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aReNa gliwice 

weekend wrażeń w arenie gliwice
Jedno miejsce, cztery duże wydarzenia. w miniony weekend arena gliwice stanowiła 
centrum wydarzeń i gorący punkt na mapie Śląska. 
11-13 czerwca w Arenie Gliwice 
królował sport i dobra zabawa. 
Lotny Festiwal Piwa, Runmaged-
don, turniej koszykarski Energa 
Cup i na dodatek spotkanie oko-
licznych miłośników zumby na 
minimaratonie tego tanecznego 
stylu – w tych czterech wydarze-
niach od piątku do niedzieli wzięło 
udział łącznie 22 tysiące gości. 

Trzecia edycja ekstremalnego bie-
gu w Arenie Gliwice niezmiennie 
wzbudziła duże zainteresowanie, 
od rana do wieczora wypełniając 
wnętrze i tereny wokół obiektu 
tłumem biegaczy. W tym roku 
na trasie biegu pojawiła się też 
nowość i to z górniczym cha-
rakterem. Dzięki uprzejmości 
Muzeum Górnictwa Węglowego 
z Zabrza zawodnicy pokonywali 
pętle z wyjątkowym obciążeniem 
o wadze około 30 kg. Uczestnicy 
biegali, maszerowali ze stalowy-
mi kołami wozów używanych do 
podziemnego transportu węgla 
lub podkładami kolejowymi. 

Atmosfera dopisywała nie tylko 
podczas biegu. Kosz Kadra po 
raz kolejny wróciła do Areny 
Gliwice, zamieniając Gliwice 
w stolicę koszykówki. Przy go-
rącym dopingu Biało-Czerwoni 

wygrali w sobotę z Meksykiem, 
ale w finale turnieju, w niedzie-
lę, Rosja okazała się silniejsza.  
– Polacy zajęli drugie miejsce, 
ale Energa Cup to właściwie 
początek czerwcowych spotkań 
z basketem w Gliwicach. Koszy-
karze przez cały czerwiec trenują 
w Arenie Gliwice do kwalifikacji 
do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
i okazja dla kibiców pojawi się 
jeszcze w trzech meczach. 18 
czerwca Polacy zagrają z Łotwą, 
a 22 i 23 czerwca z Brazylią. 
Zapraszamy! – mówi Łukasz 

Buszman, manager ds. promocji 
w Arenie Gliwice.

Przez trzy dni Arena była synoni-
mem dobrej zabawy również za 
sprawą Lotnego Festiwalu Piwa. 
Choć wizytówką imprezy jest 
bogata oferta rzemieślniczych 
browarów, to nie zabrakło też in-
nych atrakcji – na placu głównym 
przed Areną Gliwice pojawiły się 
food trucki z jedzeniem z całego 
świata. Pogoda dopisywała i moż-
na było już poczuć przedsmak lata. 
– Miłośników spędzania wolnego 

czasu na świeżym powietrzu już za 
niedługo czeka powtórka! Od 26 
czerwca rusza projekt wakacyjnej 
rozrywki, Summer Arena, na której 
będziemy się bawić równie dobrze 
i cieszyć długimi, letnimi wieczo-
rami – dodaje i zaprasza opiekun 
letniego projektu Areny Gliwice, 
Ewa Hirsch.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze 
będzie się działo w najbliższym 
czasie w Gliwicach, Arena 
Gliwice zaprasza do śledzenia 
letniego kalendarza wydarzeń 
na stronie: www.arenagliwice.
com. Rozkręćmy razem wakacje 
w Gliwicach!
 (Arena Gliwice)
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ekologiczne rozwiązania do domu i ogrodu, 
pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, od-
nawialne źródła energii, konsultacje oraz 
nowości z branży budowlanej i ogrodniczej 
– to wszystko już 19 i 20 czerwca na gliwic-
kich dniach domu i ogrodu. Nie przegapcie!
Gliwickie Dni Domu i Ogrodu to 
dwudniowe plenerowe wyda-
rzenie dla wszystkich miłośników 
urządzania i dekorowania domu 
oraz pielęgnacji ogrodu. Tego 
typu targi już na stałe wpisały się 
w gliwicki kalendarz wydarzeń 
branżowych. Najbliższe odbędą 
się w weekend 19–20 czerwca 
(godz. 9.00–16.00) na placu A  
Areny Gliwice przy ul. Akademic-
kiej (od strony parku Chrobrego).

– Podczas wydarzenia zaprezentują 
się firmy branży deweloperskiej, 
instalacyjnej, budowlanej oraz  

ogrodniczej. Będzie to doskonała 
okazja, by zapoznać się z najwyż-
szej jakości rozwiązaniami branży 
ekologicznych kotłów, pomp ciepła 
i systemów fotowoltaicznych, od-
będą się też konsultacje na temat 
odnawialnych źródeł energii – mówi 
Wioletta Ochmann, właścicielka 
Agencji Promocja, organizator 
Targów.

Podczas wydarzenia zaprezentują 
się również firmy z branży ka-
miennej i ceramicznej. Miłośnicy 
klasycznego i nowoczesnego wy-
kończenia terenów wokół domu 

będą mieli okazję zapoznać się 
z ofertą wystawców prezentu-
jących kamień naturalny i tarasy 
kompozytowe. Nie zawiodą się 
też fani ogrodnictwa – byliny, 
trawy ozdobne, rośliny wielo-
letnie, kwiaty ozdobne, krzewy 
oraz drzewka będzie można nabyć 

wprost od przedstawicieli gospo-
darstw ogrodniczych. Osoby pla-
nujące zmiany w aranżacji swoich 
ogrodów będą mogły natomiast 
skorzystać z porad projektantów 
i architektów krajobrazu oraz 
specjalistów z Polskiego Związku 
Działkowców  Delegatury Gliwice.

Udział w targach jest bezpłatny. 
Organizatorem wydarzenia jest 
Miasto Gliwice, Arena Gliwice 
i Agencja Promocja. Więcej infor-
macji na temat wydarzenia można 
znaleźć na stronie internetowej: 
promocja-targi.pl/.  
 (mf)

Znajdź pomysł na swój dom i ogród
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Z Miasta

Ruszył gliwicki program łapania deszczówki „Mój deszcz”. Można uzyskać nawet 4 tys. zł  
jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i nadziemnych 
(w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miej-
scu opadu. warto się pospieszyć, bo miasto ma do rozdysponowania na ten rok pulę 
środków w wysokości pół miliona zł, a wnioski będą przyjmowane do 15 lipca! Nowy 
program dotacyjny jest elementem Planu adaptacji Miasta gliwice do zmian klimatu.

Korzyści z łapania deszczówki 
powinny przekonać każdego. To 
– przypomnijmy – utrzymanie na-
turalnego poziomu zasobów wód 
gruntowych w naszym otoczeniu, 
poprawa lokalnego mikroklimatu 
i bioróżnorodności oraz ogranicze-
nie wykorzystywania kurczących 
się zasobów wody pitnej do pod-
lewania i celów gospodarczych. 
Z takiego założenia wyszły władze 
Gliwic, przygotowując dla miesz-
kańców nowy program dotacyjny 
wpisujący się w globalny trend 
walki ze zmianami klimatu.

  kto Może siĘ  
  staRaĆ o dotacJĘ? 
Mieszkańcy, wspólnoty mieszka-
niowe i stowarzyszenia (z wyłącze-
niem jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi). 

  Na co? 

Na pokrycie maksimum 85% 
kosztów poniesionych na zakup, 
wykonanie i montaż elementów 
zbiornika podziemnego lub nad-
ziemnego o pojemności do 10 m3 

(również dekoracyjnego). 

Miasto zakłada, że w kolejnych 
latach możliwe będzie udzielenie 
dotacji na wykonanie ogrodów 

deszczowych w pojemnikach lub 
w gruncie, studni chłonnej, a tak-
że na dostosowanie nieczynnych 
zbiorników podziemnych (szamb) 
do gromadzenia wód deszczo-
wych i roztopowych, w zależności 
od zgłaszanego zapotrzebowania 
w trakcie trwania programu.

  ile MożNa ZyskaĆ? 

Maksymalnie 4 tys. zł jedno-
razowego wsparcia (uwaga! 
Obowiązuje zakaz podwójnego 
finansowania – dotacja nie może 
pokrywać wydatków przezna-
czonych na ten sam cel finanso-
wanych z innych bezzwrotnych 
źródeł!)

  Jak skŁadaĆ  
  wNiosek? 
 w formie papierowej – oso-

biście w Biurze Obsługi Inte-
resantów UM w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21, pok. 106) 
lub wysyłając pocztą na adres 
Wydziału Gospodarowania 
Wodami UM (ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice); 

 w formie elektronicznej – 
wysyłając skan wypełnione-
go i podpisanego wniosku 
(do pobrania pod adresem 
https://bip.g l iwice.eu/
gospodarowanie-wodami) 
wraz z załącznikami na e-mail:  
gw@um.gliwice.pl.

  do kiedy ZŁożyĆ  
  wNiosek? 
Do 15 lipca do godz. 17.00.

  kiedy otRZyMaM   
  PieNiĄdZe? 
Dotacja będzie wypłacana przez 
miasto po zakończeniu realizacji 
zadania i przyjęciu prawidłowego 
rozliczenia.

  sZeRsZe iNFoRMacJe: 

wydział gospodarowania wo-
dami urzędu Miejskiego w gli-
wicach, tel. 32/239-11-14. 
 (kik)
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„Mój deszcz” dla gliwiczan. 
Nawet 4 tys. zł do zdobycia!

Mariusz  
Śpiewok
i zastępca  
prezydenta gliwic
– Mieszkańcy powinni 
mieć pewność, że mogą 
liczyć na zwrot części wy-
datków poniesionych na 
gromadzenie wód opado-
wych. 

Gliwicki program „Mój 
Deszcz” z założenia sta-
nowi uzupełnienie dla 
programu ogłoszonego 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej „Moja 
woda”. Ponieważ pula 
środków WFOŚiGW za-
równo w 2020, jak i 2021 
roku bardzo szybko się 
wyczerpała, uruchamia-
my miejski program. Do 
tego, że gromadzenie wód 
opadowych jest ważne dla 
miasta, chyba nie muszę 
nikogo przekonywać! 

uwaga! Zmiany na czas sprzątania
w gliwicach wprowadzono pilotażowy program znakowania ulic na czas 
sprzątania. dotychczas tego typu oznakowanie wprowadzono na 8 ulicach. 
Przestrzeganie zasad opisanych na oznakowaniu ułatwi służbom miejskim 
utrzymanie czystości – to leży w naszym wspólnym interesie. stosowanie się 
do opisów na znakach pozwoli wykonawcom odpowiedzialnym za utrzymanie 
czystości solidnie i bez przeszkód wywiązać się ze swojej pracy. 

– Posprzątanie nawierzchni 
jezdni, gdzie zwykle przez całą 
dobę stoi sznur samochodów 
nie jest możliwe. Dlatego na 
terenie Gliwic ustawiane są 
znaki informujące o zakazie za-
trzymywania. Obowiązuje on, 
tylko i wyłącznie, w wyznaczo-
nym dniu tygodnia i ściśle okre-
ślonym przedziale czasowym. 
Konkretne informacje dla danej 
ulicy zawarte są na tabliczkach 
umieszczonych pod znakiem za-

kazu. Zarząd Dróg Miejskich liczy 
na współpracę z mieszkańcami 
ulic, na których takie znaki się 
pojawią. Bez tego posprzątanie 
takich miejsc będzie utrudnione, 
a czasami wręcz niemożliwe – 
mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Dotychczas nowe oznakowanie 
zostało wprowadzone na 15 uli-
cach: Tuwima, Wieniawskiego, 

Partyzantów, Łowickiej, Gierym-
skiego, Witkiewicza, Skowroń-
czej (po prawej stronie na całej 
długości, po lewej stronie od 
posesji nr 4), Opawskiej, Bana-
cha, Kaszubskiej, Piramowicza, 
Młodzieżowej, Głogowskiej, 
Daszyńskiego (od ul. Kozielskiej 
do Styczyńskiego) i Szarej. 

