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Ulica Biegusa przedłużona – jest nowe
rondo i droga rowerowa

W ramach inwestycji wybudowano nową
część ulicy Biegusa o długości 190 m, która
łączy się z zachodnią obwodnicą miasta,

fot. M. Foltyn/UM Gliwice

Zakończyła się rozbudowa ul. Biegusa. Ulica została
przedłużona do zachodniej obwodnicy miasta. Powstało nowe rondo oraz oświetlona jezdnia i ciąg
pieszo-rowerowy.

powstało rondo, fragment ul. Pelikana,
wyremontowano istniejący odcinek
ul. Biegusa (od skrzyżowania z ul. Wilgi do

fot. M. Foltyn/UM Gliwice

końca nawierzchni asfaltowej). Przedsięwzięcie objęło w sumie ponad 315 m dróg.
Dzięki temu zapewniono przede wszystkim
dojazd do posesji mieszkańcom nowo
wybudowanych bloków przy ul. Biegusa
i Pelikana, ale także nowy łącznik drogowy
z osiedla Sikornik.
Wzdłuż nowej części ul. Biegusa powstał
ciąg pieszo-rowerowy, który przyda
się wszystkim miłośnikom aktywności
fizycznej. Umożliwia wygodny dojazd
do tras rekreacyjnych przy obwodnicy
– kilkukilometrowej prowadzącej do
ul. Daszyńskiego oraz nieco dłuższej, biegnącej wzdłuż autostrady A4, do obrzeży

Ostropy i dalej do pięknych podgliwickich
lasów. To również dobra opcja dla biegaczy i spacerowiczów.
Wybudowano też chodnik przy blokach
mieszkalnych, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Ponadto przebudowano kolidującą z inwestycją infrastrukturę
podziemną. Realizacja całego zadania
kosztowała ponad 2,2 mln zł i została
sfinansowana ze środków budżetu miejskiego. Za realizację inwestycji odpowiadał Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.



(mf)

Uwaga kierowcy! Linia 156
Dodatkowa relacja na skrzyżowaniu
umożliwi kierowcom dojazd do ul. Dworcowej i dalej w kierunku ulic: Pszczyńskiej
i Rybnickiej z pomięciem wjazdu na gliwicką Starówkę. Dodatkowym argumentem

za „uruchomieniem” lewoskrętu był fakt,
iż w przyszłym roku planowane są kolejne
zamknięcia uliczek na Starym Mieście –
informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 
(mf)

wydłuża
kurs

fot. M. Foltyn/UM Gliwice

Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego. Wprowadzona została możliwość skrętu
w lewo z ul. Zwycięstwa w ul. Wyszyńskiego dla jadących od
strony dworca PKP.

fot. M. Foltyn/UM Gliwice

W czwartek, 17 listopada, zmieni się rozkład jazdy autobusu
linii 156. Jego trasa zostanie wydłużona, co wiąże się z uruchomieniem w rejonie ul. Biegusa nowego przystanku „Sikornik
Wilgi 1” – informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego.
Po obsłudze przystanku „Sikornik Osiedle 1” autobus linii 156 pojedzie dalej
ulicami: Czapli i Biegusa do przystanku
„Sikornik Wilgi 1”.
W przeciwnym kierunku, od przystanku
„Sikornik Wilgi 1”, autobus pojedzie ulicami: Biegusa, Czapli, Kosów i Rybnicką,
gdzie wjedzie na starą trasę przejazdu.
Po drodze zatrzyma się na przystankach:
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„Sikornik Osiedle 2” oraz „Sikornik Zimorodka 2”. Z obsługi linii wyłączony zostanie
przystanek „Gliwice Żurawia 2”.
Nowy rozkład jazdy autobusu linii 156 dostępny jest na stronie Zarządu Transportu
Metropolitalnego. Link: rj.metropoliaztm.
pl/rozklady/1-156/78601/.


(mf)

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

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Światła na Gliwice!

Oprowadzanie po kompleksie z przewodnikiem, wystawa nowoczesnych i zabytkowych autobusów, symulatory jazdy
samochodem i przegubowcem, próba motoryzacyjnych umiejętności w strefie bezpiecznej jazdy, a dla dzieciaków – to,
co najlepsze: gry, zabawy, konkursy i… muzyczna petarda, czyli koncert-niespodzianka! 10 grudnia w imprezowo-świątecznej atmosferze oficjalnie „odpalamy” start gliwickiego Centrum Przesiadkowego. Zaczynamy o godz. 14.00, na placu
peronowym przed budynkiem głównym CP, od strony ul. Składowej. Nie może Was tam zabraknąć!
Nowoczesne, ogromne, wyczekiwane, wzniesione na tyłach
dworca PKP Centrum Przesiadkowe w Gliwicach jest gotowe.
Od grudnia połączy transport
koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych
i międzynarodowych, oferując
także wygodną infrastrukturę
rowerową. Kompleks jest w pełni
dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową
oraz osób niedowidzących i niewidzących. Jego budowa trwała
27 miesięcy i pochłonęła około
200 mln zł. Na ten cel Gliwice
pozyskały 129,5 mln zł z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Prace wykonało
konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego SA
i Przedsiębiorstwo Remontów
Ulic i Mostów SA.
Co przygotowaliśmy na oficjalny
start Centrum Przesiadkowego?
10 grudnia nie będzie mogło
zabraknąć mocnych komunikacyjnych akcentów! Wielbicielom
motoryzacji przez duże „M” powinna przypaść do gustu prezentacja zabytkowych i nowoczesnych autobusów na placu

peronowym przed budynkiem
głównym CP, od strony ul. Składowej. Zobaczymy i sprawdzimy
od środka: niebieskiego ikarusa
280, zabytkowego peerelowskiego „ogórka”, czyli jelcza 043 oraz
charakterystycznego jelcza M11,
a także nowoczesne „elektryki”
i autobusy zasilane wodorem.
Przed budynkiem głównym CP
staną też symulatory jazdy samochodem i przegubowcem.
Dodatkowo stoiska informacyjne
uruchomią: organizator komunikacji zbiorowej w regionie, czyli
Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz wykonawcy komplek-

su – PRUiM i Mostostal Zabrze
GPBP SA.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach „zaparkuje” na kilka godzin w budynku głównym
CP, oferując małym i dużym
czytelnikom książki na drogę.
Dostaną je ci, którzy poprawnie
odpowiedzą na zagadki związane z tematyką bezpieczeństwa
w podróży i środków transportu. W bibliotecznej strefie nie
zabraknie też kolorowanek,

Jak powstawało Centrum Przesiadkowe?
Jakie ciekawe rozwiązania w nim
zastosowano? Okazją do uzyskania
odpowiedzi na wszelkie pytania
zainteresowanych będzie zwiedzanie
kompleksu z przewodnikiem, organizowane
10 grudnia między godz. 14.00 a 16.00, co
pół godziny, w 4 grupach. Zapisy chętnych
ruszą 1 grudnia na dedykowanej stronie:
otwieramycp.gliwice.eu.

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

książeczek i gier memo oraz
warsztatów sklejania kartonowych modeli autobusu.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2022 (1135), 17 listopada 2022

tylnej osi w pojeździe wyposażonym w troleje i poddać się testowi stewarda na płynność jazdy.
Wszyscy fani motoryzacyjnych
nowinek będą mieli okazję zasiąść w symulatorze zderzeń pokazującym, jakie siły działają na
pojazd i kierowcę podczas kraksy,
nawet przy niewielkiej prędkości.
Dzięki alkogoglom symulującym
widzenie w stanie upojenia alkoholowego będzie można przekonać się z kolei, jak reagują zmysły
kierowcy po spożyciu nawet nie-

Na parkingu dla autobusów ZTM,
usytuowanym w sąsiedztwie
wjazdu od strony ul. Składowej,
ma działać strefa bezpiecznej jazdy samochodem przygotowana
przez jedną ze szkół nauki jazdy
z Gliwic. Skorzystanie z niektórych atrakcji będzie wymagało
posiadania i pokazania prawa
jazdy kat B. Chętni, spełniający te
warunki, będą mogli doświadczyć
m.in. kontrolowanego poślizgu

wielkiej ilości alkoholu. O tym,
jak właściwie udzielić pierwszej
pomocy poszkodowanym m.in.
w wypadkach komunikacyjnych
przypomną strażnicy z gliwickiej
Straży Miejskiej.
Od godz. 16.00 szykują się
konkursy i zabawy dla dużych
i małych. Równo z godz. 17.00
rozpocznie się muzyczny koncert-niespodzianka. Świetna
zabawa – gwarantowana!


(kik)
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Świet(l)na zabawa dla całej rodziny
Miliony świateł, tysiące migotliwych zdjęć i zachwyconych spojrzeń –
kąpielisko Leśne przyciąga magicznym blaskiem. Zajrzyjcie do Ogrodów
Malowanych Światłem, czyli baśniowego świata, po którym warto trochę
pobłądzić i być może… zrobić wyjątkową fotkę.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi wyjątkowy
czas pełen magicznego blasku
i świateł.

fot. materiały organizatorów

Pomimo oszczędności związanych m.in. z rosnącymi cenami energii elektrycznej, jakie
zmuszone zostało wprowadzić
miasto, w okresie okołoświątecznym w Gliwicach nie zabraknie
świetlnych atrakcji dla mieszkańców. Jedną z nich przygotowali
prywatni inwestorzy – dzięki

świetlnym ogrodom na terenie
kąpieliska Leśnego można łatwo przenieść się do magicznej
krainy wypełnionej kolorowym
blaskiem niezliczonych światełek zamkniętych w bajkowych
kształtach i postaciach. To miejsce, które przywołuje uśmiech
i wprowadza w wyjątkową atmosferę świąt. – Ogrody Malowane Światłem to park iluminacji
o niepowtarzalnym klimacie,
który łączy pozytywne emocje,
piękne światła, magię odkrywa-

nia oraz niezapomniane efekty
audio-wizualne. To miejsce na
spędzenie czasu z dziećmi i na
rodzinną podróż do wyjątkowego
świata malowanego światłem –
zachęcają organizatorzy.
W „Ogrodach” znajduje się
15 unikalnych stref tematycznych
inspirowanych malowniczymi
zakątkami świata i motywami
bajkowymi. Wędrując po terenie
magicznego ogrodu, natkniecie
się m.in. na wrota i tropikalną
dżunglę. Traficie do podwodnego
świata, świątecznego lasu i do
doliny miłości. Znajdziecie się na
szlaku zwierząt origami, w złotej
przystani, rycerskiej warowni
i krainie lodu. Odwiedzicie też
strefę twinkly, magiczny port
lotniczy i malowniczą galaktykę...
Oprócz niezapomnianych pokazów światła i oferty gastronomicznej, na odwiedzających
czekają wyjątkowe animacje,
zjazdy na pontonach oraz imprezy tematyczne.

