowadzonego na 
podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
1129) w trybie przetargu  nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych 
materiałów preizolowanych.

Termin składania ofert:  
24 listopada  2022 r. do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert:  
24 listopada 2022 r. o godz. 13.15

Pełna treść jest dostępna na 
www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej 

Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice,  

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

przetargowego ogłoszonego na Platformie 
Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. zgodnie  

z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM 
Sp. o.o. w Gliwicach”, dostępnego na stronie 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice, 
w sprawie:

„Remont wybranych pomieszczeń 
znajdujących się w budynku 

administracyjnym oraz w hali Stacji 
Obsługi Pojazdów znajdujących się na 
terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.”

Termin składania ofert:  
17 listopada 2022 r. do godz. 10.00

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.
eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

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

przeznaczone do zbycia, stanowiące włas- 
ność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 265/2022 do 10 listopada 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 275/2022 do 17 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 281/2022 do 17 listopada 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 270/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 271/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 272/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 273/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 276/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 278/2022 do 24 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 279/2022 do 24 listopada 2022 r.

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.)

że w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gli-
wicach przy placu 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,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/613/2022 do 14 listopada 

2022 r.,
• nr ZGM/628/2022 do 14 listopada 

2022 r.,
• nr ZGM/633/2022 do 14 listopada 

2022 r.,
• nr ZGM/634/2022 do 14 listopada 

2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta/

2. Nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia:
• nr ZGM/2022/666 do 23 listopada 

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

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 10 listopada 2022 r. o godz. 15.00  

w sali obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 6 października 

2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania 

Skarbnika Miasta Gliwice (druk nr 871).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 888).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2022 rok (druk nr 889).

9. Projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na tere-
nie miasta Gliwice (druk nr 872).

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 866).

11. Projekt uchwały w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy są zo-
bowiązani zawrzeć umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych (druk nr 867).

12. Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za 
korzystanie przez operatorów i przewoź-
ników z przystanków komunikacyjnych 
i dworców, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Miasto Gliwice (druk nr 870).

13. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie ustalenia zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 873).

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

publicznych, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Gliwice (druk nr 890).

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę nr XVII/340/2020 z 30 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych oraz 
zasad pobierania opłat za parkowanie na 
terenie miasta Gliwice (druk nr 891).

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
nowego przebiegu istniejącej na terenie 
miasta Gliwice drogi gminnej (ul. Biegusa), 
odcinek od ul. Czapli do ul. Tadeusza Ma-
zowieckiego w Gliwicach (druk nr 868).

17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
ul. Solskiego zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako 
drogi publicznej (druk nr 869).

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Gliwice (druk nr 887).

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia nowej i kolej-
nej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach 
na wschód od ul. Toszeckiej (druk nr 884).

20. Projekt uchwały w sprawie określenia wa-
runków udzielania i wysokości stawki pro-
centowej bonifikaty stosowanej przy sprze-
daży na rzecz najemców lokali mieszkalnych 
i domów jednorodzinnych (druk nr 885).

21. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytko-
wych i garaży (druk nr 886).

22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Miasta Gliwice na wybrane 
przedsięwzięcia dotyczące ochrony śro-
dowiska (druk nr 883).

23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
nr XLI/906/2018 Rady Miasta Gliwice  
z 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Gliwice (druk nr 881).

24. Projekt uchwały w sprawie zamiaru prze-
kształcenia Przedszkola Miejskiego nr 8 
w Gliwicach poprzez likwidację dodatko-
wej lokalizacji prowadzenia zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
oraz zmianę siedziby (druk nr 880).

25. Projekt uchwały w sprawie zamiaru 
przekształcenia niektórych szkół podsta-
wowych poprzez likwidację oddziałów 
przedszkolnych (druk nr 875).

26. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia od-
działów przedszkolnych Szkoły Podstawowej 
nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach, 
ul. Jana Śliwki 8 w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 10 w Gliwicach (druk nr 876).

