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AKTUALNOŚCI

8 grudnia w gliwickim Ratuszu zawiązano oficjalnie Klaster Energii. Na razie ta nowa sieć współpracy obejmuje 
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Miasto Gliwice i większość spółek z jego udziałem, przyszłościowo 
natomiast skupi też prywatne firmy z Gliwic i rejonu powiatu gliwickiego. Celem działań klastra będzie lokalna 
produkcja, dystrybucja i konsumpcja taniej energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
– Zawiązanie Klastra Energii 
w Gliwicach jest wyzwaniem 
naszych czasów. Potrzeba de-
karbonizacji naszej gospodarki, 
rosnące ceny energii i idąca za 
tym chęć produkowania jej lo-
kalnie w oparciu o rozproszone, 
odnawialne źródła skłoniły nas 
do tego, żeby skoordynować 
swoje wysiłki i połączyć moż-
liwości, jakimi dysponują roz-
winięte gospodarczo Gliwice. 
Mamy tu wiele przedsiębiorstw 
i wielu potencjalnych produ-
centów energii elektrycznej, 
a wszyscy są jej konsumenta-
mi – podkreślał podczas kon-
ferencji założycielskiej Klastra 
Energii prezydent Gliwic Adam 
Neumann. – Rzecz jasna nie 
zamykamy się w gronie założy-
cielskim. Jesteśmy otwarci na 
współpracę i liczymy na pry-
watne przedsiębiorstwa, które 
wytwarzają energię odnawialną 
lub bioodpady bądź potrzebują 
energii elektrycznej i ciepła. 
Wspólnie będziemy zmierzać 
w kierunku miasta samowystar-
czalnego energetycznie. Z całą 
pewnością będzie to proces dłu-
gi, ale konieczny – przekonywał 
prezydent Gliwic.

Działalność klastra zainaugu-
rowało porozumienie między 
Miastem Gliwice a sześcioma 
komunalnymi spółkami ży-
wotnie zainteresowanymi 
produkcją i konsumpcją 

energii: Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej – Gliwi-
ce, Przedsiębiorstwem Ko-
munikacji Miejskiej, Przed-
siębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji, Przedsiębior-
stwem Zagospodarowania 
Odpadów, Śląską Siecią 
Metropolitalną i Śląskim 
Centrum Logistyki. Człon-
kiem-założycielem o statu-
sie lidera została również 
Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (KSSE).

 – Obecność silnych gliwickich 
spółek miejskich mających 
plany inwestycyjne związane 
m.in. z rozwojem OZE zapewni 
klastrowi stabilne zaplecze i od-
powiedni materiał do dalszych 
działań – zauważył podczas 
spotkania w Ratuszu wiceprezes 
KSSE Jacek Bialik. – Podpisanym 
właśnie porozumieniem zamy-
kamy wielomiesięczny okres 
przygotowań do tej współpracy. 
Będziemy oczywiście starali się 
pozyskiwać kolejnych inwesto-

rów. Wiemy, że takie są oczeki-
wania wielu firm z terenu KSSE.

Funkcję koordynatora Klastra 
Energii objęła gliwicka spółka 
Smart EPC, która od lat świad-
czy usługi zarządzania energią, 
zapewniła w tej dziedzinie 
wielomilionowe oszczędności 
dla swoich klientów, ponadto 
zajmuje się wykonawstwem 
instalacji fotowoltaicznych, ko-
generacyjnych oraz biogazowni 
rolniczych.

– Transformacja energetyki, 
na bazie której zawiązaliśmy 
gliwicki klaster, nie jest dziś je-
dynie polskim czy europejskim 
trendem. W kierunku energety-
ki odnawialnej i rozproszonej, 
która jest zarówno tańsza, jak 
i bezpieczniejsza od scentra-
lizowanego systemu energe-
tycznego opartego na wielkich 
elektrowniach narażonych na 
poważne awarie, zmierza cały 
świat – mówił podczas konfe-
rencji założycielskiej Tadeusz Baj, 
dyrektor ds. rozwoju w Smart 
EPC. – Jestem przekonany, że 
przy pełnym zaangażowaniu 
grona założycielskiego, lidera 
i koordynatora oraz przyszłych 
członków klastra uda nam się 
dużo zdziałać. Ważne będą 
wszelkie pomysły, a także 
przygotowywane już projekty 
w branży OZE – dodał Tadeusz 
Baj.

Pierwszym działaniem w obrębie 
gliwickiego Klastra Energii ma 
być analiza potrzeb i możliwości 
produkcyjnych jego członków-
-założycieli. Pod uwagę zostaną 
wzięte zarówno farmy fotowol-
taiczne, jak i elektrownie wiatro-
we czy biogazownie. Rozmowy 
dotyczyć będą również możli-
wości magazynowania energii 
i kwestii przyznawania koncesji. 
– Czeka nas sporo intensywnej 
pracy – podsumował Tadeusz 
Baj. (kik)

Gliwicka energia.  
Kierunek – samowystarczalność 
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Czy wiesz, że posiadając profil zaufany, możesz bez konieczności przychodze-
nia do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wyrobić Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Wniosek o wydanie EKUZ możesz złożyć przez Internet. Wystarczy, że wejdziesz na stronę: gov.pl 
(Dla obywatela/Wyjazdy i wypoczynek/Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Do potwierdzenia tożsamości potrzebne będą:
 profil zaufany (konto można założyć na epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil) lub
 certyfikat kwalifikowany lub
 e-dowód. (UM)

Europejska Karta  
Ubezpieczenia Zdrowotnego  
– złóż wniosek online

mailto:kom%40um.gliwice.pl?subject=
http://gliwice.eu
mailto:lenczowska_j%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:krolik_t%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil
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Z nowego Centrum Przesiadkowego w Gliwicach pasażerowie korzystają od ponad tygodnia. Oficjal-
ne otwarcie kompleksu, z możliwością zajrzenia we wszystkie jego zakamarki i z szeregiem atrakcji 
dla gliwiczan i mieszkańców okolicznych miejscowości zorganizowano w sobotę 10 grudnia. Wielu 
uczestników przyjechało tego dnia specjalnie po to, by skorzystać z symulatorów jazdy i zobaczyć 
kultowe, zabytkowe autobusy. Największe tłumy pojawiły się jednak późnym popołudniem, by po-
słuchać żywiołowej Sary James.
Gliwickie Centrum Przesiadkowe powsta-
ło na dawnych terenach kolejowych po 
północnej stronie dworca PKP. To jed-
na z największych tego typu inwestycji 
na południu Polski, łącząca transport 
koleją z liniami autobusów miejskich, 
metropolitalnych i regionalnych, a do-
celowo też dalekobieżnych i międzyna-
rodowych. Umowę na budowę Centrum 
Przesiadkowego Miasto Gliwice podpi-
sało w sierpniu 2020 r. W trakcie robót 
zmodernizowano m.in. dotychczasowy 
tunel, łączący gliwicki dworzec kolejowy 
z ulicami Składową i Tarnogórską. Dobu-
dowano do niego odnogę, prowadzącą 
schodami, ruchomymi chodnikami lub 
windą do trzech stref naziemnych Cen-

trum Przesiadkowego – rowerowej, ze 
stanowiskami autobusowymi oraz obsługi 
pasażerskiej, którą ulokowano w nowo-
czesnym budynku głównym. Stworzono 
od podstaw nowy, wewnętrzny układ 
drogowy. Całość dostosowano do potrzeb 
osób z różnymi niepełnosprawnościami 
i uzupełniono całoroczną zielenią. Na 
terenie kompleksu posadzono m.in. 130 
drzew różnych gatunków, 9 tys. krzewów 
oraz ponad 400 pnączy.

Inwestycję realizowało przez ostat-
nich 27 miesięcy konsorcjum firm: 
Mostostal Zabrze Gliwickie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego SA i Przedsiębiorstwo 

Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt 
prac wyniósł ok. 200 mln zł. Gliwice 
pozyskały na ten cel ok. 129,5 mln zł 
dotacji z Unii Europejskiej.

– Ten potężny projekt sfinansowany z bu-
dżetu UE w kwocie ponad 129 milionów 
złotych z pewnością stanowi odpowiedź 
na oczekiwania mieszkańców najbardziej 
zaludnionego polskiego regionu, codzien-
nie korzystających z transportu publiczne-
go. Dzięki usprawnieniu multimodalnego 
modelu transportu publicznego, Gliwice 
realizują założenia Europejskiego Zie-
lonego Ładu – ocenia Angela Martinex 
Sarasola, dyrektor Wydziału ds. Polski 
w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. 
– Ponadto nie umknęła naszej uwadze 
organizacja Centrum Przesiadkowego, 
która w znaczący sposób poprawi jakość 
podróży mieszkańców nie tylko Gliwic, 
ale i całego Śląska. Jest to namacalnym 

przykładem na to, że europejska polityka 
spójności dedykowana jest wszystkim 
obywatelom Unii Europejskiej – dodaje 
przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Takie inwestycje  
zmieniają miasto

– Dzięki integracji z dworcem kolejowym 
Centrum Przesiadkowe, skupiające w jed-
nym miejscu liczne linie autobusowe, jest 
w pełni tego słowa znaczeniu gliwicką 
bramą na świat. To nowe komunikacyjne 
serce miasta ma przed sobą ważne zada-
nie – zależy nam, by mieszkańcy w coraz 
większym stopniu korzystali z transpor-
tu publicznego, a ruch samochodowy, 
zwłaszcza w centrum Gliwic, był coraz 
mniejszy – podkreślał podczas sobotniego 
otwarcia Centrum Przesiadkowego prezy-
dent Gliwic Adam Neumann, dziękując za 
efekty prac wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie i realizację CP.

Centrum Przesiadkowe  
oficjalnie otwarte!
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Przypomniał, że inwestycja ta napoty-
kała po drodze na poważne przeszkody. 
Przed ośmioma laty miasto po długich 
i żmudnych negocjacjach kupiło grunt 
pod budowę Centrum od PKP. Później 
wystąpiły m.in. problemy z pierwszym 
projektantem kompleksu, który nie 
spełnił oczekiwań inwestora i trzeba 
było wyłonić kolejnego. Liczył się czas, 
bo Gliwice starały się wówczas o ogromne 
środki unijne.

– Efekt jest moim zdaniem doskonały. 
W dotychczas bardzo zaniedbanym 
miejscu powstał bardzo funkcjonalny 
i estetyczny obiekt. Co istotniejsze, Cen-

trum Przesiadkowe nie tylko zapewnia 
komfort podróżnym, ale też umożliwia 
racjonalne zmiany przebiegu linii auto-
busowych w mieście, zarówno na etapie 
ich planowania, jak i wdrażania zmian – 
ocenił obecny na uroczystości oficjalnego 
otwarcia CP wieloletni prezydent Gliwic, 
a obecnie senator Zygmunt Frankiewicz. 
– Na pewno przełomowym, decydującym 
momentem dla biegu tej inwestycji było 
przyjęcie jej do realizacji przez Mosto-
stal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego SA i Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. 
Kluczowe było też pozyskanie środków 
unijnych. Należą się za to ogromne 
uznanie i podziękowanie m.in. dla obec-
nego wiceprezydenta miasta Mariusza 
Śpiewoka, który zajął się tymi kwestiami 
i prowadził je jeszcze jako dyrektor biura 
Związku Subregionu Centralnego – dodał 
Zygmunt Frankiewicz.

– Jako mieszkaniec Gliwic bardzo się 
cieszę, że dzięki tej inwestycji miasto 
może się rozwijać i być bramą nie tylko 

na miasta aglomeracji górnośląskiej, ale 
też bramą na świat, bo linie autobuso-
we zaproponowane przez metropolię do 
lotniska w Pyrzowicach otwierają miesz-
kańcom bardzo szeroką, wręcz globalną 
perspektywę – mówił wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek. – Bardzo ważne jest 
też wsparcie inwestycyjne wokół Centrum 
Przesiadkowego, związane m.in. z rozwo-
jem planowanej Kolei Metropolitalnej. 
Przed kilkoma dniami podpisaliśmy warte 
ponad 1,5 mld zł umowy na realizację 
metropolitalnych projektów liniowych do-
finansowanych z programu „Kolej Plus”. 
Dwie z planowanych linii kolejowych będą 
przebiegały przez Gliwice i korzystając 
z tych połączeń, będzie można korzystać 
z bardzo dobrze wykonanego gliwickiego 
Centrum Przesiadkowego – przypomniał 
Jarosław Wieczorek.

Po wystąpieniach gości w budynku głów-
nym obsługi pasażerów CP odsłonięto 
tablicę pamiątkową. Znalazła się na niej 
informacja o kosztach inwestycji, źródłach 
jej finansowania i wykonawcach.

