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AKTUALNOŚCI

Przy ul. Józefa Elsnera 25 w Żernikach, 
przy SP nr 13, powstaje nowe przedszko-
le. W nowoczesnej placówce będą miejsca 
dla 200 małych gliwiczan. Inwestycja jest 
finansowana z budżetu miejskiego.
Dotychczasowe przedszkole dzia-
łające przy SP nr 13 okazało się 
niewystarczające dla coraz więk-
szej liczby przedszkolaków, a in-
frastruktura była już przestarzała 
i nie spełniała oczekiwań użytkow-
ników. Dlatego stare przedszkole 
wyburzono i ruszyła budowa no-
wej placówki – inwestycja jest na 
etapie kładzenia fundamentów. 
Na czas prac dzieci przeniesiono 
do budynku szkoły. W 2024 r. mali 
mieszkańcy Żernik będą mieli do 
dyspozycji nowoczesne, przyjazne 
i przestronne przedszkole, już nie 

na 93 dzieci, jak dotychczas, ale na 
200 przedszkolaków.

W nowoczesnej placówce powsta-
ną sale dla dzieci z bezpośrednim 
dostępem do toalet, szatnie, duża 
kuchnia z zapleczem i stołówka, 
zaplecze socjalne, pomieszczenia 
dla specjalistów, a przy budynku 
place zabaw. Zlokalizowana bę-
dzie tam również kotłownia, co 
umożliwi oddzielne i samodzielne 
ogrzewanie nowego budynku. Do 
tej pory stary budynek był zasila-
ny, tak jak pozostałe, z jednej ko-

tłowni znajdującej się w głównym 
budynku szkoły.

– Z niecierpliwością czekamy 
na nowe przedszkole. Dzięki tej 
inwestycji znacznie poprawi się 
komfort przedszkolaków. Nowy, 
większy obiekt jest nam bardzo 
potrzebny, ponieważ dzielnica Żer-
niki od kilku lat stale się rozrasta 

i coroczne rekrutacje pokazywały, 
jak duże jest zapotrzebowanie na 
miejsca w przedszkolu – mówi 
Mariola Bucher, dyrektor SP nr 13.

Inwestycja będzie kosztować  
15,4 mln zł i zostanie sfinansowa-
na z miejskiego budżetu. Mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej, 
miasto nie rezygnuje z prioryteto-

wych inwestycji w infrastrukturę 
oświatową. W minione wakacje 
w SP nr 13 przeprowadzono 
adaptację poddasza na sale dy-
daktyczne, gabinety pedagoga 
i psychologa oraz sanitariaty. In-
westycja kosztowała 800 tys. zł. 
Została sfinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice.
 (mf)

Nowe przedszkole  
dla żernickich  
maluchów

Łącznik pieszy po-
między ul. Kujawską 
i Pszczyńską został 
wyremontowany.
Do dyspozycji przechodniów są 
ławki, na których można odpo-
cząć i elementy małej architek-
tury nawiązujące wyglądem do 
tych przy dawnej stacji kolei wą-
skotorowej przy ul. Pszczyńskiej. 
Inwestycję zrealizowało miasto 
we współpracy z Politechniką 
Śląską.

Odnowiony łącznik jest estetycz-
ny i bardziej praktyczny niż przed 
modernizacją. W ramach prac 
Politechnika Śląska, do której 
należy fragment chodnika bie-
gnący wzdłuż stołówki studenc-
kiej, zleciła wyrównanie jego 

poziomu, z kolei Wydział Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach zadbał o resztę 
zadań na dalszym odcinku do 
ul. Pszczyńskiej: poszerzenie 
chodnika, likwidację schodów, 
wykonanie podjazdu i przysto-
sowanie terenu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zamonto-
wano ławki, w tym jedną z opar-

ciem, zintegrowaną z donicami, 
w których nasadzono ozdobne 
trawy. Ustawiono też stojaki 
rowerowe, wybudowano oświe-
tlenie, a wzdłuż chodnika nasa-
dzono byliny, które będą zdobiły 
teren przez większą część roku. 
Inwestycja kosztowała niemal  
506 tys. zł. Została sfinansowana 
z budżetu miasta.  (mf)

Łącznik w nowej odsłonie
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-
cach podejmuje kolejne kroki, 
by poprawić bezpieczeństwo 
na drogach. W ostatnim czasie 
zmieniono organizację ruchu 
na skrzyżowaniu w Łabędach, 
a w dzielnicy Politechnika zosta-
ną wprowadzone rozwiązania 
spowalniające ruch.

Po przeprowadzeniu wizji w te-
renie i analizie natężenia ruchu, 
dla poprawy bezpieczeństwa kie-
rujących Zarząd Dróg Miejskich 
zmienił organizację ruchu na 
skrzyżowaniu ulic: Zygmuntow-
skiej, Kosmonautów i Piaskowej 
w Łabędach. Pierwszeństwo 
przejazdu zyskali kierowcy po-
ruszający się ul. Zygmuntowską 

do ul. Piaskowej (i analogicznie 
w stronę przeciwną). Pojazdy 
wjeżdżające na skrzyżowanie  
z ul. Kosmonautów są zobo-
wiązane ustąpić pierwszeństwa 
przejazdu. To rozwiązanie zyskało 
aprobatę Rady Dzielnicy Łabędy.

Z kolei w dzielnicy Politechnika 
zmieniona zostanie organizacja 
ruchu, która ma wymusić na 
kierowcach spowolnienie ruchu. 
Na ulicach, na których jest duże 
natężenie ruchu pieszego – Ka-
szubskiej, Banacha i Krzywouste-
go – wprowadzona zostanie tzw. 
strefa 30, a na ul. Akademickiej, 
na odcinku od ul. Wrocławskiej 
do Kaszubskiej – strefa zamiesz-
kania.  (mf)

Będzie bezpieczniej

Robi się coraz chłod-
niej, dlatego po raz 
kolejny przy wejściu do 
budynku Izby Wytrzeź-
wień (ul. Okopowa 6) 
wystawiono wieszak, 
na którym można zo-
stawić ciepłą odzież 
dla potrzebujących. 
Macie ciepłe ubrania, 
z których już nie korzy-
stacie? Podzielcie się 
ciepłem i zostawcie je 
na wieszaku, na pewno 
komuś się przydadzą.
 (mf)
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Miejskie budynki z komfortowymi lokalami w standardzie „pod klucz” można znaleźć w Gliwi-
cach m.in. przy ulicach Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego, Staro-
miejskiej czy Jagiellonki. Kolejne domy w ramach samorządowego programu „Mieszkanie+ po 
gliwicku” powstały w rejonie ulic Kujawskiej i Górnej. Pierwsi lokatorzy wprowadzali się tam 
niemal dwa lata temu. 6 grudnia prezydent Gliwic Adam Neumann wręczył klucze kolejnym 
najemcom. W dwóch budynkach z 48 mieszkaniami przy ul. Górnej 5–7 zamieszka 110 osób.
Obiekty wzniesiono kosztem 
14,2 mln zł w ramach II etapu sze-
roko zakrojonej inwestycji Miasta 
Gliwice, przy ponad 3,5-miliono-
wym wsparciu z Funduszu Dopłat 
Banku Gospodarstwa Krajowego.

Górna 5–7 to część 
atrakcyjnej, miej-
skiej oferty wynaj-
mu nowych miesz-
kań komunalnych, 
przeznaczonej dla 
tych gliwiczan, 
którzy nie mogą 
skorzystać z pro-
pozycji mieszkań 
budowanych przez 
TBS-y.

Warunek konieczny udziału 
w miejskim najmie to spełnianie 
kryterium dochodowego (aktuali-
zowanego przy każdym naborze), 
brak własnego lokum, zamieszki-
wanie na terenie Gliwic oraz od-
prowadzanie w nich podatku do-
chodowego. Mieszkania tego typu 
budowane są w różnych częściach 
miasta, w standardzie „pod klucz”. 
Oznacza to lokale w pełni wykoń-
czone i pomalowane, do których 
najemca może wprowadzić się 
właściwie natychmiast z własny-
mi meblami. Stawka miesięcznego 
czynszu będzie wynosić ok. 14,5 
zł za metr kwadratowy. Oprócz 
tego, na starcie pobierana jest od 

najemcy kaucja w wysokości trzy-
krotnego miesięcznego czynszu.

Mieszkania powstałe w czte-
rokondygnacyjnych miejskich 
blokach przy ul. Górnej 5 i 7 
mają od 31,62 m2 do 53,73 m2. Te 
usytuowane na parterze posiadają 
tarasy z ogródkiem, pozostałe na-
tomiast mają balkony.

W 32 z 48 lokali wykonanych 
w wysokim standardzie znajdują 
się 2 pokoje z odrębną kuchnią 
bądź aneksem kuchennym. Szes-
naście pozostałych mieszkań to 
kawalerki. Wszystkie lokale są 
wyposażone w instalację wod-
no-kanalizacyjną i elektryczną, 
centralne ogrzewanie i ciepłą 
wodę użytkową z miejskiej sieci 
ciepłowniczej, a także piecyki 

elektryczne z płytą ceramiczną. 
Każde mieszkanie dysponuje 
łazienką wyłożoną glazurą, z za-

instalowanym „geberitem” oraz 
wanną. Płytki położono także na 
kuchennych podłogach i części 
ścian nad zlewozmywakiem z za-
montowaną baterią.

Do dyspozycji mieszkańców Gór-
nej 5–7 są komórki lokatorskie, 
wózkownie oraz rowerownie, 
36 miejsc postojowych w gara-
żu podziemnym oraz 12 miejsc 
w parkingu wielopoziomowym 
wybudowanym w I etapie tej 
inwestycji. Zadbano też o funk-
cjonalny plac zabaw i zielone 
otoczenie.