27. Projekt uchwały w sprawie zamiaru prze-
kształcenia niektórych przedszkoli poprzez 
likwidację dodatkowej lokalizacji prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych (druk nr 879).

28. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 
w Gliwicach (druk nr 878).

29. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przed-
szkola Miejskiego nr 36 w Gliwicach do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. 
Piastów Śląskich w Gliwicach (druk nr 877).

30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do 
zasiłku celowego (druk nr 882).

31. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego (druk nr 874). 

32. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

33. Zamknięcie sesji. 
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Gliwice

Krystyna Sowa

OBRADY NA ŻYWO

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

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

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

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

SESJA RADY MIASTA/OGŁOSZENIA

https://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej
https://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej
https://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej
https://bip.gliwice.eu/storage/pp/specustawa-deweloperska/pp-6734-1-2022/informacja-szczegolowa-o-oc
https://bip.gliwice.eu/storage/pp/specustawa-deweloperska/pp-6734-1-2022/informacja-szczegolowa-o-oc
https://bip.gliwice.eu/storage/pp/specustawa-deweloperska/pp-6734-1-2022/informacja-szczegolowa-o-oc
https://bip.gliwice.eu/storage/pp/specustawa-deweloperska/pp-6734-1-2022/informacja-szczegolowa-o-oc
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://gliwice.eu
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Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. I ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu dzierżawnego za wielopoziomowy płatny 
parking przy ul. Jana Pawła II, pow. zabudowy: 986 m2.

Termin przetargu: 10 listopada 2022 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego,  
pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI KOMPLEKSU NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO NIEZABUDOWANE DZIAŁKI NR 84 I 85, 

OBRĘB KŁODNICA, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowane działki

Położenie i opis

Nr działki
Obręb
Nr KW
Użytki

Pow. 
działki [ha] Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

Działki 84 i 85, obręb Kłodnica, położone są w Gliwicach przy ul. Kozielskiej. 
W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane przeznaczone pod budow-
nictwo mieszkaniowo-usługowe, kompleksy garaży, Centrum Handlowe Arena 
oraz osiedle wysokich bloków mieszkalnych.
Przedmiotowe działki stanowią zwarty teren o kształcie zbliżonym do wąskiego, 
wydłużonego prostokąta, pokryty nieuporządkowaną zielenią z pojedynczymi 
drzewami.
W pobliżu działek przebiega sieć ciepłownicza, wodociągowa, elektroenerge-
tyczna, sieć gazowa i sieć teletechniczna. Na działkach znajduje się kanalizacja 
sanitarna ks400. 
Działki obciążone są nieograniczoną w czasie służebnością na rzecz Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach: 
▪ działka nr 84, dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm o długości 9,41 m wraz 
ze strefą ochronną, (powierzchnia służebności: 31,99 m2), 
▪ działka nr 85, dla sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400 mm o długości 20,83 m 
wraz ze strefą ochronną (powierzchnia służebności: 70,81 m2). Opis służebności 
w działach III ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych działek.
Skomunikowanie działek nr 84 i 85 powinno odbywać się poprzez ul. Han-
dlową (działka nr 86, obręb Kłodnica, stanowiąca własność prywatną) do ul. 
Kozielskiej, po uzyskaniu odpowiedniego tytułu prawnego do nieruchomości 
od właściciela działki nr 86.