Atrakcje na  
oficjalne otwarcie

Od godziny 14.00 na placu przed budyn-
kiem głównym CP trwała prezentacja no-
woczesnych „elektryków” i zabytkowych 
autobusów, także tych przemierzających 
śląskie trasy jeszcze dwie dekady temu. 

Wśród nich znalazły się kultowe Ikarusy 
i Jelcz. Można je było zobaczyć nie tylko 
z zewnątrz, ale znów jak dawniej zasiąść 
w dość surowym wnętrzu.

Przygotowano także symulatory jazdy 
samochodem i przegubowcem, strefę 
bezpiecznej jazdy samochodem, stoiska 
informacyjne, konkursy i warsztaty dla naj-
młodszych oraz książki na drogę w ramach 
kilkugodzinnej akcji Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Blisko 200 osób w czterech gru-
pach z przewodnikiem zaglądało w poszcze-
gólne miejsca Centrum Przesiadkowego, 
zapoznając się z nimi od podszewki.

Atmosferę rozgrzała późnym popołudniem 
Sara James, gromadząc tłumy rodzin 
z dziećmi i nastolatków. Zaśpiewała swoje 
największe przeboje, m.in. „Somebody” 
czy „Na sam szczyt”. Koncert został sfinan-
sowany przez Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA. (kik)
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ROZMOWA

Saro, jesteśmy świeżo po Twoim 
koncercie. Jak bawiła się publicz-
ność? Jak podoba Ci się w Gliwicach?

Sara James: – Uwielbiam Gliwice i na 
pewno jeszcze tutaj wrócę! Cudowni 
ludzie, bardzo ciepła atmosfera. Ciężko 
jest grać koncerty zimą… bo jest zimno 
i mało kto chce się wtedy bawić. A tutaj 
wszyscy skakali.

Pewnie każdy Ci to mówi, ale ja też 
muszę to powiedzieć. Masz dopiero 
14 lat, a już możesz pochwalić się 
wygraną w The Voice Kids i Szansie 
na Sukces, 2. miejscem w konkursie 
Junior Eurovision w Paryżu i finałem 
America's Got Talent. Jak się z tym 
czujesz? Czy to wszystko, co dzieje 
się ostatnio w Twoim życiu Cię nie 
przytłacza? A może jest to dla Ciebie 
dodatkowa motywacja do działania?

– Jestem taką osobą, że nie rozmyślam za 
dużo, więc nie zastanawiałam się nad tym 
tak bardzo. Dopiero teraz, kiedy o tym po-
wiedziałaś, to myślę, że rzeczywiście spo-
ro tego było (śmiech), ale nie przytłacza 
mnie to. Ja po prostu robię to, co kocham 
i bardzo fajnie, że mam taką możliwość.

O tym, czy coś kochamy dowiaduje-
my się zwykle w pewnym momencie. 
Jak to było u Ciebie? Kiedy odkryłaś, 
że muzyka jest tym, czym chciałabyś 
zajmować się w życiu? 

– Kiedy miałam 6 lat, pojechałam na swój 
pierwszy konkurs piosenki, na który zabra-
ła mnie moja mama. To było w Szczecinku 
– uwielbiam to miasteczko. Zaśpiewałam 
w tym konkursie i zostałam laureatką. 
Wtedy byłam taka „podjarana”. Powie-
działam: „Mamo! To jest to, co chcę robić 
w życiu!”. Minęło parę lat… bo jestem 
teraz taka stara… (śmiech). I jestem tutaj 
i robię własną muzę.

Aż taka stara nie jesteś (śmiech), ale 
pewnie jeszcze się uczysz, prawda?

– Tak, zdecydowanie.

Jak udaje Ci się pogodzić naukę 
z koncertami? Masz już jakieś plany 
na dalszą edukację? Chciałabyś iść 
na studia, a może całkowicie poświę-
cić się karierze muzycznej? 

– Mam nauczanie hybrydowe, dosto-
sowane – mniej więcej – do mojego 
planu… nie mogę powiedzieć planu, 
bo ja planu na życie jeszcze nie mam 
(śmiech). Po prostu przychodzę do szkoły 

i na przykład po miesiącu zdaję egza-
miny czy sprawdziany. Zazwyczaj – jak 
mogę – to zdaję coś online, a kiedy 
jestem w szkole, to zdaję w szkole. 
I tak to wygląda – crazy (ang. 
szalone – przyp. red.) wiem 
(śmiech).

No, szalone – nie da się 
ukryć… ale dajesz radę!

– Daję, jak najbardziej. Mam 
cudownego pana dyrektora, 
bardzo wyrozumiałych na-
uczycieli i wspaniałą szkołę. 
Bardzo mnie wspierają i po-
zwalają mi realizować swoje 
pasje. Oprócz muzyki oczywiście 
skupiam się na nauce.
 
Wiemy już, że 
jesteś młoda, 
utalentowana 
i odniosłaś 
wiele sukce-
sów. Lecimy 
dalej z kom-
plementa-
mi? (śmiech)

– Stooooop! 
Oh my god (ang. 
Przestań! O mój 
Boże! – przyp. red.)! 
(śmiech).

Muszę: w końcu jako pierwsza ar-
tystka z Polski nagrałaś swoje utwo-
ry w studiu Spotify w Los Angeles. To 
jest niemałe osiągnięcie i duże wy-
różnienie. Zwłaszcza, że byłaś pierw-
sza. To jest jak… pierwszy człowiek 
na Księżycu!

– Dziękuję, dziękuję bardzo! Bardzo mi 
miło i jest to wielki zaszczyt. Tak, to 
prawda. Sama nie mogę w to uwierzyć. 
Pojechaliśmy tam i nagrałam w pro-
jekcie Spotify Singles utwory „Lovely” 
i „My Wave”. Ostatnio był też „Spotify 
Wrapped”, czyli takie podsumowanie 
Spotify (internetowego serwisu z mu-
zyką i podcastami – przyp. red.). Jestem 
taka szczęśliwa i… zaszczycona, że mam 
tam takie cudowne wyniki – dziękuję 
bardzo.

A to jest chyba przedsmak tego, co 
Cię jeszcze czeka, bo ponoć apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Jakie są 
Twoje plany na przyszłość – te naj-
bliższe, może trochę dalsze – jeżeli 
chodzi o karierę muzyczną? Polska, 
czy może – idąc za ciosem – USA?

 
– W tym 

momencie 
zdecydowanie 
skupiam się 

na muzie, bo 
to jest dla mnie 

najważniejsze. 
Chciałabym wy-

dać wreszcie album. 
Skończyć go, podać „na 

talerzu” – do zjedzenia i let’s 
go (ang. chodźmy – przyp. red.)! Bardzo 
o tym marzę, więc muzyka jest teraz na 
pierwszym miejscu. Wiadomo, że są jakieś 
inne projekty, które zobaczycie z czasem. 
Niedługo wylatuję też nagrywać muzę do 
Londynu i LA (Los Angeles – przyp. red.), 
więc cały czas pracujemy nad albumem.

W takim razie trzymamy kciuki i cze-
kamy. Jednak komplementy kom-
plementami, ale sława wiąże się nie 
tylko z pochwałami, ale i krytyką, 
która – jak doskonale wiesz – nie za-
wsze jest konstruktywna. Zwłaszcza 
w internecie, gdzie ludzie czują się 
bezkarni. Czy Ciebie też dotyka hejt? 
Jeśli tak, to jak sobie z nim radzisz? 

– Ja w ogóle spotykałam się z hejtem już 
od najmłodszych lat. Dwa razy zmienia-
łam szkołę, właśnie przez hejt – i to taki 
w prawdziwym życiu. No bo, jak wie-
my, I’m kind of mixed girl (ang. jestem 
trochę mieszaną dziewczyną – przyp. 
red.). Moja mama jest Polką, mój tata 
jest Nigeryjczykiem, więc mam inny kolor 
skóry. Mieszkam też w małym miastecz-
ku. Panuje tam taka „małomiasteczko-

wość” i ludzie myślą „why you're 
black?” (ang. dlaczego jesteś 

czarna – przyp. red.). Wiele 
razy spotykałam się też 

z hejtem w interne-
cie. Zdawałam sobie 
sprawę, że tak może 
być. Moja mama 
też mnie przed 
tym ostrzegała. Ja 
w ogóle mało czy-
tam komentarzy. 
Staram się tego 
unikać. Dopóki 
mam osoby, które 

mówią mi, że jest 
dobrze albo że jest 

super, to mi te osoby 
wystarczą. A jak ktoś 

mnie ma opierniczyć, to 
mnie opierniczy – no i tyle 

(śmiech). Hejt jest totalnie bez-
sensowny. Nigdy nie był i nigdy nie 

będzie fajny. Po prostu jest okropny. Jak 
nie mamy co powiedzieć, to po prostu nie 
mówmy – takie jest moje zdanie. 

Znamy Sarę James, która pięknie 
śpiewa i daje niesamowite występy. 
A jaka jest Sara prywatnie? Czy poza 
muzyką masz jakieś inne pasje lub 
zainteresowania, które rozwijasz?

– Na co dzień też na pewno jestem „krej-
zolką” (pot. zwariowaną osobą – przyp. 
red.). Bardzo lubię tańczyć. Kiedyś lubiłam 
też gotować, ale mam teraz dużo pracy, 
więc nie mam na to czasu. Natomiast 
uwielbiam tańczyć i na pewno kiedyś 
w jakimś projekcie to zawrę, więc mam 
nadzieję, że zobaczycie, jak tańczę. I tak 
– to właśnie ja (śmiech).

Czy ten taniec można zaliczyć do ma-
rzeń na przyszłość?

– Tak, zdecydowanie! 

Czy jest coś, o czym jeszcze marzysz? 
Bo chyba ostatnio spełniło się bar-
dzo dużo Twoich marzeń?

– Tak jak mówisz, dużo się wydarzyło, 
więc – powiem szczerze – nie wiem. Wy-
daje mi się, że takim moim marzeniem 
jest po prostu to, żeby robić muzę i żeby 
każdy mógł sobie znaleźć miejsce w mojej 
muzyce – takie schronienie – to jest dla 
mnie podstawą.

I tego Ci z całego serca życzymy.

Rozmawiała 
Monika Lipiec

Ma zaledwie 14 lat, a już podbija polską i amerykańską scenę muzyczną. Na swoim koncie ma wygraną 
w programach telewizyjnych „The Voice Kids” i „Szansa na Sukces”, 2. miejsce w konkursie Junior Eurovision 
w Paryżu i finał amerykańskiej edycji programu „America's Got Talent”, w którym podbiła serca jurorów 
i publiczności. Jako pierwsza polska artystka nagrała też własne utwory w studiu Spotify w Los Angeles. 
O swojej pasji, karierze muzycznej, szkole i planach na przyszłość Sara James opowiedziała w rozmowie 
z Miejskim Serwisem Informacyjnym.

„Po prostu  
robię to, co kocham”

Sara JamesSara James
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AKTYWNI

Każdego dnia niosą pomoc innym, nie prosząc o nic w zamian. Wielu 
mówi o nich „Niezawodni”. W Gliwicach doczekali się nawet własnego 
„hymnu”. Wolontariusze – bo o nich mowa – podsumowali kolejny 
rok podczas drugiej części gliwickich obchodów Dnia Wolontariusza.

Tak świętowali wolontariusze 

Po wspólnym świętowaniu na Rynku 
(w poniedziałek, 5 grudnia) przyszła 
pora na drugi dzień gliwickich obchodów 
Dnia Wolontariusza. W piątek, 9 grudnia, 
w Cechowni przy ul. Bojkowskiej 35a 
w Gliwicach swoje święto uczcili wolon-
tariusze, przedstawiciele organizacji oraz 
koordynatorzy gliwickiego wolontariatu. 
Był czas na wspomnienia i podsumowa-
nia, ale przede wszystkim podziękowanie 
tym, którzy bezinteresownie pomagają.

– Gliwicki wolontariat jest naprawdę 
silny! W mijającym roku wolontariusze 
niejednokrotnie pokazali swoją stałą 
gotowość do niesienia pomocy. Poza 
wszystkimi działaniami pomocowymi, 
które właściwie na stałe wpisane są 
w kalendarz gliwickiego wolontariatu, jak 
praca na rzecz domów dziecka, domów 
opieki społecznej, osób niepełnospraw-
nych, chorych czy potrzebujących, od lu-
tego doszło nowe, niespodziewane i nagłe 
zadanie – zaopiekowanie się uchodźcami 
z Ukrainy. Wiele kwestii wymagało wspól-
nej organizacji i koordynacji, wspólnego 
zaangażowania i wspólnej pracy. Uwa-
żam, że Gliwice stanęły na wysokości 
zadania, w dużej mierze właśnie dzięki 
pracy wolontariuszy. Jestem pełen uzna-
nia dla Państwa poświęcenia i gotowości 
niesienia bezinteresownej pomocy tym 
wszystkim, którzy jej potrzebują. Jeszcze 

raz za to bardzo serdecznie dziękuję! – 
mówił podczas uroczystości prezydent 
Gliwic, Adam Neumann. 

