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AKTUALNOŚCI

Dziennik „Rzeczpospolita” wyłonił zwycięzców tegorocznej edycji prestiżowego Rankingu Samorządów. Gliwice, 
triumfujące w dwóch ostatnich rozdaniach tego zestawienia w kategorii miast na prawach powiatu, uplasowały się 
tym razem na 3. miejscu. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada w Warszawie.
Ranking Samorządów „Rzeczpo-
spolitej” ocenia dokonania miast 
i gmin pod kątem rozwoju, czyli 
działań, które są wyrazem dba-
łości o lokalną społeczność i śro-
dowisko, przy zachowaniu stabil-
ności finansów i wysokiej jakości 
zarządzania. W zestawieniu brane 
są pod uwagę wszystkie miasta 
i gminy w Polsce (z wyjątkiem 
Warszawy), a źródłem danych 
jest Główny Urząd Statystyczny 
oraz informacje podawane przez 
same samorządy w e-ankiecie. 

Kryteria rankingu ustala niezależ-
na kapituła, której przewodniczy 
prof. Jerzy Buzek, były premier 
i przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. Wskaźników jest 
łącznie ponad 50, w czterech ob-
szarach – finanse i rozwój (gdzie 
można było uzyskać maksymalnie 
30 pkt.), dbałość o mieszkańców 
(do 38 pkt.), czyste środowisko (do 
28 pkt.) i obszar wspierający – ja-
kość zarządzania (10 pkt.). Liderzy 
zestawienia są wyłaniani w trzech 
kategoriach – miast na prawach 

powiatu, gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

W kategorii miast na prawach 
powiatu (gdzie klasyfikowane 
są 64 jednostki) zwycięzcą zo-
stał Poznań. Drugie i trzecie 
miejsce zajęły Kraków oraz 
Gliwice.

Gliwice uzyskały największą 
liczbę punktów wśród liderów 
zestawienia w kategorii finanse 
i rozwój. – W Gliwicach od wielu 

lat przykładaliśmy bardzo dużą 
wagę do odpowiedzialnego za-
rządzania miejskim budżetem 
oraz do realizowania inwestycji, 
które pozwalały na oszczędności 
energetyczne. Odpowiedzialność 
w dziedzinie planowania miejskich 
finansów jest zresztą regularnie 
dobrze oceniania w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. Ta zapobie-
gliwość procentuje w obecnych 
trudnych czasach. Nie ominą nas 
oczywiście skutki kryzysu finansów 
publicznych, które w przyszłym 

roku dotkną praktycznie wszyst-
kie polskie samorządy, ale miasto 
jest do niego dobrze przygotowane 
i, mimo że w wydatkach na 2023 r.  
musieliśmy wprowadzić wiele 
oszczędności, nie planujemy dra-
stycznego obniżania jakości usług 
publicznych, jakie zapewniamy na-
szym mieszkańcom – skomentował 
prezydent Gliwic Adam Neumann.

Z wynikami rankingu można 
zapoznać się na stronie regiony.
rp.pl.  (kik)

Gliwice w czołówce najlepszych miast

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej przyznał nagrody 
i wyróżnienia w 14. edycji konkursu Innowator Śląska. Symboliczne czeki 
i statuetki wręczono najbardziej prorozwojowym śląskim podmiotom  
25 listopada, podczas gali w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
Wyznacznikiem w wyborze 
nagrodzonych i wyróżnionych 
przedsiębiorstw oraz instytucji ba-
dawczo-rozwojowych był stopień 
innowacyjności opracowanych 
przez nich rozwiązań, a także 
możliwa skala ich oddziaływania 
na rozwój regionu. Laureatów 
konkursu w trzech kategoriach wy-
brała jedenastoosobowa komisja 
złożona z przedstawicieli samo-
rządów, świata nauki, jednostek 
wspierających biznes oraz samych 
przedsiębiorców, po zapoznaniu 
się z wynikami audytów techno-
logicznych przeprowadzonych 
w poszczególnych firmach.

W kategorii Mikroprzedsiębiorstwo 
wyróżnienie w 2022 roku i Nagro-
dę Prezesa Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zdobyła spółka 

Ekoinwentyka za opracowanie ba-
terii kompaktowych bioreaktorów 
trójfazowych (KBT) w przemyśle 
lakierniczym. Laureatem w tej ka-
tegorii została firma LOOP Store za 
tzw. szatniomat.

W kategorii Małe i średnie 
przedsiębiorstwo wyróżnienie 
przyznano producentowi mo-
dułowych konstrukcji szkiele-
towych Wood Core House za 
Wood Pack – konstrukcję goto-
wą do montażu. To rozwiązanie 
otrzymało również nagrodę 
specjalną od spółki Radan. Firma 
Formed odebrała tytuł laureata 
za SYMBIO CARE – system do 
pielęgnacji niemowląt.

W kategorii Instytucja Badaw-
czo-Rozwojowa wyróżniono Sieć 

Badawczą Łukasiewicz – Insty-
tut Inżynierii Materiałów Poli-
merowych i Barwników za anty-
statyczną powłokę lakierową na 
trudne do malowania podłoża 
z tworzyw polimerowych do 
stosowania bez warstw gruntu-
jących i aktywacji. Laureatem 
i zarazem zdobywcą Nagrody 
Prezesa Zarządu GAPR została 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – In-
stytut Metali Nieżelaznych, za 
opracowanie technologii wytwa-
rzania materiałów wsadowych 
do zastosowań w technologii 
druku 3D – Wire Arc Additive 
Manufacturing (WAAM) oraz 
wysokowydajną technologię 
druku 3D_WAAM elementów 
pracujących w korozyjnym śro-
dowisku morskim, w tym śrub 
okrętowych.

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 
Troniny odebrał nagrodę specjalną 
od Polskiej Izby Rzeczników Paten-
towych za model kompleksowej 
opieki ortopedyczno-rehabilita-
cyjnej nad dzieckiem zagrożonym 
wadą postawy i skoliozą z wyko-
rzystaniem dwóch innowacyjnych 
urządzeń: systemu do diagnostyki 
ortopedycznej „Orthometr” oraz 
urządzenia do leczenia schorzeń 
kręgosłupa – grawitacyjnego ko-
rektora skolioz „GraviSpine”.

Politechnika Śląska otrzymała 
Nagrodę Przewodniczącego 

Metropolii G-ZM za bezzałogową 
platformę latającą do dystrybu-
owania szczepionki w procesie 
doustnego szczepienia lisów.

Konkurs Innowator Śląska został 
zorganizowany w ramach En-
terprise Europe Network, pod 
honorowym patronatem prezy-
denta Gliwic Adama Neumanna. 
Wydarzeniu towarzyszył koncert 
„Między światami: Iberia” Avi 
Avitala organizowany w ramach 
All'Improvviso – Festiwalu Muzyki 
Dawnej Improwizowanej. 
 (kik)

Innowatorzy nagrodzeni
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Ostatni odcinek obwodnicy za-
chodniej o długości blisko 2 km  
stanowić będzie docelowo ca-
łość wraz ze zbudowanym już 
odcinkiem łączącym ul. Rybnicką 
z ul. Daszyńskiego (obecnie ulica 
T. Mazowieckiego). Tym samym 
możliwy będzie wygodny i szybki 
przejazd od ul. Rybnickiej do alei 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Długo oczekiwane 
połączenie drogo-
we wkracza w fazę 
realizacji – wyko-
nawcy wchodzą na 
plac budowy.

Budową obwodnicy od ul. Da-
szyńskiego do skrzyżowania ulic 
Sowińskiego i Okulickiego zajmie 
się wybrane w przetargu konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo Re-
montów Ulic i Mostów S.A. oraz 
Eurovia POLSKA S.A. W ubiegłym 
tygodniu zostało wydane ze-
zwolenie na realizację inwestycji 
drogowej i można już przekazywać 
wykonawcy teren budowy. Zanim 
pojawią się na nim maszyny bu-
dowlane, w pierwszej kolejności 
przeprowadzane będą prace po-
rządkowe oraz geodezyjne.

Koszt nwestycji (wraz z dokumenta-
cją projektową i przebudową dróg 
dojazdowych) to obecnie około 
45 mln zł. Są to środki z budżetu 
miasta, ale Zarząd Dróg Miejskich, 
który odpowiada za realizację tego 
zadania, będzie się starał o pozyska-
nie dofinansowania zewnętrznego.

Dzięki budowie 
obwodnicy skróci 
się czas przejazdu 
przez miasto, ogra-
niczona zostanie 
liczba samochodów 
wjeżdżających do 
śródmieścia.

Nowy odcinek obwodnicy 
przejmie ruch samochodowy 
z DK 78, która prowadzi m.in. 
przez Tarnowskie Góry, Gliwice 
i Rybnik. Fragment tej drogi kra-
jowej został już przekierowany 
na istniejący odcinek zachodniej 
obwodnicy od ul. Rybnickiej do 
ul. Daszyńskiego, ale częściowo 
dalej wiedzie śródmiejskimi 
ulicami (Daszyńskiego, Sty-
czyńskiego, Wyspiańskiego, 
Orlickiego). To się zmieni. Po 
zakończeniu budowy, kierowcy 
przejeżdżający przez Gliwice 
DK 78 będą jechać obwodnicą 
od ul. Rybnickiej aż do alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego i dalej 
do ul. Tarnogórskiej – z pomi-
nięciem innych ulic. Wpłynie 
to na komfort jazdy, a także na 
zmniejszenie zanieczyszczeń 
spowodowanych ruchem samo-
chodowym w centrum miasta.

Dokończenie budowy obwodni-
cy zachodniej będzie mieć duże 
znaczenie dla gliwiczan. Ułatwi 
przemieszczanie się po mieście, 
komunikację pomiędzy dzielni-
cami, wyjazd z miasta, dojazd 
m.in. do centrów handlowych. 
Ma przyczynić się też do rozwoju 

przyległych terenów mieszka-
niowych i inwestycyjnych. Do 
tego przeniesienie znacznej 
części ruchu drogowego na ob-
wodnicę wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa.

Po powstaniu 
trasy zwiększy się 
komfort porusza-
nia się nie tylko 
samochodem, ale 
także rowerem czy 
pieszo.

W ramach inwestycji powstanie 
droga jednojezdniowa, z jednym 
pasem ruchu w każdą stro-
nę, z możliwością dobudowy 
w przyszłości dodatkowej jezd-
ni. Równocześnie zapewniony 

zostanie wygodny przejazd dla 
rowerzystów – w części z wykorzy-
staniem zaprojektowanego ciągu 
pieszo-rowerowego, w części dróg 
dojazdowych do pól. W pobliżu 
„wlotów” nowej trasy przewidzia-
no możliwość ustawienia stacji 
roweru miejskiego oraz stacji 
napraw rowerów, a na przedłu-
żeniu ul. Okulickiego mają zostać 
zamontowane ławki. Na trasie nie 
zabraknie zieleni, w tym drzew 
i krzewów w pasie drogowym.

Zaplanowano też budowę mostu, 
przejść dla zwierząt oraz przejazdu 
dla rolników. W niektórych miej-
scach konieczna będzie przebu-
dowa infrastruktury podziemnej. 
Cały odcinek zostanie oświetlony 
z wykorzystaniem energooszczęd-
nego oświetlenia LED. Z myślą 

o rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego zaplanowano zatoki 
autobusowe. W okolicy zabudo-
wań przy ul. Daszyńskiego staną 
ekrany akustyczne.

Na obu końcach nowego odcinka 
obwodnicy będą skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną, podłą-
czoną do gliwickiego systemu 
sterowania ruchem. Ponadto 
przewidziane jest jeszcze jedno 
skrzyżowanie z projektowaną 
obecnie obwodnicą Ostropy.

Miejska obwodnica 
to kolejny element 
dobrze przemyślanej 
modernizacji układu 
drogowego miasta.