Kupując bilet do „Ogrodów”, można skorzystać również ze sztucznego lodowiska. Dzięki specjalnej
syntetycznej powierzchni możliwa
jest jazda na łyżwach w dodatnich
temperaturach. Wypożyczalnia łyżew i ostrzenie jest w cenie biletu.

piątku do niedzieli od godz. 16.00
do 22.00. Bilety można kupić
w pawilonie kasowym do godz.
20.30 oraz przez internet.

Ogrody Malowane Światłem czynne są od poniedziałku do czwartku
w godz. od 16.00 do 21.00, a od

Park iluminacji będzie czynny do
26 lutego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
ogrodymalowaneswiatlem.pl/.


(mf)

bezpłatnie. Giełda została objęta
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Więcej informacji na temat
giełdy można znaleźć na stronie
www.geoexpo.eu. 
(mf)

fot. materiały organizatorów

Piękno z wnętrza ziemi
Przed nami kolejna, już XXIX Gliwicka Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy weekend.
Są piękne, nieoczywiste, mienią
się setkami barw i odcieni, przyciągają wzrok. Do tego proces
ich powstawania jest skomplikowany i czasochłonny, dlatego
są unikatowe i warte uwagi.
Drogocenne kamienie i minerały
oprawione w pierścionki, kolczyki, bransolety i sznury korali
będzie można podziwiać i kupić
podczas najbliższej Gliwickiej
Giełdy Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości, która odbędzie się

w weekend 19-20 listopada w hali
widowiskowo-sportowej przy
ul. Górnych Wałów 29. W okresie
przedświątecznym to okazja, by
kupić elegancki i wartościowy
prezent. Wydarzenie potrwa od
godz. 10.00 do 18.00.
– Giełda przyciąga zarówno
znawców i miłośników minerałów,
jak i entuzjastów ceniących urok
wyjątkowej biżuterii. To okazja, by
spotkać kolekcjonerów, rzemieśl-

ników, artystów i jubilerów z kraju i zagranicy, z którymi można
zgłębić wiedzę na temat kolekcji.
Wystawcy zaprezentują skamieniałości, meteoryty, bursztyny,
kości dinozaurów oraz kamienie
szlachetne, rękodzieło artystyczne, oryginalne wyroby jubilerskie
i unikatowe ozdoby – zachęcają
organizatorzy.
Bilety na giełdę kosztują 10 i 15 zł.
Dzieci do 5. roku życia wchodzą

Gliwickie Spotkania Naukowe 2022

fot. Pexels

Jakie mechanizmy decydują o powstaniu chorób nowotworowych? Jak prognozować, przeciwdziałać i leczyć raka? Odpowiedzi na te pytania będą szukali naukowcy
i lekarze z kraju i z zagranicy podczas 26. edycji „Gliwickich Spotkań Naukowych”.

4

Konferencja odbędzie się
w dniach 18-19 listopada w Centrum Edukacyjno-Kongresowym
Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18. Jej organizatorami
są: Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Badań nad Rakiem,
Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Państwowy Instytut Badawczy,
Oddział w Gliwicach oraz Politechnika Śląska. Konferencja

została objęta patronatem Prezydenta Gliwic.
Wydarzenie jest skierowane do
naukowców, lekarzy oraz studentów medycyny i nauk przyrodniczych, którzy chcieliby poszerzyć
i uaktualnić swoją wiedzę na
temat wybranych mechanizmów
powstawania chorób nowotworowych, sposobów ich przewidywania, profilaktyki oraz terapii.

„Gliwickie Spotkania Naukowe”
to cykl corocznych konferencji naukowych. Ich tematyka dotyczy
przede wszystkim charakterystyki
molekularnego podłoża chorób
nowotworowych, a także współczesnych oraz przyszłościowych
metod diagnostyki i leczenia raka.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie gsn.io.gliwice.pl.

(ml)
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FINANSE

Nadeszły oszczędne czasy
Trwają prace nad budżetem Gliwic na
2023 rok. Trudna sytuacja finansowa
samorządów w całym kraju wymusza
dużą ostrożność w konstruowaniu
planów budżetowych. Radni zagłosują w sprawie przyjęcia budżetu podczas grudniowych obrad.
W projekcie budżetu Gliwic na 2023 rok dochody są
prognozowane w wysokości
1 mld 455 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 1 mld 554 mln
zł. Wydatki bieżące mają wynieść 1 mld 230 mln zł, a wydatki
majątkowe – 323,7 mln zł. Zarówno dochody, jak i wydatki
w 2023 roku będą niższe niż
przewidywane wykonanie budżetu w 2022 roku.
Projekt budżetu zakłada w 2023
roku minimalną nadwyżkę operacyjną netto. Oznacza to, że
dochody bieżące nadal będą
nieznacznie przewyższać wydatki bieżące – o niespełna milion
złotych. Pozwoli to utrzymać
finanse miasta w ryzach i nie
wpaść w spiralę zadłużenia. Jednak aby utrzymanie stabilnej
sytuacji finansowej w mieście
było możliwe, trzeba ograniczyć
wydatki. W Gliwicach dzięki
racjonalnie prowadzonej gospodarce finansowej nie przewiduje
się zaciągania nowych kredytów,
aby spłacać dotychczasowe.

Zadania samorządu
będą realizowane,
jednak czas kryzysu
niewątpliwie będzie
czasem zaciskania
budżetowego pasa.
Przed polskimi miastami stoi
wiele wyzwań przy konstruowaniu budżetów na 2023 rok. Nie
wiadomo, jaki za kilka miesięcy
będzie poziom inflacji i jak będą
kształtować się stopy procentowe kredytów. Projekt budżetu
Gliwic na 2023 rok uwzględnia

te niewiadome i zakłada pewną
elastyczność.
Znacząca część dochodów miasta
to udział w podatku PIT. Niestety,
zmiany w prawie podatkowym
wprowadzone w 2019 roku (obniżono wówczas podatek dochodowy z 18 do 17% i dwukrotnie
podniesiono koszty uzyskania
przychodów) oraz w 2022 roku
(m.in. wzrost kwoty wolnej od
podatku, zmiana progu podatkowego, obniżenie stawki
podatkowej z 17 do 12%) uderzyły w samorządowe budżety.
Zgodnie z wyliczeniami Związku
Miast Polskich opartymi na
danych Ministerstwa Finansów
oraz Ocenach Skutków Regulacji
do ustaw zmieniających system
PIT, w Gliwicach łączny ubytek dochodów z PIT w latach
2019–2023 wyniesie przeszło
370 mln zł. Natomiast suma
tak zwanych rekompensat dla
gliwickiego samorządu w 2021
i 2022 wyniesie zaledwie około
83,5 mln zł. Nasze miasto zatem
wciąż traci prawie 287 mln zł. Są
to niebagatelne pieniądze, bez
których tempo rozwoju zwolni.
Trzeba podkreślić, że zmiany
podatkowe, które tak dotkliwe
uderzają w finanse samorządów,
nie powodują strat w Budżecie
Państwa. Polski Ład sprawił, że
dla wielu przedsiębiorców korzystne stało się rozliczanie w trybie zryczałtowanym. Wpływy do
Budżetu Państwa z tego tytułu
wzrosły od września 2021 blisko
dwukrotnie. Co istotne, samorządy nie mają udziału w podatku
zryczałtowanym. 
(UM)

Agnieszka Dylewska została nowym skarbnikiem miasta Gliwice – tak podczas ostatniej sesji Rady Miasta
Gliwice jednogłośnie zdecydowali radni. Nowe obowiązki pełni od 11 listopada. Agnieszka Dylewska
zastąpiła zmarłego Ryszarda Reszke, który był związany z gliwickim samorządem przez 19 lat.
Agnieszka Dylewska jest naczelnikiem Wydziału Księgowości,
zastępcą skarbnika miasta
i głównym księgowym Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, z którym jest związana od 2000 roku.
Ukończyła rachunkowość na
Akademii Ekonomicznej w Katowicach, administrację europejską w Wyższej Szkole Zarzą-

dzania i Bankowości w Krakowie,
prawo na Uniwersytecie Śląskim
oraz zarządzanie i marketing
w Wyższej Szkole Zarządzania
i Języków Obcych w Katowicach.
Posiada specjalistyczne uprawnienia, m.in. certyfikat Ministra
Finansów z usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i cer-

tyfikat PRINCE2 potwierdzający
znajomość technik zarządzania
projektami. Jest członkiem Komisji Finansów Związku Miast
Polskich, Komisji Skarbników Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Powołana została do Zespołu
do spraw odbiurokratyzowania
samorządów w Ministerstwie
Finansów. Uczestniczyła także
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fot. UM Gliwice

Nowy skarbnik miasta powołany
w posiedzeniach branżowych
Komisji Senatu.
Gliwiccy radni uznali, że Agnieszka Dylewska spełnia wymagania
konieczne do objęcia stanowiska skarbnika miasta Gliwice.
Funkcję tę będzie pełnić od
11 listopada. 

(mf)
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AKTUALNOŚCI

Cel: dostępne miasto
Działania na rzecz dostępności
są podejmowane na bieżąco
w różnych obszarach – architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym – a miasto
stara się pozyskiwać na te zadania
dofinansowanie zewnętrzne. Dzięki temu tempo zmian jest szybsze.
Osoby ze szczególnymi potrzebami
to osoby starsze, z niepełnosprawnościami, trwale lub czasowo niesprawne (np. ludzie poruszający
się o kulach), ale nie tylko. W tej
grupie są także kobiety w ciąży,
osoby z dziećmi, a nawet osoby
z dużym, nieporęcznym bagażem.
W ostatnim czasie miasto podjęło
kolejne kroki wyrównujące szanse
w dostępie między innymi do edukacji i kultury.
Od stycznia w dwóch gliwickich
szkołach podstawowych jest testowany Model Dostępnej Szkoły. W jego centrum jest uczeń,
jego potencjał i indywidualne
potrzeby. W Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym nr 12 na Zatorzu
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 16 na Sikorniku są dostosowywane między innymi wejścia
do budynków. Sale lekcyjne, biblioteki i świetlice są wyposażane
w stoliki z regulowanym blatem
i wysokością, punktowe lampki
do pracy, klawiatury brajlowskie,
czytniki pisma i lupy. Gliwicki
projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 1,3 mln zł
i będzie realizowany do sierpnia
2023 roku.
ZS-P nr 12 i ZS-P nr 16 to niejedyne szkoły, które w przyszłym
roku będą dostosowywane dla
osób ze szczególnymi potrzebami. Ponad 216 tys. zł miasto
otrzymało na projekt „Dostępne
Gliwice – poprawa dostępności
do usług publicznych w gliwickich
jednostkach organizacyjnych”.
Grant został przyznany przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje
działania mające na celu poprawę dostępności w łącznie
10 miejskich jednostkach, w tym:
szkołach, Środowiskowym Domu
Samopomocy i Ośrodku Pomocy
Społecznej. W ramach projektu
planowany jest między innymi
zakup pętli indukcyjnych dla
osób niedosłyszących, planów
tyflograficznych oraz krzeseł
ewakuacyjnych. Dostosowane
zostaną dojście i strefa wejściowa do jednego z budynków.
90 tys. zł na realizację zadań w ramach projektu „Dostępny samorząd” miasto dołoży z własnego
budżetu.
Także kultura w mieście poszerza
swoją ofertę z myślą o osobach ze
szczególnymi potrzebami. Granty

fot. Pexels

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają w Gliwicach coraz
łatwiejszy dostęp do usług publicznych. Dzięki realizowanym
obecnie projektom kolejne udogodnienia pojawią się między
innymi w szkołach i bibliotekach.