ZDM nie wyklucza objęcia kolej-
nych ulic podobnymi czasowymi 
zakazami postoju.  (mf)
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gliwickie lotnisko staje się wizytówką gospodarczego rozwoju miasta. Zmo-
dernizowane w minionym roku od podstaw, może służyć całodobowej obsłu-
dze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich i ruchu cargo, a także 
lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacji lotniczej 
w mieście i regionie.
Od ubiegłego roku płyta lotniska 
na gliwickim Trynku dysponuje 
nową, utwardzoną drogą star-
tową o długości 920 m (którą 
w przyszłości będzie można wy-
dłużyć nawet do 1,3 km), drogą 
kołowania i płytą postojową, 
a także niezbędną infrastrukturą 
okalającą: parkingami, drogami 
dojazdowymi i biegnącą dookoła 
lotniska ścieżką rowerową. Prace 
modernizacyjne zamknęły się 
w kwocie 27,9 mln zł. 

obiekt po modernizacji 
ma status lotniska pu-
blicznego niepodlegające-
go certyfikacji, co pozwa-
la na wykorzystywanie go 
m.in. dla lotów bizneso-
wych, sportowych oraz 
małego ruchu cargo. 

To udane nawiązanie do ponad 
100-letniej historii tego miejsca, 
postrzeganego w przeszłości 
jako główny port lotniczy Gór-
nego Śląska.

Port  
lotniczy  
gliwice

Lokalizacja gliwickiego lotni-
ska to jego wyjątkowy atut. 
W Gliwicach działa bowiem 

Politechnika Śląska oraz wiele 
firm produkcyjnych, usługowych 
i IT o zasięgu krajowym, euro-
pejskim, a także światowym. 
Dla tego typu instytucji wygod-
ny i szybki transport lotniczy 
w formule lotów dyspozycyjnych 
jest istotny, jeśli chodzi o zwięk-
szanie aktywności gospodarczej, 
rozszerzanie współpracy ekono-
micznej czy naukowo-technicz-
nej. W mieście działa również 
jedna z najnowocześniejszych 
hal widowiskowo-sportowych 

w Polsce – Arena Gliwice – dys-
ponująca szerokim zapleczem 
konferencyjnym. 

Obiekt niedawno stał się wła-
snością Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
(GAPR), miejskiej spółki, która 
od ponad 4 lat jest właścicie-
lem połowy terenu gliwickiego 
lotniska i zarządcą całości. To 
zarazem główny udziałowiec Ślą-
skiego Centrum Naukowo-Tech-
nologicznego Przemysłu Lotni-

czego – najnowocześniejszego 
w Europie ośrodka, zajmującego 
się wytwarzaniem i badaniem 
kompozytowych elementów 
konstrukcyjnych.

Nie do przecenienia dla przed-
siębiorców i inwestorów stawia-
jących właśnie na Gliwice jest 
bliskość gliwickiego lotniska 
względem węzła autostrad A1 
i A4 oraz Drogowej Trasy Śred-
nicowej, niewielka odległość do 
centrum miasta, a także bezpo-

średnie sąsiedztwo biznesowego 
kompleksu „Nowych Gliwic” 
i Gliwickiego Obszaru Gospo-
darczego. Tereny południowe 
lotniska to również bardzo 
atrakcyjna oferta inwestycyjna 
pod działalność gospodarczą, 
rozwój przemysłu lotniczego 
i nowoczesnych technologii. 
W Gliwicach i okolicach jest co-
raz więcej firm, które zajmują 
się np. wytwarzaniem wysoko 
wyspecjalizowanych dronów czy 
samolotów bezzałogowych.

iNwestycJe

loty z potencjałem
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Nowy, prawie kilometrowy pas startowy 
został oddany do użytku w 2020 roku

ekspozycja zabytkowych szybowców  
w przebudowanym dużym hangarze  

gliwickiego lotniska
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iNwestycJe

adam Neumann 
prezydent gliwic
– Zmodernizowana infrastruktura gliwickiego lotniska 
jest wyjątkowym punktem na mapie Gliwic, wokół 
którego skupiają się firmy zaawansowanych technolo-
gii i branży lotniczej. Działania miasta podejmowane 
wspólnie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości 
i Rozwoju, Politechniką Śląską oraz Aeroklubem 
Gliwickim zmierzają do utworzenia w tym miejscu 
lokalnego kompleksu lotniczego, na którego bazie 
działać będzie również park techniki, technologii 
i edukacji lotniczej.

Park techniki, 
technologii 
i edukacji 
lotniczej

Dzięki organizacyjnemu i kapita-
łowemu zaangażowaniu GAPR, 
coraz bliższy realizacji jest pomysł 
ulokowania na gliwickim lotnisku 
wytwórni nowych polskich samo-
lotów dyspozycyjnych typu AT, 
zakładający budowę hali produk-
cyjnej wraz zapleczem i parkiem 
maszynowym oraz uruchomienie 
produkcji samolotów AT-5 i AT-6. 
Nad wdrożeniem tego przedsię-
wzięcia w ramach projektu „Utwo-
rzenie Gliwickiego Parku Techniki, 
Technologii i Edukacji Lotniczej – 
etap 2” czuwać będzie spółka ATS. 

Inny przyszłościowy projekt zwią-
zany z gliwickim lotniskiem zakłada 
opracowanie przez spółkę Avionic 
modelu nowego polskiego samolo-
tu do zwalczania pożarów (AQUA- 
RIUS) i budowę hali produkcyjnej 
wraz zapleczem i parkiem maszy-
nowym, przy czym jego realizacja 
zależy jeszcze od tego, czy projekt 
uzyska dofinansowanie z Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju.

Na niwie praktycznej edukacji 
lotniczej funkcjonujący przy 
lotnisku Aeroklub Gliwicki ściśle 
współpracuje z Centrum Kształ-
cenia Kadr Lotnictwa Cywilnego 
Europy Środkowo-Wschodniej 

Politechniki Śląskiej oraz gliwickim 
Zespołem Szkół Samochodowych 
kształcącym również techników 
mechaników lotniczych. 

w efekcie lotnisko stało 
się bazą akademickiego 
ośrodka szkolenia lotni-
czego (ato) z hangarem do 
przechowywania statków 
powietrznych, służących 
zintegrowanemu szkole-
niu lotniczemu w zakresie 
licencji pilota liniowego. 

W przyszłości stanie tam ko-
lejny hangar przeznaczony na 
potrzeby kształcenia mechani-
ków lotniczych. Z kolei z myślą 
o uczniach ZSS, w ramach 
unijnego projektu „Mechanika 
najwyższych lotów”, zakupiony 
zostanie sprzęt dydaktyczny 
umożliwiający nabycie praktycz-
nych umiejętności w zawodzie.

Pod szyldem kolejnego 
projektu unijnego, prze-
widującego rozbudowę 
i przebudowę dawnych 
warsztatów lotniczych,  
na lotnisku powstało  
gliwickie centrum  
edukacji lotniczej. 

Prace nadzorowała – w imieniu 
i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego 
– Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju. Inwestycja 
przy dużym i małym hangarze 
lotniska oraz pomieszczeniach 
spadochroniarni uzyskała wła-
śnie pozwolenie na użytkowanie. 

W nowym budynku wysta-
wienniczo-szkoleniowym GCEL 
został zamontowany symulator 
lotów i kopułki i-cinema 180 

stopni i 360 stopni, w których 
będzie można zobaczyć film 
o lotnictwie w technologii 4D. 
Wszystko tam jest nowoczesne 
i przystosowane do tego, by 
nie ruszając się z ziemi, przeżyć 
emocjonujący lot w przestwo-
rzach. W przebudowanym du-
żym hangarze eksponowane są 
z kolei zabytkowe szybowce.

Warto dodać, że w ramach 
Gliwickiego Centrum Edukacji 

Lotniczej będzie również działał 
Ośrodek Modelarstwa Lotnicze-
go prowadzony przez Gliwickie 
Stowarzyszenie Modelarzy Lot-
niczych (zaangażowane obecnie 
w realizację unijnego projektu 
społecznego „Modelarze na 
start”). Na cele ośrodka w po-
bliżu płyty lotniska powstaje tor 
dla modeli na uwięzi, na którym 
będzie można rozgrywać zawody 
o zasięgu krajowym i świato-
wym.   (kik)
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symulator lotów i kopułki i-cinema 180 stopni i 360 stopni  
w nowym budynku wystawienniczo-szkoleniowym gliwickiego  

centrum edukacji lotniczej zaprojektowanym przez P.a.NoVa studio

ekspozycja zabytkowych szybowców  
w przebudowanym dużym hangarze  

gliwickiego lotniska
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gliwice dadzą początek niezwykłej przygodzie – w lipcu z gliwickiej Mariny do szczecina wypłynie wrza-
skun z nietuzinkową załogą. w rejsie wezmą udział podopieczni placówki warsztaty terapii Zajęciowej 
„tęcza” przy Fundacji „Różyczka” oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze specjalnego ośrodka 
szkolno-wychowawczego w chorzowie. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął Prezydent gliwic.
Turystyka śródlądowa staje się 
coraz bardziej popularna. Na 
początku maja z gliwickiej Ma-
riny wypłynęła ECO-mobilna 
jednostka badawcza, czas na 
kolejne wyzwania. Na począt-
ku lipca tą samą drogą wodną 
podąży 40-osobowa załoga 
Rejsu Solarnego, która z Gliwic 
do Szczecina popłynie jachtem 
DZ-850 z napędem elektrycznym 
zasilanym słońcem i silnikiem za-
silanym bateriami ładowanymi 
z ogniw fotowoltaicznych za-
montowanych na jachcie. Celem 
wyprawy są Dni Morza 2021, 
które odbędą się w Szczecinie. 
Solar Rejs 2021 potrwa cztery 
tygodnie i będzie podzielony 
na cztery etapy. W pierwszym 
popłyną żeglarze ŚYC, w kolej-
nych osoby niepełnosprawne – 
podopieczni placówki Warsztaty 
Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy 
Fundacji „Różyczka” oraz mło-
dzież niewidoma i słabowidząca 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Chorzowie. 
Do pokonania mają 700 km! 

– Chcemy w ten sposób zintegro-
wać osoby niepełnosprawne ze 

środowiskiem i kulturą żeglar-
ską. Podczas rejsu zaplanowano 
postoje nocne w portach i przy-
staniach na szklaku wodnym, 
w trakcie których organizowane 
będą m.in. koncerty, wykłady 
oraz spotkania z osobami nie-
pełnosprawnymi i żeglarzami. 
Rejs to również dobry sposób 
wspierania idei otwarcia się Pol-

ski na sieć dróg wodnych Europy. 
Dodatkowym elementem jest 
promocja niekonwencjonalne-
go sposobu żeglugi o napędzie 
elektrycznym – mówi Grzegorz 
Kuźniak, komandor Śląskiego 
Yacht Clubu, który działa przy 
Politechnice Śląskiej, jest orga-
nizatorem rejsu i świętuje w tym 
roku 64-lecie działalności.

W ostatnich latach Śląski Yacht 
Club zrealizował wiele rejsów 
morskich oraz kilka projek-
tów społecznych, w tym rejsy 
śródlądowe Nasza Droga Odra 
2016 pod patronatem Prezy-
denta Miasta Gliwice, Odra dla 
Zuchwałych 2017 oraz rejs do-
okoła przylądka Horn, w którym 
uczestniczyli niewidomi żeglarze.

Tym razem każdy będzie mógł 
poczuć się jak uczestnik rejsu 
– załoga Solar Rejsu 2021 de-
klaruje codzienne relacje w me-
diach społecznościowych. To 
nie wszystko – jak zapowiadają 
organizatorzy wyprawy, z zebra-
nych materiałów powstanie film 
dokumentalny oraz specjalny 
album książkowy. (mf)

Zgłoś najlepszych do konkursu

40 uczestników! 700 km! 4 tygodnie! 

do 30 czerwca można zgłaszać do konkursu „Marka-Śląskie” przedsiębiorstwa, instytucje czy osoby, 
które tworzą pozytywny wizerunek Śląska i przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej. uho-
norowana może zostać każda osoba czy instytucja, która cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest 
ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.
Konkurs promuje najlepsze marki 
województwa śląskiego. Kandy-
datów do tej prestiżowej nagrody 
mogą zgłaszać jednostki samo-
rządu terytorialnego, samorządy 
gospodarcze, wyższe uczelnie, 
stowarzyszenia, organizacje po-
zarządowe pożytku publicznego, 
fundacje oraz redakcje prasy, 
radia i telewizji. Zainteresowa-
ne konkursem podmioty mają 
również prawo same zgłosić 
swoją kandydaturę. Uczestnictwo 
w konkursie jest bezpłatne.