84
Kłodnica

GL1G/00013503/7
Użytki:

RIIIb 0,2942 ha,
ŁIV 0,0968 ha

85
Kłodnica

GL1G/00061385/4
Użytki:

RIIIb 0,4952 ha,
ŁIV 0,1328 ha

0,3910

0,6280

Łączna 
pow. 

działek: 
1,0190 ha

Działki o nr 84, 85, obręb Kłodnica, położone są na terenie dwóch różnych planów miejscowych.
Część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od 20 grudnia 2014 r. 
obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. 
Zmiana ta uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z  6 listopada 2014 r.
W ww. zmianie planu, część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
▪ 3MNU – co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Ponadto, niewielka część działki nr 85, obręb Kłodnica, w ww. zmianie planu położona jest na terenie 
oznaczonym symbolem:
▪ 014 KDD 1/2 – co oznacza tereny dróg dojazdowych, projektowanych.
Pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla którego od 29 stycznia 
2016 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego. Plan ten uchwalony został przez 
Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XII/297/2015 z  17 grudnia 2015 r.
W planie tym pozostała część działek nr 84, 85, obręb Kłodnica, znajduje się na terenach oznaczonych 
symbolami:
▪ 2MNUn, 3MNUn – co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy 
– nowe,
▪ 1KDD1/2 – co oznacza tereny dróg publicznych – dojazdowych.

3 134 000,00 

Cena brutto.
Cena 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.).

313 400,00

Przetarg rozpocznie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206. Wadium należy wnieść do 19 stycznia 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 24 lutego 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – zespół ds. zbywa-
nia, pod numerami tel.: 32/338-64-11, 32/338-64-09, 32/338-64-12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

NIERUCHOMOŚCI

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 Gliwi-
ce. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek 
wynosi: 2,0849 ha.

Termin przetargu: 22 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości 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 Nie-

paszyce Północ, o powierzchni 0,1080 ha oraz 
1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb 
Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 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 Nie-

paszyce Północ, o powierzchni 0,1027 ha oraz 
1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb 
Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiące 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 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 Nie-
paszyce Północ, o powierzchni 0,1070 ha oraz 
1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb 
Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 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 Nie-

paszyce Północ, o powierzchni 0,1085 ha oraz 
1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb 
Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, po-
łożonych przy ul. Starogliwickiej.

Termin przetargu: 23 listopada 2022 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami 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.
-----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• obejmującej niezabudowaną działkę 324 o pow. 

0,0961 ha, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00046633/7. Działka po-
łożona jest w Gliwicach przy ul. Wesołej i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 28 listopada 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 374 000,00 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: 37 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geo-
dezyjnie 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 

Ligota Zabrska, zapisana w księdze wieczystej 
nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nierucho-
mość 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 Nieru-
chomościami 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.
-----------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej nieruchomości:
• położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej 

i ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wie-
czystej nr GL1G/00078993/1, oznaczonej jako 
działka nr 134, obręb Kuźnica, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa.

Termin przetargu: 29 listopada 2022 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 208 680,00 zł
Cena zawiera 23% podatek 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: 20 868,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowane działki: nr 17 

o pow. 0,0263 ha, obręb Szobiszowice, nr 19 
o pow. 0,0094 ha, obręb Szobiszowice, zapisa-
ne w KW nr GL1G/00019250/0; nr 20 o pow. 
0,0230 ha, obręb Szobiszowice, nr 1819 o pow. 
0,0018 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00019251/7; położone w Gliwicach 
przy ul. Darz Bór.

Termin przetargu: 30 listopada 2022 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 222 480,00 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: 22 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego:
• niezabudowane działki: nr 26 o pow. 

0,0149 ha, obręb Szobiszowice, nr 27 o pow. 
0,0176 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00032198/4; nr 33 o pow. 0,0148 ha, 

obręb Szobiszowice, nr 32 o pow. 0,0175 ha, 
obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr 
GL1G/00032199/1; położone w Gliwicach przy 
ul. Las Łabędzki.

Termin przetargu: 30 listopada 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 242 550,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 24 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego:
• niezabudowane działki: nr 28 o pow. 