w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez PFRON
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego otrzymała Miejska
Biblioteka Publiczna (187 tys. zł)
i Teatr Miejski (156 tys. zł).
Do biblioteki trafią między innymi
pętle indukcyjne, powiększalnik
dla osób z dysfunkcją wzroku
i czytaki do korzystania z cyfrowych książek do słuchania przez
osoby niewidome. Planowana
jest także organizacja wydarzeń

kulturalnych z tłumaczeniem na
polski język migowy.
„Teatr w strefie ciszy” to projekt
skierowany do osób z niepełnosprawnościami słuchu. Przewidziano między innymi prace
polegające na przystosowaniu
przestrzeni dla widzów (kas, szatni, foyer, sali widowiskowej) do
bezstresowego korzystania przez
wyżej wymienione osoby, a także
poszerzenie oferty repertuarowej.

(mm)

Gliwicjusz 25-lecia

fot. Nowiny Gliwickie/M. Buksa

Można śmiało powiedzieć, że historia zatoczyła koło! Senator Zygmunt
Frankiewicz – były wieloletni prezydent Gliwic i pierwszy zdobywca
statuetki Gliwicjusza w plebiscycie „Człowiek Ziemi Gliwickiej” Nowin
Gliwickich z 1997 roku – otrzymał tytuł Gliwicjusza 25-lecia. Serdecznie
gratulujemy!
9-osobowa kapituła plebiscytu
wyłoniła jubileuszowego Gliwicjusza spośród wszystkich
dotychczasowych laureatów
konkursu. Senatora Frankiewicza doceniono za 26-letnią
pracę w gliwickim samorządzie
oraz gospodarczą i jakościową
przemianę, jaką za czasów jego
prezydentury przeszły Gliwice,
dołączając do czołówki miast
z wysoką jakością życia i jednym
z najwyższych poziomów wynagrodzeń. Senatora uhonorowano
także za współtworzenie instytucji mających znaczący wpływ na

rozwój samorządności, takich jak
Związek Miast Polskich.

wzorowego modelu opieki i diagnostyki onkologicznej.

Jubileuszową galę Człowieka
Ziemi Gliwickiej 2021 zorganizowano w Arenie Gliwice. Podczas
uroczystości wręczono również
nagrodę zbiorową i indywidualną
w plebiscycie. Pierwszą otrzymał
Narodowy Instytut Onkologii
w Gliwicach za pionierskie
transplantacje, nowatorskie terapie i badania kliniczne lokujące
NIO wśród najlepszych europejskich i światowych ośrodków
onkologicznych oraz stworzenie

Nagrodę indywidualną i internautów przyznano dr. Wojciechowi
Czapli, ordynatorowi oddziału
internistycznego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, za
stworzenie i kierowanie, z poświęceniem, oddziałem covidowym w Szpitalu Miejskim nr 4, za
empatię w podejściu do chorych,
szacunek dla drugiego człowieka
oraz bezwarunkowe oddanie lekarskiej powinności. 

(kik)

Taksówkarzu! Działaj szybko, dostosuj licencję!

Taksówkarze z licencjami wydanymi przed 2020 rokiem muszą do końca tego roku dostosować je do wymogów aktualnych przepisów. Jeśli tego nie zrobią,
stracą uprawnienia do prowadzenia taksówki.
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 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)
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#ZIELONEGLIWICE

Jesień pod znakiem zieleni

W tym roku dwie miejskie jednostki zajmujące się utrzymaniem
zieleni (Zarząd Dróg Miejskich
i Miejski Zarząd Usług Komunalnych) nasadziły w mieście ponad
56 tys. roślin. Tysiące nowych
roślin pojawi się jeszcze tej jesieni.

Pracownicy ZDM
posadzili tej jesieni już
prawie 2000 krzewów,
kilkaset drzew i około
1800 bylin, a roślinami
cebulowymi
zagospodarowano
ponad 300 m2 zieleńców
i pasów drogowych.
Do końca roku ta
miejska jednostka
posadzi jeszcze
około 2300 roślin.

Nowe rośliny sadzone są też na
przebudowywanym placu Piastów
– na zieleńcu jest już 10 drzew,
a do końca roku na tym terenie
pojawi się jeszcze kilkadziesiąt.
Docelowo będą tam rosły tysiące
innych roślin – krzewy róż, ber-

fot. materiały ZDM w Gliwicach

Kolejna setka wiązów pojawiła się
tej jesieni przy ul. Daszyńskiego.

Ponadto ulice Okopową, Daszyńskiego, Kozielską, Rybnicką i Sienkiewicza ozdobiło 250 wiązów,
klonów, tulipanowców i czeremch. Drzewa posadzono ostatnio także przy ul. Przedwiośnie,
Jesiennej i Przyszłości w Sośnicy
– lipy, platany i wiązy. Jeszcze
w tym roku pasy drogowe na
ul. Korczoka i Żeromskiego ozdobi
z kolei głóg jednoszyjkowy, ambrowiec amerykański, platan
wschodni, wiśnie piłkowane, glediczje i klony. Ponadto 450 drzew
ozdobi ul. Kujawską, Panewnicką
i Błonie.

fot. M. Foltyn/UM Gliwice

W Gliwicach trwa intensywna akcja zazieleniania miejskich parków, skwerów, zieleńców i pasów drogowych. Prowadzi ją
Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Zarząd Usług
Komunalnych. W tym roku w mieście pojawiło się już kilkadziesiąt tysięcy nowych
roślin, w tym ponad dwa tysiące drzew.
Akcja zazieleniania trwa!

berysy, hortensje czy trawy
ozdobne. Tam, gdzie ze
względu na gęstą sieć
uzbrojenia podziemnego lub ograniczone miejsce nie jest
możliwe sadzenie
drzew w gruncie,
są one umieszczane w donicach.
Nowa zieleń będzie upiększać
przestrzeń między
rondem Księżycowym
a ul. Oriona. W planach
na ten rok są także m.in. kolejne
nasadzenia przy alei Przyjaźni oraz
skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego
i Architektów. Krokusy i tulipany
pojawią się też na rabatach przy
ul. Zabrskiej, skrzyżowaniu ulic:
Powstańców Warszawy i Orlickiego oraz Sobieskiego, Daszyńskiego i ul. Rolników.
Warto zwrócić również uwagę na
ozdobne trawy różnych gatunków, przykładowo przy ul. Różewicza, na skwerze Europejskim,

M
y ZD
fot. materiał

a także w pasach drogowych
przy ul. Akademickiej, Dworcowej i Konarskiego.
Ze względu na oszczędności
podjęto decyzję o likwidacji rabat z roślinami jednorocznymi
– zastąpią je nasady wieloletnie.
Tak będzie m.in. przy ścieżce rowerowej na ul. Kujawskiej i przy
skrzyżowaniu ul. Górnych Wałów
i Jana Pawła II.

Intensywne zazielenianie miasta
prowadzi też MZUK. We wrześniu posadził ponad 2 tys. bylin,
w tym m.in. trawy ozdobne,
żurawki, liliowce, wrzosy,
lawendy, runianki, liriope.
Natomiast w październiku
wykonano nasadzenia
7,4 tys. cebul krokusów,
tulipanów i czosnku ozdobnego oraz 2139 krzewów,
takich jak róże, budleje,
hortensje, tawuły, berberysy,
jaśminowce, trzmieliny. Do
końca roku zostaną posadzone
1704 drzewa. Będą to m.in.
brzozy, buki, dęby, głogi, graby,
rajskie jabłonie, jarząby, jesiony,
kasztanowce, klony, lipy, olsze,
platany, śliwy wiśniowe, topole,
wiązy, wierzby, wiśnie, dawidia
i judaszowiec oraz jodły, sosny,
świerki, miłorzęby i żywotniki.
Zieleń ozdobi 21 dzielnic, m.in.:
Kopernika, Sośnicę, Politechnikę, Trynek, Łabędy, Sikornik,
Ligotę Zabrską, Śródmieście,
Bojków i Wojska Polskiego.


(mf)

Kolejna zbiórka elektrośmieci
Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Trwają zbiórki elektrośmieci 2022. Są prowadzone
sukcesywnie przez cały rok we wszystkich gliwickich dzielnicach.
Zepsute albo przestarzałe pralki, telewizory, elektroniczne
urządzenia i gadżety, zużyty
sprzęt oświetleniowy – to nie
tylko zalegające w naszych
mieszkaniach rzeczy, ale też
odpady niebezpieczne, których
nie należy wrzucać do pojemników na odpady komunalne.
Przez cały rok można oddawać
je w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy
ul. Rybnickiej 199 albo przynieść

je do specjalnie oznakowanego
samochodu, który w wybrane
soboty czeka zaparkowany
w gliwickich dzielnicach. Tegoroczne zbiórki elektrośmieci
przeprowadza gliwicka firma
Enviropol.PL Sp. z o.o.
W sobotę, 19 listopada, elektrośmieci będzie można oddać:
godz. 10.00–12.00 – Sikornik, ul. Pliszki (parking przy
kościele)

♻

♻ godz. 12.30–14.30 – Stare Gliwice, ul. Szafirowa (parking)

Informacje o wszystkich terenowych punktach odbioru i godziny
przyjmowania elektrośmieci są
dostępne na stronie segreguj.
gliwice.eu (w zakładce Harmonogram wywozu).
Uwaga! Elektroodpady należy
dostarczać na miejsce zbiórki
w określonych w harmonogra-
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mie godzinach! Wcześniejsze
składowanie elektroodpadów
jest zabronione! Odpady są
przyjmowane wyłącznie w obecności pracowników firmy odbie-

rającej, tak aby nie dochodziło
do zaśmiecania terenu, na którym zbiórka jest organizowana.


(mf)
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KULTURA
fot. materiały promocyjne

All’improvviso?
Koniecznie!

Wykłady, przegląd filmów, koncert,
a nawet premiera opery! W ten
weekend każdy znajdzie coś dla
siebie na kulturalnej mapie Gliwic.