– Kolejne komfortowe mieszkania 
– w sumie 48 lokali – w dwóch bu-
dynkach przy ul. Górnej znalazły 
właśnie swoich najemców. Tym 

samym zakończył się II etap inwe-
stycji dofinansowanej z Funduszu 
Dopłat BGK. Docelowo przewi-
dziany jest w tym miejscu jeszcze 
jeden budynek z 18 mieszkaniami 
komunalnymi – mówi prezy-
dent Gliwic Adam Neumann.  
– Do 2025 roku planujemy prze-
kazać gliwiczanom jeszcze ok. 330 
mieszkań, m.in. przy ul. Dworskiej 
i Zbożowej, Opolskiej oraz Dolnej 
i Rymera. Zapewnienie oferty 
nowych mieszkań dla gliwiczan 
jest dla mnie szczególnie ważne, 
przyczynia się bowiem do podnie-
sienia komfortu życia w Gliwicach 
oraz bezpośrednio wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa miesz-
kańców i zadowolenie z wyboru 
miejsca, w którym żyjemy – do-
daje prezydent.  (kik)

INWESTYCJE

Górna 5–7.  Górna 5–7.  
Klucze wręczoneKlucze wręczone
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Z MIASTA

Miasto Gliwice uruchomiło portal dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i rodzin. Pod adresem 
niepelnosprawni.gliwice.eu można znaleźć m.in. informacje o przydatnych kontaktach, różnych formach 
wsparcia oraz wydarzeniach i przedsięwzięciach dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. 
Nie przez przypadek portal 
ruszył tuż przed 3 grudnia, 
Międzynarodowym Dniem 
Osób z Niepełnosprawno-
ściami, który jest okazją, aby 
przybliżać ich problemy, pomóc 
we włączaniu się w pełne życie 
społeczne i wskazywać możli-
wości integrowania w różnych 
aspektach: społecznym, gospo-
darczym, kulturalnym. 

 – Osoby niepełnosprawne 
są coraz bardziej widoczne 
w przestrzeni publicznej, coraz 
aktywniej uczestniczą w życiu 
miasta w różnych dziedzinach. 
To często osoby z ogromnym 
potencjałem i talentami, które 
mają sporo do zaoferowania 
– podkreśla Klaudia Bera, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, który odpowiada za 
redakcję strony.

Pod adresem niepelnospraw-
ni.gliwice.eu od 2 grudnia 
zamieszczane są aktualności 
z życia miasta dotyczące osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
informacje przydatne rodzinom 
i opiekunom osób potrzebują-
cych stałej opieki, m.in. dane 
jednostek miejskich działają-
cych na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami i opis ich 
działań, informacje o formach 
pomocy, np. pracy socjalnej, 
zasiłku pielęgnacyjnym, po-
mocy asystenta, opiece wy-
tchnieniowej, środkach PFRON, 
specjalistycznych usługach 
opiekuńczych czy świadcze-
niach pielęgnacyjnych. 

 – Nowy portal to odpowiedź na 
potrzeby osób z niepełnospraw-
nościami. Powstał w konsultacji 

z przedstawicielami środowiska 
osób niepełnosprawnych, m.in. 
Miejską Społeczną Radą ds. 

Osób Niepełnosprawnych. Jest 
funkcjonalny, prosty w obsłu-
dze, czytelny i intuicyjny w na-
wigacji. Został dostosowany do 
potrzeb słabowidzących. Utwo-
rzenie portalu zostało uwzględ-
nione w Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych 
Miasta Gliwice. Zapraszamy 
do współpracy i przekazywania 
przez wszystkie podmioty i NGO 
działające na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami informacji 
do umieszczania na portalu – 
mówi Klaudia Bera.

Gliwice podejmują szereg dzia-
łań, by osoby z różnymi ograni-
czeniami miały możliwość korzy-
stania z miejskiej infrastruktury 
i bogatej oferty miasta, które 
zapewnia także zakrojoną na 
szeroką skalę pomoc. (mf)

Przy Alei Przyjaźni stanęła druga Ławeczka Znanych Gliwiczan. Jej patronem został zmarły w tym roku 
ostatni Cichociemny, pułkownik Aleksander Tarnawski.
Pułkownik Aleksander Tarnaw-
ski, ps. Upłaz, był Cichociem-
nym, inżynierem chemikiem, 
pułkownikiem Wojska Pol-
skiego, żołnierzem Polskich Sił 
Zbrojnych i oficerem Armii Kra-
jowej. Należał do komandosów 
polskiego podziemia, wykony-
wał trudne misje konspiracyjne 
i szkolił żołnierzy AK. W naszym 
mieście zamieszkał po wojnie. 
Zawodowo związał się z Poli-
techniką Śląską, Instytutem Me-
tali Nieżelaznych i Instytutem 
Przemysłu Tworzyw i Farb w Gli-
wicach, w którym od 1964 r.  
był kierownikiem Zakładu 
Pigmentów. Wraz z żoną cenili 
nowoczesny charakter Gliwic, 
których rozwój skupia się m.in. 
na nowych technologiach i roz-
wijającej się myśli inżynieryjnej.

Pułkownik Tarnawski był czło-
wiekiem odważnym i niezłom-

nym, osobowością o wielkim 
harcie ducha. W 2014 r., już 

w wieku 93 lat, wykonał w tan-
demie skok spadochronowy 

z żołnierzami JW GROM im. 
Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej. Zmarł w 2022 r.,  
w wieku 101 lat.

Jego zasługi na zawsze zazna-
czyły się na kartach historii. 
Upamiętnia je m.in. pomnik 
„Gliwiccy Cichociemni” przy 
kościele garnizonowym pw. św. 
Barbary w Gliwicach, a teraz 
także druga Ławeczka Znanych 
Gliwiczan, której patronem 
w niedzielę, 4 grudnia, został 
pułkownik Tarnawski.

W odsłonie „Ławeczki” pułkow-
nika Tarnawskiego wzięła udział 
m.in. jego małżonka Elżbieta 
Tarnawska, prezydent Gliwic 
Adam Neumann, przedstawi-

ciele Jednostki Wojskowej Agat 
i organizatorzy akcji.

Ławeczka Znanych Gliwiczan 
to społeczna inicjatywa ty-
godnika „Nowiny Gliwickie”, 
której partneruje m.in. Miasto 
Gliwice, firma Kirchhoff Polska 
(sponsor ławeczki), firma Fulco 
(wykonawca) oraz Stowarzysze-
nie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej. 
Powstała, by uczcić pamięć 
o postaciach, które znacząco 
kształtowały Gliwice. W ten 
sposób honorowane są osoby 
szczególnie związane z miastem 
i działające na rzecz Gliwic. Pa-
tronem pierwszej ławeczki przy 
Alei Przyjaźni jest architekt Ta-
deusz Teodorowicz-Todorowski. 
 (mf)

Gliwicki portal dla osób z niepełnosprawnościami

Ławeczka pułkownika Tarnawskiego
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#OTWIERAMYCENTRUMPRZESIADKOWE

Nowoczesny kompleks za dworcem PKP 
ruszył 3 grudnia. Połączył transport koleją 
z systemem stacji autobusów miejskich i re-
gionalnych, a wkrótce też dalekobieżnych 
i międzynarodowych.
Budowa Centrum Przesiadkowego 
trwała 27 miesięcy. W ramach przedsię-
wzięcia przebudowano istniejący tunel 
podziemny łączący gliwicki dworzec PKP 
z ul. Tarnogórską i wybudowano nowy 
łącznik dworca z CP, wzniesiono budynek 
obsługi pasażerskiej i obiekt pomocniczy 
z pomieszczeniami na wynajem, efek-
townie zmodernizowano zabytkową 
żelbetową wieżę ciśnień i stworzono 
charakterystyczne zadaszone stanowi-
ska peronowe dla autobusów. Powstał 
również nowy, przyjazny użytkownikom, 
wewnętrzny układ drogowy. 

W projekcie CP nie zabrakło ekologicznych 
rozwiązań, takich jak instalacje fotowol-
taiczne czy okładziny z płyt elewacyjnych 
na bazie cementu fotokatalitycznego, 
który w dłuższym czasie zmniejsza stęże-
nia szkodliwych substancji w powietrzu, 
wykazuje właściwości antybakteryjne 
i samoczyszczące. 

Koszt wszystkich prac to około 200 mln zł. Na 
ten cel Gliwice pozyskały 129,5 mln zł z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Prace wykonało konsorcjum firm Mostostal 
Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów SA.

Na razie głównym zada-
niem Centrum Przesiad-
kowego jest ułatwienie 
przesiadek z autobusów 
miejskich i metropolital-
nych na pociągi regionalne, 
pociągi PKP IC oraz kolejo-
wych przewoźników  
międzynarodowych  
i vice versa. 

Zdecydowanie szybciej i łatwiej jest obec-
nie złapać autobus, gdy wraca się koleją 
z terenu metropolii lub innych regionów 
Polski i Europy do Gliwic i powiatu gli-
wickiego. Przesiadka zajmuje dosłownie 
chwilę, bo obiekty CP i zabudo-
wania dworca dzieli 150 
metrów. Wcześniej 
pasażerowie uda-
wali się na pociąg 
najczęściej z od-
dalonego o pół 
kilometra pla-
cu Piastów 
(w linii prostej 
– 200 m) lub 
znajdującego 
650 metrów 
od dworca kole-
jowego przystanku 
Gliwice Dworcowa.

Podróżujący mają do dyspozycji w CP 
12 stanowisk ZTM obsługujących ponad 
40 linii autobusowych. Przesiadanie się 
między pojazdami transportu zbiorowego 
ułatwiają podziemny tunel i winda, do-
stosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami, rowerzystów i pieszych. 
Dodatkowo od 5 grudnia na parterze 
budynku głównego CP działa przeniesiony 
z placu Piastów Punkt Obsługi Pasa-
żera ZTM, z tymczasowym numerem  
tel. 506-290-297. Informacji o doce-
lowych godzinach jego funkcjonowania 
należy szukać pod adresem www.metro-
poliaztm.pl/pl/s/punkty-obslugi-pasazera.