0,0177 ha, obręb Szobiszowice, nr 31 o pow. 
0,0177 ha, obręb Szobiszowice, zapisane w KW 
nr GL1G/00032993/7; nr 29 o pow. 0,0178 ha, 
obręb Szobiszowice; nr 30 o pow.0,0178 ha, 
obręb Szobiszowice, zapisane w KW nr 
GL1G/00130427/6 oraz nr 1820 o pow. 
0,0107 ha, obręb Szobiszowice, zapisaną w KW 
nr GL1G/00019251/7; położone w Gliwicach na 
wschód od ul. Toszeckiej.

Termin przetargu: 30 listopada 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 305 721,00 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: 30 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości niezabudowanych obejmującego:
• działkę nr 1073/2 o pow. 0,8296 ha, ob-

ręb Trynek, zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00036188/9 oraz działkę nr 1077/2 
o pow. 1,3126 ha, obręb Trynek, zapisaną 
w księdze wieczystej nr GL1G/00036769/6. 
Przedmiotowy kompleks nieruchomości poło-
żony jest w Gliwicach przy ul. Toruńskiej i stanowi 
własność Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia 
gruntu: 2,1422 ha.

Termin przetargu: 19 grudnia 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 8 358 000,00 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: 835 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości przezna-
czone do użyczenia, stanowiące własność Gminy Gliwice:

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 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) został podany do pu-
blicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość 
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
Gminy Gliwice:

• nr ZDM/43/2022 do 14 listopada 2022 r.,
• nr ZDM/44/2022 do 14 listopada 2022 r. • nr ZDM/41/2022 do 16 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIA

http://www.tbs2.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
https://www.zdm.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 161, OBRĘB POLITECHNIKA, STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW
Użytki

Pow. 
działki 

[ha]
Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Cena  
wywoławcza [zł] Wadium [zł] Uwaga

Działka nr 161, obręb Politechnika, położona jest przy ul. Zimnej Wody 6A, w odległości  
ok. 1 km od centrum miasta. Kształt działki jest nieregularny, południowa granica nieru-
chomości przebiega po obrysie budynku położonego na działce nr 159, obręb Politechnika, 
przy ul. Zimnej Wody 6.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej 
169,01 m2, stanowiącym pustostan. Pozostała, niewielka część działki zagospodarowana 
jest jako podwórze. 
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i energetyczną.
W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: wodocią-
gowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, ciepłownicza.
Przyszły nabywca zobowiązany jest do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na 
przedmiotowej działce.
Działka nr 161 obciążona jest służebnością drogową na rzecz każdoczesnego właściciela 
garażu nr 2, usytuowanego na działce nr 162, obręb Politechnika. Dojazd/dojście do garażu 
nr 1, położonego na działce nr 162 nie jest prawnie uregulowany.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów, natomiast w dziale III widnieje wpis dotyczący 
nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejaz-
du, na nieruchomości gruntowej położonej w Gliwicach, obręb Politechnika, utworzonej 
z działki numer 161, na rzecz każdoczesnego właściciela garażu numer 2, objętego księgą 
wieczystą numer GL1G/00068315/2 (usytuowanego na działce nr 162, obręb Politechnika, 
o powierzchni 68 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1G/00065188/1). 
Działka nr 161, obręb Politechnika, nie ma dostępu do drogi publicznej, a dojście/dojazd 
do oficyny odbywa się poprzez klatkę schodową lub bramę wjazdową budynku ul. Zimnej 
Wody 6, usytuowanego na działce nr 159 (dojście/dojazd nie są prawnie uregulowane). 

161
Politechnika

GL1G/00035275/9
Użytki:

B – tereny  
mieszkaniowe

0,0415 ha Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy 
Akademickiej”, uchwalonym przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym, działka nr 161, obręb 
Politechnika, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
▪ 4 UM –  opisanym jako tereny zabudowy usługowo-miesz-
kaniowej o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UM do 7 UM, usta-
lone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowo-miesz-
kaniowa o wysokiej intensywności zabudowy:

a) usług nieuciążliwych,
b) mieszkaniowa wielorodzinna,
c) zamieszkania zbiorowego, taka jak: hotel, schronisko tury-
styczne, internat, dom studencki, dom rencistów;

2)  przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) miejsca do parkowania, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, 
rowerowe,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe.