Dwa nadchodzące koncerty w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso –
recital Aleksandry Świgut i premiera opery w wykonaniu {oh}
Orkiestry – to punkty obowiązkowe w kalendarzu każdego
miłośnika muzyki. 19 i 20 listopada gliwicka publiczność posłucha koncertów z najwyżej muzycznej półki.
Martyna Pastuszka

piątek, 18 listopada

 O godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8A)
rozpocznie się wykład „O różnorodności. Ciężar

romanizmu, lekkość gotyku – sztuka średniowiecza”. Spotkanie prowadzi Marta Witoń,

Po tym kameralnym występie na festiwalu All’improvviso zagości wielkie operowe wydarzenie. W niedzielę 20 listopada o godz. 18.30 w Teatrze Miejskim
(ul. Nowy Świat 55–57) rozpocznie się premiera „Il Venceslao” Antonia Caldara.
Zagra {oh} Orkiestra pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Zespół obchodzi jubileusz
10-lecia istnienia. Na scenie będzie towarzyszył mu znakomity śpiewak Max
Emanuel Cenčić. Opera Caldary jest inspirowana historią Władysława IV Wazy.
Arie dwóch synów polskiego władcy wymagają wokalnej gimnastyki. W roli Casimira i Alessandra wystąpią kontratenorzy Nicholas Tamagna i Dennis Orellana.

historyczka sztuki. Wstęp wolny.

 Kino Amok zaprasza na Przegląd Filmowy Ukra-



sobota, 19 listopada

 Willa Caro zaprasza na wykład „Koloryzm polski”




połączony z wizytą na wystawie „Kolor i forma”.
Początek spotkania o godz. 15.00, wstęp wolny.
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
(ul. Księcia Ziemowita 12) recital fortepianowy na
instrumencie historycznym wykona wybitna polska
pianistka Aleksandra Świgut w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej All’improvviso. Rozpoczęcie
koncertu o godz. 18.00.
W kinie Amok kontynuacja przeglądu ukraińskiej
kinematografii. Na godz. 18.15 zaplanowano projekcję filmu „Klondike”.

Mistrzowski koncert
W dorocznym koncercie z cyklu „Mistrzowskie interpretacje”
Gliwickiej Orkiestrze Kameralnej będzie towarzyszył skrzypek Daniel Stabrawa. Były koncertmistrz Filharmoników
Berlińskich wystąpi o godz. 18.00 w niedzielę 27 listopada
na Scenie Bajka (kino Amok, ul. Dolnych Wałów 3).
Daniel Stabrawa to jeden z najciekawszych skrzypków i dyrygentów naszych
czasów. Pierwszym koncertmistrzem w orkiestrze Berliner Philharmoniker był
od 1986 do 2021 roku. Pracował pod batutą takich mistrzów jak Herbert von
Karajan, Claudio Abbado czy Simon Rattle.



Koncert „Mistrzowskie interpretacje” jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
Bilety są do kupienia w kasach Teatru Miejskiego i na stronie teatr.gliwice.pl. (mm)






„Kolor i forma” startują o godz. 11.00 w Willi Caro.
Uczestnicy będą tworzyli ceramikę inspirowaną
dziełami dwudziestolecia międzywojennego. Zapisy
pod numerem telefonu: 783-560-006. Liczba miejsc
ograniczona.
Na dobry czas z filmem i rodziną zaprasza kino
Amok. O godz. 11.00 rozpocznie się seans filmu
„Niezwykłe lato z Tess”, a tuż po nim przewidziane zostały warsztaty „Dobrze, że jesteś
tato – czyli rzecz o ojcostwie”.
O godz. 15.30 w kinie Amok projekcja filmu „Ostatnia niedziela w przedwojennym Lwowie”,
a o 16.30 „Viktor Robot”. Seanse odbywają się
w ramach Przeglądu Filmowego Ukraina.
W Teatrze Miejskim w Gliwcach (ul. Nowy
Świat 55/57) o godz. 18.30 swoją premierę będzie
miała opera Antonio Caldara – „Il Venceslao”.

fot. materiały organizatora

 Warsztaty ceramiczne połączone z wystawą

Podczas koncertu „Mistrzowskie interpretacje” zabrzmi między innymi Suita
na orkiestrę smyczkową Michała Spisaka, jednego z czołowych przedstawicieli
neoklasycyzmu w muzyce polskiej. Publiczność usłyszy także Concerto notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową Mikołaja Góreckiego oraz I Koncert
skrzypcowy B-dur KV 207 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na koniec pełnego
muzycznych wrażeń wieczoru zabrzmi Symfonia nr 7 d-moll na orkiestrę
smyczkową Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego.

niedziela, 20 listopada

Wykona ją {oh!} Orkiestra pod batutą Martyny Pastuszki ze świetnie znanym gliwickiej
publiczności Maxem Emanuelem Cencičem.

Daniel Stabrawa

Na dwa fortepiany
Listopadowy Podwieczorek muzyczny w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) będzie okazją do świętowania 100. rocznicy
urodzin Haliny Czerny-Stefańskiej, jednej z najważniejszych
polskich pianistek XX wieku. W wyjątkowym koncercie
usłyszymy Elżbietę Stefańską i Mariko Kato-Shioyę.
– Do Haliny Czerny-Stefańskiej przylgnęło miano chopinistki, bo też utwory
tego kompozytora wykonywała w sposób absolutnie niezrównany. Jednak
entuzjazm publiczności wzbudzały także jej kreacje muzyki innych polskich
kompozytorów oraz takich mistrzów światowej klasyki, jak Mozart, Beethoven,
Schumann czy Liszt – mówi Piotr Oczkowski z Klubu Inicjatyw Kulturalnych.

(ap)

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

Bilety na koncerty w Gliwicach dostępne są w Centrum Informacji Kulturalnej
i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3), kasach Teatru Miejskiego oraz na portalu Ticketmaster. Organizatorem festiwalu All’improvviso jest Towarzystwo
Kulturalne Fuga. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

fot. materiały organizatora



fot. Ł. Rajchert

ina, przybliżający kinematografię naszego sąsiada

zza wschodniej granicy. O godz. 18.30 rozpocznie
się projekcja filmu „Syndrom Hamleta”. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu za
pośrednictwem platformy Zoom.
Na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5) o godz. 19.00
wystąpi Grażyna Łobaszewska. Podczas koncertu „50 lat na scenie” usłyszymy między innymi
takie hity, jak „Czas nas uczy pogody”, „Brzydcy”
czy „Ludzie z duszą”.
Galeria Melina (ul. Częstochowska 16) zaprasza
na „Posiadówkę” – wernisaż wystawy Michała
Rejnera. Start o godz. 19.00, wstęp wolny.

W sobotę 19 listopada o godz. 18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej
im. L. Różyckiego (ul. Ziemowita 12) wystąpi Aleksandra Świgut. Pianistkę
cechuje bardzo swobodny, nawet kapryśny styl gry na fortepianie i ogromna
radość z bycia na scenie. Świgut jest laureatką I Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie. W Gliwicach
także zagra na instrumencie historycznym.

Elżbieta Stefańska
i Halina Czerny-Stefańska

Podwieczorek muzyczny rozpocznie się o godz. 16.00 w niedzielę 20 listopada.
Bilety można kupić w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych
Wałów 3) oraz przed koncertem. Wydarzenie jest dofinansowane z budżetu
Miasta Gliwice. 
(mm)
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KULTURA

Małgorzata Maciejewska
laureatką Nagrody Dramaturgicznej
im. Tadeusza Różewicza
– Małgorzata Maciejewska, czerpiąc z tajemniczych zasobów swojej wyobraźni,
stworzyła w swoim dramacie absolutnie
subiektywny, przedziwny, niepojęty, okrutny wszechświat. Dała nam klucz do tego
wszechświata. W zachwycie otworzyliśmy
drzwi – wygłosiła w laudacji Małgorzata
Sikorska-Miszczuk, przewodnicząca Kapituły. – Dramat „Feblik” ukazuje świat
codzienny, swojski, ubłocony. Dzieją się
tam rzeczy normalne i niepojęte zarazem.
Rządzą tam reguły, które znamy, a zarazem nigdy o nich nie słyszeliśmy. Postaci,
które zamieszkują tę krainę, dzielą nasz
los, a zarazem nic takiego nam się nie
przydarza. Są tacy jak my, ale zupełnie
inni. Pytanie: jaka niezwykła wyobraźnia
za tym stoi? Cóż to za magia pisarska?!
Jakie cudowne złamanie porządku narracyjnego?! Jak Małgorzacie Maciejewskiej
udało się to osiągnąć? – dodała Małgorzata Sikorska-Miszczuk.

fot. M. Buksa

– Jaka była idea Konkursu o Nagrodę
Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza? Idea to bardzo wzniosłe słowo, nieco
górnolotne, a moja myśl była cokolwiek
prozaiczna, wynikająca z codziennej obserwacji najbliższego otoczenia. Kiedy
przyjechałem do Gliwic, dawno już temu,
zamieszkałem niedaleko domu Różewiczów. Nie wiedziałem o tym. Kto w nim
niegdyś mieszkał, uświadomił mi dopiero
po jakimś czasie profesor Zagajewski,
ojciec poety, mój sąsiad. Zastanawiało
mnie, wtedy świeżo upieczonego polonistę, dlaczego między teatrem działającym
tak blisko domu dramatopisarza a jego
twórczością nie było żadnego, nawet
najmniejszego związku. Jak to możliwe,

że przez dziesiątki lat tamten teatr i wybitny poeta, autor wielu sztuk, lekturowy
klasyk, pozostawali wobec siebie tak całkowicie obojętni, nie mieli sobie nic do
powiedzenia, nic do zaoferowania? Było
w tym rozminięciu coś, co nie dawało mi
spokoju, jakieś przeczucie słabości kultury,
zagrożenia dla teatru. No bo jakże to tak,
jakiż to teatr, czy jeszcze żywy, czy już jałowy? Zerwanie fundamentalnego związku
między sceną a tymi, którzy dla niej piszą
– tu i teraz – jest przecież ciosem, którego
smutne konsekwencje są i będą odczuwane przede wszystkim w teatrze. Utalentowani pisarze odejdą – do filmu, do
telewizyjnych seriali, do mediów, do public relations… Czy można ich osądzać, że
nie powinni… bo dobro kultury, bo misja,
bo powinność? Nie. Dlatego konieczność
utrzymania i wspierania, tak jak tylko
zdołamy, żywej łączności między pisarzem
i teatrem jest podstawowym zadaniem
teatrów publicznych. Stąd nasz konkurs,
stąd jego patron. Z relacji żony poety,
Wiesławy, dowiedziałem się, że Tadeusz
Różewicz, w ciągu ponad dwudziestu lat
mieszkania i przemieszkiwania w Gliwicach, był w tamtym teatrze tylko raz, lecz
szybko z niego wybiegł, jeszcze w trakcie
pierwszego aktu. Dlaczego? Co zobaczył
autor „Do piachu”? Z pewnością operetkę,
którą lubiła jego żona. Operetkę, która
wówczas królowała tutaj niepodzielnie.
Teraz, po wielu latach, które upłynęły od
owej, wiele mówiącej ucieczki dramatopisarza z tamtego teatru, z gmachu,
w którym od niedawna mieści się nasz
teatr, Różewicz przyszedł tutaj po raz
wtóry i mam nadzieję pozostanie z nami
na długo jako patron Konkursu, starszy

fot. M. Buksa

13 listopada w Teatrze Miejskim w Gliwicach ogłoszono werdykt Kapituły pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Nagrodę główną i 50 000 zł otrzymała Małgorzata Maciejewska za sztukę „Feblik”.
kolega po piórze tych wszystkich, którzy
chcą dla polskiej sceny pisać, a nie od niej
uciekać – powiedział Grzegorz Krawczyk,
dyrektor Teatru i Przewodniczący Rady
Programowej Konkursu.