Przypominamy, że w związku z uruchomie-
niem Centrum Przesiadkowego w Gliwi-
cach, Zarząd Transportu Metropolitalnego 
wprowadził zmiany w rozkładzie jazdy 
ponad 50 linii autobusów jeżdżących na 
obszarze 21 śląskich gmin. Daje to pasaże-

rom możliwość licznych 
i dogodnych przesia-
dek w ramach podróży 
w różne części Gliwic 
i całej Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropo-

lii. Zmiany dotyczą nie 
tylko tras, ale także godzin 

odjazdów z poszczególnych 
przystanków. Szczegółowe 

informacje o wprowadzonych 
zmianach można uzyskać, dzwoniąc na 
bezpłatną infolinię 800-16-30-30. Moż-
na je także znaleźć na stronie internetowej 
metropoliaztm.pl w zakładce Aktualności 
 Komunikaty  Uruchomienie Centrum 
Przesiadkowego w Gliwicach.

Przy najważniejszych przy-
stankach, m.in. w Centrum 
Przesiadkowym w Gliwi-
cach, warto poszukiwać 
i zwracać się do obecnych 
czasowo informatorów 
terenowych ZTM. Mają przy 
sobie mapki z informacjami 
o najważniejszych zmianach 
w rozkładzie jazdy.

– Informatorzy terenowi mają pomagać 
pasażerom w przesiadkach i podpowia-
dać, jakie są zmiany. Przy tej okazji zwięk-
szyliśmy też obsadę na infolinii, by każdy 

mógł się szybko dodzwonić – informuje 
Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy 
Zarządu Transportu Metropolitalnego. 
– W przypadku jakichkolwiek wątpliwo-
ści czy sugestii zachęcamy, by zwracać 
się do nas oficjalną drogą mailową (na 
adres kancelaria@metropoliaztm.pl) 
albo telefoniczną. W konsultacji z gminą 
i z przewoźnikiem nie możemy wykluczać 
wprowadzenia kolejnych zmian. Zachęca-
my pasażerów do kontaktu – podkreśla 
rzecznik ZTM.

Osobom podwożącym bliskich na 
teren Centrum Przesiadkowego przy-
pominamy, że autom osobowym nie 
wolno przejeżdżać przez cały kom-
pleks CP, z jednej strony na drugą.

Zmotoryzowani mogą dotrzeć do chwilo-
wych postojów kiss&ride m.in. od strony 
ul. Warszawskiej – przez ul. Składową lub 
wybrać alternatywny wjazd przedłużeniem 
ul. Toszeckiej. UWAGA! Z ul. Toszeckiej 
nie można skręcić w lewo na stację paliw 
znajdującą się między ul. Toszecką a Skła-
dową. Natomiast przy wyjeździe z ul. Skła-
dowej obowiązuje nakaz skrętu w prawo 
w ul. Warszawską. Od strony wschodniej 
kierowcy wjadą i wyjadą z terenu CP  
ul. Tarnogórską, gdzie wybudowana została 
sygnalizacja świetlna. O zwracanie uwagi na 
nowe oznakowanie i poruszanie się zgodnie 
z nową organizacją ruchu apeluje Zarząd 
Dróg Miejski w Gliwicach. (kik/ZTM)

Można się przesiadać!

Bądź z nami 10 grudnia na oficjalnym otwarciu CP! 
Startujemy o godz. 14.00 na placu peronowym przed 

budynkiem głównym CP, od strony ul. Składowej. 
W programie m.in. wystawa nowoczesnych i zabytkowych 

autobusów, symulatory jazdy samochodem 
i przegubowcem, próba motoryzacyjnych umiejętności 

w strefie bezpiecznej jazdy oraz popołudniowo-wieczorny 
koncert Sary James, finalistki amerykańskiej edycji show 

„America’s Got Talent” (godz. 17.00). ZOSTAW AUTO 
W DOMU, SKORZYSTAJ Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ! 

Wydarzenie organizuje Miasto Gliwice. Występ Sary James 
finansuje Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo 

Remontów Ulic i Mostów SA.
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W niedzielę 11 grudnia w nastrojowy, świąteczny klimat wprowa-
dzą melomanów Arianna Savall i Hirundo Maris. Koncert „Cicha 
Noc” rozpocznie się o godz. 18.00 na Scenie Bajka (kino Amok, 
ul. Dolnych Wałów 3).
Muzycy wykonają program 
wypełniony tradycyjną muzy-
ką dawnych epok poświęconą 
tematyce Bożego Narodzenia. 
Arianna Savall śpiewa i gra na 
harfie, a zespół Hirundo Ma-
ris specjalizuje się w muzyce 
dawnej – od średniowiecza 
do baroku. Inspirują się także 
dźwiękami z basenu Morza 
Śródziemnego i krajów nor-
dyckich, zapraszając słuchaczy 
w muzyczną podróż ze Skandy-
nawii na Półwysep Iberyjski.

Koncert Arianny Savall i Hirun-
do Maris jest organizowany 
w ramach 15. Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Dawnej 

All’improvviso. Bilety w cenie 
50 zł można nabyć Centrum 
Informacji Kulturalnej i Tury-
stycznej (ul. Dolnych Wałów 3),  

kasach Teatru Miejskiego w Gli-
wicach i stronie internetowej 
teatr.gliwice.pl.
  (mm)

W 400. rocznicę urodzin Molière’a na retransmisję spektaklu 
Comédie-Française zaprasza kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3). 
Przedstawienie „Skąpiec” francuskiego mistrza komedii w reżyse-
rii Lilo Baur rozpocznie się w czwartek 15 grudnia o godz. 20.00.
Jean Baptiste Poquelin – z wy-
kształcenia prawnik, który 
nigdy nie pracował w zawo-
dzie, jako Molière przeszedł 
do historii teatru. Założył 
w Paryżu trupę teatralną, 
która zbankrutowała, a sam 
Molière trafił do więzienia za 
długi. Nie ostudziło to jego 
entuzjazmu i wkrótce po za-
kończeniu odsiadki wrócił do 
pracy wędrownego aktora.

Jako komediopisarz pozostawił 
po sobie niezrównane satyrycz-
ne opisy siedemnastowiecznej 

francuskiej obyczajowości. 
W „Skąpcu” główny bohater, 

Harpagon, jest owładnięty 
manią gromadzenia bezuży-
tecznych bogactw. W głównej 
roli podczas premiery zapre-
zentował się sam autor. Miała 
ona miejsce w 1668 roku na 
deskach słynnej Comédie-
-Française, która ma ten tytuł 
w swoim stałym repertuarze. 
We współczesnej inscenizacji 
„Skąpiec” ma zaskakująco ak-
tualne przesłanie.

Bilety od 29 do 35 zł są do na-
bycia w kasie kina i na stronie 
amok.gliwice.pl. (mm)

Stare Dobre Małżeństwo, kultowy zespół z kręgu poezji śpiewa-
nej, w poniedziałek 16 stycznia wystąpi w Gliwicach! Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.00 na dużej scenie Teatru Miejskiego 
(ul. Nowy Świat 55–57).
Zespół prowadzony już przeszło 
od trzech dekad przez Krzysztofa 
Myszkowskiego (śpiew, gitara 
harmonijka ustna) to gwiazda 
pierwszego formatu z kręgu bal-
lady poetyckiej. Artyści wykonu-
ją piosenki do wierszy Edwarda 
Stachury, Adama Ziemianina 
czy Bolesława Leśmiana. Za 
warstwę muzyczną odpowiada 
przede wszystkim Krzysztof 
Myszkowski. „Bieszczadzkie 
anioły” są nieoficjalnym hym-
nem wędrowców na połoninach, 

a Stare Dobre Małżeństwo chęt-
nie i często występuje w Biesz-
czadach. W styczniu grupa zagra 
w Gliwicach w składzie: Krzysztof 
Myszkowski, Wojciech Czemplik 
(skrzypce) i Tomasz Pierzchniak 

(kontrabas, gitara basowa). To 
będzie wieczór pełen poezji!

Bilety w cenie 120 zł można kupić 
w kasie teatru oraz w portalach 
biletyna.pl i kupbilecik.pl. (mm)

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

Coraz bliżej święta, więc atmosfera na kulturalnej 
scenie Gliwic nabiera szczególnego blasku i wyjąt-
kowego zapachu. W ten weekend poczujecie magię 
Bożego Narodzenia. Będzie w każdym zakamarku 
miasta, a  szczególnie na Rynku.

piątek, 9 grudnia
 O godz. 12.00 na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5) rozpoczną się 

warsztaty muzyczne dla osób z niepełnosprawnością. 
Po warsztatach, o godz. 16.00, odbędzie się koncert zespołów 
Niezły Zamot, Duet KSW i Honky Tonk. Wstęp wolny.

 Na Bajkowe Święta najlepiej nastroić się na gliwickim Rynku 
– w godz. od 14.00 do 19.00 będzie okazja, by wziąć udział 
w świątecznym konwoju Radia ZET. W wyjątkowy nastrój 
wprawią Was: czekoladowy Wawel Truck, warsztaty i pokazy 
kulinarne, karaoke, mikołajkowy snowboard i strefa świątecz-
nych zabaw.

 W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) o godz. 17.00 rozpocznie się 
kolejny wykład z cyklu „Dzielnice Gliwic – znaki szczególne”. 
O „Archeologicznych Czechowicach” opowie Ewa Pokorska- 
-Ożóg, Miejska Konserwator Zabytków. Wstęp jest bezpłatny.

sobota, 10 grudnia
 W Willi Caro (o godz. 11.00, 13.00 i 15.00) odbędą się „Warsz-

taty bożonarodzeniowe – gwiazdy betlejemskie ze słomy” 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w zajęciach prowadzo-
nych przez Annę Koblak kosztuje 1 zł. Zapisy: tel. 783-560-006.

  Przygotujcie się na popołudnie pełne filmowej magii – w Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) rusza świąteczne Kino na 
poduchach. Od godz. 13.00 do 15.00 będą wyświetlane 
bajkowe filmy i animacje, a po nich (godz. 15.00–17.00) 
odbędzie się Świąteczne bajanie po Śląsku. Z kolei o godz. 
17.00 wyświetlona zostanie pełnometrażowa bajka–niespo-
dzianka.