139 050,00 

Cena zwolniona 
z podatku VAT na 

podstawie  
art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku 

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

zm.).

14 000,00 Z uwagi na brak 
dostępu nierucho-
mości do drogi pu-
blicznej, przetarg 

został ograniczony 
do właścicieli tych 

nieruchomości 
sąsiednich, po-

przez które działka 
nr 161, obręb 

Politechnika, ma 
fizyczny dostęp do 
drogi publicznej, 
tj. do właścicieli 
działek nr 157 
i 159, obręb 
Politechnika.

Przetarg rozpocznie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206. 
Wadium należy wnieść do 8 grudnia 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 161, obręb Politechnika, odbył się 27 lipca 2022 r. 
i został zakończony wynikiem negatywnym. II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 161, obręb Politechnika, odbył się 26 września 2022 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 13 stycznia 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerami tel.: 32/338-64-11, 32/338-
-64-09, 32/338-64-12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI NIERUCHOMOŚCI, 
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1168 ORAZ DZIAŁKĘ NR 1169, OBRĘB STARE MIASTO, ZABUDOWANE BUDYNKIEM POŁOŻONYM 

PRZY UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 13 W GLIWICACH. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 9 STYCZNIA 2023 R. 
Położenie i opis Nr działki

Obręb, Nr KW
Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób zagospodarowania
Cena 

wywoławcza [zł]
Wadium

[zł]
Budynek w zabudowie półzwartej, wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX 
wieku. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego i jednej kondygnacji 
podziemnej. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, 
wentylację mechaniczną oraz instalację odgromową. W całym budynku wykonana jest instalacja 
centralnego ogrzewania zasilana z wymiennikowi zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicznych.
Dotychczas wejście do budynku odbywało się przez przybudówkę położoną na działce nr 1167, 
obręb Stare Miasto, która nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem sprzedaży. 
Na potrzeby sprzedaży, wejście do budynku  będzie odbywać się wejściem tylnym – przez piwnicę. 
Będzie istniała konieczność przebudowy budynku przez nowego właściciela, celem wykonania 
wejścia do budynku od ul. S. Moniuszki z poziomu parteru.
Granica pomiędzy działkami 1168 i 1167 przebiega po ścianie pomiędzy budynkiem przybudówki, 
a budynkiem przy ul. Moniuszki 13, przez co okapy dachu i elementy wyposażenia technicznego 
budynku przy ul. S. Moniuszki 13 znajdują się poza granicami działki 1168.
Adaptacja budynku przez nowego właściciela na cele zgodne z planem miejscowym, w szczególności 
zmiana sposobu użytkowania, będzie wymagała zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych, co może wiązać się z koniecznością przebudowy np. części przyziemia budynku, w celu 
adaptacji na garaż. Możliwe jest również zapewnienie części wymaganych miejsc parkingowych 
w ramach innej nieruchomości, do której inwestor będzie posiadał tytuł prawny (np. w formie wie-
loletniej dzierżawy terenu). Dla niektórych usług, do zbilansowania potrzeb parkingowych, będzie 
można przyjąć część ogólnodostępnych płatnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pobliżu 
nieruchomości (np. w przypadku drobnych działalności usługowych niewymagających miejsc dla 
stałych użytkowników, tj. gdzie można założyć parkowanie rotacyjne, z uwzględnieniem pory dnia).
Dojście do przedmiotowej nieruchomości jest możliwe z wykorzystaniem istniejącego chodnika 
stanowiącego część pasa drogowego, a parkowanie pojazdów  może odbywać się wzdłuż ul. S. 
Moniuszki. Skomunikowanie działki nr 1168, obręb Stare Miasto, z siecią dróg publicznych od 
strony podwórza będzie możliwe tylko w przypadku ustanowienia na sąsiedniej nieruchomości 
(dz. nr 1167, obręb Stare Miasto) odpowiednich służebności gruntowych. Ostatnim użytkownikiem 
budynku była Przychodnia Akademicka w Gliwicach Sp. z o.o.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po wcześniejszym umówieniu ter-
minu. Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. W tym 
celu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 32/338-64-10 do 12 lub pocztą elektroniczną na 
adres: gn@um.gliwice.pl, podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.  