W finale I edycji Konkursu znalazły się także sztuki „Mama ma
szorstkie ręce” Jolanty Fainstein
oraz „XYZ” Krzysztofa Szekalskiego.
Wyłoniono je spośród 131 nadesłanych dramatów. Nagrodę Specjalną
Przewodniczącego Rady Programowej otrzymał Piotr Rowicki za
sztukę „Freak”.
– Szukaliśmy czegoś, co jest nowatorskie,
oryginalne, zaskakujące, piękne, przejmujące, opowiadające historię. Ważny był też
język, swoboda, wyobraźnia. Cieszę się, że
konkurs wyłania nowe talenty. Podoba mi
się formuła, która sprawia, że nazwiska
finalistów poznajemy po wyborze tekstów,
czytamy je bowiem opatrzone godłem,
nie znając autorów – dodała Małgorzata
Sikorska-Miszczuk.
Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza
Różewicza, ustanowiona przez Adama
Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów: Grzegorza Krawczyka,
Joanny Oparek oraz Juliusza Pielichowskiego, ma na celu wsparcie twórców
piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii
polskiej.
– Konkurs już w pierwszej edycji spotkał
się ze sporym zainteresowaniem. Bar-

Małgorzata Maciejewska,
laureatka I edycji Konkursu
o Nagrodę Dramaturgiczną
im. Tadeusza Różewicza
dzo mnie to cieszy. Tym, co szczególnie
istotne, jest fakt, że po raz kolejny udaje
nam się uhonorować w Gliwicach Tadeusza Różewicza, który przez blisko 20 lat
mieszkał w naszym mieście. Stworzył
tutaj „Kartotekę”, jedno ze szczególnie
ważnych dzieł w dziejach teatru polskiego. Gratuluję wszystkim nagrodzonym
i mam nadzieję, że w drugiej – ogłoszonej
już – edycji konkurs spotka się z równie
dużym zainteresowaniem autorów, bo
to niezwykle cenna inicjatywa – mówi
Adam Neumman, prezydent Gliwic.
Więcej o Nagrodzie Dramaturgicznej im.
Tadeusza Różewicza: www.nagrodarozewicza.pl. 


(materiały organizatora/UM)

Laureaci i organizatorzy I edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza
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SPORT

Żegnamy Mikołaja Paca Pomarnackiego
Urodził się 19 września 1934 r.
w Rybinie. Do szermierki trafił
późno, bo dopiero w wieku 18 lat.
Wcześniej próbował swoich sił
w futbolu i boksie. Pierwszych
zasłon uczył go fechmistrz Koncewicz. Miał jednak nieprzeciętny
talent. Zaledwie rok po tym, jak
pierwszy raz do ręki wziął floret,
zdobył wicemistrzostwo Polski
juniorów i w nagrodę pojechał
na mistrzostwa świata do Budapesztu. Po dwóch latach treningu
walczył już w finale spartakiady
seniorów.
Kto wie, jakby wówczas potoczyłaby się jego kariera, gdyby
nie rok 1956? Mikołaj Pac Pomarnacki był wtedy studentem
drugiego roku. W Poznaniu dojrzewał gniew ludu. W czerwcu

wybuchła rewolucja. W starciach
robotników z milicją zginęło lub
zostało rannych wielu ludzi. 9 lipca młody Mikołaj został aresztowany. Postawiono mu zarzut
przeprowadzenia w 10-osobowej
grupie zamachów na funkcjonariuszy MO, rozbicia składu
z bronią, przewracania tramwajów i budowania barykad oraz
kilku innych „wykroczeń”. Tak
naprawdę został aresztowany
na podstawie zdjęcia, na którym
stoi na czołgu. Na szczęście dla
niego w październiku nastąpiło przesilenie. Po VIII plenum
KC PZPR uwolniono więźniów
politycznych, a śledztwo umorzono. Wydawało się, że wszystko
wróci do normy. Tak się jednak
nie stało. W 1957 r. odmówiono
mu wydania paszportu i nie poje-

chał na Akademickie Mistrzostwa
Świata do Paryża.
Rok po ukończeniu studiów do
Gliwic ściągnął go niezapomniany
Zbigniew Czajkowski. W 1964 r.
zajął drugie miejsce w mistrzostwach Polski w szpadzie i został
dokoptowany do narodowej drużyny Polski na olimpiadę w Tokio.
Tam razem z Gąsiorem, Nielabą,
Glosem i rezerwowym Parulskim
zajęli w turnieju drużynowym
piąte miejsce. Będąc jeszcze
zawodnikiem, Mikołaj Pac Pomarnacki zaczął pracować jako
instruktor w Piaście. W 1970 r.
został trenerem kadry narodowej szpadzistów. Rok później na
mistrzostwach świata w Ankarze
drużyna pod jego wodzą w skła-

dzie: Gąsior, Nielaba, Andrzejewski, Barburski, Budkiewicz
zdobyła srebrny medal. W 1973 r.
rozpoczął trenerską pracę w GKS
Katowice, gdzie wychował kilkunastu mistrzów Polski. Pracował
także we Włoszech.

W 1988 roku pojechał
na olimpiadę do Seulu
jako trener polskich
szpadzistów.
W latach dziewięćdziesiątych ponownie szkolił kolejnych mistrzów
we Włoszech w jednym z najsłynniejszych na świecie ośrodków
szermierczych w Mediolanie. Po
powrocie z Włoch rozpoczął szkolenie młodzieży w Piaście Gliwice,
gdzie z przerwami pracował dopóki pozwalało zdrowie. Oficjalnie
fechtmistrz Pomarnacki pracę
trenerską zakończył niedawno,
bo w 2019 r.

fot. archiwum Stowarzyszenia Piast Gliwice

– Mam 86 lat, kiedyś na emeryturę trzeba było przejść. Niestety
czas biegnie nieubłaganie, łza się
w oku kręci, jeszcze mam obowiązki rodzinne. Kończę swoją
pracę jako trener, ale sercem dalej będę z Piastem – mówił wówczas na spotkaniu z szermierczą
rodziną Mikołaj Pac Pomarnacki.

Od lewej stoją: Piotr Węgliński, Włodzimierz Bijak, Bogdan Gonsior, Mikołaj Pac Pomarnacki, Jan Kłapyto

Wśród aktualnych
zawodników Piasta
nie brakuje jego
wychowanków, którzy
mogą się pochwalić
sukcesami na skalę
międzynarodową.
Sebastian Majgier pod jego
wodzą zdobył tytuł wicemistrza
świata w juniorach. Z powodzeniem na krajowych i zagranicz-

fot. domena publiczna

11 listopada w wieku 88 lat zmarł Mikołaj Pac Pomarnacki, uczestnik Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Tokio, Meksyku i Monachium, jeden z najwybitniejszych szermierzy
i trenerów sekcji Piasta Gliwice.

nych planszach wciąż walczą
Aleksander Staszulonek i Karolina
Staszulonek. Oboje to medaliści
mistrzostw Europy i Polski.
Mikołaj Pac Pomarnacki był nie
tylko wybitnym szermierzem
i trenerem, ale też zawołanym
filatelistą i postacią o ciekawym
rodowodzie historycznym.
Wywodził się z bardzo starego,
arystokratycznego rodu, którego
kolebka znajdowała się w Pomarnoce na Wileńszczyźnie. Najstarsze dokumenty o jego przodkach
pochodzą jeszcze z początków
Unii Polsko-Litewskiej. Jeden
z jego krewnych – Stanisław Pomarnacki – był pierwowzorem
postaci Podkomorzego w „Panu
Tadeuszu” („ostatni, co tak poloneza wodził”). W czasie rewolucji
jego ojciec walczył w 13 pułku
Ułanów Wileńskich. Po podziale
Litwy rodzina przeniosła się do
Wielkopolski.
Pan Mikołaj miał dwoje dzieci.
Do ostatnich dni mieszkał w Gliwicach.
Cześć Jego pamięci!


(piast.gliwice.pl)

Zwycięstwo
na koniec roku
W pierwszym fragmencie meczu
częściej przy piłce utrzymywali
się zawodnicy Piasta. Podopieczni Aleksandara Vukovicia grali
płynniej i dzięki temu tworzyli
sobie sytuacje. Z biegiem czasu
gra wyrównała się i toczyła głównie w środkowej strefie boiska.
Brakowało konkretów i strzałów,
a bramkarze musieli interweniować jedynie po dośrodkowaniach
oraz uderzeniach z dystansu. I to

10

właśnie po takim strzale padł
jedyny gol w pierwszej połowie.
Michał Chrapek mocno uderzył,
piłka odbiła się od poprzeczki,
a następnie od Dusana Kuciaka
i wpadła do bramki. Dzięki samobójczemu trafieniu do przerwy
prowadzili Niebiesko-Czerwoni.
Druga połowa bardzo dobrze rozpoczęła się dla Piasta. Gliwiczanie
podwyższyli swoje prowadzenie

fot. piast-gliwice.eu

W swoim ostatnim tegorocznym spotkaniu ligowym
Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk 3:1.
Bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Patryk Dziczek,
Michał Chrapek i Dusan Kuciak, który zanotował gola
samobójczego, a dla Biało-Zielonych trafił Michał Nalepa.

za sprawą trafienia Patryka Dziczka, który wykorzystał rzut karny.
Po tej bramce gliwiczanie mogli
kontrolować boiskowe wydarze-

nia z większym spokojem. Tak też
było do końcówki rywalizacji, ale
w 86. minucie kontaktowego gola
strzelił Michał Nalepa. W doliczo-

nym czasie zwycięstwo Niebiesko-Czerwonych przypieczętował
Michał Chrapek.
(Biuro Prasowe GKS Piast S.A.)
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EKOLOGIA

Dołącz, skorzystaj,
miej lepsze
powietrze!

