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Gliwice gotowe na zimę.
Będzie bardziej eko!
Zarząd Dróg Miejskich zastosuje nowy, ekologiczny sposób walki z oblodzeniem chodników i przystanków komunikacji miejskiej. W tym
roku nie będą one posypywane solą drogową, lecz środkiem bardziej
przyjaznym środowisku. Ten sam preparat zostanie użyty również na
Starówce oraz w strefie płatnego parkowania.
– Akcja Zima jest w pełnej gotowości. Na chodnikach, przystankach,
Starówce i w strefie płatnego parkowania do usuwania śniegu i lodu
nasi wykonawcy będą zobowiązani
używać chlorku magnezu. Środek
ten nie wykazuje negatywnego

wpływu zarówno na organizm
człowieka, jak i nasadzone w pasach drogowych rośliny. Jego stosowanie jest przyjazne dla psich łap,
nie niszczy obuwia i jest neutralne
dla nawierzchni chodników – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
fot. Mosquidron / UM Gliwice

W Gliwicach, jak co roku, o odśnieżanie miejskich ulic zadba
Zarząd Dróg Miejskich, który koordynuje Akcję Zima. Pod opieką
ma ponad 4 mln m2 powierzchni
dróg, chodników i przystanków
autobusowych.

rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.

Wraz z nadejściem
pierwszych przymrozków i opadów
śniegu, zgłoszenia
związane z warunkami zimowymi na
drogach i chodnikach
administrowanych
przez gliwicki ZDM
przyjmują wyznaczeni pracownicy jednostki pod numerami
telefonów: 607-606225, 667-096-122
i 607-608-832.
Wykonawca pozostaje w gotowości do pracy przez całą dobę
we wszystkie dni tygodnia, nawet
w przypadku bezśnieżnej zimy. Do
niego należy przygotowanie sprzętu i maszyn, a także zapewnienie
wszystkich niezbędnych mate-

w sobotę, 26 listopada
 godz. 10.00–12.00 –
BRZEZINKA,
ul. Zamojska
(przy kościele)
 godz. 12.30–14.30 –
ŁABĘDY, ul. Literatów
(przy placu zabaw)

segreguj.gliwice.eu

Szczegółowe informacje na temat
odśnieżania można znaleźć na
stronie internetowej zdm.gliwice.
pl w zakładce Akcja Zima. (mf)

Wyjątkowych okazów przybyło

Lista pomników przyrody na terenie naszego miasta wydłużyła się! Do grupy najokazalszych miejskich drzew zostały włączone
cztery kolejne.
Dwa buki pospolite i dwa dęby
szypułkowe decyzją gliwickich
radnych zostały wpisane na
miejską listę pomników przyrody. Oba buki rosną na terenie
Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
i są widoczne z ul. Wybrzeże
Armii Krajowej. Jeden z dębów
rośnie w Lesie Żernickim, a drugi
na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i Granicznej.
Tym samym lista gliwickich
pomników przyrody liczy 11
obiektów. Obok nowych drzew
są na niej: grab pospolity na
skwerze Bottrop, platan klonolistny rosnący w ogrodzie
przy Willi Caro, dąb szypułkowy
w parku Chopina i dąb szypuł-

kowy oraz klon polny rosnące
na terenie Politechniki Śląskiej,
a także dwa głazy narzutowe
– „Diabelski kamień” w Lesie
Łabędzkim i jeden znajdujący
się przy ul. Staromiejskiej.
O wpisaniu drzewa, krzewu lub
tworu przyrody nieożywionej
na listę pomników przyrody
decydują rady gminy na wniosek organu wykonawczego,
w przypadku Gliwic – prezydenta miasta. Każdy pomnik przyrody musi spełniać określone
w ustawie kryteria. Dla drzew
wymagany jest między innymi
minimalny obwód pnia na wysokości 130 cm nad poziomem
gruntu.

(mm)
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Przypominamy, że
nie wszystkie drogi
i chodniki na terenie
miasta znajdują się
w gestii Zarządu
Dróg Miejskich. Część
z nich należy do
innych zarządców np.
wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie
chodników przed
posesjami prywatnymi odpowiadają ich
zarządcy i właściciele.

fot. UM Gliwice

Elektrośmieci
będzie można
oddać:

riałów. Koordynator Akcji Zima,
zlecając prace, decyduje, czy będą
one wykonywane w ciągu doby czy
w formie jednorazowego przejazdu
przez dany rejon miasta.

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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Wydatki na oświatę to najważniejsza pozycja w projekcie budżetu Gliwic na następny rok. Mimo
spodziewanej w 2023 roku podwyżki subwencji oświatowej, Gliwice i tak będą musiały dołożyć do
edukacji ponad 141 mln zł z własnych środków. W obecnej – bardzo trudnej finansowo – sytuacji
dla samorządów, tak duży wydatek jest poważnym obciążeniem dla miasta.
Subwencja oświatowa z budżetu państwa z roku na rok rośnie,
ale zbyt wolno. W 2021 roku
wynosiła prawie 256 mln zł,
w 2022 roku planowane wykonanie wynosi 262 mln zł.

W projekcie przyszłorocznego
budżetu subwencja oświatowa
to 297 mln zł. Jednak nawet
zwiększona subwencja nie
pokryje wszystkich wydatków
w oświacie w 2023 roku.

Nie wystarcza
nawet na
wynagrodzenia
w oświacie.

W projekcie budżetu zaplanowano na pensje blisko
338 mln zł. Ponad 40 mln zł
miasto będzie musiało dołożyć
ze środków własnych. A trzeba
jeszcze pokryć koszty działal-

ności jednostek oświatowych.
To wszystko przy rosnących
cenach energii, usług i materiałów. Miasto szuka oszczędności. Samorząd stara się
oszczędzać środki finansowe,
przeprowadzając wspólne
zamówienia publiczne dla
jednostek oświatowych – na
przykład na zakup energii, papieru i materiałów biurowych.

Oświata jest
największym
wydatkiem
w budżecie miasta.
W sumie w 2023 roku na realizację zadań oświatowych
w Gliwicach zaplanowano
około 476 mln zł. Blisko 1/3 tej
kwoty samorząd będzie musiał
dołożyć z własnej kieszeni. Od
2017 do 2023 roku gliwicki
samorząd dopłaci do edukacji
niemal 718 mln zł. Tylko dzięki
dopłatom z miejskiego budżetu
udaje się utrzymać tak dużą
liczbę szkół i innych placówek
edukacyjnych oraz zapewnić
wysoki poziom nauczania.
Środki przekazywane z budżetu państwa na to zadanie od
lat są niewystarczające, a luka
między subwencją oświatową
a potrzebami sektora edukacji
powiększa się.


(mm)

Ważne zmiany w miejskiej bonifikacie
Aktualna sytuacja finansowa
miasta zmusza gliwicki samorząd
nie tylko do ograniczania wydatków, ale również do zwiększania
dochodów tam, gdzie jest to
możliwe. Taki jest skutek odgórnych regulacji ustawowych,
które sukcesywnie obniżają
dochody własne samorządów,
utrudniając coraz bardziej
dopięcie kolejnych, rocznych
budżetów gminnych. Mając na
uwadze ten argument, na listopadowej sesji Rady Miasta Gliwice zadecydowano o obniżeniu
od następnego roku wysokości
dotychczasowej ulgi dla mieszkańców za wykup komunalnego
mieszkania lub domu jedno-

rodzinnego. Kluczowa w tym
przypadku jest data złożenia
wniosku przez zainteresowanych
najemców w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
– Osoby, które złożą wniosek
o wykup do końca grudnia tego
roku, skorzystają na dalszym
etapie procedury z dotychczasowej, 60-procentowej bonifikaty.
Natomiast ci, którzy wniosek
złożą w 2023 roku lub w roku
następnym, zostaną objęci już
niższą, 50-procentową ulgą
– wyjaśniała na listopadowej
sesji Rady Miasta zastępczyni
prezydenta Gliwic Aleksandra
Wysocka.

Miasto Gliwice sprzedaje rocznie około
250 mieszkań z udzieleniem bonifikaty.
Dotychczasowi najemcy zyskują prawo
pełnego dysponowania swoim mieszkaniem i decydowania
o wszystkich sprawach
z nim związanych.
Warto przypomnieć, że wykup
mieszkania gminnego lub komunalnego domku jednorodzinnego
za część jego wartości jest możliwy w Gliwicach od 25 lat. Przez
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fot. Freepik

Mieszkańcom, którzy od stycznia 2023 roku będą składać wnioski na wykup komunalnego mieszkania lub domku
jednorodzinnego, będzie przysługiwała 50-procentowa bonifikata z tego tytułu – zadecydowali na listopadowej
sesji gliwiccy radni. Osoby, które wnioski o wykup złożą do końca tego roku, skorzystają jeszcze z dotychczasowej,
obowiązującej od 17 lat, 60-procentowej ulgi.

pierwszych 7 lat obowiązywania
tego programu wysokość stawki
bonifikaty ulegała systematycznym zmianom z trendem malejącym – od 70% w 1997 i 1998
roku, przez 68% w 2000 i 2001

roku, 66% w 2002 roku, 64%
w 2003 roku, do 62% w 2004
roku. W 2005 roku wysokość ulgi
została ustalona na poziomie 60%.
W tym wymiarze będzie obowiązywać do 31 grudnia br.
(kik)
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fot. Mosquidron / UM Gliwice

Zaglądamy do środka!

To miejsce pozna każdy! – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, sąsiedztwo dworca PKP, ul. Składowa.
Uruchamiany w tym miejscu w grudniu nowoczesny kompleks komunikacyjny z charakterystycznymi
srebrnoszarymi „falami” zadaszeń peronowych i odnowioną ponadstuletnią wieżą ciśnień w tle połączy
transport koleją (w przyszłości też Koleją Metropolitalną) z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, podnosząc komfort i jakość podróży mieszkańcom całego regionu.
Budowa kompleksu trwała
27 miesięcy. Realizacji prac
prowadzonych w warunkach
niekorzystnych regulacji ustawowych sukcesywnie obniżających
dochody własne samorządów,
dodatkowo w trudnym okresie
pandemii COVID-19 i wojny na
Ukrainie, sprzyjała racjonalnie
prowadzona gospodarka finansowa Miasta Gliwice. Koszt
wszystkich robót zamknął się
w kwocie około 200 mln zł. Na
ten cel Gliwice pozyskały 129,5
mln zł z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Inwestycję wykonało konsorcjum
firm Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA.

stanowiskami dla przegubowców
Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) i pojazdów przewoźników prywatnych oraz obsługi
pasażerskiej, którą ulokowano
w nowoczesnym, przeszklonym
i klimatyzowanym budynku głównym. To właśnie na jego poziom
wjeżdża z podziemia przeszklona
winda.
Na parterze budynku głównego
stworzono m.in. przyszły punkt
obsługi podróżnych korzystających z usług ZTM, komfortową
poczekalnię z siedziskami,
stolikami i multimedialną
tablicą „3w1” wyświetlającą
rozkłady jazdy poszczególnych

przewoźników, strefę toalet
z odrębnymi pokojami dostosowanymi do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz
mam z maleńkimi dziećmi,
a także pomieszczenia socjalne.
Kolejna poczekalnia dla podróżnych, wyposażona dodatkowo
w słupkowe ładowarki urządzeń
elektronicznych (z gniazdem
230 V, gniazdami USB oraz ładowarką indukcyjną), znajduje
się piętro wyżej – na antresoli
z panoramicznym widokiem na
wielkoformatowy pejzaż gliwickiej Starówki z lotu ptaka. Na
tej kondygnacji powstały też
4 pomieszczenia pod komercyjne usługi, np. gastronomiczne

oraz wydzielona, zamknięta
strefa wypoczynku dla kierowców linii dalekobieżnych.