– Nagroda „Marka-Śląskie” jest 
podziękowaniem za aktywne, 
przedsiębiorcze oraz odpowie-
dzialne społecznie postępo-
wanie, które przyczynia się do 
tworzenia rozpoznawalnej Marki 
Śląskie. Wpływa to na większą 
atrakcyjność inwestycyjną, 
konkurencyjność oraz nowe 
perspektywy rozwoju naszego 
regionu – mówi Wiktor Pawlik, 

prezes Regionalnej Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Gliwicach, 
organizator wydarzenia. 

Nagrody przyznawane są 
w kategoriach: osobowość roku, 
dziedzictwo kulturowe regionu, 
gospodarka, kultura, nauka, or-
ganizacje pozarządowe, produkt, 
sport, turystyka i rekreacja, usługa, 
zdrowie, media, społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. Uroczyste 
wręczenie nagród odbędzie się 
podczas Gali Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Wnioski o przyznanie nagrody 
„Marka-Śląskie” oraz wymaga-
ne załączniki, podpisane przez 
reprezentantów wnioskującego, 
należy przesłać najpóźniej do 30 
czerwca pocztą elektroniczną na 
adres: markaslaskie@riph.com.pl 
lub pocztą tradycyjną (na płycie 
CD lub pendrive) na adres Biura 
Kapituły Konkursu (Regionalna 

Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 
44-100 Gliwice). 

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać na stronie inter-
netowej: www.riph.com.pl oraz 

pod nr. tel. 32/231-99-79 lub  
pisząc na e-mail: markaslaskie@
riph.com.pl.  (mf)
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w gliwicach, dzięki miejskiej polityce wsparcia opieki nad malutkimi dziećmi i dotowaniu żłobków niepublicznych, co 
roku przybywa dostępnych miejsc dla najmłodszych gliwiczan. od września zeszłego roku miasto dofinansowuje aż 
600 miejsc dla maluchów w prywatnych placówkach. Jest szansa, że będzie ich więcej! Miasto ogłosiło kolejny konkurs 
ofert dla żłobków niepublicznych. 

Dzięki temu rozwiązaniu rodzi-
ce zapłacą mniej za opiekę nad 
swoimi dziećmi. 

– Na dofinansowanie działalno-
ści żłobków niepublicznych od 
września tego roku do końca 
sierpnia 2022 roku zamierzamy 
przeznaczyć niemal 3,1 mln zł. 
Zależy nam na tym, aby miejsc 
w żłobkach było więcej, dlatego 
wspieramy osoby, które prowa-
dzą działalność właśnie w tej 
sferze usług – podkreśla ewa 
Weber, zastępczyni prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna m.in. za 
sferę zdrowia i spraw społecz-
nych w mieście. 

Dofinansowanie z budżetu 
miasta od ponad 7 lat stymulu-
je rozwój sieci niepublicznych 
żłobków w Gliwicach. Pula miej-
skich środków przeznaczanych 
na ten cel co roku jest więk-
sza – w 2013 r. było to prawie 

37 tys. zł, w 2014 r. – ok. 229 
tys. zł, w 2015 r. – 426 tys. zł, 
a w 2016 r. – już ok. 700 tys. zł. 
W 2017 i 2018 r. przeznaczono 
na dotacje odpowiednio 800 tys. 
i ponad 933 tys. zł, by w kolej-
nym okresie przekroczyć pułap 
miliona złotych (ponad 1,5 mln 
zł w 2019 r.). W minionym roku 
dofinansowanie na niepubliczne 
żłobki sięgnęło ponad 2,1 mln zł.

Konkurs, który ogłoszono, po-
zwoli na dofinansowanie poby-
tu jednego dziecka w prywat-
nym żłobku kwotą do 500 zł. 
Dzięki temu obniżona zostanie 
opłata, którą ponoszą rodzice 
za pobyt dziecka w takiej pla-
cówce. Prowadzący żłobki 
niepubliczne mają czas na 
złożenie swojej oferty do 
1 lipca. Dokument należy 
dostarczyć do siedziby Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 
21 lub przesłać pocztą na adres 

UM (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice) – w tym przypadku 
istotna jest data wpływu pisma 
do magistratu. 

Z treścią ogłoszenia można 
zapoznać się pod adresem 
bip.gliwice.eu w zakładce 
organizacje pozasamorzą-

dowe / otwarte konkursy 
ofert na realizacje zadań 
publicznych Miasta gliwice.
  (kik)

Na dawnych terenach rekreacyjnych kopalni sośnica powstało lokalne centrum integracji i usług spo-
łecznych. Prace rewitalizacyjne były bardzo szeroko zakrojone. dzielnica zyskała miejsce spotkań, które 
będzie tętniło życiem i dobrą energią. Za projekt odpowiada parafia św. Jacka.

Dom św. Jacka jest już właściwie 
skończony. Prace ruszyły w lip-
cu 2019 roku. Dofinansowanie 
na utworzenie domu kultury, 
placówki duszpasterskiej i od-
działu Caritas zostało przyznane 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
i z budżetu państwa. Aktualnie 
instalowane są ostatnie elemen-
ty wyposażenia, obiekt został 
już odebrany i przekazany do 
użytku. Oficjalne otwarcie jest 
planowane na czas, kiedy epi-
demia koronawirusa zniknie 
z naszego życia na dobre, ale już 
teraz w Sośnicy ruszają pierwsze 
inicjatywy.

– Od 1 marca realizujemy tzw. 
projekt miękki. W Domu św. 
Jacka prowadzone są szkole-
nia dla pań z grupy kulinarnej 
i gastronomicznej, a dla panów 
z grupy remontowo-porządko-
wo-budowlanej. Projekt powstał 
z myślą o gliwiczanach zagrożo-
nych tzw. wykluczeniem społecz-
nym. W Domu św. Jacka jest też 
sala przeznaczona na spotkania 

młodzieży, nie tylko formacyjne. 
Młodzi mają okazję zobaczyć 
od czasu do czasu dobry film, 
a i rozrywki w innej formie tak-
że nie brakuje. Marzeń i planów 
jest sporo, ale myślę sobie, skoro 
daliśmy radę wybudować Dom 
św. Jacka, to damy też radę go 
zagospodarować – mówi ks. 
Krzysztof Śmigiera, proboszcz 
parafii św. Jacka i koordynator 
projektu.

od mieszkań-
ców dla  
mieszkańców

Autorami projektu Domu 
św. Jacka są duszpasterze 
i parafianie kościoła św. Jacka. 
W przeszłości w tym miejscu 
znajdowały się restauracja i ho-
telik, należące do kopalni węgla 
kamiennego w Sośnicy. Dom św. 
Jacka stoi przy ul. Przedwiośnie 
3. Znajduje się za muszlą koncer-
tową, odnowioną przez parafię 
i wykorzystywaną jako miejsce 
wielu wydarzeń kulturalnych, ta-
kich jak impreza muzyczna Polish 

Happy Jazz Fest. Oba budynki 
tworzą kompleks kulturalny i są 
otwarte dla mieszkańców i przy-
jezdnych. Wszystko po to, żeby 
umacniać więzi międzypokole-
niowe i inspirować mieszkańców 
do działania. 

Nieruchomość trafiła do parafii 
za sprawą Miasta Gliwice. Obiekt 
został sprzedany w 2006 roku 
z majątku Skarbu Państwa ze 
specjalną, 80-procentową bo-
nifikatą (w mieście na prawach 
powiatu własnością Skarbu 

Państwa gospodaruje prezydent 
miasta). Teraz na mapie Gliwic 
pojawiło się kolejne miejsce 
z dobrym pomysłem na aktywi-
zowanie lokalnej społeczności.  
 
 (mm)

Ponad 3 miliony na wsparcie  
prywatnych żłobków

dom św. Jacka w sośnicy już działa
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CO? GDZIE? KIEDY?
cZwaRtek 17 cZeRwca

 ■ godz. 18.30: „Twój korepetytor”, reż. A. Kołomiejec 
– seans w ramach festiwalu 14. Sputnik nad Polską, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Amadeusz”, reż. P. Shaffer – premiera 
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 18.30–19.00: „Gliwice w historycznym kadrze” 
– przegląd kronik filmowych z lat 50. i 60. z cyklu „Fil-
mowa Stacja”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00–20.00: „Gliwickie historie cz. III” – spo-
tkanie z dr. Bogusławem Traczem z cyklu „Mól książ-
kowy”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PiĄtek 18 cZeRwca
 ■ godz. 18.00: wernisaż wystawy Okręgu Gliwicko-Za-

brzańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Centrum 3.0 (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18. 05: „Na rauszu”, reż. T. Vinterberg – seans 
filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 19.00: „Amadeusz”, reż. P. Shaffer – spektakl 
teatralny, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 19.00: „Nie spoczniemy” – koncert Agnieszki 
Bielanik-Witomskiej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 
4–5)

sobota 19 cZeRwca
 ■ godz. 10.00–11.00: „Mini Nutki” – warsztaty muzycz-

ne dla dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 10.00 i 13.00: „Secesyjna grafika na torbie lub 

koszulce” – warsztaty linorytu, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałow 8a)

 ■ godz. 12.00: „Pod kolor”, reż. D. Arbaczewski – spek-
takl dla dzieci, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57)

 ■ godz. 18. 00: „La Gomera”, reż. C. Porumboiu – se-
ans filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Amadeusz”, reż. P. Shaffer – spektakl 
teatralny, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

NiedZiela 20 cZeRwca
 ■ godz. 11.00: spotkanie z Bartłomiejem Kozłowskim 

z cyklu „Mól książkowy”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 12.00: „Pod kolor”, reż. D. Arbaczewski – spek-
takl dla dzieci, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57)

 ■ godz. 16.15: „Filonek Bezogonek”, reż. C. Ryltenius – 
seans filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Amadeusz”, reż. P. Shaffer – spektakl 
teatralny, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57)

 ■ godz. 18. 00: „Ostatni komers”, reż. D. Nickel – seans 
filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

wtoRek 22 cZeRwca
 ■ godz. 17.00–18.00: „Serce Bałkan” – spotkanie z cy-

klu „Nie bój się mówić”, Stacja Artystyczna Rynek (Ry-
nek 4–5)

 ■ godz. 18. 05: „Minari”, reż. L.I. Chung – seans filmo-
wy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30–20.00: „Rozmowa z kotem” – spotkanie 
z cyklu „Nasi bracia mniejsi”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

ŚRoda 23 cZeRwca
 ■ godz. 20. 00: „Najlepsze lata”, reż. G. Muccino – se-

ans filmowy, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

gliwiczanin z nominacją  
do nagrody „Nike”

Zbigniew Rokita, pochodzący z gliwic pisarz i reporter, jest nominowany do 
Nagrody literackiej „Nike” 2021. książka „kajś. opowieść o górnym Śląsku” 
powalczy o wejście do ścisłego finału i tytuł najlepszej książki roku z kilkuna-
stoma innymi pozycjami.

„Kajś” opowiada o Górnym Śląsku, 
na którym autor się wychowywał 
i na który wrócił, żeby napisać tę 
książkę. – O swoich korzeniach 
wiedziałem mało. Nie wierzyłem, 
że na Śląsku przed wojną odbyła się 
jakakolwiek historia. Moi antenaci 
byli jakby z innej planety, nosili jakieś 
niemożliwe imiona: Urban, Reinhold, 
Lieselotte – mówi  Zbigniew Rokita.

Ale „Kajś” to nie tylko opowieść 
o tym, co minęło, o wielkiej historii 
i małych codziennych sprawach, ale 
też spojrzenie na Śląsk współcze-
sny. Pisarz przechodzi od rodzaju 
rodzinnej sagi do reportażu. Warto 
sięgnąć po „Kajś” nie tylko z okazji 
obchodzonych rocznic kolejnych 
powstań śląskich – to książka i dla 
„hanysów”, i dla „goroli”.