 O godz. 15.00 w Willi Caro będzie można wysłuchać wykładu 
„Pronaszko – malujący rzeźbiarz” połączonego z wizytą na 
wystawie „Kolor i forma. Sztuka dwudziestolecia międzywojen-
nego z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”.

 Na godz. 16.15 kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza na Ki-
nowy Podwieczorek dla całej rodziny – film „Mecz o wszystko”.

 Kolejne spotkanie z Metropolitan Opera na żywo 2022–2023 
rozpocznie się w kinie Amok o godz. 18.55. Tym razem widzowie 
zobaczą światową premierę „Godzin” Kevina Putsa.

niedziela, 11 grudnia
 „Po przygodę w przyrodę” będzie można udać się w godz. 

od 12.00 do 13.30 do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14). Kreatywne warsztaty (płatne 1 zł) 
przeznaczone są dla dzieci w wieku 7–12 lat. Obowiązują zapisy: 
dompamieci@muzeum.gliwice.pl, tel. 605-362-594.

 Zapraszamy na świąteczny Rynek! Od godz. 12.00 do 15.00 
będzie tam organizowana Bajkowa Gra miejska dla całych 
rodzin, sporo będzie działo się również w Stacji Artystycznej 
Rynek – od godz. 13.00 do 18.00 będą tam trwały warsztaty. 
O godz. 17.00 zaplanowano Koncert Świąteczny Belfer Band.

 O godz. 18.00 na Scenie Bajka (w kinie Amok, ul. Górnych Wałów 3)  
w świąteczny nastrój wprowadzi słuchaczy Arianna Savall i jej 
zespół Hirundo Maris.

 O godz. 19.30 w siedzibie Fundacji PaskudoFonia (ul. Bednarska 8) 
 odbędzie się PaskudoFonia 47 – koncert Joanny Miodu-
chowskiej.  (mf)

Świąteczne nuty

Mistrz komedii

SDM zagra w styczniu

KULTURA

Arianna Savall 

„Molière”  
Nicolasa Mignarda
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FINANSE

Sytuacja jest trudna, bo pienię-
dzy na inwestycje jest mniej. To 
m.in. efekt wprowadzanych od 
2019 roku zmian podatkowych, 
w tym tzw. Polskiego Ładu, ogra-
niczających dochody gmin z PIT. 
Zgodnie z wyliczeniami Związku 
Miast Polskich, opartymi na 
danych Ministerstwa Finansów 
oraz Ocenach Skutków Regu-
lacji do ustaw zmieniających 
system PIT, w Gliwicach łączny 
ubytek dochodów z PIT w latach  
2019–2023 wyniesie przeszło 
370 mln zł (suma tzw. rekom-
pensat to z kolei zaledwie około 
83,5 mln zł).

Wydatki majątkowe, przeznacza-
ne przede wszystkim na inwesty-
cje, zostały w projekcie budżetu 
na 2023 rok ograniczone. Są pla-
nowane na mniej więcej 324 mln 
zł, a to mniej o ponad 125 mln 
zł niż przewiduje się na koniec 
2022 roku.

Środki unijne 
w zamrażarce

Aby utrzymać budżet w ryzach, 
miasto ogranicza zaciąganie 
nowych dużych kredytów, bo 
koszty ich obsługi bardzo wzro-
sły. Równocześnie na razie nie 
są dostępne środki zewnętrzne 

z Unii Europejskiej, które pozwa-
lały dotąd realizować ambitny 
plan rozwoju miasta.

Gliwice od lat są liderem w po-
zyskiwaniu środków z UE. Dzię-
ki unijnym dotacjom miasto np. 
wyremontowało kanalizację, 
powstały Nowe Gliwice, Drogo-
wa Trasa Średnicową, a ostat-
nio nowoczesne Centrum 
Przesiadkowe. Sytuacja jest 
teraz inna. Wciąż nie ogłoszo-
no jeszcze w kraju konkursów, 

które pozwoliłyby pozyskać 
unijne wsparcie na kolejne 
zadania w ramach perspekty-
wy 2021 – 2027. Dodatkowo 
Polska nadal nie ma pieniędzy 
na KPO, bo przeciąga się spór 
rządu z Komisją Europejską. 
Z oczekiwanych środków unij-
nych można by dofinansować 
np. budowę szpitala miej-
skiego, nowe drogi rowerowe 
czy przedsięwzięcia związane 
z ochroną dziedzictwa kulturo-
wego, m.in. powstanie nowo-

czesnego ośrodka muzealnego 
na terenie Radiostacji.

Miasto chce się 
dalej rozwijać

W minionych latach Gliwice 
mogły pokrywać wydatki ma-
jątkowe ze źródeł zewnętrznych 
nawet w 30%. W 2023 roku takie 
wsparcie może wynieść póki co 
około 10%. Trzeba więc na razie 
w większym stopniu finansować 
inwestycje ze środków własnych 

miasta, ale wykonamy ich mniej, 
bo wzrastają koszty ich realizacji.

Konieczne jest ograniczenie 
programu inwestycyjnego, ale 
ważnych zadań w Gliwicach 
w przyszłym roku nie zabraknie. 
Przykładowo kontynuowana 
będzie przebudowa układu dro-
gowego po południowej stronie 
dworca wraz z ulicami Piwną 
i Hlubka, powstanie też ostatni 
odcinek zachodniej obwodnicy 
miasta od ul. Daszyńskiego do 
Sowińskiego. Nowe miejsce 
rekreacji urządzone zostanie na 
terenie budowanego zbiornika 
retencyjnego na potoku Wójto-
wianka, w Żernikach stanie nowe 
przedszkole przy SP nr 13 (przy  
ul. Elsnera), planowane jest też 
m.in. rozpoczęcie rozbudowy Ze-
społu Szkół i Placówek Oświato-
wych nr 1 (przy ul. Jasnogórskiej) 
o część przedszkolną i salę spor-
tową. Budowane będą kolejne 
mieszkania komunalne. To tylko 
niektóre z planowanych zadań.

Sytuacja finansowa miasta będzie 
na bieżąco szczegółowo analizo-
wana i w ciągu roku – jeśli pojawią 
się możliwości – mogą zostać 
zaplanowane środki na niektóre 
przedsięwzięcia, na które teraz 
brakuje pieniędzy.  (al)

W ciężkich czasach budżet miejski trzeba mocno trzymać w ryzach. Wysoka inflacja i zwięk-
szające się koszty utrzymania miasta – przy ograniczanych przez rząd dochodach – powodują, 
że konieczne jest zaciskanie pasa. Gliwice muszą m.in. ograniczyć wydatki majątkowe, ale nie 
rezygnują z ważnych inwestycji.

Inwestycje 
w trudnych czasach

PEC nagrodzony

GLIWICE 2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwi-
cach zdobyło „Ekolaur” Polskiej Izby Ekologii za 
opracowanie i wdrożenie jednego z pierwszych 
w Polsce algorytmów, który przy wykorzystaniu 
sieci neuronowej pozwala na dostosowanie 
optymalnej temperatury centralnego ogrze-
wania do warunków panujących na zewnątrz. 
Nagrodzone rozwiązanie steruje 
od roku pracą węzła cieplnego 
przy ul. Paderewskiego 116. Dzięki 
zastosowaniu AI, czyli sztucznej 
inteligencji, możliwe jest zapew-
nienie maksymalnego komfortu 
cieplnego w poszczególnych 
mieszkaniach oraz realne obni-
żenie kosztów. Instalacja steruje 
bowiem podażą ciepła w zależ-
ności od wcześniejszego zużycia 
u danego odbiorcy i przewidując 
przyszłe warunki atmosferyczne 
na podstawie zebranych danych 
o temperaturze zewnętrznej, 

prędkości wiatru i zachmurzenia. 
Prognoza pogody powstająca przy 
wykorzystaniu sieci neuronowej 
pozwala odpowiednio wcześnie 
dostosować temperaturę cen-
tralnego ogrzewania i uniknąć 
zarówno przegrzewania, jak 
i niepożądanego wychładzania 
budynków. Dodatkowo racjo-
nalny pobór ciepła pociąga za 
sobą zmniejszenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne 
poprzez ograniczanie emisji spalin 
do atmosfery i zużycia paliwa do 
jego produkcji.

– Realizacja odpowiedzialnych 
i przyjaznych dla środowiska ini-
cjatyw jest dla Przedsiębiorstwa 
Energetycznego w Gliwicach 
priorytetem – podkreśla Krzysz-
tof Szaliński, prezes zarządu PEC 
– Gliwice. – Jako jedni z pierw-
szych w Polsce zastosowaliśmy 
innowacyjny algorytm, który, 
przy zastosowaniu najnowocze-

śniejszego systemu przetwarzania 
informacji, pomaga w rozsądnym 
korzystaniu z ciepła systemowego. 
Co więcej, nowa inwestycja nie 
jest rozwiązaniem skierowanym 
tylko do prywatnych budynków. 
Znajdzie ona również swoje 
zastosowanie w najnowszych 
inwestycjach PEC-u, m.in. w Par-
ku Zielonej Energii, który będzie 

dostarczać w pełni ekologiczne 
ciepło i energię elektryczną do do-
mów naszych odbiorców – mówi 
Krzysztof Szaliński.

PEC – Gliwice od wielu lat wdraża 
kompleksowy plan ekoinnowacji. 
O przyszłym Parku Zielonej Energii 
można przeczytać więcej na porta-
lu parkzielonejenergii.pl.  (kik)

Jedną z ważnych  
inwestycji będzie  
budowa ostatniego  
odcinka obwodnicy  
zachodniej fo

t. 
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 49/2022 (1138), 8 grudnia 20228

EKOLOGIA

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA 
URZĘDU MIEJSKIEGO 
W GLIWICACH 

32/238-54-45, 
32/238-55-26, 
32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

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

 do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych 
 posiadających certyfikat Solar Keymark.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej;

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 
        a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku 
         i zostały włączone do eksploatacji przed 
       1 września 2017 r.