Smog od lat jest na celowniku Gliwic.
Warte dziesiątki milionów złotych kompleksowe działania na rzecz ograniczenia
niskiej emisji przynoszą jednak efekty. Jakość gliwickiego powietrza poprawia się
– choć z pewnością w tej ważnej kwestii
wiele jest jeszcze do zrobienia. Najnowsza
propozycja miasta to nabór uzupełniający
w programie dotacyjnym „Czyste Powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, realizowanym
w ramach unijnego konkursu.

CZYSTE POWIETRZE
NAD GLIWICAMI
– ZASADY



KTO MOŻE STARAĆ SIĘ
O DOTACJĘ?

Każdy właściciel, współwłaściciel lub
użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego w Gliwicach, który posiada
i chce zlikwidować:
 źródło ciepła na paliwo stałe klasy 3
według normy PN-EN 303 – 5:2012,
 źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4
według normy PN-EN 303-5:2012,
 urządzenie bezklasowe,
służące jako podstawowe źródło ciepła
w budynku jednorodzinnym.



NA CO?

Dofinansowanie można uzyskać na
likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem systemowym poprzez
przyłączenie budynku do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie
do końca 2023 roku, należy zainstalować
ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny
kocioł gazowy, pompę ciepła powietrze
– woda lub powietrze – powietrze bądź
gruntową pompę ciepła.

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Nawet 36 tys. zł wsparcia będzie do
zdobycia w naborze uzupełniającym
„Czystego Powietrza nad Gliwicami” –
miejskiego programu dotacyjnego realizowanego w ramach unijnego konkursu.
Dofinansowanie jest przeznaczone dla
właścicieli, współwłaścicieli i użytkowników wieczystych budynków jednorodzinnych w Gliwicach, którzy zdecydują
się zastąpić nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku,
gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź
nieuzasadnione ekonomicznie) – ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub
pompą ciepła. Nabór ruszy 17 listopada
i potrwa do 17 grudnia.
UWAGA! Inwestycje będą mogły się
rozpocząć dopiero po zawarciu umowy
mieszkańca z miastem. Zakończenie
i rozliczenie musi nastąpić do 30 czerwca 2023 roku.



ILE MOŻNA
ZYSKAĆ?

 do 13,5 tys. zł (maksymalnie 90%
kosztów kwalifikowanych inwestycji)
w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię
elektryczną z sieci elektroenergetycznej
lub kotła gazowego;
 do 27 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu pompy ciepła powietrze
– woda lub powietrze – powietrze do
ogrzewania budynku;
 do 36 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów
kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu gruntowej pompy
ciepła do ogrzewania budynku.

Zasadniczo wnioskodawca może
łączyć dotację z innymi środkami
z zastrzeżeniem, że łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów
inwestycji, ALE nie może łączyć
tej dotacji z dotacjami budżetowymi miasta do zmiany systemów grzewczych czy OZE!



KIEDY RUSZA
NABÓR?
17 listopada o godz. 8.30.



DO KIEDY SIĘ
ZGŁASZAĆ?
Do 17 grudnia
do godz. 23.59.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2022 (1135), 17 listopada 2022

Listy podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych do programu zostaną ogłoszone do 45 dni od dnia zakończenia naboru.



JAKIE DOKUMENTY
ZŁOŻYĆ?

Wniosek o udział w projekcie wraz z załącznikami dostępne są pod adresem
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/.



JAK ZŁOŻYĆ
WNIOSEK?

 w wersji elektronicznej: www.
niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek
(Uwaga! Dodatkowo po złożeniu
wniosku w wersji elektronicznej każdy
mieszkaniec otrzyma powiadomienie
na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki podpisanego,
wydrukowanego wniosku wraz z załącznikami – pocztą lub za pomocą
platformy ePUAP).
 warunkowo – gdy nie ma możliwości
złożenia wniosku w wersji elektronicznej – tylko w wersji papierowej – na
adres wskazany w ogłoszeniu o naborze
dostępnym na stronie https://www.
niskaemisja.pl/gliwice/ lub na adres
Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
data wpływu rejestrowana jest zgodnie
z datą nadania wniosku. Na wysłanie
dokumentów mieszkaniec ma 7 dni
kalendarzowych od złożenia
wniosku, liczy się data
nadania (stempla

pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej
opisem: „Nabór „Czyste powietrze
nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych”, numer wniosku”.
Po zarejestrowaniu wniosku mieszkaniec
otrzyma powiadomienie o nadaniu numeru wniosku na wskazany adres e-mail
lub wiadomość SMS na podany numer
telefonu (jeśli we wniosku nie zostanie
podany adres e-mail do korespondencji)
lub pismo o zarejestrowaniu wniosku
(jeśli we wniosku nie zostanie podany adres e-mail do korespondencji oraz numer
telefonu komórkowego).



O CZYM
PAMIĘTAĆ?

 można złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku
mieszkalnego,
 zalecane jest złożenie wniosku w wersji
elektronicznej,
 po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji,
 w ramach projektu wymianie podlegają
jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą
kwalifikowane inwestycje w budynkach,
w których likwidowany będzie inny rodzaj źródła ogrzewania,
 wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.

WIĘCEJ
INFORMACJI:

(kik)

Infolinia operatora programu dla mieszkańców:
tel. 721-747-447, e-mail: gliwice@niskaemisja.pl
Punkt Obsługi Uczestników Projektu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, parter, hol główny, czynny w poniedziałki w godz. 11.30–15.30
i w czwartki w godz. 8.30–12.30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).
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POMAGAMY

Razem przeciw
przemocy
19 listopada w Gliwicach odbędzie się pierwsza z wielu zaplanowanych akcji informacyjnych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy. Warto wziąć w niej udział, nie tylko gdy
doznaje się przemocy, ale również by wiedzieć, jak reagować
na agresję i pomóc osobom, które jej doświadczają.

W Gliwicach można uzyskać pomoc w różnej
formie. W mieście działają punkty wsparcia dla osób doznających przemocy, m.in.
w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy którym
działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy
ul. Sikorskiego 134 czy zespół pracy socjalnej i usług ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym przy ul. Fiołkowej
26. Organizowane są też różnorodne akcje
pomocowo-edukacyjno-informacyjne.
– Przemoc stanowi istotny problem społeczny współczesnego świata. Pojawia się
zawsze tam, gdzie istnieją nierówne relacje
i stanowi jedno z podstawowych zagrożeń
dla rodzin i całego społeczeństwa. Brak czy
powstrzymywanie się od reakcji, przyzwalanie czy usprawiedliwianie, umniejszanie
czy bagatelizowanie stosowania przemocy
potęguje poczucie bezkarności u jej sprawców. Z kolei u osób doznających przemocy
wzmacnia poczucie bezsilności i bezradności.
Dlatego reakcje społeczne odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia
osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc.
Bierna obserwacja, a tym samym aprobata,
przyczynia się do utrwalania niewłaściwych
norm społecznych, odcina osoby doznające
przemocy od poszukiwania pomocy – mówi
Marzena Połomska, zastępca dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania
przemocy mają działania edukujące i zachęcające do reagowania. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie
z podmiotami z terenu Gliwic, zaprasza do
udziału w 2. edycji kampanii „Razem przeciw przemocy” i skorzystania z wydarzeń
zaplanowanych w okresie od listopada do
grudnia 2022.

Najbliższe wydarzenia:
 19 listopada, w Międzynarodowym Dniu
Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci,
na terenie CH FORUM przy ul. Lipowej 1,
w godz. od 12.00 do 18.00, odbędzie się
akcja „Więcej mocy przeciw przemocy”.
W ramach wydarzenia zaplanowano m.in.
konsultacje prawne oraz psychologiczne,
terenową grę profilaktyczno-edukacyjną
„Na tropie supermocy” (od godz. 12.00
do 16.00), warsztaty i kreatywne zajęcia, gry rodzinne oraz pokazy pierwszej
pomocy przedmedycznej, samoobrony,
rodzinnej zumby i jogi. Będzie też trening
oddechu i zooterapia.
 25 listopada o godz. 18.00 na scenie
CH FORUM rozpocznie się spotkanie
autorskie z Jackiem Hołubem, autorem
książki „Beze mnie jesteś nikim. Przemoc
w polskich domach”. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Wilczyńska, dyrektorka
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gliwicach.
 26 listopada odbędzie się Bieg Białej
Wstążki. Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Start zaplanowano na
godz. 9.00 na polanie przy stadionie Piasta
Gliwice (wjazd na parking od ul. Leśnej).
Ponadto w okresie trwania kampanii odbędą się też bezpłatne konsultacje dotyczące
przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom,
warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla
dorosłych oraz warsztaty profilaktyczne
i lekcje biblioteczne, uwrażliwiające uczniów
szkół podstawowych na przejawy przemocy
w najbliższym otoczeniu. Zostaną też utworzone grupy informacyjno-edukacyjne dla
osób zmagających się z przemocą domową,
odbędą się spotkania z autorami książek
z obszaru przemocy i jej przeciwdziałania
oraz spotkania „Przeczytaj moją historię”.
Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy” – „Razem przeciw
przemocy” oraz na profilu FB Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach. 
(mf)

Rekordowa
kwesta
Aż 251 249,55 zł zebrali na
cmentarzach wolontariusze podczas
Kwesty Pierwszolistopadowej.
To rekord! Pieniądze zebrane
dzięki ofiarności darczyńców
i zaangażowaniu wolontariuszy
zostaną przeznaczone na
działalność Hospicjum
(mf)
Miłosierdzia Bożego.
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Uwaga!

W Gliwicach osobom doznającym przemocy w rodzinie
pomocy udzielają m.in:
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Fiołkowa 26.
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134. OIK jest placówką czynną całą dobę. Zapewnia wsparcie, porady, terapię i schronienie. Przy OIK znajduje się całodobowy
hostel. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, których dotyka problem
przemocy w rodzinie bądź znajdują się w innej sytuacji kryzysowej, czasowo
uniemożliwiającej pobyt w środowisku rodzinnym.
Tel. 32/335-53-40, 32/335-53-59, 510-230-115, e-mail: oik_gliwice@tlen.pl.
 Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gliwicach, ul. Fiołkowa 26, tel. 32/300-01-11.
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, ul. Aleksandra
Gierymskiego 1, tel. 32/231-05-69, e-mail: sekretariat@ppp.gliwice.eu.
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, tel. 32/239-12-95, 32/239-12-59,
e-mail: glowacka_a@um.gliwice.pl.
 Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków rodzin, prowadzony
przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Okopowa 6,
tel. 32/335-04-93, 32/335-04-94, e-mail: diw@mzuk.pl.
 Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12,
tel. 47/85-922-00 (dyżurka).
 Komisariat I Policji w Gliwicach, ul. Kościelna 2, tel. 47/85-901-00,
e-mail: kp1@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 Komisariat II Policji w Gliwicach, ul. Warszawska 35 c, tel. 47/85-902-00,
e-mail: kp2@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 Komisariat III Policji w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20, tel. 47/85-903-00,
e-mail: kp3@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 Komisariat IV Policji w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 22,
tel. 47/85-902-50, e-mail: kp4@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).
 Komisariat V Policji w Gliwicach, ul. Wawelska 2, tel. 47/85-903-50,
e-mail: kp5@gliwice.ka.policja.gov.pl (dyżurka).

fot. materiały Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób
wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki
cielesne czy słowne, są niedopuszczalne
i wymagają natychmiastowego działania.
Dlatego o problemie i sposobach radzenia
sobie z nim warto przypominać codziennie.
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PRZYJDŹ I TAŃCZ!