O tym, że gliwiccy wolontariusze są nie-
zawodni przypomniała piosenka o tym 

właśnie tytule, przygotowana przez 
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych 
– Centrum 3.0 we współpracy z Ewą Ak-
samit z zespołu VELVETEVE. Zaprezento-
wano ją podczas uroczystości wraz z te-
ledyskiem nagranym na gliwickim Rynku 
w ramach tegorocznych obchodów Dnia 
Wolontariusza. Dlaczego „Niezawodni”?

– Uważamy, że to słowo jest najpełniej-
sze. Jest też pewnym ideałem, do którego 
chcemy dążyć i w dążeniu do którego 
wspieramy wolontariuszy, którzy się do 
nas zgłaszają. Kiedy pytamy organiza-
cje, jakich wolontariuszy potrzebują, oni 
także mówią – niezawodnych. I myślę, 
że takich wolontariuszy sobie życzymy 
najbardziej – wyjaśniła Marta Kryś, dy-
rektor Centrum 3.0.

Oprócz muzycznej niespodzianki, warsz-
tatów artystycznych i wspólnej zabawy 
przy muzyce były też inspirujące spotka-
nia. Agnieszka Jagła ze Stowarzyszenia 
GTW wraz z Leszkiem Loszą z Centrum 
Inicjatyw Społecznych opowiedzieli 
o działaniach pomocowych na rzecz 
uchodźców z Ukrainy, a Anna Guzek – 
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 21 
w Gliwicach i organizatorka charytatyw-
nych rajdów rowerowych, przypomniała 
o młodych rowerzystach, którzy wraz 
z nią dojechali z Gliwic na Hel, zbierając 
w ten sposób pieniądze dla gliwickiego 
hospicjum. 

Życzymy wszystkim gliwickim wolontariu-
szom, by nie tracili zapału do kolejnych 
działań i dziękujemy im za to, że są zawsze 
tam, gdzie potrzebna jest pomoc. 

Utwór „Niezawodni” jest dostępny na 
kanale Centrum 3.0 w serwisie YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=fNV-
S9auEqqE.
  (ml)

Podczas uroczystości nie zabra-
kło bohaterów wydarzenia, czyli 
samych wolontariuszy – takich 
jak Zosia, Wiktoria i Filip, którzy 
opowiedzieli nam, czym dla nich 
jest wolontariat.

– Dla mnie jest to 
możliwość realizo-
wania siebie. Dzięki 
wolontariatowi 
mogę poznawać no-
wych ludzi, którzy, 

tak jak ja, chcą pomagać. A poma-
ganie to jest naprawdę superuczucie 
i myślę, że pomagając innym, tak 
naprawdę pomagamy sobie samym 
– mówiła Zosia, działająca w Szkolnym 
Kole Wolontariatu w I LO w Gliwicach.

– Dla mnie wolon-
tariat jest przede 
wszystkim możliwo-
ścią niesienia bezin-
teresownej pomocy 
innym, dzielenia się 

sobą i dawania uśmiechu tym, którzy 
najbardziej tego potrzebują – dodała 
Wiktoria ze Szkolnego Koła Wolonta-
riatu w V LO w Gliwicach. 

– Wolontariat jest 
dla mnie dzieleniem 
się, dawaniem sa-
mego siebie innym. 
To jedna z takich 
rzeczy, jak praca czy 

wiedza, które – paradoksalnie – jeżeli 
się nimi dzielimy, to jednocześnie je 
mnożymy. Uczy też pokory i – przede 
wszystkim – szacunku do drugiego 
człowieka – mówił Filip, wolontariusz 
Fundacji NieOdkładalni. I dodał – Myślę, 
że warto zobaczyć, jak to jest, kiedy daje 
się coś od siebie i robi się to bezintere-
sownie, bo to uczucie, które pojawia się 
później, jest warte wszystkiego i życzę 
tego każdemu.
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Drugi weekend jarmarkowych 
atrakcji na gliwickim Rynku roz-
począł się nieco wcześniej, bo już 
w piątek 9 grudnia. Otworzył go 
świąteczny konwój Radia ZET, 
na którego trasie – wśród wy-
branych ośmiu polskich miast – 
jako drugie znalazły się właśnie 
Gliwice.

W piątkowe popołudnie, 9 grud-
nia, na gliwickiej starówce było 
naprawdę słodko. Wraz z radio-
wym konwojem, o godz. 14.00 
na Rynek wjechał bowiem Wawel 
Truck – interaktywna ciężarów-
ka pełna słodyczy i doskonałej 
zabawy. Do wnętrza mobilnej 
fabryki czekolady gości zaprosiły 
Michałki, żelkowe Smoki i inni 
słodcy bohaterowie. Najmłodsi 
mogli m.in. spróbować swoich 
sił w animowanych grach zręcz-
nościowych oraz poznać tajniki 
produkcji czekolady. A na deser 
czekała wizyta w słodkiej strefie, 
w której goście mogli skompono-
wać i zabrać ze sobą mieszankę 
swoich ulubionych słodyczy. 
W świątecznym miasteczku Radia 
ZET nie zabrakło też innych atrak-
cji. Był mikołajowy snowboard, 
świąteczne karaoke, strefa zabaw 
oraz warsztaty i pokazy kulinarne.

Równie ciekawie upłynęła sobota 
10 grudnia. Tym razem zabawa 
przeniosła się z płyty Rynku do 
Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 
4/5), gdzie na najmłodszych 
czekało Świąteczne bajanie po 
Śląsku oraz kino na poduchach 
– a w nim bajkowe animacje, pol-
skie filmy rysunkowe oraz bajka 
pełnometrażowa pt. „Wielka 
podróż Bolka i Lolka”.

Z kolei w niedzielę, 11 grudnia, 
Stacja Artystyczna Rynek za-
prosiła – zarówno młodszych, 
jak i starszych – do wspólnego 
tworzenia ceramicznych ozdób 
i świątecznych krasnali. Nato-
miast miłośnicy zagadek i zabaw 
na powietrzu spotkali się na Ryn-
ku w samo południe, by wystar-
tować w Bajkowej Grze Miejskiej 
dla całych rodzin. Ich zadaniem 
było odnalezienie zaginionego 
świętego Mikołaja. Weekend 
wrażeń zakończył świąteczny 
koncert zespołu BELFER 
BAND. Było napraw-
dę bajkowo!

Przed nami 
jeszcze jeden 
– ostatni, 
ale równie 
intensywny 
– weekend 
wrażeń w ra-
mach Gliwickie-
go Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego. 
17–18 grudnia spotkamy 
się na Rynku, by wspólnie 
zawołać: „Hej kolędo!”. Pod 
tym właśnie hasłem możemy 
spodziewać się wielu muzycz-
nych atrakcji. Ale nie tylko!

W sobotę, 17 grudnia, na gliwic-
kim Rynku zagości mobilne stu-
dio Radia CCM, w którym będzie 
można złożyć świąteczne życze-
nia najbliższym. W tym samym 
czasie goście Stacji Artystycznej 
Rynek spróbują swoich sił w two-
rzeniu świec oraz zdobieniu 
plastrów drewna. Dzień wrażeń 
zakończy koncert „Skrzydlata Ko-
lęda” w wykonaniu zespołu Sin-
gin' Birds. Natomiast w niedzielę, 
18 grudnia, oprócz warsztatów 
tworzenia świątecznych wianków 
i lampionów w Stacji Artystycznej 
Rynek, przeniesiemy się także do 
Katedry pw. Św. Apostołów Pio-
tra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5),  
gdzie odprawiona zostanie msza 
święta w intencji gliwiczan. Rów-
nolegle na gliwickim Rynku trwać 
będzie Wielkie Kolędowanie z Or-
kiestrą Dętą Ostropa. Wisienką 
na jarmarkowym torcie… a może 
raczej gwiazdą na świątecznej 
choince, będzie tradycyjne 
Przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju, po którym zgro-
madzeni przed Ratuszem miesz-
kańcy będą mogli wysłuchać 
koncertu w wykonaniu Aka- 

demickie-
go Zespołu 

Muzycznego 
Politechniki Śląskiej.

Tak zakończymy ostatni weekend 
świątecznych atrakcji, który nie 

oznacza jednak końca Gliwickie-
go Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go. Ten potrwa bowiem aż do 
piątku 23 grudnia. Zatem ci, 
którzy przegapią jarmarkowe 
weekendy będą mieli jeszcze 
niejedną okazję, by przed 

świętami Bożego Narodzenia 
spróbować grzanego wina, 
kupić wyjątkowe prezenty dla 
bliskich, czy zaliczyć przejażdżkę 
na rozświetlonym kole młyń-
skim.
 (ml/CK Victoria)

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Rodzinne poszukiwania świętego Mikołaja, kino na poduchach, wyjątkowy 
koncert i świąteczny konwój Radia ZET, a w nim m.in. mikołajowy snow-
board, mobilna fabryka czekolady, świąteczne karaoke oraz warsztaty 
i pokazy kulinarne. Tak wyglądał kolejny weekend Gliwickiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego pod hasłem „Bajkowe Święta”.

Za nami długi weekend  Za nami długi weekend  
świątecznych wrażeńświątecznych wrażeń
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24 drużyny i dwa dni turnieju pełne sportowej 
rywalizacji – w tym roku po raz czwarty uczcimy 
w ten sposób pamięć Jerzego Wojewódzkiego, 
założyciela Gliwickiego Towarzystwa Piłki Nożnej 
Pięcioosobowej „Piątka” i patrona hali wido-
wiskowo-sportowej „Sośnica”, dzięki któremu 
Gliwice stały się największym ośrodkiem futsalu 
w Polsce. Wstęp wolny!

IV Memoriał im. Jerzego Woje-
wódzkiego odbędzie się w week-
end, 17–18 grudnia, w hali 
sportowej przy ul. Jasnej 31. 
Dwudniowe rozgrywki wystartują 
w sobotę o godz. 8.00 i potrwają 
do godz. 19.30. Będą kontynu-
owane w niedzielę od godz. 9.00. 
Wręczenie nagród zaplanowano 
na godz. 14.00. Wstęp na wyda-
rzenie jest bezpłatny.

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
do udziału w turnieju zgłosiły się 
24 drużyny.

Inicjatorem powstania w na-
szym mieście ligi tej dyscypliny 
sportu – początkowo nazywanej 
„minipiłką” – był Jerzy Woje-
wódzki – bydgoszczanin, który 
do Gliwic przyjechał pod koniec 
lat 70., a kilka lat później założył 
Gliwickie Towarzystwo Sympaty-
ków Piłki Nożnej Pięcioosobowej, 
którego został prezesem. Przez 
ponad 35 lat swojej działalności 
wychował wiele pokoleń piłka-
rzy, pomagając w ten sposób 
dzieciom i młodzieży w trudnej 
sytuacji życiowej. Wielu z jego 

podopiecznych reprezentowało 
później Polskę w rozgrywkach 
międzynarodowych.

Jerzy Wojewódzki był znanym 
w mieście społecznikiem, nauczy-
cielem i propagatorem sportu. 
Od 1998 roku aż do śmierci pro-
wadził społecznie zajęcia spor-
towe i organizował festyny dla 
dzieci z Domu Dziecka nr 2 przy  
ul. Zygmunta Starego 20, którego 
podopieczni dwukrotnie zdobyli 

tytuł Mistrza Polski Dzieci z Do-
mów Dziecka. To właśnie dla nich 
w 2010 roku Jerzy Wojewódzki 
wraz z Jarosławem Jenczmionką 
zorganizowali turniej piłkarski „Za 
1 uśmiech”, w którym wpisowe 
w całości przeznaczane jest na 
wakacyjny wypoczynek dzieci.

Jerzy Wojewódzki zmarł w 2018 
roku w wieku 63 lat. Został po-
śmiertnie odznaczony przez Prezy-
denta Polski Andrzeja Dudę, Złotym 

Krzyżem Zasługi. Od 2021 roku jest 
patronem hali widowiskowo-spor-
towej „Sośnica”, a od czterech lat 
w naszym mieście organizowany 
jest również memoriał jego imienia.