Działka nr 1168,
obręb Stare Miasto,

działka nr 1169,
obręb Stare Miasto,

zabudowane  
budynkiem  

o charakterze  
usługowym  

o numerze ewi-
dencyjnym 2250, 
położonym przy  
ul. Stanisława 
Moniuszki 13  
w Gliwicach,

KW nr 
GL1G/00058759/3.

Pow. gruntu:
0,0466 ha,

pow. gruntu:
0,0017 ha, 

pow. użytkowa 
budynku:

1630,81 m2,

w tym:
piwnica:  

310,19 m2,
parter:  

364,37 m2,
I piętro:  

337,71 m2,
II piętro:  

343,27 m2,
poddasze: 
275,27 m2.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części 
miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne 
tereny miasta (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 
z 22 grudnia 2005r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 
2006 r., poz. 481), teren położony w Gliwicach przy ul. Moniuszki 13, 
obejmujący działki nr 1168 i 1169, obręb Stare Miasto, oznaczony jest 
symbolem: 72 UM – co oznacza tereny usługowo-mieszkaniowe o wy-
sokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do 79UM obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
b) dojazdy i parkingi, 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji. Ponadto 
budynek położony przy ul. Moniuszki 13 objęty jest ochroną konserwa-
torską na mocy prawa miejscowego.
Nabywca nieruchomości położonej przy ul. S. Moniuszki 13 w Gliwicach 
będzie miał możliwość złożenia wniosku o wydzierżawienie terenu, który 
stanowić będzie część działki nr 1243, obręb Stare Miasto, oraz działka 
nr 1235, obręb Stare Miasto, z przeznaczeniem na urządzenie miejsc 
parkingowych, w związku z podjętą przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XXX/627/2021 z 7 października 2021 r. https://bip.gliwice.eu/storage/
uchwaly/13441.pdf), wyrażającą zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Częstochowskiej, obejmującej część działki nr 1243, obręb 
Stare Miasto, oraz działkę nr 1235, obręb Stare Miasto, o łącznej pow. 
przeznaczonej do dzierżawy: 0,1117 ha, na okres 30 lat.

2 019 000,00 zł 
brutto 

(zwolnienie od 
podatku VAT 

zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 

10 ustawy  
z 11 marca  

2004 r. o podatku 
od towarów i usług 

– t.j. DzU  
z 2022 r., poz. 931 

z późn. zm.).

Minimalne  
postąpienie:  
20 190,00 zł

201 900,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 9 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (sala nr 206) i zakończył się wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 23 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A (sala nr 206) i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Wadium należy wnieść do 3 stycznia 2023 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego 
Miasta Gliwice. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 9 lutego 2023 r. 
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 informacja o przetargu zostanie zamieszczona w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gli-
wice”. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, ul. Jasna 31A, Gliwice, pok. 17, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-12.

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 nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości
brutto