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

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być 
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała anty-
smogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – 
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego 
źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; 
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy 
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym);
przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy 
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, 
rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie.
„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Od 15 lipca można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach 
tzw. prefinansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO 
i NAJWYŻSZEGO – można uzyskać dofinansowanie do 47 tys. zł (poziom podwyższony) lub do 79 tys. zł (poziom 
najwyższy). Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną umowę 
z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.
SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21), 
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 
14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303 
– 5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe, 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

NA CO? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ILE MOŻNA ZYSKAĆ? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci 
ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci elektroener-
getycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powie-
trze – powietrze do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania 
budynku.

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

„CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI” –  
NABÓR WNIOSKÓW DO 17 GRUDNIA, DO GODZ. 23.59

INFOLINIA:  
        721-747-447,         

       gliwice@niskaemisja.pl 
PUNKT OBSŁUGI  

W UM W GLIWICACH
ul. Zwycięstwa 21 (hol główny) 

czynny w pn. 11.30–15.30 
i czw. 8.30–12.30

http://czystepowietrze.gov.pl
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
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4 grudnia tylko w pierwszej połowie meczu Tauron GTK toczył rów-
norzędną walkę z WKS-em Śląsk Wrocław. Po przerwie mistrzowie 
Polski wrzucili kolejny bieg i wyraźnie zdominowali sytuację na par-
kiecie, wygrywając z gliwiczanami różnicą 20 punktów!
Wynik dla gliwiczan otworzył 
Mateusz Szlachetka, do któ-
rego wkrótce dołączył Jerrod 
Rowland. Poddenerwowany 
tym trener Andrej Urlep na-
tychmiast poprosił o przerwę 
na żądanie, która doprowadziła 
do wyrównania. Ostatecznie 
po pierwszych 10 minutach gry 
gliwiczanie tracili trzy „oczka” 
do rywala (19:22).

Na początku drugiej kwarty WKS 
Śląsk podwyższył prowadzenie, 
jednak Tauron GTK szybko od-
powiedział. M.in. dzięki Row-
landowi i Szlachetce gliwiczanie 
doprowadzili do wyniku 31:30, 
ale kolejną serię ponownie zano-
towali rywale. Wtedy trener Ma-
roš Kováčik poprosił o przerwę. 
Tauron GTK próbował wrócić do 

gry za sprawą Rowlanda i Filipa 
Puta, ostatnia akcja tej połowy 
należała jednak do gości. Justi-
ce dobrze znalazł w polu trzech 
sekund Artsioma Parakhouskie-
go, który nie miał problemów 
z umieszczeniem piłki w koszu.

Tak jak WKS Śląsk zakończył 
pierwszą część meczu, tak 
dobrze rozpoczął też kolejną. 
Tauron GTK próbował bronić de-
fensywą strefową, ale goście nie 
mieli kłopotów z jej rozbiciem. 
Na koniec trzeciej kwarty wynik 
mówił sam za siebie – 53:68.

Wysokie prowadzenie przy-
jezdnych nie zadowoliło ich. 
Z każdą kolejną minutą zespół 
Andreja Urlepa powiększał 
przewagę. Tauron GTK nie miał 

pomysłu, jak rozbić defensywę 
rywala. Wśród przyjezdnych 
sporą ochotę do gry wykazywał 
Gołębiowski. Były skrzydłowy 
Tauron GTK rozpoczął tę część 
meczu od trafienia z dystansu, 
a potem m.in. przechwycił piłkę 
i samotnie popędził na kosz. Po 
jego kolejnej skutecznej akcji 
(58:80) trener Maroš Kováčik 
poprosił o przerwę na żądanie.

Mocna przemowa trenera po-
działa na gliwiczan mobilizująco. 
Sygnał do odrabiania strat dał 
Norbert Maciejak, a dołączyli do 
niego Put i Terrance Ferguson. 
Serię miejscowych przerwał 
dopiero Justin Bibbs, który fau-
lowany przy rzucie z dystansu 
wykorzystał wszystkie trzy rzuty 
wolne. Kolejne dwa celne rzuty 

Skificia pozwoliły jeszcze mieć 
nadzieję na doprowadzenie do 
dogrywki, ale trafienie zza łuku 
Jakuba Nizioła ostatecznie roz-
wiało jakąkolwiek nadzieję. WKS 
Śląsk ostatecznie wygrał różnicą 
20 punktów (71:91).

Tauron GTK następne spotkanie 
rozegra 8 grudnia i będzie to za-
legły mecz III kolejki. Gliwiczanie 
zagrają w Bydgoszczy z Eneą 
Abramczyk Astorią.

 (GTK/kik)

Wokół tego pytania toczyć się bę-
dzie ostatnie w tym roku spotkanie 
Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej 
prowadzonej przez Polską Aka-
demię Umiejętności. 15 grudnia 
gościem będzie socjolog miasta, 
regionu i społeczności lokalnych, 
teoretyk zmiany społecznej, prof. 
Marek Szczepański z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

W trakcie spotkania w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 

opowie on o początkach i funk-
cjonowaniu wielkich miast oraz 
o ich wpływie na bieg historii 
cywilizacji światowej. Omówi 
ten temat w aspekcie socjologii 
regionu i społeczności lokal-
nych, miasta i przestrzeni, zmian 
i rozwoju społecznego oraz so-
cjologii konfliktów społecznych 
i etnicznych. Wykład rozpocznie 
się o godz. 16.00. Wstęp wol-
ny, liczba miejsc ograniczona! 
 (kik)

Śląsk lepszy od Tauron GTK
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Czy metropolie... rządzą światem?
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2022 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2023 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat 
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym.

6. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, 
Ku Dołom i Orkana – etap I.

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany przezna-
czenia w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczącej działek 
1068 (obszar Szobiszowice). MPZP miasta 
Gliwice dla terenu położonego po zachodniej 

stronie ul. Tarnogórskiej, obejmujący część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. (OBYWA-
TELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA).

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody 
na przyznanie bonifikaty od ustalonych Cen-
trum 3.0 – Gliwickiemu Ośrodkowi Działań 
Społecznych w Gliwicach opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
i zawarcie umowy dzierżawy do 31 marca 
2035 r. nieruchomości położonej w Gliwicach 
przy ul. Pistacjowej 11.

10. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej pochodzącej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
dofinansowanie zadań związanych z usuwa-
niem azbestu oraz wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Gliwice.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględ-
nianej przy obliczaniu zwrotu kosztów prze-
wozu do szkół uczniów niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 
celowych na finansowanie lub dofinanso-
wanie działań związanych z wykonywaniem 
zadań Miasta Gliwice w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej przez ochotnicze straże 
pożarne mające siedzibę w Gliwicach.

13. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb 
w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2023 roku.

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środ-
ków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
ich realizację w 2022 r.

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gliwice na 2023 rok.

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystą-
pienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Prze-
wodniczącego Rady Miasta Gliwice porządek 
sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie Infor-
macji Publicznej 8 grudnia br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 15 grudnia br.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 15 grudnia 2022 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad 
nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.
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Rozświetlone karuzele, żonglujące ogniem elfy, stragany przepełnione 
słodkościami, rękodziełem i świątecznymi ozdobami, wspólne zabawy, 
warsztaty, występy muzyczne oraz wyjątkowe spotkanie ze świętym 
Mikołajem, a to wszystko wśród aromatów grzanego wina i bożonaro-
dzeniowych wypieków. Za nami pierwszy – ale nie ostatni – weekend 
Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Trwa Gliwicki Jarmark  Trwa Gliwicki Jarmark  
Bożonarodzeniowy
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Prawdziwą magię świąt Bo-
żego Narodzenia czuć przede 
wszystkim na  gliwickim Rynku. 
W sobotę, 3 grudnia, rozpoczął 
się tam bowiem Jarmark Bożo-
narodzeniowy, a wraz z nim 
pierwszy weekend świątecznych 
atrakcji pod hasłem „Warsztat 
Mikołaja”.

Oprócz tradycyjnych stoisk 
oferujących m.in. ozdoby cho-
inkowe, rękodzieło, świąteczne 
wypieki i potrawy na wigilijny 
stół, codziennie dostępne są też 
inne atrakcje, takie jak karuzela 
wiedeńska, świąteczna ścianka 
zdjęciowa, bożonarodzeniowa 
szopka czy wieża serwująca 
aromatyczne grzane wino. 
Szczególnym powodzeniem 
cieszy się tegoroczna nowość 
– rozświetlone koło młyńskie 
– w weekend na przejażdżkę 
czekały kolejki chętnych.

Dodatkowo każdy weekend 
jarmarku niesie coś nowego. 
W pierwszy nie zabrakło wy-
jątkowych pokazów, wystę-
pów muzycznych, warsztatów 
i animacji. Tłumy mieszkańców 
zgromadzonych na Rynku 
podziwiały m.in. tańczące 
z ogniem elfy. Pośród stoisk 
przechadzali się szczudlarze 
w strojach świętego Mikołaja 
i Śnieżynki, którzy rozdawali 
dzieciom słodycze. Najmłodsi 
mogli również spotkać ulubio-
ne postaci z bajek, a nawet 
poznać samego świętego Mi-
kołaja.

Równie bajkowo 
było w Stacji 
Artystycznej 
Rynek, któ-
ra w week-
end na
chwilę za-
mieniła się 
w prawdzi-
wy „Warsz-
tat Mikołaja”. 
W rolę zapra-
cowanych elfów 
wcielili się uczestnicy 
warsztatów, którzy własno-
ręcznie tworzyli wyjątkowe 
prezenty pod choinkę – świą-
teczne kartki, zabawki z drew-
na, skarpety oraz poszewki na 
poduszki.

Kogo nie było, niech żałuje! A to 
dopiero początek świątecznych 
atrakcji w ramach Gliwickiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego!