W Gliwicach konsekwentnie 
zmieniany jest przestarzały, 
promienisty układ drogowy na 
bardziej efektywny – obwod-
nicowy, istotnie odciążający 
centrum miasta od ruchu sa-
mochodowego, w szczególności 
tranzytowego.

Przypomnijmy, że obwodnicę miej-
ską Gliwic tworzy także południo-
wa część trasy. Zbudowany został 
odcinek tej drogi od ul. Pszczyńskiej 
do ul. Bojkowskiej, a w przyszło-
ści powstanie jeszcze odcinek od 
ul. Bojkowskiej do ul. Rybnickiej. 
Miasto ma również dużą, autostra-
dową obwodnicę tworzoną przez 
dwie autostrady (A1 i A4) oraz aleję 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. 
starą autostradę).  (al)

Budowa zachodniej obwodnicy miasta będzie kontynuowana. Miasto posiada już pozwole-
nie na realizację inwestycji drogowej, obejmującej brakujący odcinek od ul. Daszyńskiego do  
ul. Sowińskiego. Nową częścią trasy pojedziemy na początku 2024 roku.

DROGI

Adam Neumann 
prezydent Gliwic
– Dokończenie budowy zachodniej 
obwodnicy to ważny i wyczeki-
wany moment, bo trasa nie tylko 
ułatwi przemieszczanie się po mie-
ście, ale odciąży mniejsze miejskie 
ulice i tym samym przyczyni się do 

poprawy jakości życia w Gliwicach. Po wielu latach poko-
naliśmy trudności, uzyskaliśmy pozwolenie na realizację 
inwestycji drogowej i możemy wbijać przysłowiową łopatę. 
Kontynuujemy budowę zachodniej obwodnicy w trudnych 
czasach. Pomimo koniecznych cięć budżetowych uznaliśmy 
jednak, że to jedno z tych przedsięwzięć, które na pewno 
warto zrealizować, bo przyniesie mieszkańcom i miastu 
wiele korzyści. Powstający odcinek obwodnicy świetnie 
dopełni nasz układ drogowy. 

Zachodnia obwodnica – Zachodnia obwodnica – 
dokończymy inwestycjędokończymy inwestycję

Nowy odcinek połączy się z istniejącą częścią obwod-
nicy zachodniej na skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego
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Z MIASTA

Miejski program budownictwa mieszkaniowego, od 2019 roku celujący w potrzeby pracujących gliwiczan 
osiągających umiarkowane dochody, wkracza w kolejny etap. W mikołajki 48 gliwickich rodzin odbierze 
klucze do komfortowych mieszkań w dwóch budynkach komunalnych wzniesionych w ramach II etapu 
inwestycji w rejonie ulic Górnej i Kujawskiej. Kolejnych 327 tego typu mieszkań powstanie w Gliwicach do 
2025 roku. Znajdą się one w już realizowanych lub planowanych przez miasto inwestycjach przy ulicach: 
Górnej (III etap), Dworskiej – Zbożowej, Opolskiej oraz Dolnej – Rymera.
Do tej pory w ramach miej-
skiego programu „Mieszkanie+  
po gliwicku” oddano do dys-
pozycji gliwiczan 81 mieszkań 
komunalnych – 33 w budynku 
przy ul. Anny Jagiellonki 3a 
oraz 48 w dwóch obiektach 
miejskich wzniesionych przy  
ul. Górnej 1 i 3 (w ramach I eta-
pu inwestycji w rejonie ulic 
Górnej i Kujawskiej). Liczba ta 
6 grudnia wzrośnie do 129, po 
oddaniu do dyspozycji najem-
ców 48 komfortowych mieszkań 
zrealizowanych w II etapie pro-
jektu „Górna – Kujawska”.

– W trakcie realizacji jest III etap 
tej inwestycji – budynek przy  
ul. Kujawskiej z 18 mieszkaniami 
komunalnymi, a także charakte-
rystyczny, narożny biały budynek 
przy ul. Opolskiej 12, do którego 
w przyszłym roku wprowadzi 
się 30 rodzin. Coraz bardziej 
zaawansowana jest również bu-
dowa dwóch budynków komu-
nalnych na powstającym osiedlu 
mieszkaniowym w rejonie ulic 
Dworskiej i Zbożowej – wylicza 
Bożena Kus, dyrektor Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach.

W dwóch miejskich budynkach 
powstających przy ul. Zbożo-
wej znajdzie się 55 wygodnych 
mieszkań, w tym 3-pokojowe 
o powierzchni od 55 m2 do 65 m2  
(12 lokali) oraz 2-pokojowe 
o powierzchni od 54 m2 do 59 m2  
(35 lokali), z odrębną kuchnią 
bądź aneksem kuchennym. Sześć 
lokali to kawalerki o powierzchni 
40 m2. Dodatkowo dwa 2-poko-
jowe mieszkania o powierzchni 
59 m2 będą dostosowane stricte 

do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.

Wszystkie lokale zostaną wy-
posażone w instalację wod-
no-kanalizacyjną i elektryczną 
oraz podłączone do miejskiej 
sieci ciepłowniczej z ciepłą wodą 
użytkową. Będą wynajmowane 
w terminie i według zasad okre-
ślonych przez Miasto Gliwice, 
w formie uchwały Rady Miasta. 
Warto dodać, że w sąsiedztwie 
budynków powstaną miejsca 
postojowe, przestrzeń do od-
poczynku oraz plac zabaw dla 
dzieci. Całość zostanie otoczona 
zielenią.

W rejonie ulic Dworskiej i Zbo-
żowej wybudowanych zostanie 
łącznie 8 budynków z 241 miesz-
kaniami. Trwającą już inwestycję 
nadzoruje z ramienia miasta 
Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego.

 – 160 mieszkań z 5 budynków 
z ul. Dworskiej zostanie zasie-
dlonych na podstawie umów 
najmu zasobu komunalnego Miasta Gliwice, a pozostałych  

81 mieszkań jako lokale miesz-
kalne TBS-u – zwraca uwagę 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach Bo-
żena Kus. Z myślą o rodzinach 
z małymi dziećmi w sąsiedztwie 
nowego osiedla mieszkaniowe-
go, przy ul. Dworskiej, zaplano-
wano budowę nowoczesnego 
obiektu żłobkowo-przedszkol-
nego dla ok. 200 dzieci w wie-
ku żłobkowym i ok. 150 dzieci 
w wieku przedszkolnym.

22 komfortowe mieszkania 
w standardzie pod klucz w przy-
szłym budynku komunalnym 
przy ul. Dolnej i Rymera oraz  
16 tego typu mieszkań w nowym 
budynku przy ul. Opolskiej – to 
kolejne plany miasta na lata 
2023–2025. Łącznie w tym 
okresie przewidziano wybu-

dowanie 327 lokali mieszkal-
nych.

Na realizowane lub planowa-
ne inwestycje mieszkaniowe 
Miasto Gliwice przeznaczy 
w latach 2023–2025 około  
52 mln zł. Znaczącym zastrzy-
kiem pieniężnym sprzyjającym 
pomyślnej finalizacji prac będzie 
bezzwrotne wsparcie z Fundu-
szu Dopłat Banku Gospodar-
stwa Krajowego w wysokości 
80% zaplanowanych kosztów. 
W obecnych, trudnych czasach 
dla samorządowych finansów, 
możliwość skorzystania z ta-
kiego instrumentu jest nie do 
przecenienia. W przypadku 
inwestycji mieszkaniowych, na 
które Miasto Gliwice zawarło już 
umowy z BGK, pozyskane wspar-
cie z Funduszu Dopłat sięgnęło 
około 59 mln zł.  (kik)

Mieszkanie+ po gliwicku

Te budynki  
powstaną w latach 
2023–2025

Inwestycja Miasta Gliwice  
i ZBM II TBS w rejonie  
ulic Dworskiej i Zbożowej

W przyszłym roku do budynku przy  W przyszłym roku do budynku przy  
ul. Opolskiej 12 mają wprowadzić się najemcyul. Opolskiej 12 mają wprowadzić się najemcy

Na pierwszym planie nowe  Na pierwszym planie nowe  
budynki komunalne przy ul. Górnej 5–7budynki komunalne przy ul. Górnej 5–7
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Wydatki rosną,  
dochody nie nadążają
Koszty utrzymania miasta rosną szybciej niż środki, z których są finansowane. Samorządy muszą łatać ubytki 
w dochodach w związku ze spadkiem wpływów podatkowych z PIT, który spowodował tak zwany Polski Ład, i ra-
dzić sobie z wysoką inflacją. Dzięki rozważnemu wieloletniemu planowaniu budżetu Gliwice nie stoją jeszcze nad 
finansową przepaścią, jednak żeby zrealizować wszystkie zadania, samorząd musi sięgać coraz głębiej do kieszeni.
W projekcie budżetu Gliwic na 
2023 rok na tak zwane wydatki 
bieżące zaplanowano blisko 
1 mld 230 mln zł. Dla porów-
nania: w tym roku wydamy 
około 1 mld 287 mln zł – to 
aż o 117 mln zł więcej niż 
zaplanowano w pierwotnym 
projekcie budżetu na 2022 
rok. Wydatki bieżące w ciągu 
roku niestety rosną, co nie 
zawsze da się przewidzieć na 
etapie planowania budżetu. 
Natomiast dochody bieżące, 
z których te wydatki są finan-
sowane, w 2023 roku mają 
wynieść 1 mld 280 mln zł. To 
spadek względem tegoroczne-

go planu finansowego o blisko 
69 mln zł.

Wydatki bieżące to zdecydo-
wana większość kosztów funk-
cjonowania miasta. Obejmują 
oświetlenie, utrzymanie dróg, 
prowadzenie szkół i przed-
szkoli. Pieniądze na wydatki 
bieżące pochodzą z dochodów 
bieżących, do których zaliczane 
są przede wszystkim wpływy 
z PIT-u i CIT-u, podatki i opłaty 
lokalne oraz subwencje i dotacje 
rządowe. Z różnicy między do-
chodami a wydatkami bieżącymi 
wynika nadwyżka bieżąca lub 
deficyt bieżący.

Gliwice od lat są „na plusie” 
i z nadwyżki pokrywają koszty 
inwestycji, jednak w 2023 roku 
będą mieć do dyspozycji znacz-
nie mniej pieniędzy z tego ty-
tułu. Obniżenie nadwyżki przez 
zmiany w systemie podatkowym 
wprowadzane od 2019 roku 
oznacza nie tylko spadek poten-
cjału inwestycyjnego miasta, ale 
także bezpośrednio oddziałuje 
na wiarygodność w oczach in-
stytucji finansowych, wpływa 
bowiem na zdolność kredytową.

Wydatki w budżecie rosną 
niezależnie od tego, jak bardzo 
miasto „zaciska pasa” i oszczę-

dza. Powodem tego jest drama-
tyczny wręcz wzrost cen. Kiedy 
słupki inflacji każdego miesiąca 
szybują w górę, a koszty towa-
rów, materiałów i usług rosną, 
spięcie miejskiego budżetu jest 
nie lada wyzwaniem. W tej sy-
tuacji, gdy samorządy zostały 
pozbawione dużej części docho-
dów z PIT, trzeba finansować 
konieczne wydatki, szukając 
innych źródeł.

Dla miasta takim źródłem 
są podatki i opłaty lokalne. 
Łącznie wpływy z podatków 
i opłat w 2023 roku wyniosą 
około 352 mln zł, czyli o blisko  

36 mln zł więcej niż w 2022 roku. 
Najistotniejszą pozycją w tej 
grupie dochodów w Gliwicach 
jest podatek od nieruchomości. 
Żeby sfinansować wszystkie pla-
nowane na kolejny rok wydatki 
bieżące, miasto było zmuszone 
podnieść stawki podatku od 
nieruchomości na 2023 rok do 
1 zł za 1m2 w budynkach miesz-
kalnych.