Bezpiecznie,
bez barier
Z myślą o komforcie podróżujących, szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową,
słabowidzących i niewidzących,
na terenie Centrum Przesiadkowego zlikwidowano bariery
architektoniczne i wprowadzono różnorodne udogodnienia.
Obok przeszklonej windy łączącej podziemie z budynkiem
głównym, wyposażonej m.in.
w system głosowy i wypukłe

W trakcie robót zmodernizowano
m.in. istniejący tunel podziemny łączący gliwicki dworzec PKP
z ulicami Składową i Tarnogórską.
Dobudowano do niego stylistycznie spójną, utrzymaną w jasnych
szarościach i efektownie podkreśloną pasmami LED odnogę,
wyprowadzającą podróżnych
schodami, ruchomymi chodnikami lub przeszkloną windą do
trzech stref naziemnych Centrum
Przesiadkowego – rowerowej,
wyposażonej w zamykany boks
na 10 jednośladów, wiatę na
24 rowery i stację naprawczą, autobusowej z kilkudziesięcioma
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fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

Szarości,
drewno,
szkło, stal

przyciski, wykonano ponad
2,5 km wewnętrznych i zewnętrznych ścieżek naprowadzających osoby poruszające
się z białą laską, zainstalowano
systemy drzwi otwieranych fotokomórką, a także oznakowano
poszczególne obiekty i pomieszczenia tabliczkami z wypukłym
teksem oraz alfabetem Braille’a.
Kontrastową żółcią oznaczono
również powierzchnie szklanych
drzwi, krawędzie pierwszego
i ostatniego stopnia w ciągach
schodów oraz podwójny ruchomy chodnik działający w wyjściu
do strefy autobusowej.
Dzięki stałej współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych,
na obszarze Centrum Przesiadkowego wyznaczono ponadto
7 newralgicznych miejsc pod
żółto-czarne, dotykowe tyflomapy dla osób niewidomych
i słabowidzących. Zawierają one
podkreślone wypukłościami i alfabetem Braille’a schematy poruszania się po kompleksie. Przy
wejściu do tunelu dworcowego
od strony ul. Tarnogórskiej i przy
jego połączeniu z nową odnogą
stanęły tyflomapy instruujące,
jak bezpiecznie przejść z dworca
PKP do budynku głównego CP
oraz poszczególnych stanowisk
autobusowych. Kolejne schematy stanęły na końcu podziemnej
odnogi – w sąsiedztwie przeszklonej windy, a także na parterze budynku głównego, przy
jego wschodniej i zachodniej
elewacji oraz przy stanowisku
autobusowym nr 8.
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Jak powstawało Centrum Przesiadkowe?
Jakie ciekawe rozwiązania w nim
zastosowano? Co robi na jego terenie schron
typu ołówek? Okazją do uzyskania odpowiedzi
na wszelkie pytania zainteresowanych będzie
zwiedzanie kompleksu z przewodnikiem,
organizowane w dniu oficjalnego „odpalenia”
startu CP – 10 grudnia, między godz. 14.00
a 16.00, co pół godziny, w 4 grupach.
Zapisy chętnych ruszą 1 grudnia na stronie:
otwieramycp.gliwice.eu.
w powietrzu stężenia szkodliwych substancji, wykazuje
właściwości antybakteryjne
i samoczyszczące. Zielonym
samograjem jest oczywiście
posadzona roślinność – m.in.
130 drzew różnych gatunków,
9 tys. krzewów liściastych i iglastych oraz ponad 400 pnączy.

W założeniu Centrum Przesiadkowego nie zabrakło też
inteligentnych, ekologicznych
i sprzyjających oszczędnościom
rozwiązań w duchu smart city.
Na „falach” zadaszeń peronowych wykonano np. ultrawydajną, złożoną z prawie tysiąca
paneli instalację fotowoltaiczną,
która zasila m.in. ponad 700
energooszczędnych LEDów
doświetlających poszczególne stanowiska autobusowe.
W centralnej części kompleksu
wykorzystano z kolei ekologiczną
tech-nowinkę: okładziny z płyt
elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego, który
w dłuższym czasie zmniejsza
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W duchu eko
i smart city

Zapewnią one korzystającym
z CP wytchnienie, obniżą gorącym latem temperaturę otoczenia, pochłoną zanieczyszczenia
i zmniejszą hałas komunikacyjny.

W dniu oficjalnego otwarcia
Centrum, 10 grudnia, nie zabraknie licznych atrakcji dla
dorosłych, nastolatków i najmłodszych. W programie imprezy rozpoczynającej się o godz.
14.00 przewidziano m.in. wystawę nowoczesnych i zabytkowych
autobusów, symulatory jazdy
samochodem i przegubowcem,
próbę motoryzacyjnych umiejętności w strefie bezpiecznej jazdy
oraz popołudniowo-wieczorny
koncert utalentowanej Sary
James, finalistki amerykańskiej
edycji show „America’s Got
Talent” (godz. 17.00). Miejsce –
plac peronowy przed budynkiem
głównym Centrum Przesiadkowego, od strony ul. Składowej.
Współorganizatorami wydarzenia
są Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
SA.
(kik)
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WAŻNE!

Sprzedaż węgla dla mieszkańców
Węgiel, w ilości nie większej
niż 1,5 tony na gospodarstwo
domowe, mogą kupić:
 osoby uprawnione do
otrzymania dodatku węglowego (o świadczeniu
przyznawanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
można przeczytać poniżej);
 osoby, które w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków wskazały piec na
węgiel jako główne źródło
ogrzewania.
Uwaga! Węgla w preferencyjnej cenie nie mogą nabyć
członkowie gospodarstwa
domowego, na rzecz którego
w tym sezonie grzewczym
został już kupiony węgiel kamienny w ilości co najmniej 1,5
tony i cenie poniżej 2 tys. zł.

Składanie wniosków

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gliwic od 24 listopada br.:
1. w wersji papierowej w:
a. Punkcie obsługi nr 1 (Giełda Samochodowa w Gliwicach, ul. Błonie 12),
w poniedziałki, wtorki,
środy i i piątki od godz.
8.00 do 14.00 oraz
w czwartki od godz.
10.00 do 17.00;
b. Punkcie obsługi nr 2
(Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich
25), w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki od godz.

8.00 do 14.00 i we wtorki
od godz. 10.00 do 17.00
– zalecamy, aby osoby
mające problemy z poruszaniem się, korzystały
właśnie z tego punktu;
2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na
adres skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek
należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”,
dodając wypełniony formularz (wniosek powinien
być podpisany profilem
zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem
osobistym wydawanym przy
e-Dowodach).
Wzór formularza do pobrania
jest dostępny na stronie Gliwice.eu i mzuk.gliwice.pl oraz
w wersji papierowej w punktach obsługi MZUK wymienionych powyżej.
Można zamówić węgiel kamienny w ilości: 0,5, 1 lub
1,5 tony. Do wyboru są cztery
rodzaje opału: kostka, orzech,
groszek lub groszek II.
Uwaga! Osoby, którym przyznano dodatek węglowy (lub
członkom ich gospodarstwa
domowego), a także osoby,
które złożyły wniosek o dodatek węglowy (lub zrobili to
ich domownicy) skorzystają
z przyspieszonego trybu rozpa-

fot. Pexels

Od 24 listopada gliwiczanie mogą zamawiać węgiel w ramach rządowego programu
sprzedaży opału w preferencyjnej cenie. Obsługą wniosków o zakup zajmuje się
Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

trywania wniosków w MZUK.
Pracownicy będą weryfikować
formularze od ręki. Mieszkańcy,
którzy nie ubiegali się o dodatek węglowy, będą musieli
dłużej zaczekać na rozpatrzenie
wniosku.

Sposób zapłaty

Po pozytywnej weryfikacji
wniosku, trzeba będzie dokonać zapłaty za zamówioną ilość
węgla w jeden z poniższych
sposobów:
 gotówką w kasach MZUK
w miejscach przyjmowania
wniosków,
 kartą z wykorzystaniem
terminali w kasach MZUK
w miejscach przyjmowania
wniosków,
 w przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem
ePUAP możliwe jest uiszczenie opłaty przelewem

na rachunek bankowy
Millennium: 56 1160 2202
0000 0005 4776 4616,
podając w tytule przelewu
informacje „Zakup węgla,
imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, pod którym
jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz
którego jest dokonywany
zakup preferencyjny”.

Odbiór węgla

Po złożeniu i weryfikacji wniosku oraz uiszczeniu opłaty
(w wysokości 1950 zł brutto
za tonę węgla) mieszkańcy
odbiorą opał ze składu, który dysponuje odpowiednim
sprzętem i zapleczem oraz
w imieniu i na rzecz miasta
będzie dystrybuował węgiel
– przedsiębiorstwa Romax
w Sośnicowicach (ul. Kozielska 22).

Uwaga! Po zapłaceniu za zamówioną ilość węgla, mieszkańcy będą musieli zaczekać,
aż opał zostanie dostarczony
do składu w Sośnicowicach.
O tym, że węgiel jest już gotowy do odbioru, mieszkańcy
zostaną powiadomieni przez
firmę Romax telefonicznie, na
podany w formularzu numer
kontaktowy.
Firma ustali z mieszkańcem
sposób dostawy kupionego
węgla. W przypadku wyboru
dostawy przez Romax, cena za
1 km wyniesie 6,15 zł brutto.
Klient może także odebrać
węgiel osobiście lub przez
wynajętą przez siebie firmę
transportową.
(mm)


Gliwice.eu

Dopłaty do ogrzewania – nie przegap terminu!
Dodatek węglowy
Ile? 3 tys. zł.

olej opałowy – 2 tys. zł, drewno
– 1 tys. zł, LPG – 500 zł.

Dla kogo? Dla osób, które

Dla kogo? Dla osób, których

ogrzewają swoje gospodarstwo
domowe węglem.

Do kiedy wnioski? Do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji: https://ops-

gliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatek-weglowy

Dodatek na drewno, gaz
skroplony i olej
To tak zwany dodatek „Źródła

ciepła”.
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Ile? Pellet i biomasa – 3 tys. zł,

głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest
paliwo stałe: biomasa, pellet,
drewno lub olej lub gaz skroplony LPG. Dodatek nie przysługuje
odbiorcom gazu ziemnego dystrybuowanego siecią gazową
i gazu LPG z tzw. butli gazowych.

Do kiedy wnioski? Do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji: https://
opsgliwice.pl/formy-pomocy/
dziecko-i-rodzina/zrodla-ciepla

Wnioski o dodatek węglowy
i dodatek „Źródła ciepła”
można składać:
 elektronicznie za pośrednictwem platformy
ePUAP;
 pocztą (Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul Górnych
Wałów 9, 44-100 Gliwice);
 osobiście w siedzibie
OPS-u (poniedziałek:
9.00–16.30, wtorek 8.00–
12.00, środa 8.00–13.00,
czwartek 8.00–13.00, piątek 9.00–11.00 – termin
można ustalić na stronie
OPS-u).

fot. Freepik

Wsparcie dla mieszkańców w związku ze wzrostem cen energii i opału zapewnia m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej. Tylko do końca listopada można składać wnioski o dodatek węglowy i dopłatę do innych źródeł ciepła: biomasy, drewna,
skroplonego gazu LPG i oleju. W grudniu będzie można składać wnioski o nowy dodatek – elektryczny. Świadczenia są
jednorazowe, a ich wypłata nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Dodatek elektryczny
Ile? 1 tys. zł (lub 1,5 tys. zł, jeżeli
zużycie prądu w 2021 r. wynosiło
więcej niż 5 tys. MWh).

Dla kogo? Dla osób, które ogrzewają swoje domy prądem.

Kiedy? Od 1 grudnia 2022 r. do
1 lutego 2023 r.

Więcej informacji: wkrótce na

https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/


(mm)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 47/2022 (1136), 24 listopada 2022

KONSULTACJE

Jakie zmiany na Zwycięstwa?
1661 osób wzięło udział w otwartych konsultacjach dotyczących przyszłego zagospodarowania ulicy
Zwycięstwa. Przedstawione opinie na temat oczekiwanego wyglądu i funkcji zostaną przekazane
projektantom nowego zagospodarowania najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu.
na ostateczny projekt architektoniczny, a następnie – w 2024
roku – przetarg na wykonanie
inwestycji. Prace budowlane
mogą potrwać około 2 lata.
Na nową, atrakcyjną odsłonę
najważniejszej miejskiej ulicy
trzeba więc jeszcze poczekać.