Zbigniew Rokita pochodzi z Gliwic. 
„Kajś” jest jego drugą książką. 
Wcześniej napisał książkę repor-
terską „Królowie strzelców. Piłka 
w cieniu imperium”. Obie pozy-
cje ukazały się w wydawnictwie 
Czarne. Rokita pisze także do 

gazet, między innymi „Tygodnika 
Powszechnego”, „Polityki” i „Dzien-
nika Gazety Prawnej”. Specjali-
zuje się w problematyce Europy 
Wschodniej i Górnego Śląska.

Nagroda Literacka Nike jest przy-
znawana najlepszej książce roku, 
bez względu na gatunek literacki. 
Wcześniej zdobywali ją tacy autorzy, 

jak Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk 
czy – w ubiegłym roku – Radek Rak. 
Na początku września dowiemy się, 
czy Zbigniewowi Rokicie udało się 
wejść do ścisłego finału tegorocznej 
nagrody Nike. Znajdzie się w nim 
siedem najlepszych książek. Jury 
w 25. jubileuszowej edycji nagrody 
„Nike” przewodniczy Inga Iwasiów. 
 (mm)

W sobotę 19 czerwca 
w ogrodzie Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 
8a) w dwóch grupach 
– o godz. 10.00 i 13.00 – 
rozpoczną się warsztaty 
linorytu. Będzie można 
stworzyć własną grafikę 
na torbie lub koszulce. 
Motywem przewodnim 
pierwszego spotkania lino-
rytniczego będzie secesja. 
Poprowadzi je artystka 
Ewelina Szostakiewicz. 
Zapisy są prowadzone 
telefonicznie pod nume-
rem 783-560-006. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny.

Co trzeba zabrać ze sobą 
na warsztaty? Dwa dłutka 
do linorytu: jedno o koń-
cówce półokrągłej i drugie 
o końcówce w kształcie 
litery „v”, a także element 
odzieży, na którym zostanie 
odbita grafika. Uwaga! Tkanina nie 
powinna być elastyczna. Linoleum, 
w którym będą żłobione wzory, 
papier graficzny, kalkę kopiującą, 
gumowe wałki do nakładania farby 

i drewniane łyżki do wykonywania 
odbitek zapewnia organizator.

Warsztaty linorytnicze towarzy-
szą prezentowanej w Willi Caro 

i Czytelni Sztuki wystawie 
czasowej „Młoda Pol-
ska”. – Prowadzony przez 
Muzeum w Gliwicach cykl 
warsztatów linorytniczych 
to okazja, by w sposób 
praktyczny poznać sztu-
kę grafiki warsztatowej, 
rozwijać artystyczne zdol-
ności i pasje. Uczestnicy 
zajęć będą mogli nabyć 
wiedzę i umiejętności po-
zwalające na samodzielne 
wykonanie linorytów. Przy 
okazji przybliżymy historię 
techniki graficznej, jaką 
jest linoryt, nie zabraknie 
też grafik artystycznych, 
znajdujących się w zbio-
rach Muzeum w Gliwi-
cach. Cały cykl dedykuje-
my pamięci gliwickiego 
artysty-grafika Konstan-
tego Teodorowicza i jego 
żony Danuty Marii Teo-
dorowicz. Przekazała ona 

w darze naszemu Muzeum matryce 
linorytnicze autorstwa Konstantego 
Teodorowicza – mówi Ewa Chudyba 
z Muzeum w Gliwicach. 
  (mm)

linoryt to technika graficzna, która polega na żłobieniu wzoru odbijanego 
później na papierze albo tkaninie. brzmi interesująco? Muzeum w gliwicach 
zaprasza na warsztaty z druku wypukłego!

Poznajemy linoryt

fo
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Zagospodarowaniem skweru nad dtŚ zajmie się Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów sa – gliwicka 
firma wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd dróg Miejskich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
prace zakończą w trzecim kwartale.
Na skwerze wyrośnie ponad 
60,6 tys. roślin: 127 drzew, 2377 
krzewów, 25 973 byliny, 31 910 
roślin cebulowych i 220 pnączy. 
By utrzymać rośliny w dobrej 
kondycji, zostanie zamontowany 
system nawadniający. Dla komfor-
tu spacerowiczów powstaną też 
zacienione miejsca wypoczynku, 
będzie też wątek historyczny – 
dawny Kanał Kłodnicki upamiętnią 
specjalne tablice. Teren już jest 
przygotowywany pod inwestycję 
– drzewa, które dotychczas znaj-
dowały się na skwerze, zostały 
przesadzone w inne miejsca – 49 
wiśni upiększyło aleję Sikornik, 
a 18 miłorzębów zieleniec koło 
ronda im. Stanisława Byliny, w po-
bliżu ul. Dubois.

Pięknie przez 
cały rok

Prace zagospodarowania skweru 
według koncepcji gliwickiej Pra-
cowni 44STO ruszyły w czerwcu. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, zakończą się jeszcze 
w tym roku. 

Bez zmian pozostanie układ 
alejek. Pomiędzy nimi pojawią 
się różnorodne kompozycje 
drzew, krzewów i bylin, które 
będą zdobić skwer przez cały 
rok. Drzewa zostaną posadzone 
na podwyższonych rabatach 
wypełnionych dużą ilością 
substratu glebowego, który 
umożliwi prawidłowy rozwój 
roślin. 

W kilku miejscach staną per-
gole, dzięki którym w gorące, 
letnie dni będzie można od-
począć w cieniu. Pod częścią 
z nich zostaną ustawione stoły 
i ławy piknikowe. Powstanie też 
przestrzeń do odpoczynku, któ-
ra latem będzie pełnić funkcję 
ozdobionej palmami miejskiej 
plaży. 

Odpocząć będzie można także 
na różnego rodzaju ławkach 
i siedziskach, a rower przypiąć 
do bezpiecznego stojaka. Od 
zgiełku towarzyszącego DTŚ 
spacerowiczów będą izolować 
nasadzone pasmowo krzewy. 

Nie zabraknie też ozdobnych 
rabatek traw i bylin, wśród któ-
rych będzie można odpocząć na 
wygodnych leżakach, przestrzeń 
upiększy też łąka kwietna z poży-
tecznymi dla owadów kwiatami. 
Zadbano też o upamiętnienie 
przeszłości tego miejsca  – daw-

niej w śladzie DTŚ biegł Kanał 
Kłodnicki. Jego historię będzie 
przypominać instalacja prze-
strzenna z kamieni pochodzą-
cych z 200-letniej śluzy kanału 
odkopanego przy budowie DTŚ. 
Wykopane w trakcie budowy 
kamienie zostaną oczyszczone 

i umieszczone w miejscu prze-
cinania się głównych ciągów 
komunikacyjnych. Wokół głazów 
zamontowane będą siedziska. 
Pojawią się też tablice ze zdję-
ciami i informacjami na temat 
kanału. Inwestycja będzie kosz-
tować niemal 3,9 mln zł.  (mf)

Ruszyła zielona metamorfoza!

wszechnica Pau.  
in memoriam

wykonawca modernizacji skweru nad dtŚ, Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów sa, 
rozpoczął porządkowanie terenu. Prace zasadnicze ruszą lada moment. Na czas trwania robót 
teren będzie ogrodzony, ale możliwe będzie przejście od ul. berbeckiego do dubois.

Masz kartę dużej Rodziny? od 9 czerwca możesz ją wyświetlać na smartfo-
nie w publicznej aplikacji mobywatel! dzięki nowelizacji przepisów prawnych 
wszystkie aktywne kdR-y automatycznie uzyskują tę formę elektroniczną i nie 
ma znaczenia, czy dysponujesz wyłącznie „plastikiem”, e-wersją czy obydwiema. 
warto o tym pamiętać, ponieważ dotychczasowa aplikacja do obsługi karty dużej 
Rodziny – mkdR – zostanie zamknięta z końcem czerwca.
O czym jeszcze warto wiedzieć? 
Jak informuje Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
w przypadku zamówienia KDR 
dla nowych osób, karta jest już 
automatycznie aktywowana 
w aplikacji mObywatel. Wniosko-
dawca może jedynie zrezygnować 
z jej tradycyjnej, plastikowej formy 
i korzystać z niej wyłącznie po-
przez mObywatela. W tej aplikacji, 

podobnie jak w mKDR, rodzice 
mogą bezproblemowo wyświe-
tlać karty pozostałych członków 
rodziny (dzieci i małżonka) na 
swoim telefonie. 

Zmianie ulega również wysokość 
opłaty za wydanie duplikatu KDR 
oraz domówienie jej formy tra-
dycyjnej. W obu przypadkach 
kwota ta wynosi 10 zł. 

Co z osobami, które nie mają 
dostępu do aplikacji mObywa-
tel, np. cudzoziemcami? Będą 
musiały pozostać przy kartach 
tradycyjnych. 

Więcej informacji w tym temacie 
pod adresem: https://www.gov.
pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr  
  
 (kik)

karta dużej Rodziny. 
ważne zmiany!

wszechnica Pau i Muzeum w gliwicach zaprasza-
ją 24 czerwca na otwarte spotkanie pod hasłem 
„Profesor Mieczysław chorąży – in memoriam”. 
Poświęcone będzie pamięci inicjatora i nieodżało-
wanego organizatora wszechnicy, nestora polskiej 
onkologii związanego przez wiele lat z Narodowym 
instytutem onkologii w gliwicach, prof. Mieczysła-
wa chorążego (1925–2021).

Wybitny uczony, a także po-
wstaniec warszawski, społecz-
nik, nauczyciel i autorytet dla 
kilku pokoleń lekarzy, Kawaler 
Orderu Orła Białego, w sierp-
niu skończyłby 96 lat.

W spotkaniu organizowanym 
w Willi Caro przy ul. Dolnych 

Wałów 8a i rozpoczynającym 
się o godz. 16.00 wezmą udział 
profesorowie Krzysztof Skła-
dowski (dyrektor NIO w Gli-
wicach) i Piotr Widłak oraz 
prof. Barbara Jarząb (aktualna 
koordynator Wszechnicy PAU). 
Wstęp wolny! 
  (kik)
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Prof. Mieczysław chorąży

https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr
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Śląskie Centrum Recyklingu przy ul. Ryb-
nickiej to kompleksowy zakład gospodarki 
odpadami, do którego trafia większość 
śmieci z naszych domów. Przyjmuje 
wszystkie odpady z żółtych, niebieskich 
i czarnych pojemników. Został utworzony 
kilka lat temu przez miasto i firmę Re-
mondis Gliwice. Dzięki specjalistycznym 
instalacjom umożliwia dokładne selek-
cjonowanie odpadów, zgodnie z oczeki-
waniami firm zajmujących się ich dalszym 
wykorzystaniem. 

w latach 2015–2020 masa 
odpadów odebranych od 
mieszkańców z żółtych 
pojemników zwiększyła 
się ośmiokrotnie. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, 
jak złożony, długi i kosztowny jest pro-
ces obowiązkowego selekcjonowania 
odpadów. Posegregowane przez nas 
w domach śmieci wymagają dalszego 
przetworzenia. 

Tworzywa sztuczne z metalami muszą 
zostać odpowiednio pogrupowane 
i oczyszczone ze zbędnych elementów.  

Plastikowe, metalowe 
i wielomateriałowe, duże, 
małe i kolorowe – w pro-
cesie przetwarzania trzeba 

uwzględnić różne ro-
dzaje odpadów. 

Jak działa instalacja 
przetwarzania od-
padów? W skrócie 
rzecz ujmując, śmie-
ci wędrują przeno-
śnikami taśmowymi, 

podlegając obróbce 
mechanicznej i ręcz-

nej. Na początku wrzu-
cane są ładowarką do leja 

zasypowego z rozrywarką 
worków. 

Po otwarciu worków, automat dzieli 
odpady z tworzyw sztucznych na dwie 
frakcje przenoszone oddzielnymi taśmo-
ciągami: przestrzenną (m.in. plastikowe 
butelki, tetrapaki, pojemniki po chemii 
gospodarczej i kosmetykach) oraz płaską 
(m.in. worki, folie, torebki). 

butelki Pet mogą być wy-
korzystane m.in. do pro-
dukcji kolejnych butelek, 
misek plastikowych czy 
odzieży.