Wadium

1. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. św. Jacka, w odległości ok. 3 km 
od centrum miasta i ok. 3 km od wjazdu na autostradę A4 i A1 oraz drogę wojewódzką 
nr 902. Nieruchomości stanowią teren nierówny, zadrzewiony, niezagospodarowany. 
Na działce nr 56 znajdują się pozostałości fundamentów.
Przez działki nr 52, 53, 54 przebiega sieć gazowa gaD350 oraz nieczynny gazociąg gAD300. 
Wzdłuż ul. św. Jacka na działkach nr 52, 53 oraz w płd. części działki nr 54 znajduje się 
sieć elektroenergetyczna. Na działce nr 52 znajduje się punkt oświetleniowy, który nie 
jest wpięty do miejskiej sieci oświetleniowej. Przez płd. część działki nr 53 przebiega sieć 
telekomunikacyjna. Przez działkę nr 56 przebiega sieć wodociągowa wID80. Wszelka 
planowana zabudowa na tych działkach powinna uwzględniać strefy ochronne od ww. 
sieci i powinna być uzgodniona z gestorami tych sieci.
Wzdłuż ulic św. Jacka i Pszczyńskiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, 
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa.
Obciążenia nieruchomości (KW GL1G/00032089/7):
Nieograniczona w czasie służebność drogi – przechodu i przejazdu po dz. 560, 559, 
53, 54, obręb Ligota Zabrska, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wie-
czystych dz. nr 55.
Skomunikowanie: powinno odbywać się z włączeniem nowym zjazdem do drogi pu-
blicznej powiatowej ul. św. Jacka (droga klasy technicznej L), w miejscu zapewniającym 
wymagane przepisami prawa warunki widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę 
publiczną (warunek konieczny) oraz w miejscu znajdującym się poza obszarem oddzia-
ływania skrzyżowania ulic Pszczyńskiej/św. Jacka (potencjalny zjazd z uwagi na charakter 
docelowej inwestycji będzie pełnił funkcję zjazdu publicznego). Realizacja inwestycji 
winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. 

dz. 52
Użytek: Ba

dz. 53
Użytki: Ba, Bz

dz. 54
Użytki: Ba, Bz

dz. 559
Użytek: dr

dz. 560
Użytek: dr

obręb Ligota Zabrska,
KW nr 

GL1G/00032089/7

dz. 56
Użytek: Ba

obręb Ligota Zabrska,
KW nr 

GL1G/00058709/8

0,2151 ha

0,1151 ha

0,1439 ha

0,0156 ha

0,0105 ha

0,5097 ha

Łączna  
powierzchnia 

gruntu:  
1,0099 ha

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy prze-
mysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała 
nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.) przedmiotowe działki położone 
są na terenie oznaczonym symbolem 2U, co oznacza: tereny usług różnych – 
utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe:

a) usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa,
b) obiekty biurowo-administracyjne,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parkingi,
e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f) zieleń urządzona.

Dla terenu o symbolu 2U ustalona została na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy od ul. św. Jacka, ograniczająca możliwość zabudowy na działkach 
nr 52, 53, 559, obręb Ligota Zabrska.
Zgodnie z planem, wzdłuż ul. św. Jacka, na działce nr 53 znajduje się chroniona 
prawem miejscowym zieleń wysoka. W ww. planie, działki znajdują się w gra-
nicach obszaru rewitalizacji1, a ponadto część działek nr 52 i 56 – w strefie 
sanitarnej cmentarza, który znajduje się po drugiej stronie ul. św. Jacka. Zgodnie 
z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej teren cmentarza objęty jest strefą B2 ochrony konserwatorskiej.

2 781 000,00 zł

Cena nierucho-
mości 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.).

278 100,00 zł

Przetarg rozpocznie się 10 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 100 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 3 stycznia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. - śr: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41, 32/338-64-08.

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13441.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13441.pdf
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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LISTA DYSTRYBUCJI

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

...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.