W tym przypadku liczy się
jednak przede wszystkim wypracowanie jak najlepszego
projektu i osiągnięcie efektu,
który sprawi, że ulica otrzyma
godną oprawę, wypięknieje,
zyska na atrakcyjności i będzie
chętniej odwiedzana przez
mieszkańców.
(al)

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Odpowiedzi na pytania
ważne w kontekście przyszłego
zagospodarowania ulicy Zwycięstwa
Jak zazwyczaj porusza się Pani/Pan po ul. Zwycięstwa (można było wskazać maksymalnie
3 odpowiedzi):

Gliwice już od pewnego czasu
przymierzają się do ożywienia
ulicy Zwycięstwa, połączenia jej
historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami mieszkańców i gości odwiedzających
miasto. Ważne, aby ulica nie była
jedynie ciągiem komunikacyjnym,
ale stała się przyjaznym miejscem,
w którym warto się zatrzymać lub
umówić ze znajomymi.
Zmianami na ulicy Zwycięstwa
zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Powstały już projekty
przebudowy gęstej infrastruktury podziemnej. Dla gliwiczan
o wiele ważniejsze jest jednak
to, jak ulica będzie wyglądać.
Dlatego władze miasta poprosiły
mieszkańców o podzielenie się
opiniami na temat jej przyszłego
zagospodarowania.

Otwarte konsultacje
zostały przeprowadzone we wrześniu
na platformie partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl.
ZDM poinformował, że w konsultacjach wzięło udział 1661 osób,
w tym ponad 95% to osoby niemieszkające na tej ulicy, a więc
jej różni potencjalni użytkownicy,

z rozmaitymi oczekiwaniami, ważnymi z punktu widzenia całego
przedsięwzięcia. Z odpowiedzi
wynika, że uczestnicy konsultacji
najczęściej przemierzają ulicę
Zwycięstwa pieszo, duża grupa
porusza się po niej samochodami,
sporo osób wybiera też rower.

Jakich zmian oczekują mieszkańcy? Przede wszystkim chcą

większej ilości zieleni. Bardzo dużo
uczestników konsultacji popiera
pomysł poszerzenia chodników,
dający możliwość urządzenia
ogródków gastronomicznych.
Poza tym ponad połowa osób,
które odpowiedziały na pytania,
postuluje stworzenie drogi dla
rowerów i ustawienie różnych
elementów małej architektury
(ławek, innych siedzisk itp.)
Jedna czwarta opowiada się za
całkowitym zamknięciem ulicy
Zwycięstwa.
Poza odpowiedziami na pytania,
mieszkańcy mieli też możliwość
przekazania dodatkowych uwag
i propozycji związanych z planowaną inwestycją. Skorzystało
z niej 488 osób, a wśród bardzo indywidualnych – pojedynczych czasami – wskazań znalazło się m.in.:
uporządkowanie reklam i szyldów,
wprowadzenie na ulicy elementów dekorujących (np. rzeźb),

zwiększenie liczby przystanków,
wprowadzenie „autobusiku” od
Rynku do Centrum Przesiadkowego, likwidacja krawężników,
wbudowanie punktów świetlnych
w jezdnię, przestrzeganie ciszy
nocnej w ogródkach gastronomicznych, zorganizowanie toalet,
montaż punktów WiFi i ładowania
telefonów komórkowych oraz tablic z informacjami o zabytkach.
Szczegółowe pomysły przedstawili
m.in.: Rada Dzielnicy Śródmieście,
członek Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice oraz jeden z mieszkańców Gliwic.

Opinie mieszkańców
zostaną przekazane
twórcom nowego
zagospodarowania
ulicy Zwycięstwa.
Przyszły wygląd ulicy Zwycięstwa ma być wypracowywany
w dwóch etapach. Najpierw,
na początku przyszłego roku,
Zarząd Dróg Miejskich chce
ogłosić konkurs architektoniczny dotyczący możliwego zagospodarowania ulicy Zwycięstwa,
aby poznać różne wizje fachowców i potencjalne kierunki dalszych prac. Potem, mniej więcej
w drugiej połowie 2023 roku,
ma zostać ogłoszony przetarg

•
•
•
•
•

pieszo.............................................................81,7%
samochodem.................................................50,2%
autobusem.......................................................8,4%
rowerem........................................................29,8%
hulajnogą elektryczną itp................................5,1%

Czy wg Pani/Pana na ul. Zwycięstwa powinien
zostać wprowadzony zakaz ruchu samochodowego?
• tak, całkowity (z wyj. mieszkańców,
dojazdu służb ratunkowych)..........................25,6%
• tak, z wyjątkiem autobusu oraz
mieszkańców i służb ratunkowych.................23,7%
• ruch samochodowy powinien zostać
jedynie ograniczony/spowolniony.....................16%
• częściowo – od skrzyżowania
z ul. Wyszyńskiego do Rynku..........................20,1%
• nie są potrzebne żadne zmiany dotyczące
ruchu samochodowego na ulicy.....................11,6%
• inne.................................................................3,1%

Jakie najważniejsze zmiany powinny wg Pani/
Pana zostać wprowadzone na ul. Zwycięstwa?
(można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi):
• poszerzenie chodników, dające możliwość
lokalizacji ogródków gastronomicznych.........65,9%
• większa ilość zieleni.......................................82,1%
• umieszczenie elementów małej
architektury (ławek, siedzisk itp.)..................51,3%
• wprowadzenie elementów spowalniających
ruch samochodowy..........................................9,9%
• budowa/wytyczenie drogi dla rowerów.........51,2%
• umieszczenie stojaków na rowery..................10,7%
• inne.................................................................4,9%

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach dotyczących zagospodarowania ulicy Zwycięstwa.
W tej sprawie szczególnie ważne są głosy mieszkańców. To najważniejsza ulica w mieście, a podejmowane decyzje przesądzą o wizerunku tego miejsca na długie lata. Ulica Zwycięstwa posiada wyjątkowo piękną zabudowę
i łączy dwa ważne miejsca: historyczny Rynek z odnowionym już dworcem kolejowym i nowoczesnym Centrum
Przesiadkowym. Powinna skupiać gliwiczan i służyć im w najlepszy możliwy sposób. Wszyscy jesteśmy zgodni, że
wymaga nowej, pięknej oprawy. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić
tę inwestycję, starając się oczywiście o wsparcie ze źródeł zewnętrznych. W przyszłym roku kończymy kosztowną przebudowę układu
drogowego w okolicy dworca i to może być właściwy czas, aby rozpoczynać kolejne duże zadanie.
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SPORT

Futsalowy Piast w LM!

Ta dogrywka...
18 listopada Tauron GTK miało szansę na zwycięstwo, ale w dogrywce lepsi okazali się goście – zawodnicy Enei Zastal BC Zielona Góra.
Początek gliwiczan był znakomity
– wygrana w pierwszej kwarcie
27:19. Druga odsłona przyniosła
obu stronom sporo błędów, które jako pierwsi zaczęli odrabiać
goście z Zielonej Góry, doprowadzając do remisu i naprzemiennej
wymiany ciosów. Ostatnie akcje
tej połowy należały jednak do
miejscowych. Dzięki trafieniom
Murphy'ego i Rowlanda gliwiczanie schodzili do szatni z ogólną,
dwupunktową przewagą (48:46).

Piast jest czwartą w historii
polskiego futsalu drużyną,
która awansowała do tzw.
Elite Round. Wcześniej sztuka
ta udała się tylko Akademii FC
Pniewy, Cleareksowi Chorzów
i Rekordowi Bielsko-Biała. Na
tym poziomie szesnaście zespołów podzielonych na cztery
grupy gra o prawo gry w Final
Four, czyli turnieju, w którym
czterech zwycięzców poszczególnych grup powalczy już
o Puchar Europy.

8

W pierwszym meczu gliwiczanie zmierzą się z mistrzem
Chorwacji – MNK Novo Vrijeme.
Aktualnie Chorwaci prowadzą
w tabeli i mają doświadczenie
w Lidze Mistrzów. To spotkanie
zostanie rozegrane 23 listopada
po godz. 17.00.
W czwartek 24 listopada przeciwnikiem gliwiczan będzie
Palma Futsal. Wicemistrzowie
Hiszpanii są faworytem tej grupy. Początek – godz. 20.15.

Na koniec, czyli w sobotę
26 listopada o godz. 17.00
podopieczni Orlando Duarte
rozpoczną starcie z mistrzem
Słowenii – FC Dobovec. W ostatnich latach drużyna ta stale występuje w Lidze Mistrzów.
Trzymamy kciuki za Mistrzów
Polski! Orlando Duarte z pewnością wie, jak nastawić zawodników do gry przeciwko drużynom z europejskiej czołówki.

(piast.gliwice.pl/kik)

fot. materiały GTK

fot. piast-gliwice.pl

23 listopada Piast Gliwice Futsal rozpoczyna zmagania w Elite Round
futsalowej Ligi Mistrzów. Na Majorce zmierzy się z chorwackim
MNK Novo Vrijeme, hiszpańską Palmą Futsal oraz słoweńskim
FC Dobovec. Do Final Four awansuje tylko zwycięzca grupy. Jeszcze
żadnej polskiej drużynie nie udała się ta sztuka!

Po wznowieniu gry goście z Zielonej Góry nie odpuszczali i pomimo
dobrych zagrań Puta i Fergusona
zdołali przechylić w trzeciej kwarcie szalę zwycięstwa na 66:67.
W czwartej odsłonie sygnał do
odrabiania strat dał gliwiczanom
Szlachetka, a następnie Rowland,
za którego sprawą Tauron GTK
objęło prowadzenie 79:78. Kiedy
po jego przechwycie i udanej akcji
w ataku Murphy'ego miejscowi
wyszli na prowadzenie 81:78,
szanse na końcowy triumf były
naprawdę spore. Ostatecznie
jednak rozgrywający Tauron GTK,
szukając dogrania do Fergusona,
popełnił błąd, a to oznaczało dodatkowe pięć minut gry.
Dogrywka szła obu drużynom
ze zmiennym szczęściem. Dwie
skuteczne akcje Skificia dawały
jeszcze nadzieję na korzystne
rozstrzygnięcie całości (88:91).
Faulowany Alford trafił jeden rzut
wolny, a Put spudłował z dystansu i – niestety – stało się jasne,
że historycznego zwycięstwa
gospodarzy nie będzie.
4 grudnia Tauron GTK zagra
u siebie z WKS Śląsk Wrocław.
Początek meczu – godz. 19.30.


(GTK/kik)
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ROZMOWA

Tomek Sobania. Dwa i pół miesiąca biegu
Nazywa siebie polskim Forrestem Gumpem. Od lat jego pasją jest bieganie – realizuje je, pokonując
kolejne kilometry i pomagając innym. Po raz kolejny podjął niesamowite wyzwanie – postanowił
przebiec 2500 km z Gliwic do Barcelony. Wszystko po to, by wesprzeć fundację działającą na rzecz
młodzieży zmagającej się z uzależnieniami. W rozmowie z „Miejskim Serwisem Informacyjnym –
Gliwice” opowiedział o tym niecodziennym biegu, spotkaniu z Robertem Lewandowskim i marzeniach,
które zamierza spełnić.
MSI: Pokonałeś dystans
60 maratonów w ciągu
63 dni. Co skłoniło Cię do
podjęcia tego wyzwania?
T. Sobania: Zawsze chciałem robić w życiu coś, co będzie nieszablonowe. Nie do końca potrafię
odnaleźć się w tzw. życiu na etacie. Biegi sprawiają, że czuję się
na swoim miejscu, a odkrywanie
nowych, zupełnie nieznanych zakątków Europy daje mi ogromną
radość. Biegi ekstremalne to nie
tylko kilkumiesięczne wyzwanie,
ale tak naprawdę mój sposób na
życie. Dzięki realizacji mojej pasji
pomagam też innym, co jest dla
mnie szczególnie ważne i przynosi mi ogromną satysfakcję.
Chciałbym swoimi działaniami
motywować ludzi do realizacji
pasji i spełniania marzeń. W końcu życie mamy tylko jedno i warto je przeżyć na maksa!