Transmisję live z IV Memoriału 
im. Jerzego Wojewódzkiego 
będzie można śledzić na stronie 
GTSPNP Piątka na Facebooku 
https://www.facebook.com/
piatkagliwice/?ref=page_internal. 
 (ml/ GTSPNP Piątka)

IV Memoriał im. Jerzego Wojewódzkiego

Brązowa medalistka tego-
rocznych mistrzostw świata 
i reprezentantka gliwickiego 
klubu GUKS Carbo zwyciężyła 
7 grudnia w Zabrzu w 22. In-
dywidualnych Mistrzostwach 
Polski Seniorek w Boksie Olim-
pijskim. W walce o złoto Lidia 
Fidura (kat. +81 kg) pokonała 
Agatę Kaczmarską, wielokrotną 
medalistkę mistrzostw świata 
i mistrzostw Europy w grupach 
młodzieżowych.

Wcześniej, w pojedynkach pół-
finałowych, Lidia Fidura zwycię-
żyła 5:0 w starciu z Aleksandrą 
Ziomek, zaś Agata Kaczmarska 

wygrała przed czasem 
w 1. rundzie z Michaliną 
Retman.

W organizowanych od 3 do 8 
grudnia zawodach w zabrzań-
skiej Hali Pogoń mierzyły się 
najlepsze pięściarki i pięścia-
rze z całego kraju. Rywalizacja 
toczyła się w kategoriach se-
niorek i seniorów (19–40 lat).  
Zawodnicy zbierali punkty 
potrzebne do zakwalifiko-
wania się do kadry na Olim-
piadę w Paryżu w 2024 roku. 
Imprezę zorganizował klub Boks 
Zabrze oraz Polski Związek Bok-
serski.  (kik)

Pięć lat czekali gliwiccy 
koszykarze na zwycię-
stwo w Warszawie. Kie-
dy już do niego doszło, 
to w wielkim stylu, bo 
11 grudnia Tauron GTK 
pokonał Legię różnicą aż 
23 punktów. 

Doświadczony generał Earl 
Jerrod Rowland zamknął mecz, 
zapisując na swoim koncie  
26 punktów, 9 asyst i 6 zbiórek. Za-
chęcamy do przeczytania pełnej 
relacji z tego spotkania na stronie  
gtk.gliwice.pl.

Kolejny mecz Tauron GTK zagra 
u siebie, 18 grudnia, z Anwilem 
Włocławek.  (kik)

Za nami Turniej o Puchar Ekstraklasy Futsalu Bez 
Barier, rozgrywany 10 grudnia w Arenie Gliwice 
z udziałem 8 zespołów ligi FBB. W uroczystym 
otwarciu sportowego święta organizowanego przez 
Fundację „Pomaluj mi Świat” w ramach projektu 
„Maters on Cup II” wziął udział prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Najwyższe trofeum w turnieju 
wywalczyła drużyna Szczypiorów 
z Rudy Śląskiej. Srebrne medale 
przypadły zawodnikom DPS-u Za-
mek Opolnica, a brązowe – Sekcji 
bez barier WKS-u Śląsk Wrocław. 
Nagrodą dla zwycięzców było 
spotkanie z Mistrzem Polski Fogo 
Futsal Ekstraklasy, rozgrywającym 
swoje spotkania w Arenie Gliwice 
futsalowym Piastem Gliwice.

– Futsal Bez Barier to coś więcej 
niż sport. To projekt, który daje 
zawodnikom z niepełnospraw-
nościami motywację do walki, 
treningu i wyznacza kolejne 
cele. Wizją jest uczynienie z piłki 
nożnej halowej narzędzia wy-
równywania szans społecznych, 
edukacyjnych oraz zawodowych 
– niezależnie od poziomu spraw-
ności, wieku, miejsca zamieszka-

nia i umiejętności. Arena Gliwice 
została stworzona m.in. po to, 
by odbywały się w niej właśnie 
takie społeczne projekty, dlatego 
z dumą gościliśmy w Gliwicach 

prawdziwych futsalowych he-
rosów. Trofea wywalczyli naj-
lepsi, z całą pewnością można 
jednak powiedzieć, że w sobotę 
na parkiecie Areny zwyciężyła 

wielka pasja i miłość do futsalu 
oraz duch fair play – komentuje 
wyniki sobotniego turnieju pre-
zydent Gliwic Adam Neumann. 
 (kik)

Lidia Fidura mistrzynią  
Polski w boksie olimpijskim

Stolica zdobyta!

Futsal bez granic
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https://www.facebook.com/piatkagliwice/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/piatkagliwice/?ref=page_internal
https://www.gtk.gliwice.pl/
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Gdyby pomysł tego miejsca przyszło realizować dzisiaj – gdy wielomiliardowe wsparcie z Unii Europejskiej w ramach pol-
skiego KPO jest zamrożone i dodatkowo w kraju wciąż nie ogłoszono jeszcze konkursów, które pozwoliłyby pozyskać unijne 
wsparcie na kolejne zadania w ramach perspektywy 2021–2027 – Domu św. Jacka być może by nie było. Poświęcony w paź-
dzierniku, w ostatnich miesiącach pieczołowicie doposażany, a działający de facto od roku obiekt przy ul. Przedwiośnie 3 
powstał głównie dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środkom z budżetu państwa. Jak 
podkreśla ks. Krzysztof Śmigiera, proboszcz Parafii św. Jacka z Sośnicy, która zrealizowała tę inwestycję, Dom to miejsce z ser-
cem, duszą i podwójną misją – tradycyjnie duszpasterską i szerszą, służącą rozwojowi i kulturze całej sośnickiej społeczności.
Dom św. Jacka powstał w nie-
spełna dwa lata na dawnych 
terenach rekreacyjnych KWK 
Sośnica – na fundamentach zruj-
nowanego, należącego wcześniej 
do kopalni obiektu, który służył 
kiedyś jako hotelik i klubokawiar-
nia. Parafia św. Jacka w 2006 
roku odkupiła tę nieruchomość, 
należącą do Skarbu Państwa, 
od Miasta Gliwice ze specjal-
ną, 80-procentową bonifikatą 

(w mieście na prawach powia-
tu własnością Skarbu Państwa 
gospodaruje prezydent miasta). 
Przez lata starano się pozyskać 
środki na odnowienie budynku. 
Jego rewitalizacja – na potrzeby 
Lokalnego Centrum Integracji 
i Usług Społecznych – stała się 
możliwa dopiero dzięki hojnemu, 
kilkumilionowemu zastrzykowi 
pieniędzy z Unii Europejskiej 
i wsparciu z budżetu państwa.

Dom ma trzy poziomy i windę, jest 
w pełni przystosowany do potrzeb 
osób starszych i borykających się 
z niepełnosprawnościami. W środ-
ku znajdują się dwie duże sale 
mogące pomieścić 180 i 80 osób. 
Większa z nich ma charakter auli 
z mobilną sceną przydatną do or-
ganizacji występów i przedstawień. 
Pozostałe cztery sale są mniejsze, 
przewidziane na spotkania w węż-
szym gronie. Na poddaszu znaj-

dują się mniejsze pomieszczenia 
przygotowane z myślą o młodzieży 
i osobach starszych. Liczne gabloty 
stojące na korytarzach służą pre-
zentacji różnego rodzaju hobby 
i pasji kolekcjonerskich mieszkań-
ców dzielnicy – byłych i obecnych 
górników.

Dom wzniesiony i wyposażo-
ny dzięki unijnemu wsparciu 
i zaangażowaniu wielu osób 

ma służyć nie tylko parafii, ale 
przede wszystkim całej lokalnej 
społeczności, bez względu na 
poglądy i wyznanie. Od miesię-
cy jest w nim realizowany m.in. 
europejski projekt szkoleń dla 
ludzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. O tym, jak przebie-
ga to przedsięwzięcie i jakie inne 
działania udało się podjąć w tym 
roku opowiada „MSI – Gliwice” 
ks. proboszcz Krzysztof Śmigiera.

Z MIASTA

Dom św. Jacka

MSI: Z jakim bilansem za-MSI: Z jakim bilansem za-
myka obecny rok Dom św. myka obecny rok Dom św. 
Jacka?Jacka?

Ks. Krzysztof Śmigiera:Ks. Krzysztof Śmigiera: Doświad- Doświad-
czenia ostatnich 12 miesięcy czenia ostatnich 12 miesięcy 
pokazują, że doskonale spełnia pokazują, że doskonale spełnia 
on swoją rolę do różnych celów on swoją rolę do różnych celów 
i że był naszej dzielnicy bardzo i że był naszej dzielnicy bardzo 
potrzebny. Od marca do paź-potrzebny. Od marca do paź-
dziernika stanowił między inny-dziernika stanowił między inny-
mi komfortowe schronienie dla mi komfortowe schronienie dla 
uchodźców z ogarniętej wojną uchodźców z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Na co dzień natomiast Ukrainy. Na co dzień natomiast 
Dom służy głównie dzieciom Dom służy głównie dzieciom 
i młodzieży, a także harcerzom i młodzieży, a także harcerzom 
do spotkań w różnych forma-do spotkań w różnych forma-
cjach i grupach, nie tylko powią-cjach i grupach, nie tylko powią-
zanych ze sferą religijną. Jedno zanych ze sferą religijną. Jedno 
z pomieszczeń udostępniliśmy np. z pomieszczeń udostępniliśmy np. 
na potrzeby organizowanych trzy na potrzeby organizowanych trzy 
razy w tygodniu treningów judo razy w tygodniu treningów judo 
i ju-jitsu dla najmłodszych. Są i ju-jitsu dla najmłodszych. Są 
prowadzone pod okiem mistrzyni prowadzone pod okiem mistrzyni 
Polski Soni Lniany – zawodniczki Polski Soni Lniany – zawodniczki 
GKS Czarni Bytom w judo i jed-GKS Czarni Bytom w judo i jed-
nocześnie trenerki ju-jitsu w po-nocześnie trenerki ju-jitsu w po-
bliskim klubie BJJ Factory Gliwice. bliskim klubie BJJ Factory Gliwice. 
Dom jest poza tym otwarty dla Dom jest poza tym otwarty dla 
wszystkich chętnych mających wszystkich chętnych mających 
rodzinne uroczystości, takie jak rodzinne uroczystości, takie jak 
roczki, urodziny, rocznice ślubu. roczki, urodziny, rocznice ślubu. 
Między innymi z taką myślą zo-Między innymi z taką myślą zo-

stał zbudowany – ma groma-stał zbudowany – ma groma-
dzić i integrować, tym bardziej dzić i integrować, tym bardziej 
że dostępna do tej pory oferta że dostępna do tej pory oferta 
w tej dziedzinie w Sośnicy była, w tej dziedzinie w Sośnicy była, 
delikatnie rzecz ujmując, bardzo delikatnie rzecz ujmując, bardzo 
skromna. I sprawa najważniej-skromna. I sprawa najważniej-
sza – wykorzystujemy Dom do sza – wykorzystujemy Dom do 
tzw. projektu miękkiego, skupio-tzw. projektu miękkiego, skupio-
nego na przeciwdziałaniu wyklu-nego na przeciwdziałaniu wyklu-
czeniu społecznemu w ramach czeniu społecznemu w ramach 
uruchomionego ze środków Unii uruchomionego ze środków Unii 
Europejskiej Lokalnego Centrum Europejskiej Lokalnego Centrum 
Integracji i Usług Społecznych.Integracji i Usług Społecznych.

To ważne miejsce na mapie To ważne miejsce na mapie 
Gliwic.Gliwic.

Ludziom, którym się nie po-Ludziom, którym się nie po-
wiodło w życiu, są bezrobotni wiodło w życiu, są bezrobotni 
lub mają trudności finansowe lub mają trudności finansowe 
oferujemy naukę w dwóch ka-oferujemy naukę w dwóch ka-
tegoriach. Panie mają okazję tegoriach. Panie mają okazję 
wyszkolić się profesjonalnie na wyszkolić się profesjonalnie na 
kucharki. Ze środków unijnych kucharki. Ze środków unijnych 
zakupiliśmy na ten cel specja-zakupiliśmy na ten cel specja-
listyczny sprzęt, w który wypo-listyczny sprzęt, w który wypo-
sażyliśmy Domową kuchnię. sażyliśmy Domową kuchnię. 
Grupa panów szkoli się z kolei Grupa panów szkoli się z kolei 
praktycznie w dziedzinie re-praktycznie w dziedzinie re-
montowo-budowlanej. Z myślą montowo-budowlanej. Z myślą 
o nich zakupiliśmy ze środków o nich zakupiliśmy ze środków 
unijnych tzw. tornado – nowo-unijnych tzw. tornado – nowo-
czesne urządzenie służące m.in. czesne urządzenie służące m.in. 

do usuwania niepotrzebnych do usuwania niepotrzebnych 
napisów i graffiti z elewacji napisów i graffiti z elewacji 
domów i szkół. Panowie mają domów i szkół. Panowie mają 
już na koncie sporo sukcesów już na koncie sporo sukcesów 
z wykorzystaniem tego sprzę-z wykorzystaniem tego sprzę-
tu. Przeprowadzili też pod tu. Przeprowadzili też pod 
kierunkiem instruktora udany, kierunkiem instruktora udany, 
generalny remont sekretariatu generalny remont sekretariatu 
i sali gimnastycznej w pobliskiej i sali gimnastycznej w pobliskiej 
szkole podstawowej w Zespole szkole podstawowej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 14.Szkół Ogólnokształcących nr 14.