– Nadwyżka bieżąca to 
barometr kondycji finan-
sowej miasta. Jej wielkość 
świadczy o sile inwesty-
cyjnej samorządu i daje 
możliwości rozwoju. Dzię-
ki temu, że w Gliwicach 
jesteśmy w stanie wciąż 
jeszcze pokryć wydatki 
bieżące dochodami bie-
żącymi, z tego, co zosta-
je, możemy finansować 
inwestycje i spłacać kre-
dyty. Zaplanowana na 
przyszły rok nadwyżka 
jest istotnie niższa od 
zrealizowanych w latach 
poprzednich i wystarczy 
na spłatę kredytów, przy-
padającą na rok 2023. 
Pozostała po tej spłacie 
wartość to mniej niż  
1 mln. W naszym mie-
ście wypracowaną 
w poprzednich latach 
nadwyżkę, po spłacie 
rat kredytów w danym 
roku, przeznaczaliśmy 
na zadania inwestycyj-
ne, czyli finansowaliśmy 
nią część wydatków 
majątkowych i nadal bę-
dziemy ją w ten sposób 
wykorzystywać – mówi 
Agnieszka Dylewska, 
skarbnik miasta Gliwice. 

     (mm)

Niedawno poznaliśmy projekty wybrane do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023, 
a już zaczynają się przygotowania do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. Nadszedł czas na podsumowanie 
tegorocznych doświadczeń i zastanowienie się, czy coś jeszcze w zasadach GBO można poprawić.
GBO to formuła ważna dla 
mieszkańców, pozwalająca gliwi-
czanom na współdecydowanie 
o części wydatków z kasy miej-
skiej, wprowadzanie zmian w ich 
najbliższym otoczeniu i podno-
szenie jakości życia. Dlatego 
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych chce podej-

mować decyzje o ewentualnych 
korektach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego wspólnie z gli-
wiczanami.

Zasady GBO określają przepisy 
ogólnopolskie i lokalne, ale są 
pewne drobne elementy, które 
można dostosować do aktu-

alnych potrzeb, udoskonalić 
czy uprościć. – Zapraszamy do 
udziału w ewaluacji tegorocznej 
edycji GBO. Przygotowaliśmy an-
kietę internetową, dzięki której 
chcemy zebrać uwagi i opinie, 
które pomogą nam przygotować 
przyszłoroczną edycję Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 

w sposób jak najbardziej odpo-
wiadający potrzebom miesz-
kańców – zachęca Marta Kryś, 
dyrektor Centrum 3.0.

Internetowa ankieta dostępna 
jest do 5 grudnia pod adresem 
https://decydujmyrazem.gli-
wice.pl/ewaluacja-gbo.

Centrum 3.0 zaprasza również 
do kontaktu elektronicznego 
poprzez pocztę mailową: gbo@
gods.gliwice.pl.  (al)

FINANSE

Gliwicki Budżet Obywatelski – ewaluacja

GLIWICE 2023

https://decydujmyrazem.gliwice.pl/ewaluacja-gbo
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/ewaluacja-gbo
https://decydujmyrazem.gliwice.pl/ewaluacja-gbo
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MIASTO I MIESZKAŃCY

W gronie świętujących 
półwiecze znaleźli się  
(w kolejności 
alfabetycznej):  
Elżbieta Olejarczyk-Baranek  
i Wit Baranek,  
Kazimiera i Maciej Boreccy, 
Bogumiła Żychowska-Ciura  
i Szymon Ciura,  
Barbara i Grzegorz Dobrowolscy,  
Krystyna i Edward Jurkowie 
(nieobecni na zdjęciu),  
Alicja i Czesław Kobosowie, 
Teresa i Ryszard Opydowie, 
Lucyna i Lesław Rainczakowie, 
Danuta i Andrzej Skulscy.

Sześćdziesięciolecie 
małżeństw świętowali 
tego dnia:
Janina i Jan Adamscy,  
Urszula i Robert Chmielewscy, 
Nina i Jerzy Kuliszowie, 
Romualda i Jan Woźniakowie, 
Łucja i Tadeusz Zapalscy. 

Szanownym Jubilatom 
życzymy wszystkiego 
najlepszego!

23 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków 
odznaczono medalami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplo-
mami Prezydenta Miasta Gliwice. 
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5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych Centrum 3.0 zaprasza do wspólnego świętowania na gliwickim Rynku, 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Będą występy artystyczne, wspólne ma-
lowanie, wyjątkowa fotościanka i słodkie upominki. Nie może Was tam zabraknąć!
Organizatorzy zachęcają do 
wspólnej zabawy wszystkich miesz-
kańców, wolontariuszy fundacji, 
stowarzyszeń i instytucji kultury, jak 
również osoby, które w przyszłości 
chciałyby się włączyć w działalność 
wolontariacką.

Imprezę otworzy występ zespo-
łu VELVETEVE, który wspólnie 
z wolontariuszkami Centrum 3.0 
premierowo wykona utwór „Nie-
zawodni”, dedykowany wszystkim 
gliwickim wolontariuszom. Swój 
program artystyczny zaprezentuje 
także „Gliwicka Pracownia Tańca” 
i grupa artystyczna Galimatias.

Każdy mieszkaniec będzie też mógł 
na chwilę przeobrazić się w nieza-
wodnego superbohatera – jakim 
bez wątpienia jest wolontariusz – 
i zrobić sobie zdjęcie na wyjątkowej 
fotościance. Z kolei na miłośników 
zajęć plastycznych czekać będzie 
wspólne malowanie ze Stacją 
Artystyczną Rynek. O muzyczną 
oprawę imprezy zadba grupa Po-
zyton Sound System. 

Na tych, którzy chcieliby zaangażo-
wać się w działalność charytatywną 
czekać będą pracownicy Centrum 
3.0, którzy przy ciepłej zimowej 
herbacie opowiedzą o możliwo-

ściach wolontariatu i odpowiedzą 
na wszystkie pytania. 

Na tym nie koniec świętowania. 
Drugi dzień obchodów – na któ-
rym mile widziani będą wolonta-
riusze, przedstawiciele organizacji 
i koordynatorzy wolontariatu 
z naszego miasta – odbędzie się 
w piątek, 9 grudnia, w Cechowni 
przy ul. Bojkowskiej 35a. Począ-
tek o godz. 18.00. W uroczystości 
weźmie udział prezydent Gliwic, 
Adam Neumann. Na spotkanie 
obowiązują wcześniejsze zapisy, 
które są prowadzone na stronie 
gods.gliwice.pl.  (GODS/ml)

ŚwiętujMy razem Dzień Wolontariusza!

https://gods.gliwice.pl/
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Tradycyjne stragany z ozdobami świątecznymi, rękodziełem, słodyczami i aromatycznym grzanym winem, rozświetlona karu-
zela wiedeńska, wspólne kolędowanie, koncerty, warsztaty tematyczne, rodzinna gra miejska, świąteczna fotobudka i nowość 
– diabelski młyn, z którego będzie można podziwiać urokliwą panoramę Gliwic – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych 
w ramach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022, który 3 grudnia zagości na gliwickim Rynku i potrwa do 23 grudnia. 
Ponadto w każdy z trzech jarmarkowych weekendów zaplanowano inne świąteczne propozycje. Będzie się działo!
Wszystkim tym, którzy jeszcze mocniej 
chcą poczuć magię zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia, a przy okazji 
znaleźć wyjątkowe prezenty dla naj-
bliższych – bez konieczności odwiedzin 
w przepełnionych galeriach handlowych 
– polecamy wizytę na gliwickim Rynku, 
gdzie od 3 do 23 grudnia (przez 7 dni 
w tygodniu) trwać będzie Jarmark Bo-
żonarodzeniowy.

Na odwiedzających starówkę czekać bę-
dzie 20 stoisk oferujących m.in. ręcznie 
wykonane dekoracje świąteczne, cerami-
kę, zabawki, kosmetyki, słodycze, wędliny 
i potrawy na wigilijny stół. Stragany będą 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 
12.00–18.00 oraz w sobotę i niedzielę 
w godz. 12.00–19.00. Oprócz nich na 
płycie Rynku stanie też tradycyjna bożo-
narodzeniowa szopka, rozświetlona 
karuzela wiedeńska, drewniana 
wieża serwująca aromatycz-
ne grzane wino, świąteczna 
fotobudka oraz tegoroczna 
nowość – diabelski młyn, 
z którego goście będą mo-
gli podziwiać panoramę 
Gliwic.

W ramach pierwszego 
weekendu jarmarku na Ryn-
ku swoje podwoje otworzy 
„Warsztat Mikołaja”, który 
zaprosi mieszkańców do 
wspólnego tworzenia świątecznych kartek 
i drewnianych zabawek oraz wykonywania 
niepowtarzalnych poszewek na poduszki 
i wyjątkowych skarpet, które doskonale 
sprawdzą się jako prezenty pod choinkę. 
Będą pokazy ognia, występy szczudlarzy, 
świąteczne ekowarsztaty i muzyczne spo-
tkanie ze świętym Mikołajem.

Bajkowe Święta 
9–11 grudnia

Drugi weekend jarmarku pod hasłem 
„Bajkowe Święta” rozpocznie się już 
w piątek, 9 grudnia. Otworzy go świątecz-
ny konwój Radia ZET, w ramach którego 
na gliwickim Rynku zagości strefa świą-
tecznych zabaw, mikołajowy snowboard 
oraz świąteczne karaoke. Coś dla siebie 
znajdą także miłośnicy gotowania, któ-
rzy będą mogli wziąć udział w pokazach 
i warsztatach kulinarnych. Nie zabraknie 
też atrakcji dla fanów słodkości, dla któ-
rych właściwym adresem może okazać 
się czekoladowy food truck.

Nie mniej atrakcji przyniesie sobota i nie-
dziela (9–10 grudnia). W sobotę Stacja 

Artystyczna Rynek (Rynek 4/5) zaprosi 
najmłodszych do „Kina na poduchach”. 
Na ekranie pojawią się bajkowe ani-
macje, polskie filmy rysunkowe oraz 
bajka pełnometrażowa. Będzie też 
„Świąteczne bajanie po Śląsku”. Nato-
miast w niedzielę – oprócz warsztatów, 
podczas których uczestnicy stworzą 
świąteczne krasnale oraz ceramiczne 
ozdoby choinkowe – wystartuje także 
rodzinna Bajkowa Gra Miejska. O wy-
jątkowy nastrój zadba zespół BELFER 
BAND, który zaprosi gości na świąteczny 
koncert.

Hej Kolędo! 
17–18 grudnia

W ostatni weekend jarmarku może-
my spodziewać się wielu muzycznych 
atrakcji. Ale nie tylko! Odwiedzający 
Rynek w sobotę, 17 grudnia, będą mieli 
niepowtarzalną okazję do odwiedzenia 
mobilnego studia Radia CCM i złożenia 
najbliższym świątecznych życzeń na 
antenie. W tym czasie goście Stacji 
Artystycznej Rynek spróbują swoich sił 
w tworzeniu świec oraz zdobieniu pla-

strów drewna. Dzień wrażeń zakończy 
koncert „Skrzydlata Kolęda” w wyko-
naniu zespołu Singin' Birds.Warsztat  

Mikołaja 
3–4 grudnia

Rozpoczynamy Gliwicki  
Jarmark Bożonarodzeniowy

Prawdziwą magię świąt będzie można po-
czuć w niedzielę, 18 grudnia. Oprócz warsz-
tatów tworzenia świątecznych wianków 
i lampionów w Stacji Artystycznej Rynek, 
przeniesiemy się także do Katedry pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 
5), gdzie odprawiona zostanie msza święta 
w intencji gliwiczan. W tym samym czasie 
na gliwickim Rynku trwać będzie Wielkie 

Kolędowanie z Orkiestrą Dętą Ostropa. 
Wisienką na jarmarkowym torcie… a może 
raczej gwiazdą na świątecznej choince, bę-
dzie tradycyjne Przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju, po którym zgromadzeni 
przed Ratuszem mieszkańcy będą mogli 
wysłuchać koncertu w wykonaniu Akade-
mickiego Zespołu Muzycznego Politechniki 
Śląskiej.