Tak. Jestem bardzo wytrwały
i jeśli decyduję się coś robić, to
angażuję się w stu procentach.
Pomimo różnych trudności. Chcę
tak, jak filmowy Forrest Gump,
udowadniać, że każdy człowiek
może osiągnąć niezwykłe rzeczy. Ten bieg i przygotowania
do niego wymagały ode mnie
wysiłku i zaangażowania nie tylko w treningi, ale też w kwestie
organizacyjne. W moim odczuciu
najważniejsza jest konsekwencja w działaniu, stawianie czoła
porażkom i trudnościom w drodze do celu. Każdy krok, nawet
najmniejszy, przybliża mnie do
realizacji planów i to jest dla
mnie bardzo motywujące.

Co czułeś, przebiegając ostatnie kilometry w Barcelonie?
Przede wszystkim ulgę! (śmiech)
Wreszcie poczułem, że nie muszę
już się o nic martwić, zrobiłem to
– pokonałem dystans 2500 km.
Kiedy dobiegłem do stadionu
i zobaczyłem ludzi, którzy specjalnie dla mnie przylecieli z Polski na moją barcelońską metę,
poczułem ogromne szczęście
i wzruszenie. Polał się szampan,
wszyscy wiwatowali, a Hania,
dla której zbierałem środki podczas zeszłorocznego biegu, udekorowała mnie pamiątkowym

fot. z archiwum Tomka Sobani

Zakończyłeś ekstremalne wyzwanie – pokonałeś
2500 km z Gliwic do Barcelony. Zawsze osiągasz założone cele?

medalem. To był niesamowity
moment, który zapamiętam na
długo.

Co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas tego biegu?
Szczególnie trudna była dla
mnie presja, którą sobie narzuciłem. Bardzo chciałem osiągnąć
sukces, a już po trzech dniach
biegu dopadło mnie przeziębienie i nie wiedziałem, czy dam
radę kontynuować wyzwanie.
Z kolei, kiedy dotarłem do Niemiec, ogromnym problemem
okazał się… deszcz. Przez cały
tydzień okropnie padało, robiło
się coraz chłodniej – zdarzały
się momenty, w których byłem
tak przemarznięty, że trudność
sprawiało mi nawet zawiązanie
sznurówek. W Hiszpanii z kolei
okradziono naszego kampera,
w biały dzień. W takich chwilach, kiedy było już naprawdę
bardzo źle, powtarzałem sobie,
że nieważne, jak jest trudno,
ja i tak to zrobię – przebiegnę
2500 km i dotrę do Barcelony.
Decydując się na ten bieg, wiedziałem, że nie będzie łatwo

i cały rok pracowałem na to,
żeby pokonać różne przeciwności i osiągnąć cel. Ta myśl dodawała mi otuchy.

Zdecydowałeś się swoim
biegiem wesprzeć działającą w Gliwicach fundację
Arka Noego, która opiekuje
się młodzieżą zmagającą się
z uzależnieniami. Skąd taki
wybór?
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To trochę łączy się z tym, co robię
podczas prelekcji. Opowiadanie
o moich pasjach i celach w życiu
jest rodzajem profilaktyki – te
opowieści mają motywować
i wspierać młodzież w poszukiwaniu swojej drogi w życiu.
Odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji to nie tylko
walka z nudą, ale też z presją
otoczenia, które może negatywnie wpływać na młodych ludzi
i zachęcać do sięgania po używki. Fundacja Arka Noego działa
w podobny sposób – nie tylko
pracuje z osobami uzależnionymi, ale prowadzi też działania
profilaktyczne. Zrzutka, którą
zorganizowałem, ma wesprzeć
ważny i bardzo konkretny projekt
fundacji – dalsze działanie klubu
w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława, który staje
się alternatywą dla osiedlowego trzepaka czy ławki w parku.
Już teraz młodzież może się tam
spotykać, pograć w bilard czy
posiedzieć przy kubku gorącego
kakao. To też przestrzeń, w której
są dostępni terapeuci i psychologowie gotowi udzielić wsparcia
w kontekście walki z uzależnieniami. Chciałbym, żeby to miejsce funkcjonowało latami i było
bezpieczną przestrzenią dla gliwickiej młodzieży borykającej się
z trudnościami.

Lewandowskim. Czy to dla
Ciebie szczególny sportowiec?
Tak, to było dla mnie niezwykłe
wydarzenie. Mam poczucie, że
cała moja praca, lata treningów, kolejnych pokonywanych
kilometrów i tych wypraw, które przygotowywałem wcześniej
prowadziły do tego jednego momentu. Spotykając się ze swoim
idolem – kimś, kto tyle osiągnął
w swojej dziedzinie, poczułem,
że naprawdę dokonałem czegoś
wyjątkowego, czegoś, co zrobiło wrażenie na samym Robercie Lewandowskim! Spotkanie
z nim było dopełnieniem całego
przedsięwzięcia, motywującym
do dalszych działań.

Jaki jest Twój kolejny cel?
O czym marzy Tomasz Sobania?

Finalnie zrzutka zamknęła się
w kwocie 54 600 zł. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć działania
fundacji.

Chciałbym za rok pobiec do
Maratonu w Grecji i wrócić –
wiąże się to z odbywającymi się
w czerwcu Igrzyskami Europejskimi, których gospodarzem
będzie Polska. To będzie mój
pierwszy bieg, który zakłada
powrót do Polski na własnych
nogach. Kto wie, może uda mi
się pobiec ze zniczem olimpijskim? To wyzwanie będzie kolejnym etapem w drodze do mojego największego marzenia.
Chciałbym zostać prawdziwym
Forrestem Gumpem – przebiec
całe Stany Zjednoczone, pokonując około 6000 km. Każda
wyprawa przybliża mnie do
tego celu. Trzymajcie kciuki za
to marzenie!

W Barcelonie miałeś okazję
zobaczyć się z Robertem

Rozmawiała
Alicja Potrawa

Ile pieniędzy do tej pory
udało się zebrać?

Tomasz Sobania ma 24 lata,

jest miłośnikiem biegania i podróżowania. Na swoim koncie
ma kilka wyczynów, m.in. przebiegł Szlak św. Jakuba (300 km),
następnie trasę Częstochowa–Rzym (1500 km) i Zakopane–Gdynia (756 km). W czasie
Rejsu Niepodległości na pokładzie Daru Młodzieży przepłynął
Ocean Atlantycki. Jest również
autorem książek fantasy oraz
opowieści o swoich niezwykłych
wyprawach. Na co dzień prowadzi prelekcje w całej Polsce oraz
trenuje biegi długodystansowe.
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EKOLOGIA

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

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

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

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

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
10

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

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

„CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI” –
NABÓR WNIOSKÓW DO 17 GRUDNIA, DO GODZ. 23.59
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-

dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303
– 5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe,
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

NA CO? 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, powietrzną lub gruntową pompę ciepła.
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ILE MOŻNA ZYSKAĆ? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł – 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 – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania
budynku.

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.
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INFOLINIA:

721-747-447,
gliwice@niskaemisja.pl

PUNKT OBSŁUGI
W UM W GLIWICACH

ul. Zwycięstwa 21 (hol główny)
czynny w pn. 11.30–15.30
i czw. 8.30–12.30
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KULTURA

piątek 25 listopada

 O godz. 17.00 zapraszamy do Willi Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a) na wykład Prze-

mysława Nadolskiego o Kanale Kłodnickim w 230 rocznicę rozpoczęcia
jego budowy. Wstęp wolny.

 Na Scenie FORUM (ul. Lipowa 1) o godz.



18.00 rozpocznie się spotkanie z Jackiem
Hołubem – reportażystą, autorem książek
„Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach” czy „Żeby umarło przede
mną. Opowieści matek niepełnosprawnych
dzieci”. Rozmowę poprowadzi Agnieszka
Wilczyńska, wstęp wolny.
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55/57) zaprasza na koncert w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej
All'improvviso. O godz. 18.00 rozbrzmią
dźwięki mandoliny Aviego Avitala i jego

zespołu Between Worlds Ensemble
w koncercie „Między światami: Iberia”.

 W Stacji Artystycznej Rynek (ul. Rynek

4/5) o godz. 18.30 rozpocznie się finisaż

wystawy Jowity Stęszewskiej „Ożyw
moje martwe dreszcze”. Wstęp wolny.

sobota 26 listopada

 Na świąteczne warsztaty malowania
na szkle zaprasza Willa Caro. O godz.
11.00 swoje świąteczne dzieła zaczną
tworzyć dzieci, od godz. 13.00 młodzież
i dorośli. Obowiązują wcześniejsze zapisy
pod numerem telefonu: 783-560-006.

 Objazdowy Festiwal Filmowy „WATCH
DOCS” zawita do Gliwic. Od godz. 17.00



na scenie Teatru Wit-Wit (ul. Jana Pawła
II 15) wyświetlane będą dokumenty w ramach otwartych pokazów. Wstęp wolny.
W Stacji Artystycznej Rynek o godz. 18.00
nastąpi prawdziwy „Przełom”! Dominika
Kocur z zespołem zaprezentuje swoje
autorskie utwory. Wstęp wolny.

niedziela 27 listopada

 O godz. 18.00 zapraszamy na „Mistrzow-

skie interpretacje” w wykonaniu
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z go-

ściem specjalnym – legendarnym koncertmistrzem Berlińskich Filharmoników
Danielem Strabawą. Utworów polskiej
i europejskiej muzyki kameralnej będzie
można posłuchać na Scenie Bajka w Kinie
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).
(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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Zespół Indialucia ma na koncie między
innymi album „Acatao” , który został
nagrodzony prestiżowym Folkowym
Fonogramem Roku 2014 (II nagroda),
a także wybrany jedną z trzech najlepszych folkowych płyt ostatniego
25-lecia w Plebiscycie 25/25 Programu

Indialucia

II Polskiego Radia. Utwory Indialucii
wyróżniają się całkowicie akustycznym,
wyjątkowym brzmieniem.
Miguel (Michał) Czachowski jest
architektem i świetnym muzykiem
z Gliwic. Jest znany z wyjątkowych
interpretacji muzyki flamenco. Przez
dwa lata z rzędu był wybierany najlepszym gitarzystą flamenco w rankingu pisma „Gitara i Bas”. Udziela
się w wielu projektach muzycznych.
Współpracuje z artystami amerykańskimi, polskimi i hiszpańskimi. Gra na
gitarze flamenco, cajón i sitarze.

Tych, którzy po energetycznym,
urodzinowym koncercie będą mieli
apetyt na więcej muzycznych wrażeń,
zapraszamy do Bojkowa także w sobotę
3 grudnia. O godz. 19.00 wystąpi Marcin Januszkiewicz z koncertem „Osiecka
Po Męsku”.
Bilety w cenie od 32 zł (ulgi dla posiadaczy Gliwickiej Karty Mieszkańca
i Gliwickiej Karty Seniora) można kupić
w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów 3) oraz
na portalu ToBilet.pl. Organizatorem
wydarzeń jest CK Victoria. 
(mm)

Nagrody dla Muzeum w Gliwicach
10 listopada odbyła się gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie
na Muzealne Wydarzenie Roku 2021. W dwóch kategoriach zwyciężyło Muzeum w Gliwicach
– na najlepszą publikację książkową i wystawę. Otrzymało także wyróżnienie w kategorii
„Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego”.
Główną nagrodę w kategorii publikacja
otrzymała książka „Synagogi na Górnym Śląsku” autorstwa Bożeny Kubit,
Przemysława Nadolskiego i Jerzego
Krzysztofa Kosa. Wyjątkowy album
prezentuje 45 miejscowości, w których
znajdowało się sakralne budownictwo
żydowskie. Katalog w wersji elektronicznej można pobrać na stronie skarbnica.
muzeum.gliwice.pl. Książka jest także
dopełnieniem wystawy stałej w Domu
Pamięci Żydów Górnośląskich, oddziale
Muzeum w Gliwicach (ul. Poniatowskiego 14) – placówce unikatowej w skali
kraju. Współautorka książki, Bożena
Kubit, została dodatkowo wyróżniona
Medalem im. Tadeusza Dobrowolskie-

Kapituła konkursu nagrodziła także
wystawę sztuki „Najwyższej próby!
Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na
Górnym Śląsku”. Wyróżnienie powędrowało także do gliwickiego muzeum
za projekt edukacyjny „Śląsk – 1000 lat
burzliwej historii”.

go przez śląski oddział Stowarzyszenia
Muzealników Polskich za wyjątkowe
dokonania w dziedzinie muzealnictwa
województwa śląskiego.