Czy te unijne szkolenia lub Czy te unijne szkolenia lub 
inne działania mogą być inne działania mogą być 
kontynuowane?kontynuowane?

Przygotowujemy się do drugie-Przygotowujemy się do drugie-
go naboru osób zagrożonych go naboru osób zagrożonych 
wykluczeniem, w jednej i drugiej wykluczeniem, w jednej i drugiej 
grupie po około 25 chętnych, bo grupie po około 25 chętnych, bo 
widzimy na to zapotrzebowanie. widzimy na to zapotrzebowanie. 
W tej kwestii Dom jest wyko-W tej kwestii Dom jest wyko-
rzystywany przez cały tydzień, rzystywany przez cały tydzień, 
bardzo intensywnie i z widocz-bardzo intensywnie i z widocz-
nym pożytkiem dla uczestników.nym pożytkiem dla uczestników.

Patrząc na obecne zawi-Patrząc na obecne zawi-
rowania w sferze środków rowania w sferze środków 
unijnych, związane z poli-unijnych, związane z poli-
tyką rządu i wstrzymaniem tyką rządu i wstrzymaniem 
funduszy dla Polski, można funduszy dla Polski, można 
by rzec, że Domowi „się by rzec, że Domowi „się 
udało”…udało”…

Potrzeba jest matką wyna-Potrzeba jest matką wyna-
lazków. Cały czas patrzę na lazków. Cały czas patrzę na 
świat z perspektywy tych, na świat z perspektywy tych, na 
których należy budować przy-których należy budować przy-
szłość, czyli dzieci i młodzieży. szłość, czyli dzieci i młodzieży. 
I myślę sobie, że skoro para-I myślę sobie, że skoro para-
fia ma być żywa, są chętni do fia ma być żywa, są chętni do 
współdziałania mieszkańcy, współdziałania mieszkańcy, 
to przestrzeń do bycia razem to przestrzeń do bycia razem 
jest konieczna. Kiedyś przy-jest konieczna. Kiedyś przy-
padek sprawił, że natknąłem padek sprawił, że natknąłem 
się na informację, że związki się na informację, że związki 
wyznaniowe też mogą starać wyznaniowe też mogą starać 
się o fundusze unijne. W na-się o fundusze unijne. W na-
szym przypadku zostały one szym przypadku zostały one 
przeznaczone na rewitalizację, przeznaczone na rewitalizację, 
bo nie budowaliśmy Domu św. bo nie budowaliśmy Domu św. 
Jacka od zera, tylko na funda-Jacka od zera, tylko na funda-
mentach i fragmencie ściany mentach i fragmencie ściany 
zdewastowanego dawnego zdewastowanego dawnego 
domu kulturalnego. Za nami domu kulturalnego. Za nami 
doświadczenia ciężkiej pracy doświadczenia ciężkiej pracy 
wielu osób zaangażowanych wielu osób zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie, bo reali-w to przedsięwzięcie, bo reali-
zacji każdego chyba projektu zacji każdego chyba projektu 
unijnego towarzyszą, zwłaszcza unijnego towarzyszą, zwłaszcza 
w obecnych czasach, ogromne w obecnych czasach, ogromne 
stresy i napięcia. My jeszcze do stresy i napięcia. My jeszcze do 
końca tego projektu nie rozli-końca tego projektu nie rozli-
czyliśmy, stąd z jednej strony czyliśmy, stąd z jednej strony 
odczuwamy radość i satysfak-odczuwamy radość i satysfak-
cję, że Dom już jest i dobrze słu-cję, że Dom już jest i dobrze słu-
ży ludziom, a z drugiej strony, ży ludziom, a z drugiej strony, 

patrząc na przebyte trudności, patrząc na przebyte trudności, 
mamy nadzieję, że uda się ten mamy nadzieję, że uda się ten 
projekt szybko i z powodzeniem projekt szybko i z powodzeniem 
rozliczyć. Na pewno warto rozliczyć. Na pewno warto 
było się go podjąć. Dziś, gdy było się go podjąć. Dziś, gdy 
na występach dzieci w Domu na występach dzieci w Domu 
św. Jacka gromadzą się całe św. Jacka gromadzą się całe 
sośnickie pokolenia, odnoszę sośnickie pokolenia, odnoszę 
niekiedy wrażenie, że ten Dom niekiedy wrażenie, że ten Dom 
jest… za mały!jest… za mały!

Z perspektywy minionych Z perspektywy minionych 
miesięcy, czego ksiądz ży-miesięcy, czego ksiądz ży-
czyłby gliwiczanom na nad-czyłby gliwiczanom na nad-
chodzący 2023 rok?chodzący 2023 rok?

Nawiązując do słów aniołów Nawiązując do słów aniołów 
nad żłóbkiem Jezusa „Chwała nad żłóbkiem Jezusa „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej ziemi pokój ludziom dobrej 
woli” życzę wszystkim, żeby woli” życzę wszystkim, żeby 
tego pokoju nie zabrakło nam tego pokoju nie zabrakło nam 
w tak niespokojnych czasach. w tak niespokojnych czasach. 
Niech zagości w naszych ser-Niech zagości w naszych ser-
cach i sprzyja dialogowi w kraju cach i sprzyja dialogowi w kraju 
i na świecie. Nie zapominajmy i na świecie. Nie zapominajmy 
o Ukrainie – myślmy również o Ukrainie – myślmy również 
o naszych wschodnich sąsia-o naszych wschodnich sąsia-
dach.dach.

RozmawiałaRozmawiała
Katarzyna Kozub-KulikKatarzyna Kozub-Kulik
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KULTURA

Kto zabił nieszczęsną pianistkę? Odpowiedzi na to pytanie poszu-
kają widzowie Teatru Miejskiego (ul. Nowy Świat 55–57) podczas 
najbliższej premiery. „Szalone nożyczki” w reżyserii Marcina 
Sławińskiego wejdą na afisz w sobotę 17 grudnia. Spektakl roz-
pocznie się o godz. 19.00.
Na tropie mordercy publicz-
ność będzie musiała wziąć 
sprawy w swoje ręce. Pianist-
ka straciła życie po dźgnięciu 
nożyczkami. Cień podejrzeń 
pada oczywiście na pracow-
ników zakładu fryzjerskiego, 
ale to niejedyni podejrzani 
w tej sprawie. Kogo widzowie 
przesłuchają, a co przeoczą? To 
będzie spektakl pełen nieocze-
kiwanych improwizacji!

„Szalone nożyczki” Paula 
Pörtnera to międzynarodowy 
hit teatralny. Dzięki temu, 
że spektakl jest współre-
żyserowany przez publicz-
ność, zakończenie zmienia 

się w zależności od decyzji 
widzów. Werdykt w sprawie 
morderstwa pianistki na całym 

13,5 mi-
liona 

widzów – od Broadwayu po 
Szanghaj.

„Szalone nożyczki” to także 
propozycja gliwickiego te-
atru na noc sylwestrową.  
31 grudnia spektakl zostanie 

zaprezentowany dwu-
krotnie – o godz. 17.00 
i 21.00. Dobra zabawa 
gwarantowana!

Bilety na spektakl 
„Szalone nożyczki”  

 są dostępne 
w kasach te-
atru i stronie 
teatr.gliwice.
pl. (mm)

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

Kto zabił nieszczęsną pianistkę mieszkającą nad salo-
nem fryzjerskim? Co było najważniejsze dla artystów 
renesansu? Jakie atrakcje czekają na gliwiczan w kolejny 
weekend Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego? 
Odpowiedzi znajdziecie podczas nadchodzących wyda-
rzeń. Nie przegapcie kulturalnego weekendu w Gliwicach.

piątek, 16 grudnia
 „O indywidualizmie. Artyści renesansu” to tytuł wykładu, 

którego będzie można wysłuchać w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) od godz. 16.00.

 O godz. 18.00 w Czytelni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a) roz-
pocznie się wernisaż fotografii Michała Mrozka „Pomiędzy 
działkami”.

sobota, 17 grudnia
 W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) o godz. 11.00 i 13.00 będzie 

można wykonać szklane bombki. Zapisy: 783-560-006. Koszt – 1 
zł od osoby.

 Od godz. 13.00 do 18.00 na gliwickim Rynku będzie dostępne 
mobilne studio Radia CCM, które prześle światu życzenia na 
fali. Również w tych godzinach w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek4-5) będzie można zdobić plastry drewna i własnoręcznie 
wykonać świecę.

 O godz. 15.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego 1) odbędzie się spotkanie z Beatą 
i Pawłem Pomykalskimi, którego tematem będzie Łódź. Wstęp 
bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 „Ogrody działkowe – terytorium życia” to temat wykładu 
Magdaleny Zych, którego o godz. 16.00 będzie można wysłuchać 
w Czytelni Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a). Wstęp wolny, liczba 
miejsc ograniczona.

 Scena Rynek zaprasza na godz. 18.00 – podczas koncertu „Skrzy-
dlata Kolęda” usłyszymy zespół SINGIN’ BIRDS.

 Na godz. 19.00 Teatr w Gliwicach zaprasza na premierę spektaklu 
detektywistycznego „Szalone nożyczki” w reżyserii Marcina 
Sławińskiego.

niedziela, 18 grudnia
 O godz. 11.00 w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”  

(ul. Partyzantów 25) rozpocznie się spektakl „Królowa Śniegu” 
w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego Wit-Wit. Po spektaklu: 
warsztaty aktorskie i reżyseria planu żywego. Wstęp bezpłatny.

 Od godz. 13.00 do 18.00 w Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4-5) 
będzie można wyplatać wianki świąteczne i tworzyć lampiony.

 O godz. 16.00 rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Podwie-
czorki muzyczne w Willi Caro – „Gliwickie talenty”.

 O godz. 16.15 na ekranie kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3) 
zostaną wyświetlone „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”.

 O godz. 17.00 w Katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
rozpocznie się msza w intencji gliwiczan.

 W ramach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, o godz. 
17.00 na gliwickim Rynku rozpocznie się Wielkie Kolędowanie 
z Orkiestrą Dętą Ostropa.

 O godz. 18.15 w kinie Amok będzie okazja, by zobaczyć film do-
kumentalny „Hooper. Amerykańska love story” poświęcony 
dziełom Edwarda Hoppera.

 W ramach Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, o godz. 
18.20 na scenie Rynku zostanie przekazane Betlejemskie 
Światło Pokoju, a o godz. 18.45 wystąpi Akademicki Zespół 
Muzyczny Politechniki Śląskiej. (mf)

Kryminalna zagadka

Gliwickie talenty

Muzyczna magia świąt 

„Szalone nożyczki”, reż. M. Sławiński
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Przed nami ostatni w tym roku Podwieczorek muzyczny w Willi Caro. 
Swoje umiejętności zaprezentuje kontratenor Daniel Oktawian Piotrow-
ski i fortepianistka Marta Staszczyszyn-Żak. Koncert wypełni muzyka 
kompozytorów polskich oraz tematycznie z Polską związana.
Podczas koncertu, który 18 grud-
nia o godz. 16.00 poprowadzi 
Piotr Oczkowski, zabrzmią utwo-
ry Moniuszki, Paderewskiego, 
Cinci, Różyckiego, Karłowicza czy 
Żeleńskiego.

Daniel Oktawian Piotrowski 
zaprezentuje lirykę wokalną 
polskich kompozytorów XIX i XX 
wieku, wykonywaną zwykle przez 
mezzosopran, czyli głos żeński. 
Artysta jest absolwentem gliwic-
kiej szkoły muzycznej w klasie 
śpiewu, a obecnie doskonali swój 
warsztat w katowickiej Akademii 
Muzycznej. Mimo młodego wieku 
ma na swoim koncie imponującą 
liczbę zwycięstw w prestiżowych 
krajowych i międzynarodowych 
konkursach wokalnych.