Różnorodny i klimatyczny Gliwicki Jar-
mark Bożonarodzeniowy poleca się na 
grudzień!  (ml)
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WAŻNE

Od 1 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach moż-
na składać wnioski o nowy dodatek – elektryczny. Wsparcie 
jest adresowane do osób, które ogrzewają swoje mieszkanie 
prądem. Świadczenie jest jednorazowe, a jego wypłata nie jest 
uzależniona od kryterium dochodowego.
Ile? 1 tys. zł (lub 1,5 tys. zł, jeżeli 
zużycie prądu w 2021 r. wynosiło 
więcej niż 5 MWh – do wnio-
sku trzeba dołączyć rozliczenie 
roczne z przedsiębiorstwem 
energetycznym za 2021 rok)

Do kiedy wnioski? 1 lutego 
2023 r.

Jak wnioskować?
• Elektronicznie za pośrednic-

twem platformy ePUAP.
• E-mailowo na adres ops@ops.

gliwice.pl.
• Osobiście w siedzibie OPS-u 

(ul. Górnych Wałów 9): ponie-
działek: 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.

Więcej informacji: https://
opsgliwice.pl/formy-pomocy/
dziecko-i-rodzina/dodatek-elek-
tryczny/.
 (mm)

Od 24 listopada gliwiczanie mogą zamawiać węgiel w preferencyjnej cenie w ra-
mach rządowego programu sprzedaży opału. Obsługą wniosków o zakup zajmuje 
się Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Węgiel, w ilości nie więk-
szej niż 1,5 tony na gospo-
darstwo domowe, mogą 
kupić:

 osoby uprawnione do 
otrzymania dodatku wę-
glowego;

 osoby, które w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków 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 po-
niżej 2 tys. zł.

Składanie 
wniosków

Wnioski mogą składać miesz-
kańcy Gliwic od 24 listopada 
br.:

1. w wersji papierowej w:

a. Punkcie obsługi nr 1 (Gieł-
da Samochodowa w Gli-
wicach, 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 Ko-
munalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 
25), w poniedziałki, śro-

dy, 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, ko-
rzystały właśnie z tego 
punktu;

2. elektronicznie za pośred-
nictwem 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 za-
ufanym, podpisem kwali-
fikowanym 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 punk-
tach obsługi MZUK 
wymienionych 
powyżej.

Osoby, które nie mogą zała-
twić sprawy osobiście, mogą 
udzielić pełnomocnictwa innej 
osobie. Wzór pełnomocnictwa 
jest dostępny na stronie Gliwi-
ce.eu i mzuk.gliwice.pl.

Uwaga! 
Osoby, którym przyznano do-
datek węglowy (lub członkom 
ich gospodarstwa domowe-
go), a także osoby, którym 

rozpatrzono pozytywnie 
wniosek o dodatek węglowy 
(lub ich domownikom) sko-
rzystają z przyspieszonego 
trybu rozpatrywania wnio-
sków w MZUK. Pracownicy 
będą weryfikować formularze 
od ręki. Mieszkańcy, którzy 
nie ubiegali się o dodatek 
węglowy, będą musieli dłu-
żej zaczekać na rozpatrzenie 
wniosku.

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.

Sposób  
zapłaty

Po pozytywnej weryfikacji 
wniosku, trzeba będzie do-
konać zapłaty za zamówioną 
ilość węgla w jeden z poniż-
szych sposobów:

 gotówką w kasach MZUK 
w miejscach przyjmowa-
nia wniosków,

 kartą z wykorzystaniem 
terminali w kasach MZUK 
w miejscach przyjmowa-
nia wniosków,

 w przypadku wniosków 
złożonych za pośrednic-
twem ePUAP możliwe 
jest uiszczenie opłaty 
przelewem na rachunek 
bankowy Millennium:  
56 1160 2202 0000 0005 

4776 4616, podając w ty-
tule przelewu informacje 
„Zakup węgla, imię i na-
zwisko wnioskodawcy, 
adres, pod którym jest 
prowadzone gospodar-
stwo 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) miesz-
kańcy odbiorą opał ze składu, 
który dysponuje odpowied-
nim 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 zo-
stanie dostarczony do składu 
w Sośnicowicach. O tym, że 
węgiel jest już gotowy do od-
bioru, mieszkańcy zostaną po-
wiadomieni przez firmę Romax 
telefonicznie, na podany w for-
mularzu numer kontaktowy.

Firma ustali z mieszkańcem spo-
sób dostawy kupionego węgla. 

W przypadku wyboru do-
stawy przez Romax, cena za  
1 km wyniesie 6,15 zł brutto. 
Klient może także odebrać wę-
giel osobiście lub przez wynajętą 
przez siebie firmę transportową. 
  (mm)

Gliwice.eu  

Sprzedaż węgla dla mieszkańców
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https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatek-elektryczny/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatek-elektryczny/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatek-elektryczny/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/dodatek-elektryczny/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMGliwice
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMGliwice
https://gliwice.eu/
https://mzuk.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
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CENTRUM PRZESIADKOWE – ZMIANY W KOMUNIKACJI

Gliwickie Centrum Przesiadkowe zostanie oficjalnie otwarte 10 grudnia. Jednak autobusy będą mogły 
korzystać z tego obiektu już tydzień wcześniej. Jak poinformował Zarząd Transportu Metropolitalnego,  
3 grudnia wprowadzone zostaną liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Obejmą one  
ok. 50 linii kursujących na obszarze 21 gmin.
– Projekt zmiany organizacji ruchu w Gliwi-
cach jest jednym z największych w historii 
ZTM. Organizator transportu, wspólnie 
z UM w Gliwicach, przygotowywał się do 
jego wdrożenia kilka miesięcy. Oddanie do 
użytku Centrum Przesiadkowego oznacza 
duże zmiany w funkcjonowaniu komunika-
cji miejskiej w tym mieście. Modyfikacje 
obejmą ok. 50 linii autobusowych, wśród 
których są także takie, których trasa 
wykracza poza Gliwice. Z opisami zmian 
powinni więc zapoznać się również miesz-
kańcy innych miejscowości, np. Zabrza, 
Knurowa i Pyskowic – podkreśla ZTM.

Najważniejsze zmiany
W Centrum Przesiadkowym 
przy ul. Składowej zostaną 
zlokalizowane 32 przystanki 
obsługiwane przez ponad  
40 linii komunikacji miej-
skiej – M1, M14, M16, M18, 
M100, M104, M105, 6, 8, 32, 
41, 57, 58, 59, 60, 71, 80, 112, 
126, 156, 187, 194, 197, 202, 
224, 250, 259, 280, 287, 288, 
617, 650, 669, 676, 678, 687, 
692, 694, 699, 702, 840, 32N, 
60N, 692N, 840N. 

W przypadku niektórych linii zostaną za-
chowane dotychczasowe przystanki przed 
dworcem PKP (przy jednoczesnym za-

mknięciu samego placu przed budyn-
kiem dworcowym z powodu dalszych 
prac, zaplanowanym od 5 grudnia do 
odwołania), a trasa innych ulegnie czę-
ściowej zmianie. Szczegóły na mapach na 
stronach 10–11.

Zmieni się obsługa dzielnicy Sikornik i osiedla 
Obrońców Pokoju w Gliwicach. Koordynacja 
odjazdów linii 126, 156 i 687 poprawi regu-
larność połączeń w dzielnicy Sikornik, zaś linii 
187, 287, 699, 702 w dzielnicy Obrońców 
Pokoju. Oznacza to, że odjazdy autobusów 
będą realizowane w równiejszych niż do-
tychczas odstępach czasu.

ZTM zapewni pasażerom do-
datkową pomoc. – W pierw-
szych dniach obowiązywania 
modyfikacji tzw. informatorzy 
terenowi będą na najważniej-
szych przystankach pomagać 
podróżnym w korzystaniu 
z połączeń autobusowych – 
deklaruje ZTM.

Szczegółowe informacje dot. zaplano-
wanych zmian można uzyskać, dzwoniąc 
na bezpłatną infolinię 800-16-30-30 
oraz przez Internet – w zakładce Aktual-
ności  Komunikaty Uruchomienie 
Centrum Przesiadkowego w Gliwicach 
na stronie internetowej metropoliaztm.pl. 

 (kik/ZTM)

Od 3 grudnia  
duże  zmiany

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 od 1 grudnia od godz. 9.00 

na stronie: otwieramycp.gliwice.eu.
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KULTURA

400 wydarzeń, w których udział wzięło niemal 100 tysięcy osób. Tak można podsumować 
pierwszy rok działalności Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Co szczególnie ważne – za 
tymi liczbami kryją się emocje, wzruszenia, radość, odkrycia i zaskoczenia oraz liczne okazje, 
by być blisko kultury i drugiego człowieka!

Zwieńczeniem pierwszego roku 
działalności Centrum Kultury Vic-
toria będą grudniowe wydarzenia 
muzyczne. CKV świętować będzie 
urodziny koncertowo. Na Scenie 
Bojków przy ulicy Parkowej 5  
zaplanowano dwa koncerty  
2 i 3 grudnia. W piątek zagra ze-
spół Indialucia, który z powodze-
niem połączył klasyczną muzykę 
indyjską z flamenco z Andaluzji. 
Na scenie zobaczymy Miguela 
Czachowskiego uznawanego za 
jednego z najlepszych gitarzystów 
flamenco na świecie! W sobotę 
Marcin Januszkiewicz, pierwszy 
w historii mężczyzna, który wygrał 
festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej”, 
zaprezentuje autorskie interpre-
tacje kultowych tekstów pisarki 
i poetki.

To nie koniec atrakcji na najbliż-
szy weekend. 3 grudnia na Ryn-
ku wystartuje Gliwicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy, w tym roku 
organizowany właśnie przez CKV. 
W planie jest mnóstwo atrakcji 
– warsztaty, animacje, bajkowa 
gra miejska, kino na poduchach, 
koncerty, wspólne kolędowania 
i wiele więcej. Będzie kreatywnie, 
miło, rodzinnie, świątecznie.

ROK #BLISKO 
KULTURY

Hasłem przewodnim Victorii stało 
się słowo „blisko”, które oznacza 
w tym przypadku możliwość bycia 
razem, budowania wspólnoty, 
uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych i edukacyjnych. Oka-

zji do spotkań było w minionym 
roku naprawdę wiele. Trudno 
wymienić wszystkie koncerty, 
wystawy i warsztaty zorganizo-
wane w ostatnich miesiącach, 
a CKV posiada też bogatą ofertę 
edukacyjną dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

– Przełom i początek roku upłynęły 
pod znakiem naboru specjalistów 
do nowej instytucji. Udało się 
zebrać zespół zaangażowany, 
profesjonalny, kreatywny, dzięki 

któremu do kalendarza miejskich 
imprez wprowadzamy doskonałe 
nowości, jak True Tone Festival 
i Show OFF FEST, które ściągają 
do Gliwic widzów z całego Śląska 
– mówi Paweł Ciepliński, dyrektor 
Centrum Kultury Victoria w Gli-
wicach.

Pierwszym wydarzeniem, na które 
zaprosiła Victoria, były Walentynki 
w Stacji Artystycznej Rynek, zorga-
nizowane pod hasłem „Zakochaj 
się w kulturze”. Nowa instytucja 

GLIWICE SĄ #BLISKOKULTURY 
PIERWSZY ROK VICTORII 
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KULTURA

rozpędu nabrała wiosną, zapra-
szając m.in. na Majówkę z kultu-
rą: cichą dyskotekę – silent disco 
(pomysł tak spodobał się gliwi-
czanom, że został powtórzony!) 
oraz fantastyczny koncert fado 
w wykonaniu Trio Bastarda i Joao 
de Sousy w Ruinach Teatru. 