Kolejny weekend wrażeń – tym 
razem pod hasłem „Bajkowe 
Święta” – wystartuje już w naj-
bliższy piątek, 9 grudnia i po-
trwa do niedzieli, 11 grudnia. 
Otworzy go Świąteczny Konwój 
Radia Zet (9 grudnia). Będzie 
Bajkowa Gra Miejska dla całych 
rodzin, mikołajowy snowboard, 
warsztaty plastyczne i kulinarne, 
świąteczne karaoke, czekola-
dowy food truck, wyjątkowy 
koncert, kino na poduchach 
i wiele, wiele innych świątecz-
nych atrakcji. Nie może Was tam 
zabraknąć!
 (ml/CK Victoria)
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ARENA GLIWICE

Organizacja Polsat Boxing Promotions wytacza ciężkie działa, by z przytupem zakończyć 2022 rok. 9 grudnia odbędzie 
się trzynasta gala PBP i jednocześnie dziewiąta w tym roku. W Małej Arenie w Gliwicach fani obejrzą w akcji największe 
gwiazdy oraz pojedynek o mistrzostwo świata w wadze superśredniej z udziałem fenomenalnego Osleysa Iglesiasa. Bilety 
na galę można kupować w serwisie Biletyna.pl.

Starcie dwóch największych gwiazd w historii organizacji KSW będzie walką wieczoru nadciągającej gali XTB KSW 77, organi-
zowanej 17 grudnia w Arenie Gliwice. Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov skrzyżują rękawice w największej konfrontacji 
legend, do jakiej doszło w okrągłej klatce. Drugim bojem grudniowego wydarzenia będzie długo wyczekiwana walka o pas 
wagi koguciej pomiędzy Sebastianem Przybyszem a Jakubem Wikłaczem. Sponsorem tytularnym gali KSW 77 jest firma XTB.

Fińska grupa Nightwish wystąpi 14 grudnia 
w Gliwicach! Towarzyszyć im będą Beast in 
Black i Turmion Kätilöt.
Gwiazda symfonicznego meta-
lu z Finlandii świętowała nie-
dawno premierę swojego dzie-
wiątego albumu studyjnego, 
zatytułowanego „Human. :II: 
Nature”. Album, który ukazał 
się 10 kwietnia nakładem Nuc-
lear Blast Records został doce-
niony przez polską publiczność 
i dotarł aż do trzeciego miejsca 

oficjalnej sprzedaży płyt w na-
szym kraju. Materiał trudno 
przyporządkować jednemu 
gatunkowi – pełen jest nie-
oczekiwanych zwrotów akcji, 
od rocka do metalu, do folku 
po neoclassical, ale zawsze jest 
to 100% Nightwish.

 (ARENA GLIWICE)

MAŁA ARENA: POLSAT BOXING PROMOTIONS 13 

NAJWIĘKSZA WALKA I MISTRZOWSKI POJEDYNEK

Kubański podopieczny grupy 
Polsat Boxing Promotions to 
pięściarz kalibru niespotykanego 
na polskich ringach. W zaledwie 
ósmym zawodowym pojedynku 
Iglesias powalczy już o swoje 
czwarte trofeum! Do młodzieżo-
wego pasa IBO World oraz trofe-
ów WBA Inter-Continental i IBO 
International, 9 grudnia Kubań-
czyk może dołożyć pełnoprawne 
mistrzostwo świata federacji IBO 
w wadze superśredniej. Warun-
kiem jest pokonanie Andrija 
Velikowskyi’ego, kolejnego dużo 
bardziej doświadczonego rywa-
la, jaki staje na drodze Iglesiasa.

Polscy fani kojarzą Andrija Veli-
kowskyi’ego przede wszystkim ze 
zwycięstwa nad Patrykiem Szy-

mańskim w 2019 roku. Od tamtej 
walki minęły już jednak trzy lata 
i kariera 28-latka z Mariupola po-
szła do przodu. Ukrainiec stoczył 
6 walk, powiększając swój rekord 
o 5 zwycięstw i jeden remis 
oraz zgarniając pas IBO Inter-
-Continental w wadze średniej. 
Cały bokserski dorobek Veliko-
vskyi’ego na ringach zawodowych 
to 21 wygranych, 2 porażki i tyle 
samo remisów. W zestawieniu 
z kompletem 7 zwycięstw Igle-
siasa to prawdziwa przepaść. 
Ale dla niego samego to jedynie 
liczby, które nie robią na nim 
żadnego wrażenia. W zgodnej 
opinii ekspertów pięściarskich, 
kubański podopieczny Polsat 
Boxing Promotions to materiał 
na wielkiego mistrza, który wła-

śnie rodzi się na oczach polskich 
kibiców. Walka Osleys Iglesias  
vs Andrij Velikowskyi to pierw-
sze od wielu lat starcie o pełno-
prawny tytuł mistrzowski, jakie 
odbędzie się w naszym kraju i ten 
gliwicki pojedynek zapowiada się 
niezwykle emocjonująco.

9 grudnia na gali Polsat Boxing 
Promotions 13 w Gliwicach fani 
obejrzą osiem walk, w tym trzy 
starcia w formule boksu olimpij-
skiego. Oprócz wspomnianych 
Iglesiasa i Velikowskyi’ego, do 
ringu wejdą gwiazdy organizacji 
PBP: Konrad Kaczmarkiewicz, 
Aleksander Bereżewski, Bartło-
miej Przybyła i Miłosz Grabowski.

 (ARENA GLIWICE)

NIGHTWISH  
W ARENIE GLIWICE

O tej walce mówiło się od 
dawna, a po tym, jak w maju 
Mariusz Pudzianowski znokau-
tował Michała Materlę na gali 
KSW 70, a następnie zgodził się 
na konfrontację z Mamedem 
Khalidovem, klamka zapadła. 
Do starcia największych gwiazd 
organizacji musiało dojść. Ma-
riusz jest dziś na fali pięciu 
wygranych z rzędu, a pojedy-
nek z Mamedem będzie jego 
trzecią konfrontacją z jedną 
z legend MMA w Polsce. Naj-
pierw na gali KSW 61 „Pudzian” 
zdominował i rozbił pierwszego 
turniejowego mistrza KSW, Łu-
kasza Jurkowskiego, a następnie 
znokautował wspomnianego 
wcześniej Michała Materlę. 
Teraz zawodnik z Białej Raw-
skiej stanie przed największym 
wyzwaniem w karierze i naj-
trudniejszym rywalem, z jakim 
przyszło mu się do tej pory 
mierzyć. Mamed Khalidov jest 
jednym z najbardziej doświad-
czonych zawodników MMA 
w Polsce. Na swoim koncie ma 
stoczonych 45 pojedynków, 
z których 35 wygrał. Zawod-
nik z Olsztyna to prawdziwy 
fenomen mieszanych sztuk 
walki i człowiek, który potrafi 
w klatce zafundować rywalom 
nie tylko niespotykane nokauty, 
ale też ekwilibrystyczne podda-
nia. Były mistrz wagi średniej 
i półciężkiej KSW po raz pierw-
szy jednak stanie naprzeciwko 
rywala z królewskiej kategorii 
wagowej i będzie musiał się 

zmierzyć nie tylko z jego masą, 
ale też potężną, nokautującą 
siłą ciosu.

Sebastian Przybysz i Jakub Wi-
kłacz mieli zmierzyć się ze sobą 
w pierwszej połowie tego roku, 
ale kontuzja Jakuba pokrzyżo-
wała te plany. W tym czasie 
Sebastian stanął do obrony 
pasa przeciwko Werllesonowi 
Martinsowi i poddał go na gali 
KSW 69. Jakub natomiast wró-
cił do pełnej sprawności i na 
gali KSW 71 w przepięknym 
stylu pokonał Bruno Augusto 

Dos Santosa. Teraz Sebastian 
i Jakub staną naprzeciw sie-
bie po raz trzeci w historii. 
Do ich pierwszej walki doszło 
w 2017 roku i wówczas to Ja-
kub był górą. Trzy lata później, 
już w klatce KSW, Sebastian 
zrewanżował się za pierwszą 
przegraną i znokautował Ja-
kuba w trzeciej rundzie poje-
dynku. Tym razem rywalizacja 
odbędzie się na szczycie wagi 
koguciej, a na szali zostanie 
położony mistrzowski pas.

 (ARENA GLIWICE)

http://Biletyna.pl
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WAŻNE

Po pierwsze: unikaj niepotrzebnych zakupów i nie produkuj ton śmieci. Po drugie: jeżeli coś kupujesz, staraj się 
z tego zrobić dobry (i długi!) użytek. A po trzecie: jeżeli już musisz coś wyrzucić, to pamiętaj o segregacji. Tylko 
odpowiednio posegregowane śmieci mogą trafić do recyklingu. Zgodnie z planem, w 2022 roku 25% wszystkich 
odpadów komunalnych z Gliwic ma zyskać „drugie życie”.
Większość odpadów to nie 
śmieci, a surowce, które po 
przerobieniu mogą wrócić do 
użytku – z tą tezą w dobie zale-
wającej nas fali jednorazowych 
opakowań nikt nie dyskutuje. 
Co roku miasto zwiększa ilość 
odpadów przekazywanych recy-
klerom. Poziom przygotowania 
do ponownego użycia i recy-
klingu odpadów komunalnych 
oblicza się jako stosunek masy 
odpadów komunalnych przygo-
towanych do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi do 
masy wszystkich wytworzonych 
odpadów komunalnych.

W 2021 roku poziom recyklin-
gu wynosił 20%, a Gliwicom 
udało się osiągnąć 22,16%. 
W 2022 roku poprzeczka podnosi 
się do 25%, żeby w następnych 
latach rosnąć już o 10% rocz-
nie (35% za 2023 rok, 45% za 
2024 rok i 55% za 2025 rok).  
Oznacza to, że już za kilka lat po-
nad połowa odpadów musi być 
przygotowana do ponownego 
wykorzystania. Te poziomy są 
miastu narzucane przez przepisy 
unijne i rozporządzenia ministra 
środowiska.