Nagrody Marszałka Województwa
Śląskiego za Wydarzenie Muzealne
Roku przyznawane są od 2006 roku za
najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu
działalności muzealnej w czterech kategoriach: wystawy, publikacje książkowe, dokonania z zakresu inicjatyw
edukacyjnych i dokonania z zakresu
konserwacji.
(mm)

Spektakl dźwiękowy w Cechowni
Muzyczna podróż od początku do końca kobiecości – tak określany jest debiutancki album
„13” duetu POLA. Artyści zaprezentują swój żałobny trans o godz. 20.00 w piątek 2 grudnia
w Cechowni (ul. Bojkowska 35a).
POLA to Zofia Olszewska i Piotr Komosiński. Ona pisze teksty, śpiewa i gra na
pianinie, on – gra na basie i „podpiera”
nim opowiadane w utworach historie.
W ich duecie pobrzmiewają echa o ludowych korzeniach, industrialne klimaty, a przede wszystkim – harmonia.
„13” to intymny spektakl dźwiękowy,
który warto poczuć na swój sposób.

fot. materiały organizatora

Ten weekend upłynie pod znakiem dobrej muzyki! Na melomanów czekają aż trzy różnorodne
koncerty. Fani dokumentu i reportażu również znajdą coś dla siebie.

W piątek 2 grudnia o godz. 20.00 rozpocznie się występ Indialucii. Projekt
tworzą: Miguel Czachowski, Leo Vertunni,
Mannish Madankar, Isaac Pena Gonzalez i Anna Mendak. To będzie flamenco,
ale na indyjską nutę. Niektórym połączenie muzyki z Półwyspu Iberyjskiego
z dźwiękami z Indii może wydawać się
egzotyczne, ale ten, kto zetknął się z projektem Indialucia wie, że ta mieszanka ma
moc! Liderem międzynarodowej grupy
Indialucia jest Michał Czachowski. Instrumentalistom podczas występu będzie
towarzyszyć tancerka Anna Mendak.

Urodzinowe koncerty
fot. materiały organizatora

Centrum Kultury Victoria
działa w naszym mieście już
od roku. W tym czasie zorganizowało ponad 400 wydarzeń,
w których wzięło udział ponad 100 tys. osób. Na początku grudnia na Scenie Bojków
(ul. Parkowa 5) odbędą się
dwa urodzinowe koncerty.

POLA

Bilety na koncert w cenie 30 zł można
kupić na portalu ToBilet.pl. Organizatorem wydarzenia są GCNT Cechownia
i Stowarzyszenie Nowa Cechownia.

(mm)
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NAGRODY

One współtworzą kulturę w Gliwicach
Aleksandra Maj, Ewa Zajler-Płatek i Alicja
Miruk-Mirska to laureatki nagród prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury za 2021
rok. Nagrody zostały przyznane już po raz
29. Uroczysta gala odbyła się 19 listopada
w nowej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego
w Gliwicach przy ul. Księcia Ziemowita 12.
Laureatkom serdecznie gratulujemy.
dla wszystkich odbiorców Waszej
twórczości – powiedziała Ewa
Weber, zastępczyni prezydenta
miasta podczas gali.

Dotychczas Prezydent Miasta Gliwice
nagrodził już ponad
170 gliwickich twórców i animatorów.
Nagrody Prezydenta Miasta
Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony
kultury są przyznawane od

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

– To wielka przyjemność móc
dzisiaj – w imieniu prezydenta Gliwic Adama Neumanna, wręczyć
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Corocznie otrzymują je osoby wyjątkowe, uzdolnione artystycznie
i mające szczególne osiągnięcia.
Serdecznie gratuluję laureatkom,
a przede wszystkim dziękuję za
pracę na rzecz gliwickiej kultury,
którą tworzycie i której jesteście
ambasadorkami. Jestem przekonana, że Wasza praca i osiągnięcia nadal będą inspiracją nie tylko
dla wielu młodych twórców, ale

29 lat. To forma uznania za
całokształt pracy artystycznej,
znaczące osiągnięcia twórcze
z poprzedniego roku oraz za
istotne osiągnięcia w zakresie
organizowania i upowszechniania kultury. Nagrody przyznawa-

ne są w kategoriach: twórczość
artystyczna, upowszechnianie
kultury, ochrona kultury i – od
tego roku – młodzi twórcy (to
nagroda dla osób, które w dniu
składania wniosku nie ukończyły
30 lat).

29. galę wręczenia nagród
w dziedzinie kultury uświetnił
koncert fortepianowy Aleksandry Świgut, który odbył się
w ramach Międzynarodowego
Festiwalu All’Improvviso.

(mf)

W tym roku nagrodami prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury za 2021 r. zostały uhonorowane
wyjątkowe gliwiczanki, którym zawdzięczamy wiele ciekawych inicjatyw i kulturalnych wrażeń:
Nagrodę za osiągnięcia w 2021 r. w kategorii „Twórczość artystyczna” otrzymała aktorka Aleksandra Maj, absolwentka Studia Aktorskiego ART-PLAY Doroty Pomykały w Katowicach oraz Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT w Krakowie. Egzamin Eksternistyczny
dla Aktorów Dramatu Aleksandra Maj zdała w ZASP w Warszawie w 2001 roku. W swoim dorobku ma występy w kilkunastu
spektaklach Teatru Miejskiego w Gliwicach, do którego przywiodła ją ścieżka zawodowa prowadząca między innymi przez deski
teatralne w Białymstoku, Wałbrzychu czy Legnicy. Na swoim koncie ma również role w Teatrze Telewizji, filmach i serialach.
W 2022 r. otrzymała Złotą Maskę 2021 w kategorii „Aktorstwo za rolę kobiecą w spektaklach dramatycznych”, za kreację Solange
w „Pokojówkach” Jeana Geneta w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego oraz za rolę Agnes w spektaklu „Całe życie” Joanny Oparek
w reżyserii autorki (w Teatrze Miejskim w Gliwicach). Teatralna „Złota Maska” to nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne
w zakresie sztuki teatralnej przyznawana przez przedstawicieli mediów województwa śląskiego. W 2021 r. była też nominowana
do Złotych Masek 2020 za rolę nauczycielki w spektaklu internetowym „Białoruś obrażona” Andrieia Kureichika w reżyserii
i inscenizacji Jerzego Jana Połońskiego. Ponadto została wyróżniona za rolę matki w spektaklu „Najmrodzki, czyli dawno temu
w Gliwicach” na 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2002 r. została odznaczona przez
Ministra Kultury jako Zasłużony Działacz Kultury. Aktorka ma na koncie także inne wyróżnienia i nagrody.

Nagrodę za całokształt działalności w kategorii „Twórczość artystyczna” otrzymała artystka, plastyczka Ewa Zajler-Płatek,
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom na Wydziale Malarstwa i aneks do dyplomu z Tkaniny
Artystycznej). Zajmuje się malarstwem (ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa abstrakcyjnego), rysunkiem i tkaniną
artystyczną. Jej dorobek artystyczny to kilkanaście wystaw indywidualnych (Kraków, Opole, Katowice, Gliwice) oraz udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Z zawodu jest dyplomowaną nauczycielką, pracuje w Liceum Sztuk Plastycznych
w Gliwicach i w Zabrzu. Prowadzi zajęcia z malarstwa, rysunku, tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych oraz zajęcia
socjoterapeutyczne w zakresie kultury i plastyki.

Nagrodę w kategorii „Młodzi twórcy” za osiągnięcia w działalności twórczej otrzymała skrzypaczka i kameralistka Alicja Miruk-Mirska, absolwentka PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach i Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
(dyplomy z wyróżnieniem na studiach licencjackich i magisterskich), w klasach skrzypiec i kameralistyki. Obecnie kontynuuje
edukację na mistrzowskich studiach podyplomowych w Accademii Walter Stuaffer we włoskiej Cremonie. Jest laureatką
czołowych nagród w międzynarodowych konkursach skrzypcowych oraz konkursach kameralnych (m.in. w 2019 r. zdobyła
III nagrodę w kategorii solowej i II w kameralnej z nagrodą specjalną w międzynarodowym konkursie „Antonio Salieri”
w Legnago, w 2017 r. I miejsce w kategorii solowej oraz w kategorii kameralnej na Festiwalu w Filadelfii, w 2016 r. tytuł
finalisty w międzynarodowym konkursie „Luigi Nono” w Turynie i dwie pierwsze nagrody w konkursie w Legnago). Współtworzy dwa zespoły: PolMon Duo oraz Al Pari Quartet. Za swoje osiągnięcia została uhonorowana m.in. nagrodą Marszałka
Województwa Śląskiego dla młodych twórców oraz statuetką „Studencki Nobel” w kategorii Sztuka. Jest także stypendystką
wielu krajowych i zagranicznych fundacji, solistką Filharmonii Częstochowskiej. Ponadto współpracuje z czołowymi zespołami
orkiestrowymi w Polsce i za granicą. W swoim dorobku ma także płyty (ostatnia wydana została w 2021 r. z Al Pari Quartet
oraz Kamilem Janasem). Oprócz działalności artystycznej – kameralnej, orkiestrowej, solowej – prowadzi działalność pedagogiczną – jest nauczycielem klasy skrzypiec w PSM w Gliwicach.
fot. T. Bulenda / UM Gliwice

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 47/2022 (1136), 24 listopada 2022

13

AKTUALNOŚCI

Rozmowy o mieście z radami dzielnic

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Gliwic kontynuuje cykl spotkań z radami dzielnic. 17 listopada rozmawiał z reprezentantami mieszkańców o wielu ważnych dla całego miasta sprawach, ale także
o zagadnieniach i problemach istotnych dla różnych części Gliwic.
Ważnym tematem spotkania,
które odbyło się w Centrum 3.0
przy ul. Studziennej, była obecna,
trudna sytuacja finansowa miasta
i założenia do miejskiego budżetu
na kolejny rok. – Gliwice, tak jak
inne polskie samorządy, mierzą
się z rekordowo wysoką inflacją,
wzrostem cen usług i towarów,
a także niekorzystnymi zmianami w polityce podatkowej. To
wszystko powoduje, że konieczne są oszczędności – podkreślał
Adam Neumann, prezydent
Gliwic.
Szczegóły dotyczące budżetu
Gliwic przedstawiła zebranym
Agnieszka Dylewska, skarbnik

miasta. Marta Tartanus-Oryszczak, sekretarz miasta, przekazała informacje o środkach
przeznaczanych na finansowanie
rad dzielnic. Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego
Ośrodka Działań Społecznych
omówiła z kolei wyniki tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego, zwracając
uwagę m.in. na dużą aktywność
mieszkańców, wprowadzone
zmiany w procedurze i typy
zgłaszanych do realizacji zadań
– okazuje się, że szczególną popularnością cieszą się obecnie
projekty związane z utrzymaniem i powiększaniem obszarów zielonych oraz z poprawą

fo. G. Ożga / UM Gliwice

bezpieczeństwa. Systematycznie
zwiększa się także pula miejskich
pieniędzy przeznaczanych na
wykonanie zadań w ramach
GBO.
Prezydent Gliwic zaprosił wszystkich mieszkańców na grudniowe
otwarcie Centrum Przesiadkowego, które będzie mieć istotne znaczenie dla popularyzacji
i rozwoju komunikacji publicznej.
Ta ogromna inwestycja, dzięki
której łatwiej będzie korzystać
z różnych środków transportu,
jest kolejnym krokiem w kierunku
ograniczania ruchu samochodowego w Gliwicach.