Wyjątkową sympatią – szczególnie 
najmłodszych mieszkańców – cie-
szyła się tegoroczna propozycja 
z okazji Dnia Dziecka, kiedy to 
plac główny przed Areną Gliwice 
zmienił się w ogromne „Podwór-
ko” pełne gier, zabaw, warsztatów, 
animacji, pokazów cyrkowych. 

W każdy weekend lipca i sierpnia, 
dzięki Victorii, spotykaliśmy się na 
„Rynku Kultury”. Poznawaliśmy 
kulturę Włoch, Portugali, Hiszpani, 
Francji, Szwecji, Niemiec, Anglii, 
USA i oczywiście Polski. Aleja Przy-
jaźni i Ruiny Teatru – za sprawą 
kreatywnych warsztatów dla ca-
łych rodzin, kulinariów, koncertów 
i projekcji filmowych – tydzień 
w tydzień zapełniały się gośćmi 
niemal w każdym wieku. W sierp-
niu do Gliwic przyjechał także 
znany i lubiany festiwal literacki 
Miedzianka po drodze, a park 
Chopina wypełnił się miłośnika-
mi słowa. Wakacje pożegnaliśmy 
na Show OFF Fest – plenerowym 
wydarzeniu w przestrzeni Nowych 
Gliwic, w stylu najlepszych letnich 
festiwali w Polsce. Na scenie 
wystąpili młodzi artyści, którzy 
podbijają największe serwisy 
muzyczne, a uzupełnieniem była 
zachwycająca strefa wypoczynku. 

VICTORIA  
Z AUTORSKIMI 
POMYSŁAMI

Wartym szczególnej uwagi projek-
tem jest z pewnością True Tone 
Festival z muzyką okołojazzową, 
improwizowaną i eksperymen-
talną.

– Ten festiwal odbił się szerokim 
echem w środowisku muzycznym 
i mediach branżowych. Zdecy-
dowanie chcemy rozwijać nasz 
pomysł, który tworzymy przede 
wszystkim z myślą o młodym słu-
chaczu. Mamy nadzieję na gliwic-
kich scenach prezentować zespoły, 
które łączą jazz z brzmieniami 
hip-hopu, muzyki elektronicznej, 
filmowej, punkowej. Ruiny Teatru, 
bo podczas pierwszej edycji tutaj 
działo się najwięcej, już dawno nie 
tętniły tak kolorowym życiem – 
mówi Łukasz Kwaśniewski, zastęp-
ca dyrektora ds. programowych. 

– To był rok, który upłynął nam 
pod znakiem eksperymentów, 
poszukiwań i autorskich roz-
wiązań, szczególnie w muzyce 
– podkreśla Paweł Ciepliński, 
dyrektor Centrum. – Cieszymy 
się, że mieszkańcy Gliwic przyjęli 
nasze propozycje z otwartością, 
o czym świadczą zapełniające się 
sale podczas imprez organizowa-
nych przez Victorię. Oczywiście 
nasze wsparcie otrzymało też 
wiele cyklicznych wydarzeń, jak 
Ulicznicy, Parkowe Lato, koncerty 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, 
Festiwal Bachowski, Wesoły Wę-

drownik, które w tym roku odbyły 
się po raz kolejny. Pracując nad 
programem na kolejny rok, co 
właśnie ma miejsce, znów będzie-
my chcieli Państwa zaskoczyć, 
zaprezentować nowości, ale też 
utrzymać w ofercie to, co gliwi-
czanie znają i doceniają – dodaje. 

Ważną nowością w Gliwicach 
są wydarzenia organizowane 
w ramach „Start-upu kulturalne-
go”, jak koncert i pokaz salsy na 
Rynku, koncert piosenek Disneya, 
pokaz pouringu i koncert grupy 
Velveteve połączony z premierą 
teledysku. Ten zainicjowany przez 
Victorię program skierowany jest 
do wszystkich, którzy mają pomysł 
na działania w sferze kultury, 
m.in. do artystów, animatorów, 
organizatorów imprez, fundacji 
i stowarzyszeń. Można otrzymać 
wsparcie finansowe, a także 
techniczne (sprzęt, salę) oraz 
promocyjne. W toku jest właśnie 
druga edycja, której efektem będą 
m.in. „Spotkania z sąsiadami” (in-
tegracja z uchodźcami z Ukrainy), 
spektakle dla dzieci „W świecie 
bajki” w Bojkowie, „Wikińskie 
historie” – żywe lekcje historii, 
warsztaty projektowe. 

Szczegółowe informacje o reper-
tuarze i działalności Centrum Kul-
tury Victoria znajdziecie na stronie 
www.ckvictoria.pl. Centrum ak-
tywne jest także w mediach spo-
łecznościowych i prowadzi swój 
kanał na Spotify, gdzie dostępne 
są podcasty pt. „Rozmowa blisko 
kultury”.  (CKV)

Ewa Weber
zastępczyni prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. 
za sferę kultury w mieście
– Ostatni rok pokazuje, że utworzenie przez Miasto Gliwice Centrum 
Kultury Victoria było słuszną decyzją. Liczba wydarzeń, ich poziom 
oraz popularność świadczą o tym, że budowanie oferty kulturalnej 
miasta zmierza w dobrym kierunku. W kalendarzu imprez na rok 
2022 znalazło się miejsce zarówno dla propozycji nowych, jaki 
i wieloletnich, uznanych festiwali, koncertów, warsztatów, wystaw. 

Centrum kultury, tak jak zakładaliśmy, stało się partnerem dla twórców, debiutantów 
i organizacji pozarządowych. Wychodzi z projektami skierowanymi do ludzi młodych. 
Powoli realizuje również plany stworzenia nowej przestrzeni kulturalnej z wykorzysta-
niem Ruin Teatru Victoria oraz ich bezpośredniego sąsiedztwa – alei Przyjaźni. Jestem 
przekonana, że dzięki utworzeniu tej instytucji, w kolejnych latach, mimo trudnych 
perspektyw, możliwy będzie w Gliwicach rozwój wielu projektów kulturalnych. W tym 
miejscu dziękuję całemu zespołowi CKV za pomysły, energię, czas i zaangażowanie 
w realizację powierzonych mu przez miasto zadań.
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ARENA GLIWICE

Na polski koncert Within Temptation i Evanescence zapraszamy 5 grudnia do gliwickiej Areny. W roli 
supportu wystąpią Szwedzi ze Smash Into Pieces. Jeśli jeszcze nie kojarzycie tej nazwy, warto sprawdzić 
choćby ich klip „My Wildest Dream”. Przypominamy, że wszystkie bilety kupione na pierwszy koncert będą 
honorowane w nowym terminie wydarzenia, a także podlegają zwrotowi i wymianie w miejscu ich zakupu.

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 prze-
pełnione akcją i muzyką, podczas 
którego cała rodzina będzie śpie-
wać i tańczyć razem z ulubionymi 
szczeniakami. To dobra rozrywka 
dla całej rodziny, dostarczająca 
dzieciom niezapomnianych wspo-
mnień 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 broadwayow-
skim 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 Good-
way i wygrać wyścig! Połączenie 

klasycznej teatralnej scenografii 
z nowoczesną technologią multi-
medialną 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
Nadchodzi dzień Wielkiego Wy-
ścigu Zatoki Przygód, w którym 
zmierzy się pani Goodway – bur-
mistrzyni Zatoki Przygód, z panem 
Humdingerem – burmistrzem 
Mglistej Osady. Niestety, poja-
wił się problem: pani Goodway 
gdzieś zniknęła! Psi Patrol rusza 
na ratunek. Ryder zwołuje Mar-

shalla, 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 uni-
kalnym 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, kompe-
tencji społecznych i rozwiązy-
wania problemów, dokonując 
heroicznych czynów w wyścigu 
do mety. A wszystko z pomocą 
muzyki, tańca! Więcej informacji 
na www.alterartshow.pl.

 (ARENA GLIWICE)

MOCNE BRZMIENIA  
W ARENIE GLIWICE

PSI PATROL LIVE! „WIELKI WYŚCIG” 
W ARENIE GLIWICE

WITHIN  
TEMPTATION  
I EVANESCENCE

Gwiazda Mystic Festival 2019 – 
Within Temptation – świętowała 
premierę swojego siódmego 
albumu „Resist”. Materiał po-
twierdził gwiazdorską pozycję 
holenderskiej grupy, a występ 
w Krakowie znakomitą formę 
koncertową. U boku Within 
Temptation zaprezentuje się 
amerykańska grupa Evanescence 
obchodząca 25-lecie działalności. 
Zgodnie z informacjami, które co 
jakiś czas pojawiają się w branżo-
wej prasie, zespół rozpoczął pra-
ce nad nowym wydawnictwem. 
Szczegóły albumu nie zostały jesz-
cze ujawnione. Organizatorem 
koncertu jest Mystic Coalition, 
sojusz firm o bogatym doświad-
czeniu na rynku koncertowym, 
festiwalowym i wydawniczym, 
w skład którego wchodzą Knock 
Out Productions, Mystic Produc-
tion i B90.

NIGHTWISH 
Fińska grupa Nightwish wystąpi 
natomiast w Gliwicach 14 grud-
nia, a towarzyszyć jej będą Beast 
in Black i Turmion Kätilöt. Gwiazda 

symfonicznego metalu z Finlandii 
świętowała premierę swojego 
dziewiątego albumu studyjnego, 
zatytułowanego „Human. :II: 
Nature.”. Album, który ukazał się 
10 kwietnia nakładem Nuclear 

Blast Records został doceniony 
przez polską publiczność i dotarł 
aż do trzeciego miejsca oficjalnej 
sprzedaży płyt w naszym kraju. 
Materiał trudno przyporządkować 
jednemu gatunkowi – pełen jest 

nieoczekiwanych zwrotów akcji, 
od rocka do metalu, od folku po 
neoclassical, ale zawsze jest to 
100% Nightwish.

 (ARENA GLIWICE)

https://alterartshow.pl/
https://alterartshow.pl/
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KULTURA

Na ten spektakl czekali od dawna gliwiccy widzowie. 4 grudnia na scenie kame-
ralnej Teatru Miejskiego (ul. Nowy Świat 55–57) wystawiona zostanie „Opowieść 
wigilijna”. Bilety rozeszły się na wiele dni przed premierą.
Wiktoriańskie opowiadanie Char-
lesa Dickensa o przemianie skąpca 
Ebenezera Scrooge’a było wielo-
krotnie wznawiane, tłumaczone 
na inne języki, adaptowane przez 
twórców filmu i teatru. Teraz cała 
plejada Duchów Świąt Bożego 
Narodzenia pojawi się na scenie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach.

– Zabierzemy widzów do świata 
teatru formy. W głównej roli na 
Scenie Kameralnej wśród mroku 
industrialnego Londynu zobaczy-
my Lecha Mackiewicza. Przestrzeń 
sceny wypełnią też lalki i projekcje 
– zapowiada Jerzy Jan Połoński, 
reżyser spektaklu.

– Moc »Opowieści wigilijnej« tkwi 
w jej przesłaniu, jednak Dickens 
moralizując, równocześnie bawił 
i straszył swoich czytelników. Ta 
kombinacja humoru, elementów 
grozy i chwil wzruszenia pojawi się 
także w naszym spektaklu. Historia 
Scrooge’a to uniwersalna opowieść 
o tym, że dobro nie tylko zwycię-
ża nad złem, ale niesie ze sobą 
prawdziwą radość – mówi Joanna 
Oparek, autorka adaptacji.