W Gliwicach wszystkie odbierane 
od mieszkańców odpady są se-
gregowane. Niektóre poddawane 
są recyklingowi – to te, z których 
można odzyskać surowce do 
produkcji nowych towarów, np. 
plastikowych, szklanych czy papie-
rowych. Inne, choć nie mogą być 
uwzględniane podczas wylicza-
nia poziomu recyklingu, są także 
przetwarzane i wykorzystywane 
między innymi do produkcji pa-
liw alternatywnych, rekultywacji 
terenów zielonych (np. parków, 
skwerów) czy jako dodatki do 
mieszanek cementowych.

Warto wiedzieć, że obecnie 
Gliwice znajdują się w stosun-
kowo nielicznej grupie śląskich 
miast, które w ubiegłym roku 
osiągnęły wymagany poziom 
recyklingu. Mieszkańcy gmin, 
którym się to nie udało, pła-
cą kary. Gra toczy się przede 
wszystkim o nasze środowisko 
naturalne, ale także o nasze 
portfele.

Mieszkańcy Gliwic coraz bardziej 
świadomie podchodzą do recy-
klingu, o czym świadczy maleją-
ca ilość odpadów zmieszanych. 
W 2021 roku średnio miesięcz-
nie w Gliwicach odbierano 3180 
ton. Natomiast od stycznia do 
października 2022 roku jest to 
średnio 2895 ton odpadów 
zmieszanych miesięcznie.

Odpady są segregowane 
i umieszczane w przydomowych 
kontenerach, mieszkańcy mogą 
też przywozić inne typy posegre-
gowanych odpadów (na przykład 
opony, elektrośmieci, gruz) do 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej. Od stycznia 2023 
roku pracownicy PSZOK-u będą 
weryfikować adresy, z których 
pochodzą przywiezione do punktu 
odpady z listą nieruchomości, za 
które wnoszona jest opłata śmie-
ciowa. Pozwoli to wyeliminować 
próby oddania odpadów przez 
osoby nieuprawnione (a na ob-
sługę których składają się wszyscy 
mieszkańcy).

3 × U = unikaj, użyj 
ponownie, utylizuj

Żeby każdego roku można było 
realizować coraz bardziej wyśru-
bowane normy recyklingowe, 
potrzebna nam ogólnomiejska 
mobilizacja. W 2023 roku, kiedy 
uda się podsumować, ile odpa-
dów przygotowano do recyklin-
gu w 2022 roku (i sprawdzeniu, 
czy tegoroczne wyzwanie – 25% 
– zostało spełnione), rozpocznie-
my na naszych łamach ekokam-
panię informacyjną. 

Naszym mottem 
będzie zasada  
3 × U, czyli unikaj 
(redukuj powstawa-
nie odpadów – nie 
kupuj niepotrzebnych 
rzeczy), użyj ponow-
nie (wielokrotnie), 
a w ostateczności: 
utylizuj (segreguj 
odpady).

 (mm)

OdzyskujeMY!  
Odpady to surowce
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Nie odzyskujesz? 
Zapłacisz za to!

https://gliwice.eu/sprzedaz-wegla
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCIKOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawierający nieru-
chomość przeznaczoną do wydzierżawienia, 
stanowiącą własność Gminy Gliwice:

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu) zostały podany do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do użyczenia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/36/2022 do 12 grudnia 2022 r.

• nr ZDM/47/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZDM/48/2022 do 26 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 niezabudowanej nieruchomości, 
oznaczonej geodezyjnie jako:
• działki nr 415 i 416, obręb Boj-

ków, o łącznej pow. 0,5915 ha, zapi-
sanej w księdze wieczystej nr GL1G/ 
00036906/9. Przedmiotowa nierucho-
mość położona jest przy ul. Knurowskiej 
w Gliwicach i stanowi własność Miasta 
Gliwice.

Termin przetargu: 22 grudnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
1 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23%, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 150 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2022 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 50 o pow. 

0,1754 ha, obręb Ostropa Pola, zapisaną 
w księdze wieczystej GL1G/00033556/9. 
Przedmiotowa nieruchomość położona 
jest w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 22 grudnia 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
539 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 53 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2022 r.
---------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice:
• prawo własności działki nr 1168,  

obręb Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane,

• prawo własności działki nr 1169,  
obręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charakterze 
usługowym o numerze ewidencyjnym 
2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, po-
łożonym przy ul. Stanisława Moniuszki 

13 w Gliwicach, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta nr GL1G/00058759/3.
Termin przetargu: 9 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 019 000,00 zł  
brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.
Wadium: 201 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2023 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności kompleksu nieruchomości:
• położonego w Gliwicach przy ul. Ko-

zielskiej, obejmującego niezabudo-
wane działki: nr 84, obręb Kłodnica, 
o pow. 0,3910 ha, zapisaną w księdze 
wieczystej nr GL1G/00013503/7 oraz  
nr 85, obręb Kłodnica, o pow. 0,6280 ha, 
zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00061385/4. 

Termin przetargu: 25 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
3 134 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 313 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 19 stycznia 2023 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:
• stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

będącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Gliwice, obejmującej zabudo-
waną działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, 
KW GL1G/00122499/2 wraz z przenie-
sieniem prawa własności budynku hali 
produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.

Termin przetargu: 31 stycznia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
6 800 000,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towa-
rów i usług (DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) nieru-
chomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Wadium: 680 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2023 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej:
• niezabudowane działki nr 193/1, 

193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 
193/7, 193/8, 191, 188, obręb Ko-
złówka, o łącznej powierzchni 0,6271 
ha, KW GL1G/00018855/4, w rejonie 
ul. Lubelskiej, stanowiące własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 31 stycznia 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza  nieruchomości: 1 700 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera poda-
tek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., 
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 170 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 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).

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/589/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/656/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/704/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/707/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/710/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/712/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/715/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/717/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/720/2022 do 19 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/688/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/716/2022 do 19 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/719/2022 do 19 grudnia 2022 r.
3. Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nie-
ograniczonego oraz oddania w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego 
do korzystania z garażu:
• nr ZGM/713/2022 do 19 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/
4. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 711/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• nr 714/2022 do 14 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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, 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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 Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do wydzierżawienia i wynajęcia, stanowiącą 
własność Skarbu Państwa:
• nr 28/SP/2022 do 19 grudnia 2022 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 298/2022 do 15 grudnia 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 333/2022 do 15 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 334/2022 do 15 grudnia 2022 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 297/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 316/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 319/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 323/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 324/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 325/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 326/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 327/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 328/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 329/2022 do 21 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 332/2022 do 21 grudnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 131, OBRĘB KŁODNICA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę

Położenie i opis nieruchomości
Nr działki 

Obręb 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości
Cena 

wywoławcza 
brutto [zł]

Wadium
[zł]

Nieruchomość położona jest w Gliwicach przy ul. Kozielskiej. W sąsiedztwie znajduje się 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa, obiekty użyteczności publicznej oraz park. 
Nieruchomość stanowi teren płaski, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, 
zabudowany budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej 29,81 m2, wybudowanym 
na podstawie pozwolenia na budowę z 12 maja 1981 r. Pozostała część działki stanowi 
chodnik, parking oraz zieleń. 
Przez działkę przebiega sieć elektroenergetyczna i sieć teletechniczna. W pobliżu działki 
przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz ciepłownicza. 
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stano-
wiącej infrastrukturę drogową, będącej na majątku Miasta Gliwice. W przypadku wystąpienia 
przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane na przedmiotowej działce, 
odpowiada za nie przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac musi 
zwrócić na nie szczególną uwagę.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowa-
dzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie nieruchomości z drogą, tj. ul. Kozielską powinno odbywać się zjazdem 
istniejącym.

Działka nr 131, 
obręb Kłodnica, 

KW nr 
GL1G/00036196/8, 

Użytek: 
Bi – 0,0661 ha

Pow. działki: 
0,0661 ha

Pow. użytkowa 
budynku: 
29,81 m2

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, 
tzw. centralne tereny miasta, uchwalonego przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr 
XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481, działka nr 131, obręb Kłodnica, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
▪ 59MW – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności za-
budowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MW do 63MW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze miesz-
kańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu. 

Ponadto, z ww. planem, działka nr 131, obręb Kłodnica, leży w granicach złoża węgla 
kamiennego „Gliwice”.

350 000,00 

Cena nieru-
chomości 

zwolniona jest 
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.).

35 000,00

Przetarg rozpocznie się 25 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 19 stycznia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-11, 32/338-64-12, 32/338-64-09, 32/338-64-08.

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 farb i lakierów.
Termin składania ofert: 8 grudnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2022 r. o godz. 11.01
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 
Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 
Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur określonych 
Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na:

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

dostawę części zamiennych do pomp produkcji KSB.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2022 r. o godz. 11.01

dostawę materiałów elektrycznych.
Termin składania ofert: 15 grudnia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.01

dostawę olejów i smarów.
Termin składania ofert: 12 grudnia 2022 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2022 r. o godz. 11.16

dostawę odzieży ochronnej i roboczej i środków czystości.
Termin składania ofert: 15 grudnia 2022 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.31

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Obręb
Nr KW 

Powierzchnia 
działki

Przeznaczenie
nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

brutto
Wadium

1. Przedmiotowa działka położona jest przy ul. Knurowskiej w Gliwicach. Teren działki stanowi zieleń z pojedynczymi 
drzewami. Działka w kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu.
Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.
Przez północną część działki przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa oraz telekomunikacyjna. Sieć telekomunikacyj-
na przebiega również przez południową część działki. W zasięgu działki znajduje się sieć elektroenergetyczna oraz 
kanalizacyjna.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów należy stosować przepisy o ochronie przyrody. Zabudowa terenu 
będzie wymagała uzyskania decyzji na wyłączenie z produkcji rolnej grunty klasy PsIII, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia robót.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia takich 
przyłączy, odpowiada za nie przyszły nabywca. Na podstawie mapy zasadniczej na działce 418 znajduje się szambo. 
Po oględzinach w terenie stwierdzono, że szambo zostało zlikwidowane.
Blisko granicy działki znajduje się skarpa cieku wodnego, który stanowi element odwodnienia przedmiotowej działki 
oraz terenów przyległych. Przyszły nabywca nie może naruszyć jego naturalnego biegu.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę.
Na zachodnią część działki wchodzi niewielki fragment budynku niemieszkalnego zlokalizowanego na działce sąsiedniej 
nr 417, obręb Bojków – nie ustanowiono służebności.
Skomunikowanie działki winno odbywać się do drogi publicznej ul. Knurowskiej nowym zjazdem. Z uwagi na lokalizację 
działki może wyniknąć konieczność ograniczenia relacji skrętnych.