Droga odpadów przestrzennych jest 
właściwie w całości zautomatyzowana. 
Segregator magnetyczny wyłapuje od 
razu puszki i inne drobne przedmioty 
metalowe, które docelowo, po spra-
sowaniu i zapakowaniu, odbierane są 
przez huty. 

W segregowaniu tworzyw sztucznych  
pomagają separatory optyczne, kompu-
tery, skanery, specjalne oprogramowanie. 
Uwzględniają wiele parametrów, analizują 
rodzaj materiału, kształt, kolor – odróżniają 
m.in. butelkę po wodzie mineralnej od 
tej po szamponie. Strumień powietrza 
wypycha oddzielnie do komór zbiorczych 
butelki PET bezbarwne, zielone, niebieskie, 
opakowania po chemii gospodarczej oraz 
tetrapaki. Na końcu wyselekcjonowane 
odpady docierają do prasy belującej i są 
pakowane w odrębne paczki. 

Cała frakcja płaska kierowana jest z kolei 
wprost do kabiny sortowniczej, gdzie pra-
cownicy ŚCR muszą ręcznie, w szybkim 
tempie, wybierać elementy, które można 
jeszcze przekazać do firm recyklingowych. 
Pozostałą część odbierają firmy zajmujące 
się produkcją paliw alternatywnych. 

do instalacji przy ul. Ryb-
nickiej trafiają także odpa-
dy papierowe z niebieskich 
pojemników.

Papier, gazety czy kartony są przetwarza-
ne w instalacji w odrębnych od plastiku 
cyklach, po wyczyszczeniu linii technolo-
gicznej. Frakcja z niebieskich pojemników 
jest prostsza do wysegregowania i spraw-
dzana w ręcznej kabinie sortowniczej. 
Podobnie jak tworzywa sztuczne, papier 
jest belowany i pakowany. Jedzie do pa-
pierni, gdzie można z niego zrobić m.in. 
nowe kartony.  

Poszczególne odpady zbite w duże sze-
ściany są łatwiejsze w magazynowaniu 
i transporcie. Jedna taka paczka może 
ważyć od 300 do 500 kg, w zależności od 
asortymentu.  (al)

dlaczego warto segregować śmieci? dokąd trafiają z naszych koszy czy worków? Za co musimy 
płacić? kontynuujemy cykl informacji, które pozwolą zrozumieć, na czym polega gospodarka 
odpadami. chcesz być ekoświadomy? czytaj.

Plastikowy  
zawrót głowy

2
Gdzie trafiają nasze śmieci? 

Ładowarki ładują śmieci do leja  
zasypowego – tak zaczyna się obróbka

dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do 
każdej komory wpada inny rodzaj, a nawet kolor 
opakowań

odpady z żółtych pojemników dzielone są na dwie części 
i przenoszone dwoma taśmociągami

Pracownicy segregują 
część odpadów ręcznie
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o przetwarzanie plastiku i papieru zapytaliśmy 
tomasza Rysza ze Śląskiego centrum Recyklingu
Masa odpadów odebranych od mieszkańców z żółtych pojemników 
robi duże wrażenie. w 2015 roku było to około 600 ton, a w 2020 roku 
już ponad 4800 ton.
Waga to jedno, ale tworzywa są generalnie lekkie, więc do tego trzeba wyobrazić 
sobie ich objętość. Worki z plastikiem w naszych domach pęcznieją, bo tworzywa 
sztuczne zdominowały nasze życie. Dopóki nie wzrośnie powszechna świadomość 
ekologiczna, a także nie zmieni się strategia producentów, będziemy płacić za 
przerabianie tysięcy ton plastiku. 

co możemy zrobić już teraz?
Zacznijmy od małych kroków. Musimy rozsądniej i mniej kupować, wybierać 
przykładowo jednolite opakowania, lepiej szklane lub papierowe niż plastikowe, 
używać toreb wielorazowych zamiast torebek foliowych. 

Można powiedzieć: pokaż swoje odpady, a powiem ci kim jesteś?
Po zawartości koszy rzeczywiście widać dokładnie nasze przyzwyczajenia. Przy-
kładowo makulatura się zmienia, kiedyś było dużo gazet, teraz wolimy serwisy 
internetowe i czytniki. Ostatnio jest więcej kartonów, ale to z kolei efekt czasów 
pandemii i zakupów za pośrednictwem firm kurierskich. 

Nasze odpady są dokładnie przeglądane. co stwarza szczególne pro-
blemy?
Zła segregacja w domach. Wśród plastiku pojawia się bardzo dużo szkła. 
Opakowania nie są dokładnie opróżniane z resztek jedzenia, są też takie, któ-
re w ogóle nie powinny znaleźć się w żółtych pojemnikach. Trzeba wybierać 
ręcznie m.in. zanieczyszczone folie po mięsie – one powinny być wyrzucane do 
odpadów zmieszanych, podobnie jak zatłuszczony papier z resztami jedzenia. 
Papier nie powinien być również mokry – koniecznie zamykajmy klapy pojem-
ników lub kubłów.

są jeszcze kręcące się butelki.
Butelki plastikowe po zgnieceniu najlepiej zakręcać, bo inaczej kręcą się po 
taśmociągu i wtedy automatyczne urządzenie otrzymuje błędne informacje. 
Zachęcamy także do zrywania z butelek etykiet termokurczliwych, czasami 
producenci nawet robią w tym celu specjalne nacięcia. No i nie popadajmy 
w manię pakowania. 

Pet w reklamówce to coś złego?
Sam PET i reklamówka są w porządku, ale jeśli wyrzucamy małe, zawiązane 
woreczki, bo nam wygodniej, a w nich przykładowo PET z opakowaniem po 
serku, butelką po szamponie i puszką po rybach, do tego wszystko poklejone, 
powiązane, to mamy problem. Takich małych woreczków nasza rozrywarka nie 
otworzy, odpad może nie być doczyszczony i odzyskany. Jeden większy worek 
wystarczy albo wyrzucajmy wszystko luzem.  

czy błąd w domowej segregacji może spowodować zatrzymanie ma-
szyny?
Może się tak zdarzyć, gdy mieszkańcy wyrzucają do żółtych pojemników duże, 
ciężkie  przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć. Zdarzają się kamienie, ale 
największy problem stanowią odpady budowlane, takie jak rury kanalizacyjne, 
listwy przypodłogowe, wykładziny PCV, rolety oraz zderzaki i części samochodowe. 
To powoduje awarie i dodatkowe koszty. Bywa niebezpiecznie, mieliśmy nawet 
race, które w najgorszym scenariuszu mogą doprowadzić do pożaru. 

odpady z gliwic znajdują odbiorców?
Staramy się jak najdokładniej je selekcjonować, znajdujemy recyklerów, choć 
obecnie nie jest to łatwe. Pamiętajmy, że ważne jest właściwe segregowanie 
w domach. Im lepiej to zrobimy, tym więcej odpadów będzie można poddać 
ekologicznej obróbce i przekazać do dalszego wykorzystania.

do tematu 
gospodarowania 

odpadami wrócimy 
w kolejnych  

publikacjach.

Papier podąża swoją ścieżką

Przetworzone w ŚcR odpady 
odbierane są przez recyklerów 
do dalszego wykorzystania

Proces przetwarzania odpadów 
jest stale monitorowany

Różne rodzaje plastiku, puszki i papier pakowane są oddzielnie
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Puchar Henryka bałuszyńskiego utrzymany

20 godzin zmagań, prawie 1000 osobostartów. w miniony weekend gliwice stały się lekkoatletyczną stolicą 
regionu! Na stadionie przy ul. syriusza zorganizowano Mistrzostwa Śląska seniorów, Juniorów u20 i Juniorów 
u18. udział wzięło ponad 700 zawodniczek i zawodników z 33 klubów. Rozegrano ponad 100 konkurencji lekko-
atletycznych obejmujących różne kategorie wiekowe, w tym tak atrakcyjne dla kibiców skoki o tyczce czy bieg 
z przeszkodami na 3000 metrów z rowem wodnym.
Mistrzostwa zdominowały dwa 
kluby: CKS Budowlani Często-
chowa i AZS AWF Katowice. Ich 
reprezentanci zdobyli łącznie aż 
61 medali, w tym 15 i 11 tytu-
łów Mistrza Śląska. Lekkoatleci 
Piasta też mocno zaznaczyli 
swoją obecność. Gliwiczanie 
łącznie zdobyli 9 medali, w tym 
cztery złote, dwa srebrne i trzy 
brązowe, co dało im 8. miejsce 
w klasyfikacji na 33 kluby.

Dwa tytuły Mistrzyni Śląska 
wywalczyła Wiktoria Drózd. 
Pierwszy w pchnięciu kulą w ka-
tegorii wiekowej U20 za rzut na 
odległość 10,23 m, drugi za rzut 
dyskiem na odległość 39,38 m.  
– Z kuli jestem zadowolona. 
To był mój najlepszy rezultat 
w tym roku. Jest więc progres 
w porównaniu do poprzednich 
zawodów. Myślę, że ten rezultat 
mógłby być jeszcze lepszy, gdyby 

nie pogoda. Trochę się ślizgałam 
na kole. W dysku natomiast mo-
gło być lepiej. Liczyłam na rzut 
ponad 40-metrowy, ale też aura 
nie była korzystna – komento-
wała Drózd.

Największą wygraną tych mi-
strzostw jest Gabriela Prusko. 
Lekkoatletka Piasta z czasem 
2,18.12 s zwyciężyła w biegu na 
800 metrów w kategorii U20.  
– Celowałam w medal, ale bar-

dziej nastawiałam się na brąz, 
a jest pierwsze miejsce. W sobotę 
startowałam na 400 metrów 
i choć zrobiłam rekord życiowy, 
to nie byłam z tego zadowolo-
na. Chciałam się zrehabilitować 
i udało się. Dałam z siebie wszyst-
ko, mam nowy rekord życiowy, 
który daje mi kwalifikację na 
Mistrzostwa Polski – mówiła 
uradowana Gabi Prusko.

Czwarty złoty medal na tych za-
wodach, także na dystansie 800 
metrów, wybiegał Dawid My-
siuk. Lekkoatleta Piasta pokonał 
tę odległość w czasie 2,03.82 s.  
Mysiuk wybiegał też brąz na 400 
metrów z czasem 53,89 s.

Mistrzem Śląska został również 
Mateusz Tomaszek w skoku 
wzwyż. Ze względu jednak na 
zbyt małą liczbę startujących 
w tej konkurencji i w tej kate-

gorii wiekowej, nie można go 
zaliczyć do klasyfikacji general-
nej. Tomaszek startował również 
w skoku w dal. Odległość 5,97 m  
dała mu tytuł Wicemistrza 
Śląska. Także drugie miejsce 
w kategorii U18 na tych zawo-
dach zajęła Oliwia Hałka (bieg 
na 3000 m).

Brązowe medale odebrali Mikołaj 
Mrózek, który biegał na 110 m  
przez płotki (16,67 s) oraz Patrycja 
Hruzik, która rzuciła oszczepem 
na odległość 29,61 m. W trój-
skoku kobiet Magdalena Pecia 
wyskakała odległość 10,73 m,  
co dało jej czwarte miejsce.

Kolejne zawody LA w Gliwicach 
już we wrześniu. Wtedy na sta-
dionie przy ul. Syriusza zostanie 
rozegrany m.in. Memoriał Zeno-
na Sęka.  
 (piast.gliwice.pl / kik)

lekkoatleci dawali z siebie wszystko
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drużyna urzędu Miejskiego w gliwicach obroniła tytuł mistrza turnieju gwiazd im. Henryka bałuszyńskiego 
i utrzymała zdobyty w zeszłym roku puchar. gratulacje! 
XVIII Turniej Gwiazd im. Henry-
ka Bałuszyńskiego odbył się we 
wtorek, 8 czerwca, na boisku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 13 przy ul. Rubinowej.

– Henryk Bałuszyński to były 
reprezentant Polski w piłce noż-
nej oraz piłkarz Piasta Gliwice. 
Przyjaciel gliwickich dzieci, czło-
wiek o wielkim sercu, któremu 
sprawy potrzebujących dzieci 
były bardzo bliskie. Jego filan-
tropijna działalność skupiała się 
na pomocy dzieciom z gliwickich 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. 