– Metaforyczna opowieść doświad-
czonego surową biedą Dickensa, 
który podobnie jak Andersen ro-
zumiał głęboki sens miłości i em-
patii, od niemal 200 lat porusza 
czytelników i widzów. Dokonująca 
się na naszych oczach przemiana 
zatwardziałego i pozbawionego 
uczuć starca jest dla nas pociesze-
niem: że dobro może zwyciężyć, że 
nawet odrobina miłości do bliźnich 
ma siłę przywracania radości ży-
cia, że nie można tej gorącej iskry 
w sobie zagubić ani zaprzepaścić, 
bo wówczas będziemy jak uschłe 
drzewo, jak wyrzucona na śmietnik, 
pozbawiona światła choinka. Opo-
wieść wigilijna, podobnie jak Boże 

Narodzenie, jest wielką i uniwersal-
ną przypowieścią o wprowadzeniu 
światła w noc. Dlatego jestem 
przekonany, że tak jak opowiada-
nie starego pisarza, i nasz spektakl 
będzie przez lata przyciągał na 
widownię dzieci i rodziców, nie 
tylko ku ich uciesze, ale też refleksji 
nad tym, co najważniejsze – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego.

W spektaklu wystąpią Klaudia 
Cygoń-Majchrowska, Aleksandra 
Gałczyńska, Cezary Jabłoński, Lech 
Mackiewicz, Aleksandra Wojtysiak 
i gościnnie Kacper Lorens.

Więcej o spektaklu: //teatr.gliwice.
pl/wydarzenie/opowiesc-wigilijna/ 

  (materiały organizatora)

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

W ten weekend będziemy świętować 
pierwsze urodziny Centrum Kultury Vic-
toria – z tej okazji na Scenie Bojków od-
będą się dwa ciekawe koncerty. Nie moż-
na także przegapić premiery spektaklu 
„Opowieść wigilijna” w Teatrze Miejskim.

piątek 2 grudnia
 Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17) zaprasza za-

interesowanych górniczymi tradycjami i obrzędami 
na spotkanie z Kamilem Iwanickim. Prelekcja  
pt. „Niech żyje nam górniczy stan” rozpocznie się 
o godz. 18.00. Autor skupi się na tradycjach i zwy-
czajach związanych z kultem św. Barbary. Spotkanie 
jest organizowane w ramach „Śląskiego Tygodnia”. 
Wstęp wolny.

 O godz. 18.00 w Muzycznej Przystani (ul. Odrowążów 
101k), nowym miejscu na muzycznej mapie Gliwic, 
rozpocznie się koncert Krzysztofa Wałeckiego. 
Wokalista znany z Oddziału Zamkniętego zagra kla-
sykę rocka.

 O godz. 20.00 na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5) usły-
szymy niespotykaną mieszankę klasycznej muzyki 
indyjskiej i dźwięków flamenco z Andaluzji. Koncert 
da międzynarodowy projekt Indialucia w ramach 
obchodów pierwszych urodzin Centrum Kultury 
Victoria.

 Cechownia (ul. Bojkowska 35a) zaprasza na koncert 
duetu POLA Olszewska Komosiński promujący 
debiutancki album „13”. Start imprezy o godz. 20.00.

sobota 3 grudnia
 Mikołajki za pasem, zatem na godz. 10.00 zapraszamy 

najmłodszych do Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 
4/5) na warsztaty muzyczne „Mini Nutki”. Tym 
razem przeniesiemy się do chatki Elfów, gdzie przy 
dźwiękach muzyki będziemy pomagać Mikołajowi 
w liczeniu i pakowaniu prezentów.

 O godz. 11.00 i 13.00 w Oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego (ul. Bojkowska 37) rozpoczną się warsz-
taty barbórkowe. Zapisy pod nr. 665-280-021.

 O godz. 11.00 i 13.30 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) wystartują warsztaty bożonarodzeniowe. 
Razem stworzymy tradycyjne ozdoby świąteczne na 
choinkę. Zapisy pod nr. 783-560-006.

 „Osiecka po męsku” w wykonaniu Marcina 
Januszkiewicza zabrzmi na Scenie Bojków. Piosenki 
Agnieszki Osieckiej przepuszczone przez pryzmat 
męskiej wrażliwości to zaskakujące i świeże spojrzenie 
na twórczość artystki. Koncert zorganizowany z okazji 
obchodów pierwszych urodzin CK Victoria rozpocznie 
się o godz. 19.00.

niedziela 4 grudnia
 O godz. 11.00 i 13.00 w Oddziale Odlewnictwa Arty-

stycznego odbędzie się druga odsłona warsztatów 
barbórkowych. Zapisy pod nr. 665-280-021.

 Na Scenę Kameralną Teatru Miejskiego w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57) wkroczy Ebenezer Scrooge, 
bohater kultowej „Opowieści wigilijnej”. Premierę 
spektaklu zaplanowano na godz. 16.00.  (ap/mm)

„Opowieść wigilijna” –  
premiera w Teatrze Miejskim

W gwiazdorskiej obsadzie
Renée Fleming, Kelli O’Hara i Joyce DiDonato wystąpią w najnowszej premierze 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Transmisja superprodukcji pod batutą Yan-
nicka Nézeta-Séguina rozpocznie się w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) o godz. 
18.55, 10 grudnia.
„Godziny” Kevina Putsa to zainspi-
rowana „Panią Dalloway” Virginii 
Woolf poruszająca historia opowia-
dająca o trzech kobietach zmagają-
cych się ze swoimi wewnętrznymi 
demonami i rolami społecznymi. 
Ten fascynujący dramat reżyseru-
je Phelim McDermott. „Godziny” 
będą wielkim powrotem Renée 
Fleming na nowojorską scenę. Tego 
nie można przegapić!
 (mm)

„Opowieść wigilijna”, reż. J.J. Połoński
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KOMUNIKATY / OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 

www.zgm-gliwice.pl  (wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych 
informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

NIERUCHOMOŚCI

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

6 lutego 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż  

niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się  
III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr I usytuowanego w budynku 
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 WC,  
8 korytarzy
KONDYGNACJA: parter
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 574/1000
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki 
nr 1450, 1460/2, o łącznej powierzch-
ni 1465 m², obręb Nowe Miasto, KW 
GL1G/00046913/4
OBCIĄŻENIA: w dziale III księgi wieczystej 
wpisane są następujące służebności:
1. Nieograniczona w czasie służebność prze-

syłu na działce nr 1460, objętej niniejszą 
księgą wieczystą, polegająca na prawie 
korzystania z części obciążonej nierucho-
mości w pasie odpowiadającym długo-
ści i szerokości urządzeń ciepłowniczych 
na niej posadowionych, wchodzących 
w skład przedsiębiorstwa spółki Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gliwicach, w rozumieniu art. 
49 par. 1 kc i stanowiących jej własność, 
w celu korzystania z tych urządzeń zgod-
nie z ich przeznaczeniem.

2. Służebność gruntowa polegająca na 
prawie przechodu i przejazdu przez 
działkę numer 1460/2, objętą niniej-
szą księgą wieczystą, zgodnie z za-
łącznikiem graficznym nr 1 do aktu 
notarialnego Rep. A nr 3700/2018 
z 18 lipca 2018 r. Zastępca notarialny 
Aleksandra Jaskulska, zastępująca nota-
riusz Iwonę Samorzewską, zaznaczona 
kolorem niebieskim, za jednorazową 
odpłatnością, na rzecz każdoczesnego 
właściciela nieruchomości obejmującej 
działkę oznaczoną numerem ewidencyj-
nym 1460/1, objętej księgą wieczystą  
nr GL1G/00138815/9.

3. Nieograniczona w czasie służebność 
przesyłu na nieruchomości objętej ni-
niejszą księgą wieczystą, z ogranicze-
niem wykonywania na działce nr 1460/2 
– w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 200 mm o długości 7,20 m 
oraz przewodu wodociągowego o śred-
nicy 40 mm o długości 25,63 m wraz 
ze strefą ochronną o szerokości pasa 
po 1,00 m z każdej strony urządzenia, 
co daje powierzchnię gruntu objętego 
służebnością wynoszącą 68,89 m2, pole-
gająca w szczególności na prawie korzy-

stania z przebiegających przez tę działkę 
urządzeń przesyłowych wraz z prawem 
dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym doko-
nywania przeglądów, pomiarów, kon-
serwacji, modernizacji i remontów, jak 
również wymiany urządzeń na nowe 
o parametrach nie większych niż wymie-
nione wyżej oraz na powstrzymywaniu 
się przed zabudową lub trwałym urzą-
dzeniem terenu objętego służebnością, 
z zastrzeżeniem, że zachowana zostanie 
istniejąca zabudowa na nieruchomości, 
a także z zastrzeżeniem obowiązku każ-
dorazowego informowania właściciela 
nieruchomości o zamiarze wykonania 
planowanych prac remontowych lub 
modernizacyjnych, a w przypadku 
konieczności usunięcia nagłej awarii 
– do niezwłocznego zawiadomienia 
właściciela o tymże fakcie po usunię-
ciu awarii, a ponadto, w każdym z ww. 
przypadków, do przywracania terenu 
do stanu poprzedniego po zakończeniu 
prac. Zakres obciążenia służebnością 
został zaznaczony na szkicu stanowią-
cym załącznik do aktu notarialnego  
z 4 listopada 2021 r., Rep. A nr 
4693/2021 notariusza Krzysztofa Dyka-
cza w Gliwicach.

W przetargach ogłoszonych na 27 czerwca 
2022 r. i 7 listopada 2022 r. nie wyłoniono 
nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU został wy-
znaczony na 30 grudnia 2022 r. i 26 stycznia 
2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się odpo-
wiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 
2023 r. z ROM nr 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
782 000,00 zł
WADIUM: 39 100,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 7820,00 zł

--------------------------------------------------------

 o godz. 9.30 rozpocznie się  
II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 4 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. CHUDOBY 6 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 183,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 korytarze, 5 pokoi, WC, 
łazienka z WC, kuchnia, 2 pomieszczenia 
gospodarcze
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 133/1000

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chudoby 
6, 6A, działki nr 84, 85, 86 o łącznej po-
wierzchni 790 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00033185/7
OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od 
obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓL-
NOTA MIESZKANIOWA
W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 
2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU zo-
stał wyznaczony na 30 grudnia 2022 r.  
i 26 stycznia 2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się odpo-
wiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 
2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
652 300,00 zł
WADIUM: 32 700,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 6530,00 zł

--------------------------------------------------------

 o godz. 10.00 rozpocznie się  
II ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 4 usytuowanego w budynku 
przy ul. ZIEMOWITA 7 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 158,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 4 pokoje, kuchnia, 2 po-
mieszczenia pomocnicze, łazienka z WC, 
przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do gene-
ralnego remontu
UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHO-
MOŚCI: 10/100
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki  
nr 1502, 1503, 1504, o łącznej powierzch-
ni 1432 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00031777/0
OBCIĄŻENIA: nieruchomość jest wolna od 
obciążeń
W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓL-
NOTA MIESZKANIOWA
W przetargu ogłoszonym na 7 listopada 
2022 r. nie wyłoniono nabywcy.
TERMIN UDOSTĘPNIENIA LOKALU zo-
stał wyznaczony na 30 grudnia 2022 r.  
i 26 stycznia 2023 r. 
W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami – prosimy kontaktować się odpo-
wiednio do 27 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 
2023 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
565 300,00 zł
WADIUM: 28 300,00 zł
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 5660,00 zł

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych 
roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/692-693/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/695-696/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/699-700/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/705-706/2022 do 12 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:  
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
• nr ZGM/680/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/701–702/2022 do 12 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice:
• nr 615/2022 do 5 grudnia 2022 r.,
• nr 635/2022 do 5 grudnia 2022 r.,
• nr 691/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr 694/2022 do 7 grudnia 2022 r.,
• nr 708/2022 do 13 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
4. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2022/709 do 12 grudnia 2022 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/

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

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

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia/użyczenia stanowiące własność/
użytkowanie wieczyste Miasta Gliwice:
• wykaz nr 292/2022 do 9 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 314/2022 do 13 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 312/2022 do 14 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 315/2022 do 14 grudnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

KOMUNIKATY

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 armatury.
Termin składania ofert: 7 grudnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2022 r. o godz. 11.01

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

Z porad prawnych można korzystać w kil-
ku lokalizacjach w całym mieście. Pomoc 
przeznaczona jest dla każdej osoby fizycz-
nej, która nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej, zarówno 
z Gliwic, jak i z Ukrainy. 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 
(NPP) obejmuje wsparcie 
w zakresie: prawa pracy, 
prawa cywilnego, prawa 
karnego, prawa administra-
cyjnego, prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, prawa cel-
nego, dewizowego i han-
dlowego, przygotowania do 
rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodar-
czej,  prawa podatkowego 
(również w zakresie pro-
wadzenia działalności go-
spodarczej), ubezpieczenia 
społecznego, mediacji.