W spotkaniu, wraz z Adamem
Neumannem, udział wzięli także: Anna Gilner – dyrektor ZDM,
Tadeusz Mazur – dyrektor MZUK,
Mariola Pendziałek – naczelnik
Wydziału Usług Komunalnych
UM oraz Barbara Chodaczek-Sagan – naczelnik Biura Rady Miasta UM, która na co dzień blisko
współpracuje z radami dzielnic.
Reprezentanci mieszkańców przedstawili ważne dla nich problemy
oraz mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Dotyczyły one np. kontynuacji budowy obwodnicy miejskiej, szans
na dofinansowanie inwestycji

miejskich z KPO i możliwości pozyskiwania wsparcia zewnętrznego,
budowy tzw. Okrąglaka w parku
Grunwaldzkim czy „pluskadełka”
w parku Chopina, a także planowanych przez miasto oszczędności.
Współdziałanie z radami dzielnic,
jak często podkreśla prezydent,
jest bardzo ważne, bo pozwala
poznać różne punkty widzenia
oraz oczekiwania mieszkańców,
a dzielnicowi radni – jako przedstawiciele mieszkańców poszczególnych części miasta – najlepiej
wiedzą, jakie są najważniejsze
zagadnienia dotyczące konkretnej dzielnicy. 
(al)

Gliwice gospodarzem Mistrzostw Polski Dronów Wyścigowych
Na emocje najwyższych, ale i najszybszych lotów mogą liczyć goście Mistrzostw Polski Dronów Wyścigowych F9U 2022. Najlepsi zawodnicy
z kraju zawalczą w Arenie Gliwice o miejsce w Kadrze Narodowej, która będzie reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych
w 2023 roku. Oprócz spektakularnego widowiska nie zabraknie też spotkań z zawodowymi pilotami, instruktorami oraz zawodowcami
korzystającymi z dronów podczas różnego rodzaju misji. Wstęp bezpłatny! Liczba miejsc ograniczona!
Mistrzostwa Polski Dronów
Wyścigowych FPV 2022 organizowane przez World Drone
Pilots Organization odbędą się
w piątek, 25 listopada, w Arenie
Gliwice przy ul. Akademickiej
50 (wejście C). Impreza będzie
towarzyszyła IV Śląskim Dniom
Lotnictwa i Dronów oraz konferencji, których organizatorem jest
Śląski Klaster Lotniczy.

Emocjonującym wyścigom dronów FPV, pędzących z prędkością
ponad 150 km/h, towarzyszyć
będą komentarze duetu profesjonalnych spikerów, którzy wprowadzą widzów w tajniki lotów,

14

fo. Mosquidron / UM Gliwice

Podczas mistrzostw najlepsi zawodnicy z kraju zmierzą się w konkurencjach polegających na jak
najszybszym pokonaniu dronem
wyznaczonej trasy. Każdy z operatorów zostanie wyposażony w kontroler do sterowania sprzętem oraz
specjalne gogle pokazujące obraz
z zamieszczonej na nim kamery.

W programie:

objaśnią zasady rywalizacji oraz
zaprezentują sylwetki poszczególnych zawodników.
Gliwice nie pierwszy raz wcielą
się w rolę gospodarza wyścigów dronów. Pierwsze zawody
w ramach Pucharu Polski 2022
odbyły się właśnie w naszym
mieście. 5 czerwca na terenie
dawnej Cechowni, na specjalnie
zbudowanym torze wyścigowym
rywalizowało ze sobą 23 zawod-

ników z całego kraju. Jak twierdzą
organizatorzy – było to pierwsze
tego typu wydarzenie w Polsce,
która – jak dodają – jest jednym
z liderów popularyzacji technologii
dronowych oraz ich komercyjnego
użytku. Możemy pochwalić się też
kilkoma doskonałymi zawodnikami, którzy osiągają sukcesy na
arenie międzynarodowej.
Relację z Mistrzostw Polski Dronów Wyścigowych będzie można

• 9.00 – rozpoczęcie konferencji Śląskich Dni Lotnictwa i Dronów
(zapisy na stronie aerosilesia.eu)
• 11.00–11.30 – otwarcie bram, uruchomienie strefy edukacji,
symulator drona, otwarcie stoisk partnerów, prezentacje dronów
• 11.30–12.00 – rejestracja zawodników, sprawdzenie systemu
failsafe (trybu awaryjnego w przypadku utraty sygnału lub połączenia z dronem)
• 12.00–12.30 – start sesji treningowej uczestników Mistrzostw
Polski w kategorii F9U
• 12.30–14.30 – sesja kwalifikacyjna Mistrzostw Polski
• 15.00–17.00 – sesja eliminacyjna Mistrzostw Polski
• 17.00–18.00 – zakończenie konferencji, rozpoczęcie wyścigów
półfinałowych
• 18.00–18.30 – finał Mistrzostw Polski, dekoracja zwycięzców
• 19.00 – zakończenie zawodów
obserwować na stronie wdpo.
org/ oraz na profilu organizatora
na Facebooku: www.facebook.
com/WorldDronePilotsOrganization.

są: Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia, Śląski Klaster Lotniczy, Aeroklub Polski, Team Failsafe
oraz portale: drones24.info, dron.
edu.pl i dronpol.com.

Wydarzenie zostało objęte patronatem prezydenta Gliwic Adama
Neumanna. Partnerami imprezy

Więcej informacji na stronie
https://wdpo.org/mistrzostwa-polski-2/. 
(ml/WDPO)
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Gliwiczanie
przejmują inicjatywę
W ubiegłym roku mieszkańcy Gliwic zgłosili 43 wnioski o realizację inicjatywy lokalnej,
w tym roku przedstawili 31 propozycji zadań. Te, które spełniły wymagane kryteria, zostały
skierowane do wykonania. Ich realizacja jest możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu
miasta oraz mieszkańców.
Gliwicka Inicjatywa Lokalna to
kolejna, po Gliwickim Budżecie Obywatelskim, możliwość
angażowania się mieszkańców
w realizację zadań wpływających na rozwój naszego miasta.
Procedura jest trudniejsza niż
w przypadku GBO, bo wymaga od pomysłodawcy zdecydowanie większego udziału
w przedsięwzięciu. Jej główne
założenia określa ściśle ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Inicjatywa lokalna zakłada
– w największym skrócie –
wspólne realizowanie przez
wnioskodawcę i gminę działań
na rzecz społeczności lokalnej.
Wnioskodawca może zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne
lub rzeczowe. Może przy tym
korzystać ze wsparcia partnerów, takich jak np. organizacje
pozarządowe, spółdzielnie czy
wspólnoty mieszkaniowe.
– Wszystko to wymaga czasu,
rozmów z sąsiadami, wolontariuszami, partnerami, a później
– zaangażowania finansowego
czy wykonania społecznie części
prac – mówi Marta Kryś, dyrektor
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych. Co można
zyskać? – Jeśli pomysł mieszkańca
wpisuje się w cele inicjatywy, jeśli
rzeczywiście ma posłużyć rozwojowi lokalnej społeczności, to miasto
może partycypować w kosztach
realizacji danego zadania – dodaje dyrektor Kryś.
Inicjatywa lokalna daje też
nieco inne możliwości niż budżet obywatelski – np. szansę
realizowania zadań na gruntach nienależących do miasta
– muszą to być jednak zadania publiczne, mieszczące się
w określonych ustawą ramach.
Mogą być realizowane w kilku
obszarach, m.in. działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalności charytatywnej,
edukacji, porządku czy rewitalizacji. Ramy współpracy miasta i mieszkańca są określane
w umowie, podpisywanej przez
obie strony.

Dzieci odkryły
śródmieście
na nowo

wiedzić „mobilną galerię sztuki”,
która stanęła na placu Krakowskim – prezentowana była wystawa zwycięzców konkursu na
komiks inspirowany literatami
związanymi z Gliwicami. Także
w Ligocie Zabrskiej mieszkańcy
wzięli sprawy w swoje ręce i przy
wsparciu miasta zorganizowali
cykl jednodniowych społecznych
akcji sprzątania głównych szlaków spacerowych w dzielnicy.
Natomiast w Sośnicy powstaje
publikacja opisująca ważne dla
mieszkańców tej dzielnicy wydarzenia, wspomnienia, miejsca.

Znamy wyniki
najnowszej
edycji GIL
Prawie 100 uczniów
gliwickich szkół podstawowych wzięło
udział w październikowej grze miejskiej
„Odkryj śródmieście
na nowo”, zorganizowanej w ramach
Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej przez
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju
Młodzieży przy
wsparciu miasta.
Jedną z inicjatyw lokalnych zrealizowanych w tym roku była
październikowa gra miejska
„Odkryj śródmieście na nowo”,
zorganizowana przy wsparciu
miasta przez Stowarzyszenie
Animatorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży. Uczestniczyło w niej prawie 100 uczniów
gliwickich szkół podstawowych.
Podczas spaceru po śródmieściu
zmierzyli się z zadaniami z zakresu ekologii, bezpieczeństwa
na ulicach czy wiedzy o Gliwicach. Mieli także okazję przetestować swoją spostrzegawczość
i sprawność fizyczną oraz wykazać się wiedzą o roślinach.

sprawdzili swoją wiedzę z zakresu
poruszania się po drogach pieszych i rowerzystów. Na kolejnym
przystanku na trasie – ul. Kaszubskiej – weryfikowali swoje wiadomości na temat prawidłowej
segregacji odpadów. Na placu
Krakowskim padły pytania o Gliwice, a w parku Chopina czekało
zadanie na spostrzegawczość –
odnalezienie wskazanych roślin.
Nie zabrakło także innych atrakcji
– uczniowie mogli własnoręcznie odbić grafiki na płóciennych
torbach, skorzystać z mobilnego
planetarium, postrzelać z laserów na strzelnicy czy spróbować
swoich sił w teqballu.

Jak przebiegała grywalizacja?
Z biura zawodów przy ul. Barlickiego uczniowie, podzieleni na
ok. 10-osobowe grupy, pomknęli
w stronę alei Przyjaźni, gdzie

Edukacyjna gra miejska była
jednym z 31 zadań, które wybrano do realizacji podczas
ubiegłorocznego naboru wniosków.
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Wspólnie
działamy
na rzecz Gliwic
Jakie inne propozycje zgłoszone
przez gliwiczan w 2021 zostały
już zrealizowane? Przykładowo
w dzielnicy Szobiszowice stanął
sąsiedzki parking rowerowy –
wkład wnioskodawcy w realizację tego zadania polegał na
wykonaniu prac porządkowych
i nasadzeń, po stronie Gliwic
pozostawał zakup wiaty dla
rowerów. Także w Szobiszowicach, na terenie tamtejszej
spółdzielni mieszkaniowej, dla
ptaków przygotowano kilkadziesiąt nowych budek lęgowych.
Dzięki współpracy miasta i Stowarzyszenia Melina w trakcie
ArtNocy mieszkańcy mogli od-

Zakończyła się już ocena wniosków zgłoszonych do realizacji
w ramach Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej w 2023 roku. Wśród
31 propozycji mieszkańców
znalazły się zadania dotyczące
warsztatów, przedsięwzięć sportowych i kulturalnych. Są to np.
treningi koszykówki dla młodzieży
czy zorganizowanie „Społecznego Saloniku Kultury” w Sośnicy.
Wśród zadań inwestycycjnych
pojawiły się m.in.: modernizacja
placu zabaw, montaż zbiorników
celem gromadzenia deszczówki
czy też rozbudowa obiektu sportowego. – W tym roku szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się
pomysły dotyczące sfery kultury,
sportu i rekreacji, ale także – po
raz pierwszy – dotyczące działalności charytatywnej – informuje
dyrektor Centrum 3.0.
Wszystkie wnioski zostały ocenione przez pracowników Urzędu
Miejskiego i miejskich jednostek
organizacyjnych. W przyszłym
roku miasto wraz z wnioskodawcami wykona 10 zadań,
które uzyskały kolejno najwyższą
liczbę punktów i zmieściły się
w puli środków przewidzianych
na realizację zadań w danym zakresie (wkład miasta w realizację
zaplanowanych inicjatyw to nieco
ponad 1 mln zł).
Więcej informacji o GIL, w tym
informacje o zgłaszanych i realizowanych zadaniach, można
znaleźć na stronie decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce
Gliwicka Inicjatywa Lokalna.