HIP-HOP DANCE
JUNIOR

BAL ANDRZEJKOWY
DLA DZIECI
25 listopada w godz. od 18.00
do 20.30 wszystkie szkraby czeka naprawdę magiczna zabawa!
Zaczarowane tańce, konkursy,
zabawy, nauka choreografii
rodem z Hogwartu, minidisco
z czarownicami oraz andrzejkowe

fot. Freepik

Dzieci od siódmego roku życia
oraz młodzież zapraszamy na
wyjątkowe wydarzenie, które
odbędzie się 19 listopada (godz.
11.00 – 13.10) w Dance Arena
Gliwice. Uczestnicy nauczą się
podstaw stylu hip-hop, zyskają

pewność siebie i rozwiną swoją
kreatywność oraz koordynację
ruchową. Poznacie wspólnie
dynamiczny, przebojowy styl,
który z pewnością skradnie serca
miłośników energetycznych i rytmicznych ruchów. Nie dajcie się
zwieść – hip-hop daje złudzenie
luzu i płynności, ale obiecujemy,
że mocno się spocicie!

fot. Pexels

Dance Arena Gliwice rozpędziło się na dobre i nie zamierza się zatrzymać. Od
Bachaty, przez zumbę, aż po akrobatykę – tej jesieni weźmiemy was w obroty
na parkiecie. Niezależnie od tego, ile macie lat i jakie jest wasze doświadczenie
w tańcu, na pewno znajdziecie grupę dla siebie, a nasi instruktorzy zadbają
o to, żebyście rozwijali swoje taneczne umiejętności, jednocześnie świetnie
się przy tym bawiąc. Na pierwszych zajęciach zatańczycie za darmo. W tym
roku przygotowaliśmy dla was jeszcze kilka roztańczonych eventów, których
po prostu nie możecie przegapić – bilety znajdziecie na portalu eventim.pl.
wróżby – to tylko część atrakcji,
które czekają na was w Dance.
Wisienką na torcie będzie magiczny pokaz Pana Pedrro – narzućcie swoje przebrania i przybywajcie, czeka was moc atrakcji
i mnóstwo dobrej zabawy.

ANDRZEJKOWY
MASTERCLASS
Andrzejki to idealny czas na
zabawę, a my nie mamy wątpliwości, że wspólne zumbowanie
to gwarancja kapitalnie spędzonego czasu. Gorąco zapraszamy
do tańca! Masterclass odpalamy
26 listopada i tańczymy w godz.
od 17.00 do 19.00. Tym razem
naszym gościem będzie Damian
Jabłoński. Jego choreografie
szturmem podbiły polskiego
You Tube’a. Przez lata zdobywał
puchary w tańcu towarzyskim,
a dziś działa prężnie w kręgach
fanów zumby, salsation i prowadzi
autorskie warsztaty nawiązujące
do rytmów latino. Damian przy-

gotował da was kilka wróżb, a najważniejszą z nich jest obietnica
dobrej zabawy. Towarzyszyć mu
będą wasi Dance Arenowi instruktorzy – Dariusz Selwa i Szymon
Głodny oraz gościnnie Patrycja
Pietrzykowska i Ola Kwiecień. Po
wyczerpującym masterclassie –
zapraszamy na afterparty!

DANCEHALL
FUSION
Jamajka w listopadzie? Brzmi jak
plan idealny! Już 27 listopada
zatańczymy na pierwszej edycji
Dancehall Fusion. Czekają na Was
classy z 3 instruktorami, którzy
przekażą wam taneczną wiedzę
i super vibe! Zajęcia mają poziom
open, więc osoby, które jeszcze nie
zaczęły swojej przygody z tańcem,
mają idealną okazję, żeby to zmienić. Zaopatrzcie się w ogromną
ilość wody, wygodny outfit i wpadajcie do Dance!


(ARENA GLIWICE)

TERRA AQUA. Z RYBNIKA DO GLIWIC
Mamy dla was bardzo ciekawą propozycję na najbliższą niedzielę! Węże,
jaszczurki, żółwie, żaby, ślimaki, mrówki, pająki, owady, ryby, rośliny tropikalne oraz wodne – te oraz dziesiątki innych zwierząt spotkacie 20 listopada
podczas Terra Aqua Gliwice.
Za nami 20 lat historii giełd akwarystyczno-terrarystycznych pod
szyldem Terra Aqua. W gliwickiej
Arenie zagoszczą najlepsi hodow-

cy oraz wystawcy terrarystyki
z całej Polski. Mistrzowie w swoim fachu nie tylko zaprezentują
najwspanialsze okazy zwierząt,

ale też podzielą się doświadczeniem. W sprzedaży dostępny
będzie wszelki sprzęt, niezbędny
do hodowli zwierząt.
– Wizyta na naszej giełdzie to
nie tylko okazja do poszerzenia
swojej wiedzy, ale też fundament
rozwoju akwarystyki w Polsce
– zapewnia Zbigniew Zientek,
organizator wydarzenia.
Bilety kupicie online, na portalu
Bilety24.pl lub w kasach biletowych w dniu wydarzenia. Obowiązuje bezpłatny wstęp dla dzieci
do szóstego roku życia. Szczegóły
wydarzenia znajdziecie na stronie
internetowej Areny Gliwice.

83. ORNITOLOGICZNE
MISTRZOSTWA
POLSKI
Już w przyszłym tygodniu w Arenie Gliwice odbędą się Ornitolo-
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giczne Mistrzostwa Polski, czyli
wydarzenie pełne barw i odgłosów, podczas którego goście będą
mieli okazję zobaczyć kilkaset
okazów ptaków egzotycznych,
takich jak kanarki, papugi czy
amadyny. Podczas tegorocznej,
83 odsłony wydarzenia odwiedzą
nas hodowcy z całego kraju oraz
zaproszeni goście zagraniczni.

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających 25 listopada w godz.
od 9.00 do 18.00, 26 listopada od
9.00 do 17.00 oraz 27 listopada
od 9.00 do 13.30, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.



(ARENA GLIWICE)
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań 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

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

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

12 grudnia 2022 r. w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3
(II piętro, pokój nr 4)* odbędzie się przetarg na sprzedaż
niżej wymienionej nieruchomości:
 o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na

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

sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku
przy ul. ZWYCIĘSTWA 57

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
platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice w sprawie:

Sprzątanie obiektów PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
Termin składania ofert: 30 listopada 2022 r. do godz. 10.00

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 121,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 8 pomieszczeń, korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dubois 10–Zwycięstwa 57, działka nr 43
o powierzchni 805 m², obręb Centrum, KW GL1G/00031782/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 605 100,00 zł
WADIUM: 30 300,00 zł
* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00
w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl)

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12 zostały podane do publicznej
wiadomości nw. wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 625/2022, 636–641//2022 do 23 listopada 2022 r.,
• nr 642/2022, 644/2022, 646/2022, 651/2022 do 24
listopada 2022 r.,
• nr 570/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• nr 684–685//2022 do 30 listopada 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
2. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 652/2022, 660–661/2022, 663/2022 do 24
listopada 2022 r.,
• nr 658/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• nr 650/2022, 653–654/2022, 659/2022, 662/2022,
681/2022, 664–665/2022 do 29 listopada 2022 r.,
• nr 667/2022, 673/2022 do 30 listopada 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
3. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 679/2022 do 20 listopada 2022 r.,
• nr 682/2022 do 30 listopada 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych
w wykazach.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI MIASTA GLIWICE POŁOŻONEJ W GLIWICACH
NA ZACH. OD UL. CZEKANOWSKIEGO 14, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 594, OBRĘB ŻERNIKI
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek przyległych nr 589/5, 593, 595/3, obręb Żerniki.
Położenie i opis
Działka nr 594, obręb Żerniki, położona jest w Gliwicach, w odległości ok. 5 km od
ścisłego centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78. Przystanki komunikacji miejskiej
znajdują się w bliskiej odległości. Sąsiedztwo stanowią zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do rombu, niemająca dostępu do drogi publicznej. Działka stanowi teren niezabudowany, częściowo
porośnięty niewielkimi drzewami. Wzdłuż południowej części działki, na działce
nr 1588, przebiega rów melioracyjny, administrowany przez Miasto Gliwice.
Obowiązuje zakaz grodzenia dz. nr 594 w odległości 1,5 m od granic terenów o symbolu
WS zgodnie z planem miejscowym. Przyszły nabywca nie może wykonywać żadnych
prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu. Ponadto należy umożliwić swobodny dostęp
do ww. rowu, celem wykonywania prac bieżącego utrzymania, czyszczenia i koszenia.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/000046150/7 istnieje wzmianka o złożonym
wniosku, który dotyczy wpisu służebności przesyłu. Działka nr 594 została obciążona
służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, w zakresie urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej
Ø250 mm o długości 17,49 m, co wraz ze związaną z urządzeniem strefą ochronną
o szerokości po 1,50 m z każdej strony urządzenia daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością wynoszącą 56,84 m2. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nr działki
Pow.
Obręb
działki
Nr KW
[ha]
Pow.
Działka nr 594,
gruntu:
obręb Żerniki,
0,0174 ha,
KW nr
GL1G/00046150/7
użytek:
Własność Miasto Tp – grunty
przeznaczoGliwice
ne pod budowę dróg
publicznych
lub linii
kolejowych

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 15 stycznia 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (uchwała Rady Miasta Gliwice nr II/17/2014 z 18 grudnia 2014 r.,
Dz. Urz. Woj. Śl. z 31 grudnia 2014 r., poz. 6770), przedmiotowy teren oznaczony jest symbolami:
• 8 MNn, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie uzupełniające:
usługi nieuciążliwe, garaże, budynki gospodarcze, dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi, zieleń
urządzona, sieci infrastruktury technicznej.
• 11ZP, co oznacza: tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej bez budynków, mała architektura, ciągi
piesze i rowerowe, mosty i kładki, drogi wewnętrzne, zbiorniki retencyjne i urządzenia melioracyjne.
• 8 WS, co oznacza przeznaczenie podstawowe: cieki wodne, przeznaczenie uzupełniające:
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, mosty i kładki.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: ochrona cieków wodnych i ich brzegów, utrzymanie koryt cieków wodnych, przejazdów i przepustów w stanie spełniającym wymogi ochrony
przeciwpowodziowej.
Ponadto zgodnie z § 11 ww. planu dla spełnienia wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ustalono nakaz utrzymania ciągłości elementów systemu przyrodniczego poprzez:
1) zakaz całkowitej likwidacji urządzeń i rowów melioracyjnych – dopuszcza się ich przebudowę,
2) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od granic terenów o symbolu WS.