Zapisy na bezpłatne pora-
dy prawne odbywają się 
za pośrednictwem infolinii 
NPP prowadzonej przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach pod numerem 
telefonu 517-081-054  
(infolinia czynna jest od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.30 do 
10.30) lub za pomocą poczty 
elektronicznej pod adresem 
npp_gliwice@ops.gliwice.
eu. 

Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej pro-
wadzone są w:
 Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej, ul. Sikor-
skiego 134 (adwoka-
ci-radcy prawni), od 
poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 
12.00;

 Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej, ul. Sikor-
skiego 134 (radcy praw-
ni), od poniedziałku do 
piątku w godz. od 12.30 
do 16.30;

 Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, ul. Górnych Wałów 
9 (adwokaci), od ponie-
działku do piątku w godz. 
od 14.00 do 18.00 (Uwa-
ga! Tylko w tej w tej 
lokalizacji w poniedziałki 

dostępny jest tłumacz 
języka ukraińskiego). 

Punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej i me-
diacji realizowanej przez 
Stowarzyszenie „Sursum 
Corda” obsługiwane są 
przez adwokatów, rad-
ców prawnych w:
 Zespole Szkół Ogólno-

kształcących nr 2, ul. Par-
tyzantów 25, od ponie-
działku do piątku w godz. 
od 13.15 do 17.15;

 Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 2, ul. Koper-
nika 63, od poniedziałku 
do piątku w godz. od 
15.00 do 18.30. 

Punkty nieodpłatnego 
poradnictwa obywatel-
skiego i mediacji realizo-
wanych przez Stowarzy-
szenie „Sursum Corda” 
obsługiwane są przez 
adwokatów, doradców 
obywatelskich w:
 Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących nr 2, ul. Partyzan-
tów 25, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 9.00 do 
13.00;

 Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej, ul. Gierym-
skiego 1, od poniedziałku 
do czwartku w godz. 
od 14.00 do 18.00 oraz 
w piątek od godz. 11.00 
do 15.00.

Powyższe zadania realizo-
wane są ze środków budże-
tu państwa. 

W każdy poniedziałek 
w godz. od 14.00 do 15.00 
z darmowych porad praw-
nych można skorzystać 
również w gliwickiej Izbie 
Wytrzeźwień przy ul. Okopo-
wej 6. Wizytę należy umó-
wić pod numerem telefonu 
32/335-04-93.  (mf)

Warto  
korzystać  
z nieodpłatnej 
pomocy  
prawnej!

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
https://zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-najem-lokali/
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

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

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

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogło-
szenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl  
(wraz z rzutami lokali i fotografiami). Dodatkowych informacji na  

temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia dostępna jest na bip.gliwice.eu  
oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 

www.zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali i fotografiami).  
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  

tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

2 stycznia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
przy pl. Inwalidów Wojennych 3  

(II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż  
niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się III 
ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 15 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. PSZCZYŃSKIEJ 1A 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 82,43 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – piwnica: 10,39 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przed-
pokój, łazienka z WC, komórka
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyń- 
ska 1-1A, działki nr 335 i 337 o łącznej po-
wierzchni 613 m², obręb Politechnika, KW 
GL1G/00034001/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
228 800,00 zł
WADIUM: 11 500,00 zł
-----------------------------------------------------------

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

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 94,20 m²

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – 2 piwnice: 2,84 m² i 2,12 m²
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka z WC, pomieszczenie pomocnicze, 
3 przedpokoje
KONDYGNACJA: IV piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Dąbrow-
skiego 57-Poniatowskiego 1, działka nr 791 
o powierzchni 1106 m², obręb Zatorze, KW 
GL1G/00032083/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
265 700,00 zł
WADIUM: 13 300,00 zł
-----------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się V 

ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr IV usytuowanego w budynku 
przy ul. ZWYCIĘSTWA 33

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 23,72 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: I piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Zwycię-
stwa 33, działka nr 117 o powierzchni 476 m2, 
obręb Stare Miasto, KW GL1G/00021087/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
47 900,00 zł
WADIUM: 2400,00 zł

9 stycznia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*  

odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się II 
ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 6 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. MEWY 30 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 46,90 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 606 
i 607 o łącznej powierzchni 207 m², obręb 
Sikornik, KW GL1G/00028809/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
206 600,00 zł
WADIUM: 20 700,00 zł
---------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się I 

ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr 5 usytuowanego w budynku 
przy ul. DUNIKOWSKIEGO 14 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 14,35 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: I piętro

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
1407/2 o powierzchni 789 m², obręb Stare 
Miasto, KW GL1G/00023403/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
44 100,00 zł
WADIUM: 4500,00 zł
---------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się I 

ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
nr 2 usytuowanego w budynku 
przy ul. WITA STWOSZA 26 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 44,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – piwnica: 9,88 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia (lokal 
ma dostęp do WC w częściach wspólnych 
nieruchomości)
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
1709 o powierzchni 462 m², obręb Szobi-
szowice, KW GL1G/00032311/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
170 500,00 zł
WADIUM: 17 100,00 zł
---------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się I 

ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu użytkowego 
nr 5 usytuowanego w budynku 
przy ul. TARNOGÓRSKIEJ 105 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 32,17 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia, WC 
KONDYGNACJA: I piętro (poddasze)
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
1690 o powierzchni 1015 m², obręb Szobi-
szowice, KW GL1G/00032277/2
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
143 700,00 zł
WADIUM: 14 400,00 zł
---------------------------------------------------------
 o godz. 11.00 rozpocznie się I 

ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż lokalu mieszkalne-
go nr 8 usytuowanego w bu-
dynku przy ul. LUTYCKIEJ 1 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 62,09 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNA-
LEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie pomocnicze, przedpokój (lokal ma 
dostęp do WC w częściach wspólnych nie-
ruchomości)
KONDYGNACJA: III piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 
353 o powierzchni 315 m², obręb Politech-
nika, KW GL1G/00025045/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 
244 000,00 zł
WADIUM: 24 400,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze 

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

• nr ZDM/46/2022 do 12 grudnia 2022 r.,
• nr ZDM/39/2022 do 15 grudnia 2022 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności części nieruchomości:
• działka nr 942/2, obręb Kłodnica, poł. 

przy ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach, 
o pow. 0,0298 ha, zabudowana budyn-
kami nr 1474 i nr 1623 o pow. użytko-
wej: 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 Gliwi-
cach, 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 pra-
wa własności kompleksu nieruchomości niezabu-
dowanych obejmującego:
• działkę nr 1073/2 o pow. 0,8296 ha, 

obręb Trynek, zapisaną w księdze wie-
czystej nr GL1G/00036188/9 oraz dział-
kę 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 sta-
nowi 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 Gliwi-
cach, 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.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości 
obejmującej:
• niezabudowane działki: nr 52 o pow. 

0,2151 ha, nr 53 o pow. 0,1151 ha,  
nr 54 o pow. 0,1439 ha, nr 559 o pow. 
0,0156 ha, nr 560 o pow. 0,0105 ha, ob-
ręb Ligota Zabrska, zapisane w księdze 
wieczystej nr GL1G/00032089/7 oraz 
działkę nr 56 o pow. 0,5097 ha, obręb 
Ligota Zabrska, zapisaną w księdze wie-
czystej nr GL1G/00058709/8. Przedmio-
towy kompleks nieruchomości położony 
jest w Gliwicach przy ul. św. Jacka i sta-
nowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 10 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 100*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
2 781 000,00 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: 278 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2023 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż 
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 

pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu  

Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przyjmowanie oryginałów dokumentów 
wymaganych do przystąpienia do przetar-
gu 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 Wa-
łów 11. 
Przetarg rozpocznie się 9 grudnia 2022 r. 
(piątek) o godz. 10.00, wg kolejności ad-
resów 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 ra-
chunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: 
„Przetarg – adres licytowanego lokalu, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal 
będzie wynajmowany”.
Dostarczenie do 7 grudnia 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Prze-

targ – lokal użytkowy” do skrzynki znaj-
dującej się przed drzwiami siedziby 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych 
Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klien-
ta w godzinach urzędowania spółki, 

• pocztą – decyduje data dostarczenia 
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 personal-
nych (imię, nazwisko, nr telefonu 
oraz adres e-mail do kontaktu, 
seria i numer dowodu osobi-
stego) osoby, która będzie brała 
udział w przetargu;

b. oświadczenia o zapoznaniu się z wa-
runkami technicznymi lokalu użytko-

wego, treścią regulaminu przetargu 
oraz wzorem umowy najmu lokalu 
użytkowego – załącznik nr 2 do za-
rządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. 
(do pobrania na stronie internetowej 
zbmgliwice.pl);

c. oświadczenia o braku zaległości wo-
bec Miasta Gliwice z tytułu podatku/
dzierżawy – załącznik nr 3 do zarzą-
dzenia 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 bra-
ku zaległości z tytułu najmu/dzierża-
wy, wystawionych nie wcześniej niż 
1 miesiąc przed upływem terminu 
przetargu;

e. aktualnego odpisu z właściwego 
rejestru oraz umowy spółki cywil-
nej, jeśli taką zawarto, albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowa-
dzonej 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 no-
tarialnie poświadczonym podpisem.