W roli solistki i kameralistki wy-
stąpi gliwiczanka Marta Staszczy-
szyn-Żak, absolwentka Akademii 

Muzycznej w Katowicach oraz 
Hochschule fur Musik w Kolonii. 
Oprócz działalności solistycznej, 
artystka z wielką pasją oddaje 
się pracy z młodymi wokalistami 
w gliwickiej szkole muzycznej, 
a za osiągnięcia pedagogiczne 
i artystyczne została w tym roku 
uhonorowana nagrodą Prezyden-
ta Miasta Gliwice.

Na koncert zapraszają: Stowa-
rzyszenie Klub Inicjatyw Kultu-
ralnych, Muzeum w Gliwicach 
i Centrum Kultury Victoria.

Bilety można nabyć w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Tury-
stycznej (ul. Dolnych Wałów 3 
oraz bezpośrednio przed kon-
certem.  (mf)

Kolędy i pastorałki, świąteczne 
piosenki oraz wiersze o tematy-
ce bożonarodzeniowej. W ma-
giczny klimat świąt wprowadzą 
nas grudniowe koncerty w Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 4/5) 
– po polsku i ukraińsku. 

Warto zaznaczyć w kalendarzu 
dwie daty – 16 i 21 grudnia. 
Odbędą się wówczas muzyczne 
wydarzenia, które umilą czas 
oczekiwania na Wigilię Bożego 
Narodzenia.

W piątek, 16 grudnia, o godz. 
18.30 rozpocznie się koncert 
„Tylko jedna jest taka noc”. 
W programie polskie kolędy 
i pastorałki, a także piosenki 
nawiązujące do Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku w wy-
konaniu młodych wokalistów 
– uczniów gliwickich szkół 
podstawowych i średnich. 

Z kolei w środę, 21 grudnia, 
o godz. 18.00 świąteczne tra-
dycje zza wschodniej granicy 

przybliży nam 
zespół wokal-
ny z Ukrainy. 
S ł u c h a c z e 
poznają kolędy 
oraz wiersze o tematyce bo-
żonarodzeniowej w ojczystym 
języku naszych sąsiadów. Wię-
cej informacji na temat koncer-
tów można znaleźć na stronie 
internetowej Stacji Artystycznej 
Rynek w zakładce wydarzenia. 
Wstęp na oba koncerty jest 
bezpłatny.  (ml)

świecie wydało już ponad  
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https://teatr.gliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/
https://kultura.gliwice.eu/
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KOLORY MIASTA

Z misją na szczyt 
Filmów, które zapadają w pamięć, nie jest dużo. W moim ma-
łym, niestandardowym zbiorze szczególne miejsce ma „Misja” 
Rolanda Joffé. Oparte na faktach losy tytułowej misji prowa-
dzonej w połowie XVIII wieku dla Indian Guarani w dżungli 
nad wodospadami Amazonii są znakomicie opowiedziane. 
Czy dziś też tak wygląda działalność misyjna? O tym mogliby 
nam opowiedzieć gliwiccy Misjonarze Świętej Rodziny. Cegla-
ny kościółek przy ul. Chorzowskiej to ich siedziba, w której 
goszczą od 1946 roku.
Misjonarze z reguły prowadzą 
działalność daleko od kraju, ale 
i tu również nie próżnują. W Gli-
wicach po cichu, bez rozgłosu 
i narzekania uratowali przed 
całkowitą destrukcją konstrukcję 
swojego kościoła przy ul. Cho-
rzowskiej. Zaczęli od rozebrania 
i postawienia na nowo całej ko-
ścielnej wieży z zegarem i dzwo-
nem. Kosztowne i trudne prace 
na wysokości zrealizowali sami, 
przy współudziale wiernych oraz 
życzliwych ludzi! Wielka w tym 
zasługa księdza proboszcza Sta-
nisława Michalika MSF.

Historia ich świątyni pw. Świętej 
Rodziny sięga końca XIX wieku. 
Początkowo miała służyć miesz-
kańcom małej robotniczej kolo-
nii dla pracowników huty Oskara 
Huldschinsky’ego. Skuteczne 
starania o odpowiednie miejsce 
kultu dla nowo wybudowanego 
zespołu domów podjęły w 1898 
roku siostry boromeuszki. Prze-
mysłowiec Huldschinsky wyraził 
zgodę, a zaprojektowanie ko-
ścioła powierzył berlińskiemu 
prof. Johannesowi Otzenowi. 
Architekt wzorował się na swo-
ich wcześniejszych pracach. 
Powtórzył plan krzyża greckiego 
opisanego na kwadracie, neogo-
tycki styl, przepiękną czerwoną 
cegłę klinkierową jako materiał 

ścian elewacji oraz połączenie 
kościoła z budynkiem plebani 
w jeden kompleks. Prace bu-
dowlane, rozpoczęte jeszcze 
w XIX stuleciu, zakończono po 
2 latach w następnym wieku. Ko-
ściół i jego wieża z zegarem mają 
więc około 120 lat! Ich remont 
był wręcz konieczny.

Wieloletnia siedziba 
ojców misjonarzy 
udanie wpisuje się 
w założenia kolonii 
patronackiej, dzięki 
której powstała.

Koniec XIX wieku to specyficzny 
czas dla rozwoju naszego miasta 
i całego regionu. W siłę rośnie 
tutejszy przemysł, zatrudniając 
coraz więcej osób. Jak zapewnić 
im odpowiednie locum? To już 
rola przyzakładowych osiedli 
ufundowanych przez patrona, 
czyli właściciela danego przed-
siębiorstwa. W naszym woje-
wództwie zachowało się sporo 
tego typu zabudowy – około 
dwustu zespołów. Mniej lub 
bardziej przebudowane jeszcze 
istnieją. O jednych wiemy wię-
cej, znamy ich inwestorów oraz 
projektantów, o innych wiemy 
mniej. Te najbardziej okazałe 
i interesujące to zespoły miesz-

kaniowe w Katowicach, Rudzie 
Śląskiej, Zabrzu i Chorzowie (tam 
znajdziemy najstarsze osiedle ro-
botnicze z 1798 roku, zlokalizo-
wane przy ul. Teodora Kalidego, 
wybudowane dla robotników 
z Królewskiej Huty). W Gliwicach 
zabudowa przyzakładowa to 
m.in. bardzo interesujący zespół 
przy obecnej ul. Przemysłowej 
czy grupa wielorodzinnych, 
wolnostojących domów przy 
obecnej ul. Horsta Bienka.

Gliwicka kolonia patronacka 
przy kościele pw. Świętej Rodzi-
ny, z parterowymi, niewielkimi 
domkami przy obecnych ulicach 
Jana Gajdy, Idy i Samuela Bogu-
miła Lindego, wybudowanymi 
dla pracowników Zakładu Huld-
schinsky’ego, różni się od wspo-
mnianych zespołów. Bliźniacze 
domki z cegły cechuje dążenie 
do oszczędności, powtarzalności 
formy, co oczywiście nie musi 
oznaczać bylejakości i nudy. Za-
letą tych budynków jest właśnie 
ich prostota. Pierwotnie przy 
ul. Idy zaprojektowano wspólny 
Schlafenhaus (dom noclegowy), 
Konsum (prawdopodobnie sklep 
spożywczy), a przy kaplicy ko-
ścielnej Spielschule (przedszkole). 
Docelowo kolonia miała składać 
się z większej liczby domów.  
Zrealizowano jednak tylko część – 

52 budynki. Ciekawostką jest po-
chodzenie dawnych, niemieckich 
nazw osiedlowych ulic: Susany 
(dziś już jej nie ma), Idy, Oskara 
i Marthy. Wytłumaczenie jest 
proste – takie imiona nosiły dzieci 
przemysłowca Huldschinsky'ego.

Świątynia przy jego dawnej 
kolonii jest nie tylko symbolem 
rozwoju tej części miasta, ale też 
porozumienia, współdziałania 
i dobrej woli. Kościół ufundował 
bowiem członek gminy żydow-

skiej, spełniając prośbę katolic-
kich zakonnic, ostatecznie zaś 
w tym miejscu znalazło swoją 
siedzibę powstałe w Holandii 
Zgromadzenie Misjonarzy Świę-
tej Rodziny, które ratuje zabytek. 
Starsi parafianie to nie tylko 
rdzenni Ślązacy. Wielu przybyło 
tuż po wojnie i ma swoje korze-
nie na terenach dawnych kresów 
Rzeczypospolitej.

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków
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ARENA GLIWICE

17 grudnia Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski skrzyżują rękawice podczas największej walki w historii 
KSW, ale ten pojedynek legend to dopiero początek atrakcji przygotowanych dla uczestników gali. Dołączcie do 
oficjalnego after party KSW 77, na którym będziecie mogli spotkać topowych influencerów, a nawet samych 
zawodników. Bilety zgarniecie na ebilet.pl.

W DANCE Arena Gliwice wierzymy, że taniec jest dla wszystkich 
– nawet, jeśli niektórzy uważają, że dla nich nie. Gorąco zapra-
szamy na Sylwestrowy Kurs Tańca, który odbędzie się 27 grudnia.

Już 25 marca w Arenie Gliwice odbędzie się pierw-
sza edycja festiwalu muzycznego, który zabierze 
was w sentymentalną podróż po historii muzyki. 

Przybij piątkę gwiazdom MMA  
i baw się podczas after party KSW 77!

Taneczny koniec roku

Starcie dwóch największych 
gwiazd w historii organizacji 
KSW będzie walką wieczoru 
nadciągającej gali XTB KSW 77, 
która odbędzie się 17 grudnia 
w Arenie Gliwice. Mariusz Pu-
dzianowski 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. Spon-
sorem tytularnym gali KSW 77 
jest firma XTB. 

O tej walce mówiło się od 
dawna, a po tym jak w maju 
Mariusz Pudzianowski znokau-
tował Michała Materlę na gali 
KSW 70, 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 Rawskiej 
stanie przed największym wy-
zwaniem w karierze i najtrud-
niejszym rywalem, z jakim przy-
szło mu się do tej pory mierzyć. 
Mamed Khalidov jest jednym 
z najbardziej doświadczonych 
zawodników MMA w Polsce. Na 
swoim koncie ma stoczonych 
45 pojedynków, z których 35 
wygrał. Zawodnik z Olsztyna 
to prawdziwy fenomen mie-
szanych sztuk walki i człowiek, 
który potrafi zafundować rywa-
lom niespotykane nokauty. Były 
mistrz wagi średniej i półcięż-

kiej KSW po raz pierwszy jed-
nak stanie naprzeciwko rywala 
z królewskiej kategorii wagowej 

i będzie musiał się zmierzyć nie 
tylko z jego masą, ale też potęż-
ną, nokautującą siłą ciosu.

Sebastian Przybysz i Jakub Wi-
kłacz mieli zmierzyć się ze sobą 
w pierwszej połowie tego roku, 
ale kontuzja Jakuba pokrzyżowała 
te plany. W tym czasie Sebastian 
stanął do obrony pasa przeciw-
ko Werllesonowi Martinsowi 
i poddał go na gali KSW 69. Ja-
kub natomiast wrócił do pełnej 
sprawności i na gali KSW 71 
w przepięknym stylu pokonał 
Bruno Augusto Dos Santosa. 
Teraz Sebastian i Jakub staną 
naprzeciwko siebie po raz trzeci 
w historii. Do ich pierwszej walki 
doszło w roku 2017 i wówczas 
to Jakub był górą. Trzy lata póź-
niej, już w klatce KSW, Sebastian 
zrewanżował się za pierwszą 
przegraną i znokautował Jakuba 
w trzeciej rundzie pojedynku. 
Tym razem rywalizacja odbędzie 
się na szczycie wagi koguciej, a na 
szali zostanie położony mistrzow-
ski pas.

 (ARENA GLIWICE)

Powrót legendy

Zajęcia poprowadzi Mi-
kołaj Pawlik – startujemy 
o godz. 19.30, kończymy 
o 21.30. Jakie będą efekty tej 
przygody? Pozostawimy to oce-
nie tym, którzy spędzą z wami 
Sylwestra. Tylko najpierw będą 
musieli otrząsnąć się z pioru-
nującego wrażenia. Pomyślcie 
tylko: to jest plan idealny! 
Wybudzamy się z trybu świą-
tecznego pałaszowania, gubimy 
kilka nadprogramowych kalorii 
(wiemy, wiemy – nigdy za dużo 
serniczka), rozgrzewamy się, 
w dwie godziny podkręcamy 
kocie ruchy, przypominamy 
sobie, jak prowadzić w tań-
cu (i jak być prowadzoną!)  
i 31 grudnia olśniewamy na 
parkiecie.