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 Inżynierii Środowiska i Energetyki) ul. Konarskiego 18 Politechnika
70. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
71. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika
72. drukarnia IKS DRUK (hol Wydziału Architektury Pol. Śl.) ul. Akademicka 7 Politechnika
73. Lodowisko TAFLA ul. Akademicka 29 Politechnika
74. ARENA GLIWICE ul. Akademicka 50 Politechnika
75. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
76. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
77. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
78. Hurtownia fryzjerska EUREX ul. Derkacza 1 Sikornik
79. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
80. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
81. Kapadocja kebab Sikornik ul. Czajki 19A Sikornik
82. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
83. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
84. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik
85. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
86. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
87. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
88. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
89. Salonik prasowy MARTEX ul. Korczoka 51 Sośnica
90. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Jedności 4a Sośnica
91. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
92. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
93. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
94. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
95. Studio koloru Dom i Wnętrze ul. Kozielska 135A Stare Gliwice
96. Stacja paliw LOTOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
97. Restauracja GABRIELLA ul. Łabędzka 39a Stare Gliwice
98. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
99. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice

100. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice
101. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 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. Fabryka Naleśników ul. Zwycięstwa 12 Śródmieście
141. Bar u Piotra ul. Zwycięstwa 17 Śródmieście
142. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
143. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
144. Bar kawowy KAWA, HERBATA ul. Basztowa 7 Śródmieście
145. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
146. Studio 11 ul. Jasna 11 Trynek
147. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
148. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
149. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
150. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
151. CECHOWNIA ul. Bojkowska 35A Trynek
152. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
153. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
154. Kwiaciarnia Helianthus ul. Jasna 14A/60 Trynek
155. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
156. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
157. Ośrodek szkolenia kierowców GNIEWKO ul. Asnyka 13A Trynek
158. Ewa Żak Fryzjerstwo ul. Rybnicka 9 Trynek
159. Salon fryzjerski MILENA ul. Rybnicka 11K Trynek
160. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
161. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
162. Sklep ŻABKA ul. Cichociemnych 18 Trynek
163. Apteka Pharmacon ul. Cichociemnych 18 Trynek
164. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
165. Piekarnia Pilchowice ul. Cichociemnych 6 Trynek
166. Leyla Kebab ul. Żwirki i Wigury 65 Trynek
167. Apteka Główna ul. Żwirki i Wigury 68 Trynek
168. Kwiaciarnia ul. Żwirki i Wigury 75 Trynek
169. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury” ul. Żwirki i Wigury 87 Trynek
170. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
171. Allergo-Med Poradnia alergologiczna ul. Kilińskiego 15 Trynek
172. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
173. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
174. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
175. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
176. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
177. Euro Expert UBEZPIECZENIA ul. Kozielska 89 Wojska Polskiego
178. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
179. SQUASHMANIA ul. Kozielska 33A Wojska Polskiego
180. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
181. Restauracja KOLOROWA ul. Andersa 12 Wojska Polskiego
182. AKTIVDENT ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
183. NZOZ Almed Gliwice ul. Sowińskiego 3 Wojska Polskiego
184. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
185. DAWNE SMAKI sklep spożywczy ul. Radiowa 1 Wojska Polskiego
186. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
187. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
188. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
189. Salon fryzjerski KN ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
190. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
191. Sklep „U Zbyszka” ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
192. Studio Urody AGAT ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
193. Piekarnia GERLACH ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
194. Salon Fryzjerski BEATA ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
195. Sklep SMAKUŚ ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
196. Sklep TERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
197. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
198. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 75 Wójtowa Wieś
199. APTEKA ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
200. Wisteria ul. Daszyńskiego 222 Wójtowa Wieś
201. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
202. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
203. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
204. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze
205. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
206. Salon fryzjerski Elżbieta Porada ul. Spółdzielcza 33D/13 Zatorze
207. Kawiarnia Blue Dog Cafe ul. Ignacego Sikory 3 Zatorze
208. Salon drzwi i podłóg VOX ul. Traugutta 6 Zatorze
209. ZPUH Żar s.c. ul. Lipowa 7 Zatorze
210. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze
211. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
212. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
213. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
214. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
215. Pizzeria BOMBOLA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
216. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
217. Salon fryzjersko-kosmetyczny Agnieszka Blicharska ul. Tarnogórska 80 Zatorze
218. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
219. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
220. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
221. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
222. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 214A Żerniki
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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

http://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
http://login.gov.pl
http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne
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