4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu 
mogą brać udział w przetargu pod wa-
runkiem zgłoszenia woli uczestnictwa 
do organizatora przetargu, w terminie 

nie późniejszym niż data wpłaty wa-
dium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie 
zostaną dopuszczone do licytacji. 
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu, deklara-
cją 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 od-
setek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, 
który przetarg wygrał, nie podpisze umo-
wy najmu w terminie 7 dni kalendarzo-
wych 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-miesięcz-
nego 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 or-
ganizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź też wycofania lokalu użyt-
kowego 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/U-

1 – w godz. 9.30 – 9.45.
----------------------------------------------------------
Szczegółowa informacja o ochronie danych 
osobowych znajduje się na stronie zbmgliwi-
ce.pl/ochrona-danych-osobowych/

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

1. ul. Dworcowa 58/U-3, oficyna, piwnica, lokal 
użytkowy o powierzchni 22,34 m2, składający się 
z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elek-
tryczną – do wymiany, wodociągową, kanalizacyjną 
– odpływ od zlewozmywaka, WC – brak, ogrzewa-
nie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Miesz-
kaniowa.
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 PRZETARG II PRZETARG

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/
http://zbmgliwice.pl/ochrona-danych-osobowych/
http://zbmgliwice.pl
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Numer działki 
wchodzącej  

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Numer działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 60 60/1 0,0219 60/2 4,1281 Wójtowe Pola
2. 61/3 61/4 0,0533 61/5 3,9273 Wójtowe Pola
3. 62/3 62/6 0,0337 62/7 3,8702 Wójtowe Pola
4. 63/3 63/6 0,0252 63/7 2,4994 Wójtowe Pola
5. 64/3 64/6 0,0390 64/7 3,8635 Wójtowe Pola
6. 65/4 65/7 0,0621 65/8 5,9119 Wójtowe Pola

7. 66
66/1 0,0926

66/4 2,8330 Wójtowe Pola66/2 0,0226
66/3 0,0518

8. 67/5 67/6 0,8781 67/8 1,2830 Wójtowe Pola67/7 0,0470
9. 68/3 68/6 0,0301 68/7 0,8581 Wójtowe Pola68/8 0,0475 68/9 1,2826

10. 69/3 69/6 0,0181 69/7 1,8909 Wójtowe Pola69/8 0,1012 69/9 2,6536
11. 70/3 70/6 0,0131 70/7 1,5787 Wójtowe Pola70/8 0,0762 70/9 1,6507
12. 71/5 71/8 0,0194 71/9 1,7684 Wójtowe Pola71/10 0,0880 71/11 1,6200
13. 72/5 72/10 0,0134 72/11 0,7956 Wójtowe Pola72/12 0,0330 72/13 0,4210
14. 73/4 73/10 0,0126 73/11 0,7760 Wójtowe Pola73/12 0,0334 73/13 0,5572
15. 74/5 74/18 0,0286 74/19 1,6217 Wójtowe Pola74/20 0,0656 74/21 0,8340
16. 75/5 75/21 0,0285 75/22 1,3924 Wójtowe Pola75/23 0,0562 75/24 0,5111
17. 85/4 85/5 0,0295 85/6 1,4192 Wójtowe Pola85/7 0,0159 85/8 0,3610
18. 86/11 86/12 0,0165 86/13 0,9196 Wójtowe Pola
19. 87/16 87/17 0,0173 87/18 1,2406 Wójtowe Pola
20. 88/15 88/16 0,0098 88/17 1,2174 Wójtowe Pola
21. 89/7 89/8 0,0019 89/9 1,0864 Wójtowe Pola

22. 130
130/1 0,0086

130/5 13,9186 Wójtowe Pola130/2 0,0130
130/3 0,1044
130/4 0,3203

23. 131 131/1 0,1356 131/2 2,0938 Wójtowe Pola
24. 132 132/1 0,0972 132/2 1,4911 Wójtowe Pola
25. 133 133/1 0,0737 133/2 1,2605 Wójtowe Pola
26. 142 142/2 0,0880 142/1 0,0568 Wójtowe Pola142/3 0,1492 142/4 0,1176
27. 143/2 143/3 0,0875 ------ ------ Wójtowe Pola

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością 
Gminy Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki pierwotnej lub 
niepodlegającej podziałowi Obręb

Oznaczenie podmiotu, na 
którego rzecz ma nastąpić 

przejęcie
Lp. 1 2 3 4
1. 85/5 85/4 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
2. 85/7 85/4 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
3. 75/21 75/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
4. 75/23 75/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
5. 74/18 74/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
6. 74/20 74/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
7. 73/10 73/4 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
8. 73/12 73/4 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
9. 72/10 72/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice

10. 72/12 72/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
11. 71/8 71/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
12. 71/10 71/5 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
13. 70/6 70/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
14. 70/8 70/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
15. 69/6 69/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
16. 69/8 69/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
17. 68/6 68/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
18. 68/8 68/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
19. 66/1 66 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
20. 66/2 66 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
21. 66/3 66 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
22. 65/7 65/4 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
23. 64/6 64/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
24. 63/6 63/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
25. 62/6 62/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
26. 61/4 61/3 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
27. 60/1 60 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
28. 130/1 130 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
29. 130/2 130 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
30. 130/3 130 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
31. 130/4 130 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
32. 86/12 86/11 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
33. 87/17 87/16 Wójtowe Pola Gmina Gliwice
34. 88/16 88/15 Wójtowe Pola Gmina Gliwice

AB.6740.7.1.2022 z 22 listopada 2022 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 15 listopada 2022 r. wydał decyzję nr AB-3/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa układu dróg publicznych gminnych w Gliwicach w rejonie skrzyżowania ul. Rybnickiej z zachodnią obwodnicą miasta na odcinku wzdłuż granicy działki nr 130  
(obręb Wójtowe Pola) oraz do skrzyżowania z obwodnicą”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren 

inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości 

wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez 

Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących 
się w liniach rozgraniczających teren,

• został zatwierdzony projekt zagospodaro-
wania terenu i projekt architektoniczno-bu-
dowlany,

• ustalono obowiązek przebudowy innej drogi 
publicznej – pasa drogowego drogi krajowej 

nr 78 – ul. Tadeusza Mazowieckiego, budowy 
sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów 
oraz określono ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości dla realizacji tych obowiąz-
ków i równocześnie zezwolono na wykonanie 
tych obowiązków.

I. Inwestycją objęte są następujące nierucho-
mości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgranicza-

jących:
• pas drogowy drogi gminnej na odcinku nr 1 

(w nawiasie podano pierwotny numer działki):

obręb Wójtowe Pola: 66/3 (66), 67/7 (67/5), 
68/8 (68/3), 69/8 (69/3), 70/8 (70/3), 71/10 
(71/5), 72/12 (72/5), 73/12 (73/4), 74/20 
(74/5), 75/23 (75/5), 85/7 (85/4),

• pas drogowy drogi gminnej na odcinku nr 2 
(w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Wójtowe Pola: 60/1 (60), 61/4 (61/3), 
62/6 (62/3), 63/6 (63/3), 64/6 (64/3), 65/7 
(65/4), 66/1 (66), 66/2 (66), 67/6 (67/5), 
130/1 (130), 130/2 (130), 142/2 (142), 143/3 
(143/2), 

• pas drogowy drogi gminnej na odcinku nr 3 
(w nawiasie podano pierwotny numer działki):

obręb Wójtowe Pola: 68/6 (68/3), 69/6 
(69/3), 70/6 (70/3), 71/8 (71/5), 72/10 (72/5), 
73/10 (73/4), 74/18 (74/5), 75/21 (75/5), 85/5 
(85/4), 86/12 (86/11), 87/17 (87/16), 88/16 
(88/15), 89/8 (89/7), 130/3 (130), 130/4 (130), 
131/1 (131), 132/1 (132), 133/1 (133), 142/3 
(142), 143/4 (143/2), 145/2.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgrani-
czającymi pas drogowy podlegające ogra-
niczeniu w korzystaniu – w celu realizacji 
obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, g, h), 
to jest przebudowy innej drogi publicznej 

– pasa drogowego drogi krajowej nr 78 – 
ul. Tadeusza Mazowieckiego, budowy sieci 
uzbrojenia terenu i budowy zjazdów (w na-
wiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Wójtowe Pola: 61/5 (61/3), 62/7 
(62/3), 67/8 (67/5), 69/7 (69/3), 70/7 (70/3), 
71/9 (71/5), 72/11 (72/5), 73/11 (73/4), 74/19 
(74/5), 75/22 (75/5), 85/2, 85/6 (85/4), 86/13 
(86/11), 88/17 (88/15), 94, 131/2 (131), 132/2 
(132), 133/2 (133), 134, 142/4 (142), 143/1, 
145/1.

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, budowy sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów oraz określono 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

Numer 
działki

po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 
niepodlegającej 

podziałowi
Obręb Numer księgi 

wieczystej
Powierzchnia 

zajętości
terenu w m2

Zakres prac Określenie ograniczeń w 
korzystaniu z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5 6 7

1. ---- 85/2 Wójtowe 
Pola GL1G/00006846/1 36,00

Przebudowa drogi publicznej stanowiącej 
część zachodniej obwodnicy miasta – pasa 

drogowego drogi krajowej nr 78 –  
ul. Tadeusza Mazowieckiego.

Budowa kanału technologicznego.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 85/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

2. 85/6 85/4 Wójtowe 
Pola GL1G/00107319/6 21,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 85/6 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

3. 75/22 75/5 Wójtowe 
Pola GL1G/00107319/6 26,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 75/22 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

4. 74/19 74/5 Wójtowe 
Pola GL1G/00107319/6 25,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 74/19 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7

5. 73/11 73/4 Wójtowe 
Pola GL1G/00012441/7 25,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 73/11 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

6. 72/11 72/5 Wójtowe 
Pola GL1G/00010493/2 25,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 72/11 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

7. 71/9 71/5 Wójtowe 
Pola GL1G/00015381/9 24,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 71/9 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

8. 70/7 70/3 Wójtowe 
Pola GL1G/00013476/8 24,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 70/7 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

9. 69/7 69/3 Wójtowe 
Pola GL1G/00026763/1 24,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 69/7 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

10. 67/8 67/5 Wójtowe 
Pola GL1G/00039497/9 156,00

Budowa zjazdu.
Budowa sieci

kanalizacji deszczowej.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 67/8 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

11. 86/13 86/11 Wójtowe 
Pola GL1G/00123873/5 46,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 86/13 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7

12. 142/4 142 Wójtowe 
Pola GL1G/00063016/1 15,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 142/4 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

13. ---- 94 Wójtowe 
Pola GL1G/00031300/6 15,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu z 

działki nr 94 na czas prowadzenia 
robót budowlanych opisanych w 

kolumnie nr 6.

14. 131/2 131 Wójtowe 
Pola GL1G/00037939/6 25,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 131/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

15. 132/2 132 Wójtowe 
Pola GL1G/00037939/6 24,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 132/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

16. 133/2 133 Wójtowe 
Pola GL1G/00037939/6 87,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 133/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

17. ---- 134 Wójtowe 
Pola GL1G/00017631/1 64,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu z 

działki nr 134 na czas prowadzenia 
robót budowlanych opisanych w 

kolumnie nr 6.

18. 61/5 61/3 Wójtowe 
Pola GL1G/00013269/4 30,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 61/5 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.
Lp. 1 2 3 4 5 6 7

19. 62/7 62/3 Wójtowe 
Pola GL1G/00022115/6 75,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 62/7 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

20. 88/17 88/15 Wójtowe 
Pola GL1G/00123434/6 45,00 Budowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 88/17 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

21. ---- 145/1 Wójtowe 
Pola GL1G/00006846/1 45,00

Przebudowa drogi publicznej stanowiącej 
część zachodniej obwodnicy miasta – pasa 

drogowego drogi krajowej nr 78 –  
ul. Tadeusza Mazowieckiego polegająca na 

likwidacji zjazdu i budowie odcinka chodnika 
oraz ścieżki rowerowej w celu połączenia ich 
z istniejącym układem pieszo-rowerowym.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 145/1 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

22. ---- 143/1 Wójtowe 
Pola GL1G/00006846/1 28,00

Przebudowa drogi publicznej stanowiącej 
część zachodniej obwodnicy miasta – pasa 

drogowego drogi krajowej nr 78 –  
ul. Tadeusza Mazowieckiego polegająca na 

likwidacji zjazdu i budowie odcinka chodnika 
oraz ścieżki rowerowej w celu połączenia ich 
z istniejącym układem pieszo-rowerowym.

Ograniczenie czasowe polega 
na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 143/1 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim, pod numerem telefonu: 32/239-11-66.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:

• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego).

* Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
– Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).
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LISTA DYSTRYBUCJI

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

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

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

100. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice
101. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
102. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Sztabu Powstańczego 1 Szobiszowice
103. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
104. Sklep spożywczo-monopolowy ul. Grottgera 1 Szobiszowice
105. Restauracja DiVinio ul. Grottgera 58 Szobiszowice
106. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
107. PSB BUSTER ul. Składowa 2 Szobiszowice
108. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
109. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście
110. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

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

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

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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WYDARZENIE

https://ckvictoria.pl/
https://www.facebook.com/ckvictoriapl