Panowie, który z was nie obie-
cał swojej partnerce, że zali-
czy z nią na kurs tańca, niech 
pierwszy rzuci pierniczkiem. 
Pomysł na świąteczny poda-
runek wymyśla się sam. Dwie 
godzinki tańca to oryginalny 
prezent na wszystkie grudnio-
we okazje, spełnione marzenie 

drugiej połówki, no i popisowe 
wygibasy, które zapamiętacie 
na zawsze.

Obiecujemy, że nie będzie 
„smęcenia” – za to będzie 
energicznie, efektownie i efek-
tywnie. Muzyka też będzie 

pierwsza klasa. Sylwestrowe 
kreacje i szpilki? Tak – 31 grud-
nia. Na warsztatach postawcie 
na komfort i zaoszczędźcie 
sobie obolałych stópek na 
imprezie. Bilety złapiecie na 
eventim.pl.
 (ARENA GLIWICE)

Podczas pierwszej odsłony 
będziemy świadkami powrotu 
na scenę prekursora polskiej 
sceny hip-hopowej, autora le-
gendarnych hitów – LIROY`A. 
Na niesamowitej scenie, pełnej 
efektów, towarzyszyć mu będą 
inne czołowe postacie lat 90-tych 
m.in. Kaliber 44, Fokus i Rahim 
i Wzgórze Ya-Pa 3. W ramach 
festiwalu zaprezentowane zostaną 
też archiwalne nagrania wideo. 
Nie zabraknie również historii z ży-
cia raperów i chwili na autografy. 
Podczas The Legend znajdziecie 
też stoiska tematycznie z nurtem 
hip-hopu i wiele innych atrakcji!

THE LEGEND  
POŁĄCZY  
POKOLENIA
Wielu z nas do teraz śpiewa 
niezapomniane wersy Scoobie-
doo ya, Scyzoryka, Skaczcie do 
góry. 25 marca będziemy mieli 
okazję nawinąć je razem! Tego 
dnia ponownie usłyszymy po-
nadczasowe kawałki, które zapo-
czątkowały w naszym kraju rap. 
Bilety na festiwal zgarniecie na 
portalu eventim.pl. Widzimy się 
na Arenie Głównej.
 (ARENA GLIWICE)

https://www.ebilet.pl/
https://www.eventim.pl/
https://www.eventim.pl/
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Krzyże zasługi nadawane są osobom, które 
wspierają państwo lub obywateli m.in. 
poprzez ofiarną działalność publiczną 
czy charytatywną oraz bezinteresowne 
niesienie pomocy, a ich czyny przynoszą 
istotne dla społeczeństwa korzyści.

Krzysztof Kleczka został uhonorowany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. – Krzysztof 

Kleczka podejmuje wiele działań służą-
cych poprawie bezpieczeństwa, wspiera 
jednostki Straży Pożarnej, Policji i służb 
miejskich, jest gliwickim radnym. Dzięki 
jego inicjatywom OSP Brzezinka zyskała 
garaż, umundurowanie i wyposażenie 
wozu bojowego. Skutecznie zabiegał 
też o finansowanie budowy nowej re-
mizy i wsparcie zakupu dwóch wozów 

bojowych. Ponadto organizuje akcje 
społeczne, proekologiczne i kulturalne – 
podkreśla Tomasz Włoczyk, prezes OSP 
w Gliwicach-Brzezince.

Henryk Żur otrzymał Brązowy Krzyż 
Zasługi. Jest jednym z założycieli OSP 
w Gliwicach-Brzezince. Dzięki jego zaanga-
żowaniu jednostka wyszkoliła 28 czynnych 
strażaków ochotników i uzyskała wpis do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Podczas pandemii angażował się 
w działania pomocowe, działa też w Za-
rządzie Oddziału Powiatowego Grodzkiego 
ZOSP RP w Gliwicach, jest honorowym 
dawcą krwi. Jako czynny strażak brał udział 
w kilkuset akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
a od 2019 r. pełni funkcję naczelnika OSP 
w Gliwicach-Brzezince.

– Henryk Żur wykazał się wielką aktyw-
nością w pozyskiwaniu środków poza-
budżetowych na odnowienie sprzętu 
OSP w Gliwicach-Brzezince i nawiązaniu 
współpracy transgranicznej z przedsta-
wicielami środowisk ochotniczej straży 
na terenie Republiki Czeskiej. Jest lokal-
nym liderem działań społecznych, m.in. 
angażował się w remont zabytkowego 
kościoła parafialnego pw. Jadwigi, bu-
dowę tymczasowej remizy strażackiej, 
organizację Klubu Sportowego Millenium. 
Wspiera Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
szkolącą młodych adeptów pożarnictwa 
– wylicza Tomasz Włoczyk.

Gliwice wspierają 
strażaków

Ochotnicze Straże Pożarne Gliwic i powiatu 
zrzeszają 1205 członków, z czego 839 jest 
uprawnionych do udziału w akcjach ratow-
niczych. Od początku roku strażacy OSP Boj-
ków wzięli udział w 187 akcjach, OSP Ostropa 
w 336, a OSP Brzezinka w 229 akcjach.

– Współpraca ochotniczych straży pożar-
nych z miastem układa się bardzo dobrze. 
Dzięki wsparciu, które otrzymujemy, mo-
żemy się rozwijać i pozyskiwać niezbędny 
do akcji sprzęt. Cieszy nas również dobra 
współpraca z Komendą Miejską Państwo-
wej Straży Pożarnej w Gliwicach – podkreśla 
Tomasz Włoczyk.

OSP w Bojkowie, Brzezince i Ostropie otrzy-
mały od miasta w 2021 r. 1,5 mln zł, a w 2022 r. 
– 500 tys. zł (m.in. na bieżące funkcjono-
wanie, zakup samochodów pożarniczych, 
sprzętu specjalistycznego, wyposażenia ra-
towniczego, umundurowania, remonty oraz 
modernizacje remiz strażackich). Dodatkowo 
ważną inwestycją finansowaną przez miasto 
jest trwająca budowa remizy strażackiej dla 
OSP Gliwice-Brzezinka, która ma kosztować 
ponad 12 mln zł. 

Miasto wspiera także zadania KM PSP 
Gliwice. W 2022 roku przekazało na ten 
cel ponad 1,7 mln zł. (mf)

AKTUALNOŚCI

Krzysztof Kleczka i Henryk Żur otrzymali krzyże zasługi za działalność na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Odznaczenia wręczył prezydent Gliwic podczas poniedziałkowego 
spotkania w Urzędzie Miejskim.

Zasłużeni dla OSP

Spotkanie w Urzędzie Miejskim (12 grudnia) było okazją do podsumowania działalności 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza prezydentem Adamem Neumannem, uczestni-
czyli w nim: Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic, przedstawiciele OSP, Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Mamy dobrą wiadomość dla 
najmłodszych gliwiczan – plac 
zabaw na placu Grunwaldzkim 
wzbogacił się o nowe urządze-
nie. Będzie więcej zjeżdżania! 

Nowe urządzenie jest wielofunkcyjne. 
Młodsze i starsze dzieci odwiedzające 
plac Grunwaldzki mają do dyspozycji 
wieżę z dwiema zjeżdżalniami, drabinką 
do wspinania i zegarem do nauki odmie-
rzania czasu. Teren wokół urządzenia zo-
stał wyłożony płytami EPDM tworzącymi 
bezpieczną nawierzchnię.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2022, we wskazanej we wniosku loka-
lizacji. Inwestycja kosztowała ponad  
204 tys. zł.  (mf)

Jeszcze więcej zabawy 

Spadły temperatury i pojawił się pierw-
szy, momentami intensywny śnieg. 
Przypominamy, że zgłoszenia związane 
z warunkami zimowymi na drogach 
i chodnikach administrowanych przez 
gliwicki ZDM przyjmują wyznaczeni 
pracownicy jednostki pod numerami 
telefonów: 607-606-225, 667-096-122 
i 607-608-832. Część dróg i traktów 

należy do innych zarządców, np. wspól-
not lub spółdzielni mieszkaniowych. Za 
odśnieżanie chodników przed posesjami 
prywatnymi odpowiadają ich zarządcy 
i właściciele!

Szczegółowe informacje na temat odśnie-
żania można znaleźć na stronie interneto-
wej ZDM, w zakładce Akcja Zima.  (mf)

Akcja „Zima”.  Akcja „Zima”.  
Przydatne informacjePrzydatne informacje

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 M

ZU
K 

Gl
iw

ice

fo
t. 

D.
 N

ita
-G

ar
bi

ec
 / 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

M
. F

ol
ty

n 
/ U

M
 G

lliw
ice

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA

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

Wyciąg z ogłoszenia – pełna treść ogłoszenia  
dostępna jest na bip.gliwice.eu oraz na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali 

i fotografiami). Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

16 stycznia 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą 
się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny 
przetarg nieograniczony na sprze-
daż garażu nr 8 usytuowanego 
w rejonie ul. ZIMNEJ WODY 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż garażu wraz z od-
daniem działki w użytkowanie wieczyste do  
19 grudnia 2116 r.
POWIERZCHNIA GARAŻU: 78,38 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 170/1 
i 171 o łącznej powierzchni 475 m2, obręb 
Politechnika, KW GL1G/00031876/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
99 200,00 zł
WADIUM: 5000,00 zł
-----------------------------------------------------------

 o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny  
przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 
usytuowanego w budynku przy  
ul. PLEBAŃSKIEJ 22 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 36,33 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO: brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Plebańska 
22,24, działka nr 855/1 o powierzchni 316 
m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00043209/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
166 500,00 zł
WADIUM: 8400,00 zł
-----------------------------------------------------------

 o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny  
przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 1 
usytuowanego w budynku przy  
ul. ŚREDNIEJ 14 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 24,37 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO – piwnica: 7,42 m²
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia (lokal ma 
dostęp do WC w częściach wspólnych nie-
ruchomości)
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Rynek 11 – Śred-
nia 14, działka nr 920 o powierzchni 409 m², 
obręb Stare Miasto, KW GL1G/00031678/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
104 900,00 zł
WADIUM: 5300,00 ZŁ
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 1050,00 zł
-----------------------------------------------------------

 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny  
przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 5 
usytuowanego w budynku przy  
ul. GÓRNYCH WAŁÓW 11 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 48,28 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, pomieszczenie pomocnicze, przedpokój 
KONDYGNACJA: II piętro 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1073 
o powierzchni 638 m², obręb Stare Miasto, KW 
GL1G/00027460/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
189 000,00 zł
WADIUM: 9500,00 zł
-----------------------------------------------------------
 o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny  

przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 2 
usytuowanego w budynku przy  
ul. KORCZOKA 9 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 39,66 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO – 2 piwnice: 12,62 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC 
KONDYGNACJA: parter 
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Korczoka 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, działka nr 637 o powierzchni 
1862 m², obręb Sośnica, KW GL1G/00064373/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
147 000,00 zł
WADIUM: 7400,00 ZŁ
MINIMALNE POSTĄPIENIE: 1470,00 zł
-----------------------------------------------------------
 o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny  

przetarg nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 6 
usytuowanego w budynku przy  
ul. CHORZOWSKIEJ 47 

FORM ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,70 m2

POWIEARZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻ-
NEGO – piwnica: 7,50 m2

SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia 
(lokal ma dostęp do WC w częściach wspólnych 
nieruchomości)
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Chorzowska 45, 
47, działka nr 225 o powierzchni 895 m2, obręb 
Żorek, KW GL1G/00045592/5
NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA: KW GL1G/00061399/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:  
135 100,00 zł
WADIUM: 6800,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności części nieruchomości obejmującej:
• niezabudowaną działkę nr 1055/3 

o pow. 0,1778 ha, obręb Ostropa Pół-
noc, zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00029913/9. Przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest w Gliwicach 
przy ul. Tokarskiej i stanowi własność 
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 24 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:  
694 000,00 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: 69 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 stycznia 2023 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• niezabudowanej części nierucho-

mości, objętej księgą wieczystą nr 
GL1G/00121547/7, oznaczonej jako 
działka nr 128, obręb Kuźnica, poło-
żonej w Gliwicach w rejonie ul. Jago-
dowej i ul. Oświęcimskiej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa.