Działka nr 418,
obręb Bojków

Użytki: PsIII, B

KW nr 
GL1G/00036909/0

0,1164 ha Dla terenu obejmującego działkę nr 418 od 4 maja 2018 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, 
położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz 
południową granicą miasta (uchwała nr XXXVI/790/2018 
z 22 marca 2018 r.).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U, co oznacza: 
tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności 
zabudowy. 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, usługi nieuciążliwe. 
Dla terenu o symbolu 2MN/U ustalona została nieprze-
kraczalna linia zabudowy.
Przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu strefy „OW” 
obserwacji archeologicznej. 
Działka zlokalizowana jest w granicach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego.

314 000,00 zł

(cena nierucho-
mości zawiera 
23% podatku 
VAT, zgodnie  

z ustawą  
z 11 marca 

2004 r.  
o podatku  

od towarów  
i usług  

– t.j. DzU  
z 2022 r., poz. 
931 z późn. 

zm.).

31 400,00 zł

Przetarg rozpocznie się 10 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 100 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach). I ustny przetarg nieogra-
niczony odbył się 14 września 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 listopada 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 3 stycznia 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41, 32/338-64-08.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI  
NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKI NR: 1363/5, 144/2, 167, 169, 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice, 

KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ 22 LUTEGO 2023 R. O GODZ. 9.00.

Opis nieruchomości
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]
Wadium

[zł]

Przedmiotowy kompleks położony jest w zachodniej części miasta w obrębie Stare 
Gliwice, w odległości około 4 km od centrum. W sąsiedztwie znajdują się tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmioto-
wego terenu na działce nr 191/2 Miasto Gliwice planuje budowę przedszkola. Teren 
kompleksu jest zakrzewiony, pokryty pojedynczymi drzewami i zielenią nieuporządko-
waną. Usunięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu o ustawę 
o ochronie przyrody. Kompleks tworzy zwarty obszar.
Zgodnie z mapą zasadniczą kompleks ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej oraz ciepłowniczej.
Działki nr: 144/2, 176, 189/4 obciążone są służebnością przesyłu na rzecz PWiK 
Gliwice. Ponadto przy granicy działki nr 144/2 zlokalizowana jest kanalizacja 
deszczowa kd 300 mm, będąca w administrowaniu tutejszego urzędu. W związ-
ku z powyższym, przy sprzedaży na rzecz Miasta Gliwice, zostanie ustanowiona 
nieodpłatna służebność wzdłuż północnej granicy działki pasem o długości  
50 m i szerokości 1,5 m. 
Ponadto, na działce nr 144/2 posadowiona jest stacja transformatorowa G491 
własności Taurona, o nieuregulowanym stanie.
Skomunikowanie terenu inwestycyjnego powinno odbywać się do drogi publicznej  
ul. Brzechwy. Realizacja inwestycji na ww. działkach winna zostać poprzedzona złożeniem 
wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach i uzyskaniem stosownych warunków.

Działki nr: 1363/5, 
190/2, 167, 176, 

189/2, 188,  
obręb Stare Gliwice, 
o pow. 0,6673 ha,  

KW nr 
GL1G/00022026/5.

Działka nr 189/4, 
obręb Stare Gliwice, 
o pow. 0,2005 ha,  

KW nr 
GL1G/00130484/3.

Działki nr: 144/2, 
169,  

obręb Stare Gliwice, 
o pow. 1,2171 ha,  

KW nr 
GL1G/00023961/8.

Łączna 
powierzchnia: 

2,0849 ha

Działki o nr: 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188, 189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice, 
położone są na terenie, na którym od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Stare Gliwice. 
Plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 
2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., 
poz. 3935. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1363/5 oraz część działki nr 144/2, 
obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
▪ 9 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość bu-
dynków – nie większa niż 9 m).
Niewielki fragment działki nr 167, obręb Stare Gliwice, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem:
▪ 10 MN – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (wysokość 
budynków – nie większa niż 12 m).
Działka nr 169 oraz pozostałe części działek nr 144/2 i 167, obręb Stare Gliwice, znajdują się 
na terenie oznaczonym symbolem:
▪ 3 M/n – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
– nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).
Działki nr 176, 189/2, 188, 189/4, 190/2, obręb Stare Gliwice, znajdują się na terenie ozna-
czonym symbolem:
▪ 4M/U/n – opisanym jako: tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabu-
dowy – nowe (wysokość budynków – nie większa niż 12 m).

7 000 000,00 zł 
brutto 

(cena zawiera 
podatek VAT 
w wysokości 
23% zgodnie 

z ustawą  
z 11 marca 

2004 r. 
o podatku 

od towarów 
i usług  

– t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 
931 ze zm.).

Minimalne 
postąpienie: 
 70 000,00 zł

700 000,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony przeprowadzony został 22 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 15 lutego 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 24 marca 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-08 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr działki

Nr KW 
Obręb

Powierzchnia 
działki Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza 
nieruchomości

brutto
Wadium

1. Przedmiotowe działki położone są w północnej części miasta, w odległości 10 km od centrum, w bliskiej odległości 
od drogi wojewódzkiej nr 901. W sąsiedztwie działek znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zieleni oraz tereny rolne.
Działka 248/1 stanowi drogę gruntową i ma kształt wydłużony, pozostała część nieruchomości stanowi zieleń 
nieuporządkowaną, ma kształt nieregularny. Przez działkę 248/1 przebiega sieć kanalizacyjna, gazowa, elektro-
energetyczna, wodociągowa. Wzdłuż ulicy Nad Łąkami biegnie sieć teletechniczna.
Planowany dojazd do drogi publicznej ul. Nad Łąkami odbywać się będzie po działce nr 248/1 (własność Gminy 
Gliwice) i 253, obręb Czechowice Zachód, na której została ustanowiona służebność przechodu i przejazdu 
o szerokości 3 m. Natomiast dojazd do nieruchomości prywatnych, leżących wzdłuż dz. nr 248/1, zostanie zabez-
pieczony poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Na dz. nr 249 znajduje się rów, który jest rowem otwartym i stanowi jedyny system odwodnienia budynków 
oraz działek znajdujących się w jego obrębie. Rów ten stanowi część ekosystemu wodnego dzielnicy Czechowice, 
która nie ma kanalizacji deszczowej, zatem należy bezwzględnie utrzymywać prawidłowy przebieg i drożność 
tego rowu. W związku z tym konieczne będzie ustanowienie na rzecz Miasta Gliwice nieodpłatnej służebności 
gruntowej w celu bieżącego utrzymania i konserwacji przedmiotowego rowu. 
Ponadto przyszły nabywca musi zachować poniższe warunki techniczne:
1) nie można wykonywać żadnych prac w odległości 1,5 m od skarpy rowu,
2) wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu wykonywać w sposób nienaruszający jego 
konstrukcję oraz niezakłócający swobodny przepływ wód,
3) obowiązuje zakaz grodzenia w odległości 1,5 m od skarpy rowu,
4)należy umożliwić swobodny dostęp do ww. rowu.
Przedmiotowy rów nie może być orurowany, z uwagi na fakt, że mogłoby to prowadzić do podtapiania terenu, 
na którym znajduje się rów, jak również terenów przyległych.
Działka 248/1 obciążona jest ponadto służebnością przesyłu na rzecz PWiK Gliwice oraz służebnością drogi na 
rzecz właścicieli działki 253, obr. Czechowice Zachód.

Działka nr 248/1,
obręb Czechowice 

Zachód,  
pow. 0,0604 ha,

KW nr GL1G/00044877/5,
użytek:

Dr – drogi.

Działka nr 248/2,
obręb Czechowice 

Zachód,  
pow. 0,3090 ha,

KW nr GL1G/00044877/5,
użytek:

RIVa, RIVb – grunty orne.

Działka nr 249,
obręb Czechowice 

Zachód,  
pow. 0,0610 ha,

KW nr GL1G/00044877/5,
użytek:

ŁVI – łąki trwałe.

Łączna 
powierzchnia: 

0,4304 ha

Działki nr 248/1, 248/2, 249, obręb Czechowice 
Zachód, położone są na terenie, na którym od  
31 maja 2014 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „osiedle Czechowice” (tekst 
jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 8 września 2015 r., pod 
poz. 4567). 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 248/2, 
obręb Czechowice Zachód oraz południowa część 
działki nr 248/1, obręb Czechowice Zachód, znaj-
dują się na terenie oznaczonym symbolem: 7MNn 
– co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – nowe. Północna część działki 
nr 248/1, obręb Czechowice Zachód, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem: 5MN – co 
oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – istniejące. Działka nr 249, obręb 
Czechowice Zachód, znajduje się na terenach 
oznaczonych symbolami: 3ZP, 4ZP – co oznacza: 
tereny zieleni urządzonej, 13WSc – co oznacza: 
tereny wód powierzchniowych – cieki. Ponadto  
w § 9 ust. 2 pkt 3 ww. planu ustalono zakaz gro-
dzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż  
1,5 m  od granic terenów o symbolu WSc.

1 219 400,00 zł

(cena 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 póź. zm.).

121 940,00 zł

Przetarg rozpocznie się 8 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP UM w Gliwicach).
Wadium należy wnieść do 1 lutego 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, a także opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu. Ponadto informacja o przetargu została zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Praw-
nej”. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-08,  
32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-10.

NIERUCHOMOŚCI

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

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/dostosowanie-licencji-taxi-do-obowiazujacych-przepisow-prawa
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