(Centrum 3.0/ap)
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ŚLĄSKIE ANDRZEJKI
Szlagier Maszyna, Baba z Chopym, Karolina Trela czy Jolanta
i Jacek Kierok – to gwiazdy Śląskich Andrzejek, jesiennego
hitu Areny Gliwice, na który zapraszamy już 26 listopada. To
kolejna z propozycji, na którą każdy fan regionalnych dźwięków powinien zwrócić uwagę. Przede wszystkim dlatego,
że w Gliwicach pojawi się czołówka wykonawców znanych
m.in. z fal Radia Silesia, które jest partnerem wydarzenia.
Zagrają:
Baba z chopym – grupa, która łączy

wysoki poziom artystyczny ze śląską
tradycją. „Stanik” (Stanisław Szindler)
– wokalista – swoim poczuciem humoru
wyrażanym w gwarze potrafi rozbawić
i zainicjować każdy koncert.

Grzegorz Szromik – autor Szlag Listo-

wego hitu roku 2020, a zatem wykonawca, który cieszy się dużą popularnością.

Karolina Trela – zwyciężczyni Szlag Li-

sty i hitu roku 2021. Przebojem wdarła
się na szczyt śląskiej sceny muzycznej
i nie chce z niej zejść. Karolina Trela to
wulkan energii, który porywa do tańca,
do zabawy.

Jolanta i Jacek Kierok – jeden z naj-

popularniejszych duetów śląskiej sceny
muzycznej. Umiejętnie łączący stylistykę
szlagierową i taneczną z elementami
muzyki greckiej oraz bałkańskiej.

Szlagier Maszyna – od 10 lat bawi

i wzrusza swoich fanów, a łączy dwa
województwa – śląskie i opolskie (dziewczyny są z Chorzowa, a chłopaki z Kędzierzyna-Koźla). Na finał wydarzenia
ich występ z pewnością będzie idealnym
rozwiązaniem.
Bilety na wydarzenie są dostępne w promocyjnej cenie w kasie biletowej oraz na
portalu Eventim.pl – widzimy się w najbliższą sobotę w Małej Arenie.

(ARENA GLIWICE)

PSI PATROL LIVE! „WIELKI WYŚCIG”
W ARENIE GLIWICE
Niezwykle popularne i uwielbiane na całym świecie pieski
przyjadą już wkrótce do Gliwic! Przedstawienie Psi Patrol
Live „Wielki Wyścig” można będzie obejrzeć w Arenie Gliwice
3 i 4 grudnia. Bilety na to niesamowite wydarzenie można
jeszcze kupić na alterartshow.pl, a w dniach przedstawień
dostępne będą także w kasie biletowej.
Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” to niezwykłe przedstawienie przepełnione
akcją i muzyką, podczas którego cała
rodzina będzie śpiewać i tańczyć razem
z ulubionymi szczeniakami. To dobra
rozrywka dla całej rodziny, dostarczająca
dzieciom niezapomnianych wspomnień
i pozwalająca im spotkać ukochane postaci z bajki. Od czasu debiutu w 2016
roku, Psi Patrol Live „Wielki Wyścig”
obejrzało już blisko 4,5 miliona widzów
z ponad 40 krajów. Interaktywne przedstawienie w broadwayowskim stylu angażuje publiczność i pozwala reagować
w czasie rzeczywistym na sceniczną
akcję. Dajcie się wciągnąć w taniec Hop
Hop Boogie, pomóżcie pieskom uratować panią burmistrz Goodway i wygrać
wyścig! Połączenie klasycznej teatralnej
scenografii z nowoczesną technologią
multimedialną przeniesie całą rodzinę
do realistycznego świata Psiego Patrolu,
w tym także do takich miejsc z kultowej
bajki, jak: Zatoka Przygód, Baza, Wyspa
Fok, Farma Yumi i Góra Jake'a.

WIELKI WYŚCIG
NA MIKOŁAJKI
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Nadchodzi dzień Wielkiego Wyścigu
Zatoki Przygód, w którym zmierzy się
pani Goodway – burmistrzyni Zatoki
Przygód, z panem Humdingerem – burmistrzem Mglistej Osady. Niestety, pojawił się problem: Pani Goodway gdzieś
zniknęła! Psi Patrol rusza na ratunek.
Ryder zwołuje Marshalla, Chase’a, Skye,
Rubble’a, Rocky’ego, Zumę i Everesta –
pieski ruszają na poszukiwania pani burmistrz, a jednocześnie ratują sytuację,
zastępując ją w wyścigu. Dzięki swoim
unikalnym umiejętnościom i pracy zespołowej, psiaki pokazują, że „żadne
zadanie nie jest za duże, żaden piesek
nie jest za mały”. W tej wyjątkowej historii, Ryder i pieski udzielają ważnych
lekcji dla małych i dużych – na temat
postaw obywatelskich, kompetencji
społecznych i rozwiązywania problemów, dokonując heroicznych czynów
w wyścigu do mety. A wszystko z pomocą muzyki, tańca! Więcej informacji na
www.alterartshow.pl.
Za produkcję odpowiadają Alter Art
Show, Nickelodeon i VStar Entertainment Group. Alter Art Show to największy niezależny promotor w Polsce

i jeden z liderów polskiego rynku live
entertainment w zakresie organizacji
spektakularnych widowisk, koncertów
i festiwali na najwyższym poziomie,
gromadzących dziesiątki tysięcy osób.

Alter Art Show to marka promująca wydarzenia m.in. Cirque du Soleil, Disney
On Ice oraz Monster Jam.


(ARENA GLIWICE)
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
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 części nieruchomości:

• działka nr 942/2, obręb Kłodnica, poł.

przy ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach,
o pow. 0,0298 ha, zabudowana budynkami nr 1474 i nr 1623 o pow. użytkowej 169,74 m2, użytek Bi – inne tereny
zabudowane KW nr GL1G/00010517/7,
stanowiąca własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 19 grudnia 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 100.
Cena wywoławcza nieruchomości: 232 000,00 zł
brutto
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
– t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)

Wadium: 23 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2022 r.
--------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości niezabudowanych obejmującego:

• działkę nr 1073/2 o pow. 0,8296 ha,

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

Termin przetargu: 19 grudnia 2022 r., godz. 12.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
8 358 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 835 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2022 r.
---------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Gliwice:

• prawo własności działki nr 1168, obręb
Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek
Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb
Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek
B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze
usługowym o numerze ewidencyjnym
2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2,
położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona
jest księga wieczysta nr GL1G/00058759/3.
Termin przetargu: 9 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 019 000,00 zł
brutto
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
– t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.

Wadium: 201 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2023 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.
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 pl. Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/627/2022 do 1 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/632/2022 do 1 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/668/2022 do 5 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/669-671/2022 do 1 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/675-677/2022 do 1 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
• nr ZGM/686–687/2022 do 1 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
3. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze
sprzedażą gruntu z jednoczesnym potrąceniem
od ceny nieruchomości wartości garażu:

• nr ZGM/672/2022 do 1 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

I PRZETARG

II PRZETARG

1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D, klatka D front, piwnica, parter,

1. ul. Dworcowa 58/U-3, oficyna, piwnica, lokal
użytkowy o powierzchni 22,34 m2, składający się
z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną – do wymiany, wodociągową, kanalizacyjną
– odpływ od zlewozmywaka, WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow.
lokalu: 8,00 zł
Wadium: 536,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I piętro, lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 1147,79 m2, składający się
z 55 pomieszczeń (w tym pow. parteru: 577,36 m2 – 19 pomieszczeń, pow. I piętra:
155,06 m2 – 12 pomieszczeń, pow. piwnic: 415,37 m2 – 24 pomieszczenia) i wyposażony
w instalacje: elektryczną (poziom parteru – instalacja sprawna, piwnica i I piętro – do
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC – w lokalu, ogrzewanie – c.o sieciowe (umowa
indywidualna z PEC). Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu (parter + I piętro = 732,42 m2): 9,00 zł
Wadium: 30 990,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Stawka za pow. pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi: 415,37 m2 x
3,00 zł/m2 = 1246,11 zł miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjmowanie oryginałów dokumentów
wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się 9 grudnia 2022 r. (piątek),
od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 9 grudnia 2022 r.
(piątek) o godz. 10.00, wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych
Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie
do 7 grudnia 2022 r. wadium na rachunek
bankowy ZBM I TBS, ING Bank Śląski S.A.,
nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546
(decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty:
„Przetarg – adres licytowanego lokalu,
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal
będzie wynajmowany”.
Dostarczenie do 7 grudnia 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych
Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenie
przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.
kompletu kserokopii dokumentów:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:
• z informacją o numerze rachunku
bankowego, na które ma zostać
zwrócone wadium, w przypadku
niewygrania przetargu,
• z informacją o danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu
oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego)
osoby, która będzie brała udział
w przetargu;
b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytko-

4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2022/678 do 1 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/2022/683 do 1 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
5. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących
własność Miasta Gliwice:
• nr 552/2022 do 30 listopada 2022 r.,
• nr 689–690/2022 do 1 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.
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/użyczenia,
stanowiące własność/użytkowanie wieczyste
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 310/2022 do 5 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 311/2022 do 5 grudnia 2022 r.
przeznaczone do wydzierżawienia/użyczenia,
stanowiące własność/użytkowanie wieczyste
Miasta Gliwice:

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wykaz nr 307/2022 do 6 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 308/2022 do 6 grudnia 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność/
użytkowanie wieczyste Miasta Gliwice:
• wykaz nr 296/2022 do 6 grudnia 2022 r.

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

wego, treścią regulaminu przetargu
oraz wzorem umowy najmu lokalu
użytkowego – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r.
(do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice z tytułu podatku/
dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r.
(do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS
Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż
1 miesiąc przed upływem terminu
przetargu;
e. aktualnego odpisu z właściwego
rejestru oraz umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie
aktualnego zaświadczenia o wpisie
do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, wystawionych
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu przetargu;
f. osoby fizyczne, które nie prowadzą
działalności gospodarczej, składają
oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej.
2. Stawienie się przed rozpoczęciem
przetargu z oryginałami dokumentów,
o których mowa w pkt. 1 w celu ich
weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej,
dowodu osobistego lub paszportu,
a w przypadku osób działających
w imieniu innych osób, dodatkowo
pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu
mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa
do organizatora przetargu, w terminie

nie późniejszym niż data wpłaty wadium.
Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie
zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu
technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach
urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM
I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy
najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu,
który przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i podpisze
umowę najmu lokalu użytkowego składa do
dyspozycji organizatora przetargu weksel in
blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane
z przygotowaniem lokalu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu bądź też wycofania lokalu użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 2 grudnia 2022 r. (piątek):
1. ul. Dworcowa 58/U-3 – w godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14D/U1 – w godz. 9.30 – 9.45.
---------------------------------------------------------Szczegółowa informacja o ochronie danych
osobowych znajduje się na stronie zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
JAKO ORGAN WŁAŚCIWY DO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA,
działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa
31 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*,
rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00121547/7, obejmującej działkę nr 128, obręb Kuźnica, położonej
w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Wadium: 691 353,00 zł
Minimalne postąpienie: 69 140,00 zł

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

I ustny przetarg nieograniczony odbył się
6 września 2022 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym.
Działka nr 128, obręb Kuźnica, została przeznaczona do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Gliwice, wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej, nr PM-5895/2022 z 9 maja 2022 r. i wykazu nr 12/SP/2022, stanowiącego
załącznik do zarządzenia PM-5895/2022 oraz
na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego
nr 119/22 z 13 kwietnia 2022 r.
Termin wniesienia wadium: 24 stycznia
2023 r. (o możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data uznania rachunku Urzędu
Miejskiego w Gliwicach).

Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa,
tel. 32/338-64-23.
* Z uwagi na obowiązujący 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).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie

nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2213
z późn. zm.), organizator przetargu, na okres
co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach informację o zmianie sposobu
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim
uczestniczyć.
Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony jest w „Miejskim Serwie Informacyjnym
– Gliwice” – prasie o zasięgu obejmującym
co najmniej powiat oraz w prasie codziennej
ogólnokrajowej („Dziennik Gazeta Prawna”).

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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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Położenie i opis
Gliwice,
rejon ul. Lubelskiej
Opis
Działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, o powierzchni 0,6271 ha, stanowią
teren niezabudowany, położone są w zachodniej części miasta w odległości ok. 9 km od centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny rolne. Działki nr 193/1, 191, 188 mają kształt wąski, wydłużony i stanowią drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej. Pozostałe działki tworzą szereg działek w kształcie zbliżonym do prostokąta, teren częściowo
ogrodzony, z zielenią niską i pojedynczymi drzewami.
Nieruchomość jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu od dz. nr 191 do działki nr 197, po działkach 193/1 i 193/8,
obręb Kozłówka, oraz nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz
PWiK w Gliwicach.
Ponadto nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnych nieograniczonych w czasie służebności
przechodu i przejazdu po działkach nr 188 i 191, obręb Kozłówka, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 190, 192, 197,
198, obręb Kozłówka.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIV/358/2016 z 17 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący działki 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, obręb Kozłówka, został
oznaczony symbolem 3MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Dla ww. terenu ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
Natomiast teren obejmujący działki 193/1, 191, 188, obręb Kozłówka, został oznaczony symbolem 1KDW – co oznacza
tereny dróg wewnętrznych.
Dla ww. terenu ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zieleń uzupełniająca,
c) uzbrojenia terenu.
Przedmiotowe działki znajdują się w granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej.

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia
[m2]

Cena wywoławcza
[zł brutto]

Wadium
[zł]

Termin wpłaty
wadium*

Termin przetargu

Godzina
przetargu

1.

188, 191, 193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8

Kozłówka

GL1G/00018855/4

6271

1 700 000,00

170 000,00

24 stycznia 2023 r.

31 stycznia 2023 r.

11.00

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości Miasta Gliwice
Lp.
1.

Nr działki
Obręb
Nr KW
dz. 1055/3

Położenie i opis nieruchomości

Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej, w odległości ok. 5 km
od centrum miasta, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 408. Działka stanowi teren niezaUżytek: ŁIV
budowany, pokryty zielenią niską. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Przy wsch. i płd. granicy działki przebiega rów odwadniający RD3, będący w administrowaniu
obręb Ostropa
Miasta Gliwice. Rów służy odwodnieniu przedmiotowej działki oraz działek przyległych,
Północ,
dlatego przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu. W akcie notarialnym
KW nr
nabycia dz. 1055/3 nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice
(właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę sąsiednią nr 1794, obręb Ostropa Północ, GL1G/00029913/9
KW nr GL1G/00109741/7) nieodpłatnej służebności gruntowej na terenie o powierzchni
385,00 m², w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. utrzymywania,
konserwacji, czyszczenia ww. rowu.
Przez północno-wschodnią część dz. 1055/3 przebiega część drogi wewnętrznej (powierzchnia 41 m²), będąca w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Droga stanowi
m.in. szlak rowerowy, dojazd do budynków i pól oraz dojazd pracowników firmy Tauron
dokonujących konserwacji napraw oświetlenia ulicznego. W akcie notarialnym nabycia
przedmiotowej działki nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Miasta Gliwice
(właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę sąsiednią nr 1794, obręb Ostropa Północ,
KW nr GL1G/00109741/7) nieodpłatnej służebności gruntowej – przechodu i przejazdu,
na terenie o powierzchni 41 m², w celu umożliwienia realizacji zadań bieżących Miasta
Gliwice, tj. zarządzania pasem ww. drogi, w tym napraw, remontów, prac modernizacyjnych.
Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.
Skomunikowanie: powinno odbywać się nowym zjazdem poprzez drogę wewnętrzną do
drogi publicznej ul. Tokarskiej. Realizacja inwestycji na działce winna zostać poprzedzona
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Powierzchnia
działki
0,1778 ha

Cena wywoławcza
nieruchomości
Wadium
brutto
69 400,00 zł
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
694 000,00 zł
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa
(uchwała nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.) przedmiotowa działka położona
Cena nieruchomości zawiera
jest na terenie oznaczonym symbolem 18MNU, co oznacza: tereny zabudowy
23% podatku VAT,
mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy.
zgodnie z ustawą
Dla terenu o symbolu 18MNU ustalono m.in.:
1) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej z 11 marca 2004 r.
o podatku od towaintensywności zabudowy, co oznacza:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami rów i usług (t.j. DzU
z 2022 r., poz. 931
i budynkami gospodarczymi,
z późn. zm.).
b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowego z wykluczeniem
zakładów karnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: korty tenisowe,
boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
e) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
f) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
g) sieci infrastruktury technicznej.
Dla działki nr 1055/3, obręb Ostropa Północ, obowiązują nieprzekraczalne linie
zabudowy, wyznaczone na rysunku planu miejscowego, od strony terenu ulic
publicznych klasy dojazdowej o symbolu 6KDD 1/2 oraz terenu ulic publicznych
klasy lokalnej o symbolu 8KDL 1/2 (ul. Tokarska).
Przeznaczenie
nieruchomości

Przetarg rozpocznie się 24 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 18 stycznia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna
31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie ogólnopolskiej – „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41, 32/338-64-08.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM MIASTA GLIWICE
I PRAWA WŁASNOŚCI HALI PRODUKCYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił II przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej
Położenie i opis
Gliwice,
ul. Mechaników 9
Opis
Nieruchomość położona na terenie Zakładu Mechanicznego
BUMAR – Łabędy S.A.
Hala produkcyjna wykonana jest w konstrukcji nośnej stalowej. Wewnętrzna zabudowa usługowo-socjalna, dwukondygnacyjna. W budynku hali produkcyjnej znajdują się
2 suwnice o udźwigu 3,2 tony.
Na działce znajduje się również utwardzony plac manewrowy
o powierzchni 2450 m2.
Skomunikowanie z drogą publiczną poprzez drogi zakładowe,
na podstawie ustanowionych służebności dojazdu.

Nr działki
Obręb
Nr KW
371/6
Kuźnica
GL1G/00122499/2

Pow. działki [ha] Przeznaczenie nieruchomości i sposób
Cena wywoławcza
Pow. użytkowa
zagospodarowania
[zł]
[m2]
1,8823
Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu
6 800 000,00 zł
zagospodarowania przestrzennego z 20
5705
grudnia 2007 r. (uchwała Rady Miasta w GliCena brutto.
wicach nr XIII/395/2007) działka nr 371/6 Nieruchomość zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie
oznaczona jest symbolem 1 PBS – tereny
z art. 43 ust. 10 ustawy z 11 marca
przemysłu, baz i składów.
2004 r. o podatku od towarów i usług
Przeznaczenie podstawowe:
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931
a) tereny przemysłu, baz i składów,
z późn. zm.).
b) koncentracja specjalizowanych funkcji
przemysłowych i techniczno-produkcyjnych.

Wadium
[zł]

Uwagi

680 000,00 zł

Dla działki nr 371/6, obręb Kuźnica, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi:
340,71 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem
VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.).
Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane
w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (DzU z 2020 r., poz. 1990
z późn. zm.).
Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy
do 31 stycznia 2025 r. z datą pewną na podstawie zarządzenia PM-5498/22 z 28 lutego
2022 r.

Przetarg rozpocznie się 31 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206. Wadium należy wnieść do 24 stycznia 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu: pokój nr 16 w budynku przy ul. Jasnej 31A, tel. 32/33-86-412 oraz
32/33-86-410, 32/33-86-411. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu
zostało zamieszczone w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

KOMUNIKATY
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:
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Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu z publikacją ogłoszenia,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu z publikacją ogłoszenia,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu z publikacją ogłoszenia,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę elementów młynów MWK-12.

dostawę oleju opałowego i napędowego.

dostawę elementów odżużlacza typu OZ.

Sprzątanie obiektów PKM Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.

Termin składania ofert:
30 listopada 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
30 listopada 2022 r. o godz. 11.01

Termin składania ofert:
28 listopada 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
28 listopada 2022 r. o godz. 11.01

Termin składania ofert:
30 listopada 2022 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert:
30 listopada 2022 r. o godz. 11.16

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

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

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

Pełna treść jest dostępna na
www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego
przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.),

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 503 z późn. zm), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 2 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
(adres: 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31A,
II piętro, pokój nr 210), w godzinach
pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz prognoza oddziaływania na
środowisko udostępnione zostaną
również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/Wyłożenia publiczne
projektów planów miejscowych
i studium),
• w portalu planistycznym (MSIP/
Portal Planistyczny/mpzp w opracowaniu/miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru położonego
przy ul. Fredry obejmującego Domek Ogrodnika):
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu?search-field-unique-name=nazwaZwyczajowa&search-field-unique-value=Domek%20
Ogrodnika

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozpocznie się 19 grudnia 2022 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Wydziału
Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego.
Uwagi dotyczące projektu planu można
składać do Prezydenta Miasta Gliwice
z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo
siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd
Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
• osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach
pracy urzędu, przy ul. Zwycięstwa
21 lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

profilem zaufanym albo podpisem
osobistym,
• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy
Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru położonego przy ul. Fredry
obejmującego Domek Ogrodnika),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.
Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adresem:
(https://msip.gliwice.eu / geoportale
/ Geoportal planistyczny) za pomocą
narzędzia Dokumenty planistyczne
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki
papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Termin składania uwag upływa
9 stycznia 2023 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice,
a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gliwice
– Rada Miasta Gliwice.

ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 grudnia 2022 r.
do 23 grudnia 2022 r. w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach (adres: 44-122
Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój
nr 210), w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko
udostępnione zostaną również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/Wyłożenia publiczne
projektów planów miejscowych
i studium),
• w portalu planistycznym (MSIP/
Portal Planistyczny/mpzp w opracowaniu/miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru położonego
przy ul. Chorzowskiej w rejonie
dawnego Zameczku Leśnego):
https://msip.gliwice.eu/
portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu?search-field-unique-name=nazwaZwyczajowa&search-field-unique-value=Zameczek%20Le%C5%9Bny
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu miejsco-

wego rozpocznie się 14 grudnia 2022 r.
o godz. 16.00 w siedzibie Wydziału
Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego.
Uwagi dotyczące projektu planu można
składać do Prezydenta Miasta Gliwice
z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz adresu zamieszkania albo
siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd
Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
• osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach
pracy urzędu przy ul. Zwycięstwa 21
lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym albo podpisem
osobistym,

• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Konsultacje Społeczne/
Aktualnie Prowadzone Konsultacje/
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy
ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego
Zameczku Leśnego),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.
Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adresem:
(https://msip.gliwice.eu / geoportale
/ Geoportal planistyczny) za pomocą
narzędzia Dokumenty planistyczne
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki
papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Termin składania uwag upływa
9 stycznia 2023 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice,
a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gliwice
– Rada Miasta Gliwice.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 47/2022 (1136), 24 listopada 2022

19

WYDARZENIE

20

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 47/2022 (1136), 24 listopada 2022