Termin przetargu: 31 stycznia 2023 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 6 913 529,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 691 353,00 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 go-
spodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 
z późn. zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgło-
szenia ewentualnych roszczeń do nieruchomo-

ści umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM/718/2022 do 27 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/721–722/2022 do 27 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/727–728/2022 do 27 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/731–732/2022 do 27 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
2. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży w drodze przetargu nieograniczonego wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/723–724/2022 do 26 grudnia 2022 r.,
• nr ZGM/726/2022 do 27 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-
-do-sprzedazy-w-przetargu/
3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowią-
cych własność Miasta Gliwice:
• nr ZGM/725/2022 do 27 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-dzierzawa/
4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2022/730 do 27 grudnia 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-najem-lokali/

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

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

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

przeznaczone do wy-
dzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 269/2022 do 

22 grudnia 2022 r.;
przeznaczone do wy-
dzierżawienia/użycze-
nia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 337/2022 do 

27 grudnia 2022 r.,
• wykaz nr 336/2022 do 

27 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 317/2022 do 
27 grudnia 2022 r.;

przeznaczone do zbycia, 
stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 313/2022 do 

27 grudnia 2022 r.;
przeznaczone do wy-
dzierżawienia/użycze-
nia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 322/2022 do 

28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 338/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 341/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 342/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 343/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 344/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 345/2022 do 
28 grudnia 2022 r.,

• wykaz nr 346/2022 do 
28 grudnia 2022 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 

„Budowa osuszacza wraz z nową dmuchawą na instalacji 
przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B  

w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Termin składania ofert: 20 grudnia 2022 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 20 grudnia 2022 r. o godz. 10.30.

Pełna treść dostępna jest na:  
platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings 

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
rozpocznie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miasta Gliwice 

w Ratuszu w Rynku z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 10 listopada 2022 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 901).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu Miasta Gliwice na 2022 rok (druk nr 902).
8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta Gliwice (druk „zamiast druku nr 893”). 
9. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 

2023 rok (druk „zamiast druku nr 894”): 
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz 

z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii i wniosków komisji, w tym 

opinii Komisji Budżetu i Finansów,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachun-

kowej,
d) uwagi lub stanowiska Klubów Radnych,
e) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Gli-

wice w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, opinii komisji i wniosków zaopiniowanych 
pozytywnie przez Komisję Budżetu i Finansów,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały bu-
dżetowej.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwa-
nie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym (druk nr 897).

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, 
Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – etap I (druk nr 908).

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego dotyczącej działek 1068 (obszar Szobiszowice). 
MPZP miasta Gliwice dla terenu położonego po za-
chodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmujący część 
dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (druk nr 905) (OBY-
WATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy 
dzierżawy do 31 marca 2035 r. nieruchomości położo-
nej w Gliwicach przy ul. Pistacjowej 11 (druk nr 900).

14. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej pochodzącej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofi-
nansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu 
oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
Gliwice (druk nr 899).

15. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilo-
metr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 
zwrotu kosztów przewozu do szkół uczniów niepełno-
sprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 904).

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru 
przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez 
likwidację oddziałów przedszkolnych (druk nr 910).

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gliwice 
na lata 2023-2024” (druk nr 909).

18. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 
roku (druk nr 895).

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację 
w 2022 r. (druk nr 903).

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich 
pobierania (druk nr 906).

21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2023 rok 
(druk nr 911).

22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia po-
kontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 907).

23. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrze-
nia petycji w sprawie dokonania zmiany w uchwale 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 912).

24. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
25. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo 

w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg 
sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji 
Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚĆI NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1097/12, OBRĘB ŻERNIKI,  

KTÓRY ROZPOCZNIE SIĘ 17 STYCZNIA 2023 R. O GODZ. 11.00.

Opis nieruchomości
Nr działki

Obręb, 
Nr KW

Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Cena 

wywoławcza
[zł]

Wadium
[zł]

Działka nr 1097/12, obręb Żerniki, położona jest we wschodniej 
części miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka 
zagospodarowana zielenią niską. Ewentualne skomunikowanie 
ww. terenów z drogą publiczną, tj. ul. Omańkowskiej, powinno 
odbywać się poprzez drogę wewnętrzną ul. Panufnika zjazdem 
istniejącym. Ul. Panufnika jest nieurządzoną drogą wewnętrzną 
w złym stanie technicznym. Ponadto nie jest zaliczona do pasów 
dróg publicznych, wobec czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, odśnie-
żania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania. Zarząd Dróg 
Miejskich nie planuje jej remontu, ani zaliczenia jej do kategorii 
dróg publicznych, wobec czego wszelkie działania prowadzące 
do poprawy istniejącego standardu infrastruktury drogowej na 
działce nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd i drogę we-
wnętrzną (ul. Panufnika), nabywca będzie zobligowany wykonać 
na własny koszt i własnym staraniem. W przypadku konieczności 
pozyskania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością 
nr 1097/14, obręb Żerniki, na cele budowlane, np. w celu pod-
niesienia standardu istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w celu zawarcia 
umowy użyczenia.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. W pobliżu 
przedmiotowej działki może przechodzić sieć drenarska. Usu-
nięcie zieleni (drzew, krzewów) może nastąpić jedynie w oparciu 
o ustawę o ochronie przyrody. 

Działka nr 1097/12, 
obręb Żerniki,

położona na płn. od 
ul. Omańkowskiej 

w Gliwicach,

użytek RIVb –  
grunty orne,

KW nr 
GL1G/00095470/4

Pow. gruntu:
0,0964 ha

Działka nr 1097/12, obręb Żerniki, położona jest na terenie, dla którego od 23 września 2004 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, 
stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442. 
Działka nr 1097/12 znajduje się w jednostkach funkcjonalnych o symbolach:
E2.3(1.1)/TMJ z funkcją wiodącą TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolno 
stojącej (pojedynczej, bliźniaczej) oraz szeregowej, dla których obowiązują następujące ustalenia:
▪ procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
▪ procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
▪ wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
▪ nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.
oraz
E2.3(1.2)/TMJ z funkcją wiodącą TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej (pojedynczej, bliźniaczej) oraz szeregowej, dla których obowiązują następujące ustalenia:
▪ procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25%,
▪ procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65%,
▪ wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
▪ nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.
8 września 2016 r. została podjęta przez Radę Miasta Gliwice uchwała nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmują-
cego część Osiedla Żerniki położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej. Obszar objęty projektem planu 
dotyczy m.in. przedmiotowej działki.

361 000,00 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: 

3610,00 zł

36 100,00 zł

I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 11 października 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A (sala nr 2060 i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium należy wnieść do 11 stycznia 2023 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 16 lutego 2023 r. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pod numerem tel. 32/338-64-10 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. 
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

AB.6740.7.2.2022 z 8 grudnia 2022 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia  
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 1 grudnia  
2022 r. wydał decyzję nr AB-4/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 130519S łączącej ul. Warszawską  
z ul. Świętojańską w Gliwicach”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących się w liniach 

rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, to jest drogi powiatowej nr 7237S –  

ul. Świętojańskiej i drogi powiatowej nr 7225S – ul. Warszawskiej, przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu i przebudowy zjazdu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla 
realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków.

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej nr 130519S łączącej 

ul. Warszawską z ul. Świętojańską (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Zatorze: 50, 57, 94/1 (94), 96/1 (96), 97/1 (97), 98/1, 98/2, 843, 844, 845, 854/1 (854).

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające ograniczeniu 
w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, g, h), to jest przebudowy 
drogi powiatowej nr 7237S – ul. Świętojańskiej i drogi powiatowej nr 7225S – ul. Warszawskiej, 
budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdu (w nawiasie podano pierwotny 
numer działki):
obręb Zatorze: 97/2 (97), 98/3, 842, 854/2 (854), 865.

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

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Numer działki 

wchodzącej w pas 
drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Numer działki 
poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 94 94/1 0,0495 94/2 0,0988 Zatorze
2. 96 96/1 0,0057 96/2 0,0038 Zatorze
3. 97 97/1 0,0084 97/2 0,0137 Zatorze
4. 854 854/1 0,0026 854/2 0,0048 Zatorze

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umó-

wieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim, pod numerem 
telefonu: 32/239-11-66.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

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

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

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych, to jest drogi powiatowej nr 7237S – ul. Świętojańskiej i drogi powiatowej 
nr 7225S – ul. Warszawskiej, przebudowy sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

Numer 
działki

po 
podziale

Numer działki
pierwotnej 

lub nie 
podlegającej 
podziałowi

Obręb Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Zakres prac Określenie ograniczeń 

w korzystaniu z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5 6 7

1. ---- 842 Zatorze GL1G/00045058/5 134,3

Przebudowa pasa 
drogowego drogi 

powiatowej nr 7237S –  
ul. Świętojańskiej. Budowa 
sieci kanalizacji deszczowej.

Ograniczenie czasowe  
polega na ograniczeniu w korzystaniu 
z działki nr 842 na czas prowadzenia 

robót budowlanych opisanych 
w kolumnie nr 6.

2. 97/2 97 Zatorze GL1G/00110535/0 20,9 Przebudowa ziemnej sieci 
elektroenergetycznej SN.

Ograniczenie czasowe  
polega na ograniczeniu w korzystaniu 
z działki nr 97/2 na czas prowadzenia 

robót budowlanych opisanych 
w kolumnie nr 6.

3. ---- 98/3 Zatorze GL1G/00034451/0 21,3 Przebudowa ziemnej sieci 
teletechnicznej.

Ograniczenie czasowe  
polega na ograniczeniu w korzystaniu 
z działki nr 98/3 na czas prowadzenia 

robót budowlanych opisanych 
w kolumnie nr 6.

Lp. 1 2 3 4 5 6 7

4. 854/2 854 Zatorze GL1G/00023282/4 43,4 Przebudowa zjazdu.

Ograniczenie czasowe  
polega na ograniczeniu w korzystaniu 

z działki nr 854/2 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

5. ---- 865 Zatorze GL1G/00035655/7 79,7

Przebudowa pasa 
drogowego drogi 

powiatowej nr 7225S –  
ul. Warszawskiej. Budowa 
kanału technologicznego.

Ograniczenie czasowe  
polega na ograniczeniu 

w korzystaniu z działki nr 865 na czas 
prowadzenia robót budowlanych 

opisanych w kolumnie nr 6.

Tabela nr 4

Numer 
działki

po 
podziale

Numer 
działki 

pierwotnej 
lub nie 

podlegającej 
podziałowi

Obręb Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2
Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5 6

1. ---- 98/3 Zatorze GL1G/00034451/0 21,3

Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka 98/3), polegające na 

prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania 
z teletechnicznej linii kablowej składającej się z 2 kabli, 

to jest kabla o przekroju XzTKMXpw 10x4x0.5 oraz kabla 
o przekroju XzTKMXpw 50x4x0.5 oraz studni SK2, własności 
Orange Polska S. A. w pasie o długości 26,0 m i szerokości 

od 0,00 m – 1,30 m na obszarze o powierzchni 21,3 m2 
gruntu, a oznaczonym i opisanym na mapie stanowiącej 

załącznik nr 4 (rysunek nr N-1.1 i nr N-1.2) do decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym 

w szczególności na prawie dokonywania przez właściciela 
urządzeń lub osoby działające w jego imieniu oględzin, 

przeglądów, napraw, konserwacji, usuwania awarii, 
remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, 

demontażu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
prawidłowego i niezakłóconego działania urządzeń 

teletechnicznych, a celem zapewnienia wykonania tych 
czynności również na prawie nieutrudnionego dostępu, 
wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.

Lp. 1 2 3 4 5 6

2. 97/2 97 Zatorze GL1G/00110535/0 20,2

Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka 97 – numer 
działki po podziale 97/2), polegające na prawie 

posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania 
z elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 

relacji GLGG388 – GLGG369 składającej się z kabla 
o przekroju XRUHAKXS 3x1x120/25 mm2 zabezpieczonej 

miejscowo rurami PCW fi 160 mm własności Tauron 
Dystrybucja S. A. w pasie o długości 14,3 m i szerokości od 

0,00 m – 1,65 m, na obszarze o powierzchni 20,2 m2 gruntu, 
a oznaczonym i opisanym na mapie stanowiącej załącznik 
nr 4 (rysunek nr N-2.1 i nr N-2.2) do decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, w tym w szczególności 
na prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub 
osoby działające w jego imieniu oględzin, przeglądów, 

napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, 
przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu, 

w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 
i niezakłóconego działania urządzeń teletechnicznych, 

a celem zapewnienia wykonania tych czynności również 
na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren 

nieruchomości, przechodu i przejazdu.

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

Numer działki 
po podziale

Numer działki pierwotnej lub 
nie podlegającej podziałowi Obręb Oznaczenie podmiotu, na którego 

rzecz ma nastąpić przejęcie
Lp. 1 2 3 4
1. 94/1 94 Zatorze Gmina Gliwice
2. 96/1 96 Zatorze Gmina Gliwice
3. 97/1 97 Zatorze Gmina Gliwice

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

http://bip.gliwice.eu
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ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie 
elektronicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

WARTO WIEDZIEĆ

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://www.gov.pl/web/login
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