Cena
wywoławcza
[zł]
19 000,00 zł
brutto
cena nieruchomości jest
opodatkowana
23% podatkiem
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
[zł]
1900,00 zł

Minimalne
postąpienie:
190,00 zł

Przetarg rozpocznie się 21 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. Wadium należy wnieść do 14 grudnia 2022 r. Datą wniesienia wadium jest
data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 20 stycznia 2023 r. Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać pod numerem tel. 32/338-64-22. Ogłoszenie
o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta –gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej poł. przy ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 942/2, obręb Kłodnica. Przetarg rozpocznie się 19 grudnia 2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 100.
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

Powierzchnia
gruntu

1.

Działka nr 942/2
obręb Kłodnica,

Pow. gruntu:
0,0298 ha

Opis nieruchomości

Przedmiotowy teren położony jest
w strefie pośredniej Gliwic, w odległości ok 3 km od centrum miasta,
w pobliżu DK 78 i trasy DTŚ. W sąpoł. przy ul.
siedztwie nieruchomości znajduje
Szobiszowickiej 6A
się zabudowa mieszkaniowo-usłuw Gliwicach,
Pow. użytkowa gowa, drobne punkty handlowo-usługowe, tereny zieleni.
zabudowana
budynków:
Działka zabudowana jest budynbudynkami
169,74 m2
kiem niemieszkalnym o charakterze
nr 1474, 1623,
usługowo-magazynowym. Niewielka część niezabudowana stanowi
użytek Bi – inne
trawnik. Działka ma kształt regulartereny
ny, zbliżony do prostokąta. W pozabudowane,
bliżu znajdują się sieci uzbrojenia
KW nr
technicznego: sieć wodociągowa,
GL1G/00010517/7
sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna.
Skomunikowanie działki nr 942/2,
obręb Kłodnica, z drogą publiczną, będzie odbywało się poprzez
służebność gruntową (przechodu
i przejazdu) na działce nr 942/1,
obręb Kłodnica.
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice PM-6459/2022 z 5
września 2022 r. prawo służebności
zostanie ustanowione przy sprzedaży prawa własności działki nr 942/2,
obręb Kłodnica. Obciążeniu służebnością podlegać będzie część działki
nr 942/1, obręb Kłodnica, pasem
o pow. 60,0 m2. W związku z powyższym kupujący nieruchomość będzie
zobowiązany, z tytułu ustanowienia
przedmiotowej służebności, do zapłaty kwoty w wysokości 17 798,10
zł brutto.

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
nieruchomości

232 000,00 zł
Działka nr 942/2, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
(zwolnienie
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 942/2, obręb Kłodnica, położona w Gliwicach przy ul. Szobiszowickiej 6A, znajduje się na z podatku VAT
terenie opisanym symbolem: 25M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące.
zgodnie
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1M do 46M ustalono:
z art. 43 ust. 1
1) przeznaczenie podstawowe:
pkt 10 ustawy
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
z 11 marca
2) przeznaczenie uzupełniające:
2004 r. o podata) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
ku od towarów
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
i usług – t.j. DzU
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej,
z 2022 r., poz.
d) sieci infrastruktury technicznej;
931 z późn. zm.).
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupełnienia istniejącej zabudowy,
b) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę obiektów o przeznaczeniu innym niż podstawowe, występujących samodzielnie na nieruchomości lub posiadających ważne pozwolenie na budowę w dniu wejścia w życie planu – bez konieczności
realizacji przeznaczenia podstawowego, obowiązującego na danym terenie – pod warunkiem niezwiększania uciążliwości dla
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz przy zachowaniu wskaźników obowiązujących na danym terenie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
(...),
i) zbilansowanie potrzeb parkingowych i realizacja parkingów w ramach posiadanych nieruchomości lub na nieruchomościach
sąsiednich z dopuszczeniem budowy jednorodnego zespołu garaży (minimum 3 boksy) lub garażu wielopoziomowego dla obsługi
funkcji podstawowej, z uwzględnieniem zalecanych wskaźników, określonych w § 17 ust. 11 pkt 3 uchwały,
j) powierzchnia terenu biologicznie czynna, minimum 30% powierzchni poszczególnych nieruchomości,
k) dopuszcza się sytuowanie budynków w granicy własności z sąsiadującą działką budowlaną pod warunkiem nieograniczania
możliwości zabudowy i użytkowania działki sąsiedniej z uwzględnieniem stanu istniejącego i projektowanego oraz w przypadku
kiedy występuje wspólnota interesów właścicieli nieruchomości dla łączenia różnego rodzaju zabudowy, z uwzględnieniem
odległości od ulic określonych w § 17 uchwały;
4) zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyżej 60% powierzchni poszczególnych nieruchomości (dla terenu 6M – powyżej 65%),
b) lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów i wolnostojących budynków gospodarczych – istniejące
mogą funkcjonować bez możliwości rozbudowy,
c) lokalizacji obiektów tymczasowych,
d) realizacji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi obiektów i urządzeń oraz realizacji obiektów i urządzeń związanych z ruchem
ciężkich pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu złomu i recykling).
Przedmiotowy teren leży w granicach:
▪ ścisłego obszaru rewitalizacji,
▪ obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od lotniska.

Wadium/
Minimalne
postąpienie
23 200,00 zł/
2320,00 zł

Wadium należy wnieść do 13 grudnia 2022 r. w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta
Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 18 stycznia 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem
tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta Gliwice – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl
(wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

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

 o godz. 9.00 rozpocznie się IV ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2c usytuowanego w budynku przy
ul. SOPOCKIEJ 6
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki
w użytkowanie wieczyste do 25 lipca 2102 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 49,30 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, komórka
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 113/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Sopocka 6, działka
nr 354 o powierzchni 1708 m2, obręb Brzezinka, KW
GL1G/00048271/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 101 600,00 zł
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto
+ 23% VAT: 10 454,50 zł + 2404,54 zł
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto:
12 859,04 zł
WADIUM: 10 200,00 zł
---------------------------------------------------------------------------

 o godz. 9.30 rozpocznie się II ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. JANA
ŚLIWKI 27

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 25,94 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak

SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, z dostępem do WC znajdującego się na klatce
schodowej (stanowiącego część wspólną nieruchomości)
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1
o łącznej powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW
GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 98 500,00 zł
WADIUM: 9900,00 zł
---------------------------------------------------------------------------

 o godz. 10.00 rozpocznie się II ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy
ul. JANA ŚLIWKI 27
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 54,13 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie
pomocnicze, przedpokój, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną nieruchomości) znajdującego
się na klatce schodowej – z wejściem z drugiej klatki
schodowej
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1
o łącznej powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW
GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 169 100,00 zł
WADIUM: 17 000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------

 o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy
al. KORFANTEGO 9
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 99,38 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 7,35 m2
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, łazienka,
WC, schowek, przedpokój
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 536 o powierzchni 1081 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00043477/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 379 100,00 zł
WADIUM: 38 000,00 zł
---------------------------------------------------------------------------

 o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3a usytuowanego w budynku przy
ul. BERBECKIEGO 7
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 14,75 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pomieszczenia
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 152 o powierzchni 291 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021586/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 63 300,00 zł
WADIUM: 6400,00 zł

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie www.zgm-gliwice.pl)
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 Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicznej
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/45/2022 do 29 listopada 2022 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:
przeznaczone do wydzierżawienia i wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 26/SP/2022 do 29 listopada 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 277/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 285/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 287/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 288/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 289/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 290/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 293/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 294/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 295/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 299/2022 do 25 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 282/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 283/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 286/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 300/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 301/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 302/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 303/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 304/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 305/2022 do 28 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 264/2022 do 29 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 274/2022 do 29 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 306/2022 do 29 listopada 2022 r.,
• wykaz nr 284/2022 do 30 listopada 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz
na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej
został podany do publicznej wiadomości
wykaz zawierający nieruchomość:
przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność
Skarbu Państwa:
• nr 27/SP/2022 do 24 listopada 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

• obejmującej niezabudowaną działkę 324 o pow.
0,0961 ha, obręb Stare Gliwice, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00046633/7. Działka położona 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 Nieruchomościami 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.
----------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości:

• położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej
i ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej 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 nieruchomości: 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, zapisane 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 Nieruchomościami 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 Nieruchomościami 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 Nieruchomościami 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.
-----------------------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
kompleksu nieruchomości niezabudowanych obejmującego:

• działkę nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Boj-

kowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00017378/9; działkę nr 94 o pow.
0,9881 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną
w księdze wieczystej nr GL1G/00017628/7;
działkę nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00017800/7. Łączna powierzchnia gruntu: 3,0867 ha. Przedmiotowy kompleks nieruchomości położony jest w Gliwicach na zachód
od ul. Bojkowskiej i stanowi własność Miasta
Gliwice.

Termin przetargu: 6 grudnia 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 100 000,00 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 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 710 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2022 r.
----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości obejmującej:

• zabudowaną działkę nr 152/1, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 0,1024 ha oraz 1/6
udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej 38, stanowiących
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 20 grudnia 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 600 000,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, z czego 96,92% tej kwoty jest
zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT – zwolnienie z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10, a 3,08% tej kwoty 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: 60 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2022 r.
----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 152/2, obręb Niepaszyce Północ, o powierzchni 0,1487 ha oraz

1/6 udziału w drodze, tj. dz. nr 152/8, obręb
Niepaszyce Północ, KW GL1G/00120747/2, położonych przy ul. Starogliwickiej, stanowiących
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 20 grudnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 530 300,00 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: 53 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2022 r.
----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie
jako:

• działki nr 415 i 416, obręb Bojków, o łącz-

nej powierzchni 0,5915 ha, zapisanej w księdze
wieczystej nr GL1G/00036906/9. Przedmiotowa
nieruchomość położona jest przy ul. Knurowskiej
w Gliwicach i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 22 grudnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 1A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 150 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2022 r.
----------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 50 o pow. 0,1754 ha,
obręb Ostropa Pola, zapisaną w księdze wieczystej GL1G/00033556/9. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach przy
ul. Daszyńskiego i stanowi własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 22 grudnia 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 539 000,00 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: 53 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2022 r.

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