Poprzez organizację Turnieju 
Gwiazd, noszącego od 2012 r. 
Jego imię, składamy swego ro-
dzaju hołd jednemu z lokalnych 
bohaterów oraz promujemy 
prospołeczne postawy ludzi 
godnych do naśladowania. Ser-
decznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczyniają się do rozwoju 
turnieju – mówiła ewa weber, 
zastępca prezydenta Gliwic 
podczas otwarcia XVIII Turnieju 
Gwiazd im. Henryka Bałuszyń-
skiego.

W turnieju piłkarskim pamięci 
zmarłego w 2012 r. piłkarza 
Henryka Bałuszyńskiego wzięły 

udział trzy drużyny: przyjaciele 
Henryka Bałuszyńskiego Balu 
Team, którego kapitanem był 
przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice Marek Pszonak, przy-
jaciele Podokręgu Zabrze z kapi-
tanem Jarosławem Kaszowskim 
i drużyna Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, której kapitanem 
był radny Marcin Kiełpiński. 
Drużyna UM, która ma za sobą 
zwycięstwo w poprzednich 
rozgrywkach piłki nożnej i tym 
razem okazała się bezkonkuren-
cyjna. 

W skład zwycięskiej drużyny 
weszli: Michał Widuch, Seba-

stian Ptak, Adam Sarkowicz, 
Tomasz Zieliński, Piotr Gapiń-
ski, Marcin Kiełpiński, Artur 
Grabowski, Mariusz Matysek, 
Grzegorz Czarny, Paweł Pluszke, 
Lesław Ogon i menadżer druży-
ny – Janusz Siejko. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju okazał się 
Marcin Kiełpiński, tytuł najlep-
szego bramkarza zdobył Michał 
Widuch, a królem strzelców 
został Dariusz Wolański. 

Wydarzenie odbyło się pod 
honorowym patronatem Pre-
zydenta Miasta Gliwice.  
  
 (mf)
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indywidualne Mistrzostwa Polski weteranów w tenisie stołowym już 
za nami. w turnieju udział wzięło 262 walecznych seniorów.

Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Weteranów to impreza zwień-
czająca cykl 9 dużych ogólnopol-
skich turniejów przeznaczonych 
dla seniorów, która aktywizuje 
starsze osoby i potwierdza, że 
sport korzystnie wpływa na zdro-
wie człowieka w każdym wieku. 

Podczas trzydniowych zawodów, 
zorganizowanych w centrum 
sportowym „Łabędź” odbyły się 
rozgrywki indywidualne, podwój-
ne i mieszane. W niedzielę 13 
czerwca najlepsi odebrali medale 
i dyplomy. 

– Serdecznie gratuluję wszystkim 
medalistom. Pragnę jednak za-
znaczyć, że wygrani są wszyscy 
uczestnicy mistrzostw i wszyst-
kie osoby uprawiające sport 
w dojrzałym wieku. To, że dbacie 
o swoje zdrowie, dobrą kondycję 
i robicie wszystko, by jak najdłu-
żej pozostać w dobrej formie, 
czyni z Was mistrzów – mówiła 
podczas dekoracji zwycięzców 
ewa weber, zastępczyni prezy-
denta Gliwic odpowiedzialna 
m.in. za sferę sportu w mieście. 

Złotymi medalistami Indywidual-
nych Mistrzostw Polski weteranów 
w grze pojedynczej w Gliwicach 
zostali: Anna Wnęk (kobiety 40–49 
lat), Dorota Paluch (kobiety 50–59 
lat), Jolanta Szatko-Nowak (kobiety 
60–64 lat), Anna Maruszczak (ko-
biety 65–69 lat), Alicja Skrzypicka 
(kobiety 70–74 lat), Witold Sku-
biszewski (mężczyźni 40–49 lat), 
Krzysztof Piński (mężczyźni 50–59 

lat), Jarosław Maruszczak (mężczyź-
ni 60–64 lat), Jan Klemendorf (męż-
czyźni 65–69 lat), Jerzy Schreiber 
(mężczyźni 70–74 lat), Antoni Bia-
duń (mężczyźni 75–79 lat) i Henryk 
Glura (mężczyźni od 80 lat).

Mistrzowskie tytuły w grze po-
dwójnej powędrowały do: Anny 
Wnęk i Elżbiety Kazberuk (kobiety 
40–49 lat), Doroty Paluch i Graży-

ny Zielińskiej (kobiety 50–59 lat), 
Elżbiety Pieczarkowskiej i Alicji 
Skrzypickiej (kobiety 60+ lat), 
Witolda Skubiszewskiego i Mar-

cina Lacha (mężczyźni 40–49 lat), 
Krzysztofa Piotrowskiego i Tade-
usza Piotrowskiego (mężczyźni 
50–59 lat), Zenona Kastraua 
i Yuriya Fomina (mężczyźni 60–64 
lat), Michała Wolnego i Henryka 
Prusińskiego (mężczyźni 65–69 
lat), Jerzego Przygody i Leszka Jo-
daniewskiego (mężczyźni 70–74 
lat), Antonina Biadunia i Leona 
Pawlaka (mężczyźni 75–79 lat) 
oraz Henryka Glury i Zdzisława 
Orzechowskiego (mężczyźni 80-
-84 lat).

Podczas trzydniowych mistrzostw 
w Gliwicach wyłoniono także me-
dalistów w grze mieszanej bez 
podziału na kategorie wiekowe. 
Pierwsze miejsce zajęła para 
Artur Szołtysek/Jolanta Szatko- 
-Nowak, która w finale pokonała 
Bogusława Szandała i Annę Wnęk 
3:2. (mf)

brawo seniorzy! 

Zawodniczki Mig-u Piasta gliwice ponownie stanęły na najniższym stopniu podium! 
w rozgrywanym 5 i 6 czerwca Finałowym turnieju Pucharu Polski w piłce nożnej 
7-osobowej niesłyszących kobiet na gliwickim stadionie Łts-u Łabędy podopieczne 
szymona wesołowskiego zajęły 3. miejsce. Najlepszą zawodniczką turnieju finało-
wego okrzyknięto oliwię gałę. 

Z kolei 5 czerwca na Stadionie 
Miejskim im. Piotra Wieczorka 
w Gliwicach rozegrano mecz 
eliminacyjny do Mistrzostw 
Polski w piłce nożnej 11-oso-
bowej niesłyszących. Drużyna 
MIG-u Piasta Gliwice podejmo-
wała Mazowsze Warszawę. Na 

trybunach zasiadło blisko 400 
kibiców, ale nie przyniosło to 
szczęścia gospodarzom, gdyż 
musieli uznać wyższość gości 
ze stolicy. Mecz zakończył się 
wynikiem 0:4. Klub z Gliwic nie 
ma jednak czasu na rozpamię-
tywanie porażki, bo już wkrótce 

pojedzie do Rzeszowa walczyć 
o Puchar Polski w Futsalu Nie-
słyszących. Przypomnijmy, że 
w listopadzie ubiegłego roku 
MIG Piastunki zdobyli srebrne 
medale Pucharu Polski w Fut-
salu.  
  (kik)

Rok 2021 należy do damiana Michalaka! szpadzista Piasta 
na rozgrywanych w Śremie Mistrzostwach Polski Młodzie-
żowców wywalczył złoty medal. to kolejny sukces tego 
szermierza w ostatnim czasie. gratulacje!

Na tych samych zawodach wy-
sokie, szóste miejsce zajęła Ewa 
Kawencka.

Kategoria młodzieżowców obej-
muje zawodników, którzy nie 
ukończyli 23. roku życia. Stąd 
też na liście startowej znalazło 
się sporo szermierzy, o których 
jeszcze nie jest głośno. Niemniej 
jednak w gronie startujących były 
też nadzieje polskiej szermierki, 
jak choćby Wojciech Lubieniecki. 
Michalak dobrze się rozstawił 

i fazę pucharową przeszedł bez 
większych problemów. Prawdzi-
wy bój stoczył dopiero w finale, 
gdzie zmierzył się z Bartłomiejem 
Zbieradą z PKSZERM Warszawa. 
Walka była bardzo zacięta, ale 
szpadzista Piasta ostatecznie 
zwyciężył jednym trafieniem 
(15:14). Przypomnijmy, że nie-
dawno Michalak sięgnął po brą-
zowy medal Mistrzostw Polski 
Seniorów, a z kolegami z drużyny 
zdobył tytuł wicemistrza Polski. 
 (kik)

kolejny medal i ważny mecz

Michalak 
mistrzem Polski
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Na projekty wyłonione 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2022 zaplano-
wano 7 874 000 zł (na projekty 
dzielnicowe 6 974 000 zł, a na 
projekty ogólnomiejskie 900 
000 zł). Łączny szacunkowy 
koszt realizacji wszystkich 
projektów zweryfikowanych 
pozytywnie wynosi około  
23 397 400 zł. 

Które z nich zostaną wykonane? 
O tym zadecydują mieszkańcy 
w głosowaniu zaplanowanym 
w terminie od 25 sierpnia do 15 
września.

Wykaz projektów ocenionych po-
zytywnie oraz „Lista wszystkich 
złożonych wniosków” wraz z wyni-
kami weryfikacji i uzasadnieniami 
ocen negatywnych zamieszczone 
zostały na stronie internetowej 
Gliwice.eu w dziale „Gliwicki 
Budżet Obywatelski” oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej.

Ostateczna lista projektów, które 
pojawią się na formularzach do 
głosowania, zostanie opublikowa-
na do 30 lipca – po rozpatrzeniu 
ewentualnych odwołań od ne-
gatywnych wyników weryfikacji.  
 (GODS)

Procedura odwoławcza 
każdy mieszkaniec gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może 
złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamiesz-
czonego na „liście wszystkich złożonych wniosków”. 
odwołania można składać w termi-
nie od 15 do 21 czerwca z uwzględ-
nieniem poniższych reguł:
 dla zadania dzielnicowego odwołanie może 

złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której 
wniosek dotyczy,

 odwołanie musi zawierać imię, nazwisko 
i adres zamieszkania wnoszącego,

 warunkiem rozpatrzenia odwołania jest od-
niesienie się w jego treści do uzasadnienia 
oceny negatywnej,

 odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” 
oraz wskazywać numer wniosku, którego 
dotyczy

odwołania można składać w nastę-
pujący sposób
1. w formie papierowej:

a) w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Dzia-
łań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. 
Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania 
lub listownie na adres GODS; o dacie 
złożenia wniosku w terminie decyduje 
data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby GODS;

b) w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w go-
dzinach urzędowania;

c) w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzi-
nach urzędowania;

d) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi 
Interesantów oraz w filii Urzędu Miej-
skiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach 
urzędowania.

2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośred-
nictwem platformy ePuaP/sekaP na adres 
skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwo-
łanie należy złożyć poprzez wybranie usługi 
„pismo ogólne”;

3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia złożenie odwołania 
– za pośrednictwem konsultanta ds. osób 
niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Inte-
resantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania 
(za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
dane osobowe).

odwołania zostaną rozpatrzone 
w terminie 21 dni od daty wpływu. 
Wyniki procedury odwoławczej będą publiko-
wane na stronie internetowej Gliwice.eu oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej nie później 
niż do 30 lipca. 

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszo-
nych przez mieszkańców do gliwickiego budżetu 
obywatelskiego 2022. Pozytywnie oceniono 174 
projekty, które zostaną skierowane do głosowa-
nia. oceny dokonywane były według kryteriów 
określonych w uchwale Rady Miasta gliwice. 
Pozytywnie zweryfikowano 164 wniosków dziel-
nicowych oraz 10 ogólnomiejskich.

Na jakie projekty będziemy głosować?

WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

(głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2021 r.)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 900 000 zł

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis projektu Przewidziany koszt 

projektu

1 132 Przebudowa ścieżki pieszo-ro-
werowej przy ul. Płażyńskiego Wykonanie nowej nawierzchni (asfaltowej) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Płażyńskiego. 590 000

2 276 turnieje gier planszowych 
i komputerowych

Organizacja 10 jednodniowych turniejów, w tym 5 turniejów gier planszowych  
i 5 turniejów gier komputerowych z transmisją w internecie. 310 500

3 278 bikepark w Parku szwajcaria Budowa toru rowerowego pumptrack w Parku Szwajcaria. 320 000

4 279 Masaż limfatyczny dla pra-
cowników gliwickich szpitali

Wykonanie serii 10 masaży limfatycznych dla 50 osób pracujących na oddziałach COVID 
w gliwickich szpitalach i będących mieszkańcami Gliwic. 31 500

5 280 Montaż przewijaka dla osób 
z niepełnosprawnościami Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami w jednej z toalet w Śródmieściu. 25 000

6 281 turniej piłkarski dla dzieci 
i młodzieży Rozgrywki reprezentacji w piłce nożnej szkół podstawowych w poszczególnych rocznikach. 90 000

7 282 e-przewodnik po mieście Stworzenie aplikacji na telefon, tablet, komputer, pozwalającej mieszkańcom zapoznać się 
z ciekawymi miejscami w mieście. 80 000

8 311 Rewitalizacja „okrąglaka”  
na placu grunwaldzkim Odtworzenie budynku „Okrąglaka” przy placu Grunwaldzkim. 900 000

9 319 Xgame – Platforma sportowa Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży z dzielnic 
Baildona, Kopernika i Szobiszowice. 145 000

10 321 Mnemotechniki w edukacji – 
warsztaty

Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7–13 lat z zakresu: kreatywnych technik uczenia się, relaksacji,  
treningu koncentracji i walki ze stresem. Zajęcia odbywałyby się w: SP-2, SP-6, SP-8, SP-9, SP-11, 
SP-13, SP-21, ZS-P1, ZS-P2, ZS-P3, ZS-P5, ZS-P6, ZS-P8, ZS-P12, ZS-P16, ZSO-4, ZSO-8, ZSO-14.

380 700

suMa 2 872 700 

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

(głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2021 r.)

PROJEKTY DZIELNICOWE

kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 6 974 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 360 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 052 Modernizacja skweru  
teodora kalidego

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skweru na działce 115/2, obręb Politechnika,  
wraz z zagospodarowaniem terenu (mała architektura) oraz wykonaniem oświetlenia. 360 000

2 053 Radarowe wyświetlacze prędkości 
na ul. Robotniczej i ul. baildona Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ulicach Robotniczej i Baildona. 75 000

3 054 Rozbudowa placu zabaw  
przy ul. Hutniczej

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Hutniczej. Montaż dodatkowych urządzeń 
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 360 000

4 067 warsztaty rękodzielnicze
Cykl otwartych warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców dzielnicy (scrapbooking, 
decoupage, wyrób papieru i kartek, florystyka, majsterkowanie itp.), odbywających się 
w Klubie „Baildonka”.

30 000

5 200 aktywna baildonka – zajęcia  
dla dzieci i dorosłych

Organizacja warsztatów aktywizujących mieszkańców dzielnicy: warsztaty rękodzielnicze,  
zajęcia językowe, zajęcia fitness, aqua aerobik oraz zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. 90 000

6 201 street workout przy ul. Franciszkańskiej Budowa strefy do street workout przy ul. Franciszkańskiej. 300 000

7 216 dziecięce rozgrywki piłkarskie Rozgrywki ligowe przeznaczone dla dzieci do lat 12, grających w piłkę nożną w drużynach 
szkolnych, klubowych, jak i amatorskich. 16 000

8 317 Remont boiska  
przy ul. chorzowskiej – Jesionowej

Remont boiska zlokalizowanego na działce nr 213, obręb Żorek przy ul. Chorzowskiej  
– Jesionowej. 140 000

9 318 Mural Johna baildona  
i doposażenie ZsP nr 6

Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, ul. Robotnicza 6 w sprzęt sportowy  
(ergometry, trenażery), wymiana nawierzchni oraz doposażenie placu zabaw. Dodatkowo 
wykonanie muralu antysmogowego Johna Baildona, który zostanie odsłonięty podczas 
pikniku z okazji 250-lecia urodzin Johna Baildona.

199 000

suMa 1 570 000

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 208 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 147 bezpieczna droga  
do szkoły sP nr 8

Wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieci na ulicy przy Szkole  
Podstawowej nr 8 w Gliwicach – Bojkowie. 178 000

2 166 lampa led solarno-wiatrowa  
przy ul. Miodowej

Budowa oświetlenia na ul. Miodowej przy budynku 70M z wykorzystaniem lampy  
hybrydowej solarno-wiatrowej. 10 400

3 213 książkomat przy sP nr 8 Umieszczenie książkomatu (18 skrytek) na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach. 
Dostęp 24/7. 146 000

4 217 budowa oświetlenia hybrydowego 
ul. Jeziornej i koniczynowej

Budowa od 6 do 8 punktów oświetlenia hybrydowego ul. Jeziornej i ul. Koniczynowej  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób  
korzystających z dróg.

95 000

5 223 Mural Wykonanie muralu przedstawiającego gniazdo z bocianami, nawiązującego do istniejącego 
w dzielnicy od wielu lat bocianiego gniazda. 61 500

suMa 490 900

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 197 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 156
Zajęcia ogólnorozwojowe oraz 

treningi piłki plażowej dla dzieci 
i młodzieży

Cykl całorocznych zajęć sportowych obejmujących piłkę plażową oraz zajęcia  
ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. 22 000

2 157 Zajęcia ogólnorozwojowe oraz trenin-
gi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Cykl całorocznych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4–14 lat, obejmujący zajęcia piłki 
nożnej i ogólnorozwojowe. 20 000

3 159 aktywny senior – cykl wydarzeń 
integracyjno-kulturalnych

Zorganizowanie cyklu wydarzeń integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców dzielnicy w wieku 
senioralnym, takich jak: spotkanie integracyjne, wspólne wyjścia do kina i teatru oraz wycieczki. 31 500

4 183 tablice informujące o zanieczyszcze-
niu powietrza przy Zso nr 12

Zakup i montaż w ZSO nr 12 (ul. Płocka 16) małej stacji pomiarowej z wyświetlaczem,  
informującym mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza. 15 000
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5 205 integracyjne turnieje sportowe 
dla osób niepełnosprawnych

Realizacja integracyjnych turniejów sportowych na terenie ZSO nr 12. Do turniejów piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki zaproszone zostaną pełnosprawne i niepełnosprawne drużyny 
szkolne, klubowe i amatorskie.

10 000

6 286 Park trampolin przy ul. gnieźnieńskiej Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Gnieźnieńskiej. 197 000

7 323 wiata przeciwsłoneczna  
przy ul. Łódzkiej Budowa wiaty przeciwsłonecznej przy ul. Łódzkiej. 35 000

suMa 330 500

Dzielnica Czechowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 152 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 095 utwardzenie nawierzchni parkingu 
i wjazdu przy starej szkole

Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic (Starej 
Szkoły), na działce nr ewid. 275, obr. Czechowice Zachów, przy ul. Nad Łąkami 1 w Gliwicach. 140 000

suMa 140 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 380 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 012 Park trampolin przy ul. centaura Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Centaura. 200 000

2 019 integracja międzypokoleniowa 
mieszkańców

Organizacja olimpiady dla seniorów (m.in. bieg, skok w dal, kręgle, rzut piłką lekarską, 
pchnięcie kulą, przełaje rowerowe, pływanie) oraz pikniku międzypokoleniowego dla 
mieszkańców dzielnicy – spotkania integracyjnego dziadków z wnukami.

16 750

3 031 Monitoring placu przy ul. Jowisza Montaż punktu kamerowego na placu przy ul. Jowisza (działka nr 119). 56 200

4 041 Modernizacja siłowni zewnętrznej 
przy ul. gwiazdy Polarnej

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy ul. Gwiazdy Polarnej / Syriusza.  
Wymiana i montaż nowych urządzeń. Doposażenie strefy street workout. 180 000

5 051
budowa toru rowerowego  

– pumptrack przy ul. Pionierów  
i ul. witoszka

Budowa toru rowerowego – pumptrack na działce nr 210/4, obręb Kopernik. 350 000

6 114 aleja leśna z oświetleniem od  
ul. toszeckiej do kąpieliska leśnego

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji alei oraz wykonanie oświetlenia alei 
od ul. Toszeckiej do bramy wejściowej Kąpieliska Leśnego. 380 000

7 118 Plac zabaw przy Zso nr 8
Budowa małego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, utworzenie fizycznego kącika  
naukowego, stworzenie „miasteczka ruchu drogowego”, wykonanie zejścia na teren szkolny  
od strony północnej.

380 000

8 123 Parking przy ul. bereniki Budowa parkingu na 15 miejsc postojowych przy ul. Bereniki, na działce nr ewid. 148/2,  
obręb Kopernik. 300 000

9 148 instalacja pojemnika serce dla 
gliwic przy Zso nr 8

Instalacja pojemnika w kształcie serca przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30), który umożliwi  
zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspierających osoby potrzebujące  
i organizacje charytatywne. Projekt pomoże też w aktywnym podnoszeniu świadomości 
ekologicznej uczniów i będzie przypominać mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów.

2 500

10 256 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63. 9 700

suMa 1 875 150

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 183 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 141 Modernizacja placu zabaw  
przy skwerze 700-lecia

Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia. Wymiana piaskownicy 
i huśtawek. Montaż mat przerostowych. 183 000

2 142 Plenerowy kącik naukowy na 
terenie sP nr 11

Ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów dla dzieci na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31 – zakup i montaż urządzeń naukowych, 
muzycznych i sensorycznych.

80 000

3 145 wiaty grillowe przy skwerze 
700-lecia ligoty Zabrskiej Doposażenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej o dwie zadaszone wiatry grillowe. 100 000

suMa 363 000

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 499 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 073+297 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Planetarnej

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Planetarnej / Piaskowej. Wymiana  
urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 499 000

2 177 Rewitalizacja zieleni  
przy ul. Narutowicza

Rewitalizacja zieleni obejmująca pielęgnację istniejącej zieleni, prace porządkowe,  
utwardzenie przedeptów i nasadzenia materiału roślinnego. 100 000

3 221 gimnastyka dla seniorów Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji, mających na celu 
usprawnienie mobilności osób w wieku senioralnym. 8 750
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4 300 utwardzenie terenu wzdłuż  

ul. ossolińskich
Utwardzenie miejsc do parkowania wzdłuż ul. Ossolińskich na odcinku od ul. Satyryków 2 
do ul. Ossolińskich 15. 305 000

5 301 chodnik na ul. Poezji i ul. ossolińskich Rozbudowa ciągu chodnika na ul. Poezji (po stronie numerów parzystych) i ul. Ossolińskich (do ul. Prozy). 285 000

6 303 Modernizacja skweru  
przy ul. strzelców bytomskich

Modernizacja skweru zlokalizowanego na części działki nr 274, obręb Łabędy,  
przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z wykonaniem oświetlenia. 255 000

7 304 cykl imprez dla seniorów Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru 
i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem. 78 000

8 305 Zajęcia gimnastyczne Gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd, raz w tygodniu przez 1 h. 10 550

9 306 kreatywne warsztaty dla dzieci Cykl kreatywnych warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego dla dzieci, w czasie których 
poznają one nowe techniki budowania i programowania. 15 000

10 307 Pierwsza pomoc przedmedyczna Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup wiekowych.  
Treść zajęć i zakres dostosowany do wieku odbiorców. 4 200

11 308 Zumba Fitness Zajęcia Zumba Fitness dla 50 pań z Łabęd w wieku od 18 lat, zajęcia 1 raz w tygodniu. 10 550

12 309 kurs samoobrony dla kobiet Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie  
sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000

13 310 tenis stołowy Zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7–14 lat z terenu Łabęd. Zajęcia 1 x w tygodniu po 2 h. 17 000

suMa 1 603 050

Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 263 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 004 Nasadzenia  
przy ul. obrońców Pokoju

Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów, które utworzą labirynt na terenie działki nr 680, 
obręb Szobiszowice. 50 000

2 024 Modernizacja placu zabaw  
przy ul.Paderewskiego

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Paderewskiego. Wymiana i montaż  
nowych urządzeń, doposażenie obiektu m.in. o tyrolkę. 263 000

3 116 aerobik dla Pań Aerobik dla kobiet mieszkających w dzielnicy Obrońców Pokoju. 29 200

4 175 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4. 13 300

5 182 spotkania z behawiorystą  
zwierzęcym dla właścicieli psów

Spotkania i konsultacje z behawiorystą zwierzęcym dla mieszkańców będących  
właścicielami psów. Celem projektu jest niwelowanie agresywnych zachowań  
czworonogów i błędów popełnianych przez właścicieli na etapie socjalizacji zwierząt.

6 700

6 218 dziecięce Rozgrywki Piłkarskie Rozgrywki ligowe przeznaczone dla dzieci do lat 10-ciu, grających w piłkę nożną  
w drużynach szkolnych, klubowych, jak i amatorskich. 16 000

7 315 doposażenie Zso nr 4 Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Obrońców Pokoju 4  
w mechaniczną instalację wentylacji, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. 145 000

8 316 kurs fotografii cyfrowej Kurs fotografii cyfrowej dla mieszkańców, związany z techniką wykonywania, obrabiania, 
poprawiania, edytowania i wykorzystywania fotografii cyfrowej. 28 800

suMa 552 000

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 209 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 034 wyposażenie dla osP ostropa Zakup wyposażenia dla OSP Gliwice-Ostropa, tj. przyczepki sprzętowej (producent Viola),  
pilarki Stihl MS 462 C-MR do akcji ratowniczych oraz narzędzi akumulatorowych Makita 18V. 31 000

2 035 oświetlenie ul. Marynarskiej
Budowa latarni zasilanej hybrydowo (solarnie i wiatrowo) na ul. Marynarskiej,  
na działce gminnej nr 1315/3, obr. Ostropa Północ, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z drogi.

22 700

3 084 Zajęcia fitness Zajęcia fitness odbywające się na świeżym powietrzu; od kwietnia do września. 12 200

suMa 65 900

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 235 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 022 spacery ornitologiczne Spacery weekendowe dla mieszkańców z ornitologiem, jesienna, zimowa, wiosenna obserwacja 
ptaków w parku Chrobrego i okolicach, wzdłuż rzeki Kłodnicy jak i innych miejscach w Gliwicach. 6 000

2 082 Przeniesienie przejazdu  
dla rowerów przy ul. konarskiego

Przeniesienie przejazdu dla rowerów z ul. Konarskiego na stronę zachodnią przejścia  
dla pieszych. 90 000

3 115 spotkania z kulturą Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń  
kulturalnych w dzielnicy. 21 000

4 134 kurs jazdy na rolkach Kurs jazdy na rolkach prowadzony przez profesjonalnych instruktorów w sezonie letnim (od maja do 
września), o różnym poziomie zaawansowania, z możliwością wypożyczenia sprzętu od instruktora. 28 000

5 152 cykl wydarzeń aktywizujących 
seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: wycieczki piesze i autokarowe  
z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem do obiektu muzealnego oraz  
posiłkiem integracyjnym, wycieczki o tematyce przyrodniczej, 2 wydarzenia  
kulturalno-integracyjne w formie biesiady z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe  
nordic walking oraz wyjścia na koncerty czy wydarzenia kulturalne.

40 000
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6 320 stacjonarne rowery miejskie  

na pl. krakowskim Montaż 4 stacjonarnych rowerów miejskich na placu Krakowskim. 150 000

suMa 335 000

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 447 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 002 Nasadzenia drzew Nasadzenie 100 drzew wzdłuż obwodnicy zachodniej w dzielnicy Sikornik. 100 000

2 003 chodnik obok targowiska Wykonanie chodnika o długości około 45 m na działce nr ewid. 628, obr. Sikornik (obok targowiska). 55 000

3 043 Modernizacja siłowni zewnętrznej 
przy al. sikornik

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy al. Sikornik. Wymiana urządzeń  
siłowych i nawierzchni. Montaż dodatkowych urządzeń do street workout. 180 000

4 064 Modernizacja placu zabaw przy 
ul. derkacza

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Derkacza. Wymiana urządzeń zabawowych 
oraz nawierzchni bezpiecznych. 447 000

5 079 Monitoring wybranych miejsc 
dzielnicy

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego obejmującego teren skweru przy DPS  
przy ul. Sikornik i placu zabaw przy ul. Pliszki wraz z zabudową kamer monitoringu  
obiektowego obejmującego teren boiska sportowego przy SP nr 41 oraz ZSO nr 5.

173 000

6 090 Pumptrack w rejonie ul. kokoszki Budowa toru rowerowego – pumptrack w rejonie ul. Kokoszki. Działka nr 17, obręb Sikornik. 320 000

7 113 gimnastyka w wodzie dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy. 16 500

8 129 Plac zabaw przy ul. cyraneczki
Budowa placu zabaw przy PM nr 41 (ul. Cyraneczki 3). Zakres zadania obejmuje: prace 
projektowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż 3 zestawów 
urządzeń rekreacyjno-zabawowych, prace porządkowe.

280 000

9 139 siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Bekasa/Pliszki. 120 000

10 140 Zajęcia z piłki nożnej Aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5–15 lat. Projekt zakłada 25 zajęć po 1,5 godz.,  
przez ok. 6 miesięcy na terenie dzielnicy. 11 000

11 187 Pracownia językowa w ZsP nr 16
Modernizacja sali dydaktycznej, doposażenie pracowni w: stanowiska językowe,  
urządzenia audio-video, tablicę multimedialną, programy i audiobooki oraz w pomoce 
dydaktyczne. Ponadto planowana jest organizacja Dni Europejskich dla mieszkańców.

115 000

12 288 bezpieczne przejścia dla pieszych 
przy ul. czapli i Pliszki

Ustawienie oznakowania aktywnego przy dwóch przejściach dla pieszych na ul. Czapli 
i dwóch przejściach dla pieszych na ul. Pliszki. 108 000

13 289 oświetlenie chodnika pomiędzy 
ul. Pliszki i ul. sikornik

Budowa latarni wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Pliszki i ul. Sikornik w celu poprawy  
bezpieczeństwa mieszkańców. 92 500

suMa 2 018 000

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 569 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 021 skwer rekreacyjny przy ul. wielickiej Budowa nowego skweru rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Wielickiej, działka nr 736/5. 569 000

2 038 wydarzenia w bibliotece Wydarzenia kulturalne w Filii nr 16 MBP w Gliwicach Sośnicy, m.in.: warsztaty, spotkania 
autorskie, przedstawienia dla dzieci. 21 000

3 040 Monitoring wybranych miejsc 
dzielnicy

Monitoring: boiska sportowego przy ul. Skarbnika 3; skrzyżowania ul. Wielickiej  
z ul. Korczoka; skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Odrowążów. 123 900

4 068 Zakup defibrylatorów
Zakup defibrylatorów AED do hali sportowej przy ul. Sikorskiego 130, pływalni Neptun 
przy ul. Dzionkarzy 1 i Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  
przy ul. Reymonta 18A.

20 000

5 104 Zatoka postojowa  
przy ul. Przedwiośnie

Budowa zatoki postojowej przy ul. Przedwiośnie na wysokości terenów po byłych nieckach 
basenowych (na wysokości dz. nr 1518, obr. Sośnica). 261 000

6 107 wiata rekreacyjna pomiędzy  
ul. wschodnią a Miastem Zabrze

Budowa wyposażonej w ławki i stolik wiaty rekreacyjnej, przy drodze rowerowej G-3  
pomiędzy ul. Wschodnią a Miastem Zabrze. Działka nr 1673/3, obręb Sośnica. 40 000

7 161 Nasadzenia roślin wzdłuż  
ul. Przyszłości

Nasadzenia roślin ozdobnych przy miejscach parkingowych wzdłuż ul. Przyszłości  
na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Przedwiośnie. 70 000

8 163 boisko wielofunkcyjne  
przy stawach „szachta”

Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej)  
na działce nr ewid. 1175/7, obr. Sośnica. 569 000

9 174 budki lęgowe  
dla ptaków – warsztaty

Warsztaty, których celem jest wykonanie przez mieszkańców budek lęgowych dla ptaków. 
Wykonane budki zostaną umieszczone w ogólnodostępnych miejscach publicznych  
tj. terenach szkół, przedszkoli itp. W programie warsztatów także prelekcja na temat ptaków 
występujących na terenie miasta.

3 500

10 209 wakacyjne zajęcia animacyjne, 
sportowe i artystyczne dla dzieci

Cykl wakacyjnych zajęć animacyjnych, sportowych i artystycznych w dzielnicy Sośnica,  
realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach przy ul. Reymonta 18a 
oraz na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach  
przy ul. Przedwiośnie 2.

20 000

11 211 Zielony skwer przy sP nr 14
Stworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jedności 35,  
składającego się z naturalnego placu zabaw z nasadzeniami drzew, krzewów i roślin,  
urządzeń dydaktyczno-rekreacyjnych uzupełnionych o elementy małej architektury  
wraz z instalacją monitoringu.

60 000

12 222 książkomat przy sP nr 21 Umieszczenie książkomatu dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 21. 222 000

13 243 Pijalnia wody na skwerze  
przy ul. dzionkarzy Zakup i montaż podręcznej pijalni wody na skwerze przy ul. Dzionkarzy. 50 000

14 265 warsztaty z zakresu zdrowia  
psychicznego

Realizacja 8 warsztatów dla osób w wieku 15–35 lat oraz osób w wieku produkcyjnym 
z obszaru zdrowia psychicznego, w tym m.in. umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
umiejętności słuchania i wyrażania uczuć/emocji.

5 600

suMa 2 035 000
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Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 296 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 065 książkomat przy ZsP nr 13 Umieszczenie książkomatu oraz trezora bibliotecznego przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 13 przy ul. Rubinowej. 240 000

2 086 Makijaż permanentny dla kobiet po 
przebytym leczeniu onkologicznym

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet 
z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla kobiet 60+. 14 000

3 124 Zajęcia sportowe  
dla mieszkańców

Organizacja cyklicznych zajęć dla mieszkańców dzielnicy w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, 
piłka nożna, siatkówka, rajdy rowerowe, nordic walking. Tylko dla seniorów organizacja zajęć 
gimnastycznych.

60 000

4 136 Rozbudowa strefy relaksu  
przy ul. sadowej Rozbudowa istniejącej strefy relaksu przy ul. Sadowej o dodatkowe urządzenia. 90 000

5 137 Plac zabaw przy ul. sadowej Budowa placu zabaw dla dzieci za górką saneczkową przy ul. Sadowej. Montaż urządzeń 
zabawowych z nawierzchnią bezpieczną. 296 000

6 199 Próg zwalniający na ul. sadowej Wykonanie progu zwalniającego na ul. Sadowej w rejonie posesji nr 6–8 oraz barier zabezpie-
czających przed wtargnięciem pieszego na jezdnię na wysokości wyjścia z boiska sportowego. 34 400

7 235 Nowa nawierzchnia na ul. braci grimm Przebudowa drogi – wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Braci Grimm. 222 000

suMa 956 400

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 440 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 030
opieraki – przysiadaki przy ul. dzie-
wanny, lublinieckiej, Świętojańskiej, 

udzieli, warszawskiej

Utworzenie miejsc odpoczynku dla seniorów i osób o ograniczonej mobilności  
poprzez zamontowanie obiektów małej architektury w postaci przysiadek – umożliwienia 
odpoczynku jednocześnie dwóm osobom.

52 000

2 149 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Szobiszowice. Zajęcia  
odbywałyby się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach przy ul. ul. Orląt Śląskich 25. 9 500

3 158 Modernizacja placu zabaw przy 
szkole ZsP nr 10

Kompleksowa modernizacja/odbudowa ogrodzenia wokół PM nr 36  
(ul. Sztabu Powstańczego 56C). Wykonanie zadaszenia piaskownic dla poprawy komfortu 
użytkowników w czasie zabaw spędzanych na powietrzu w słoneczne dni.

440 000

4 167 + 195 wybieg dla psów na skwerze Nacka Budowa wybiegu dla psów na Skwerze Nacka. 150 000

5 202 Zielone ekrany akustyczne wzdłuż 
al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wykonanie zielonych ekranów akustycznych wzdłuż al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
– nasadzenie szpaleru ok. 120 szt. grabu pospolitego odmiany „Fastigiata”. 90 000

6 234 Modernizacja boiska sportowego 
na skwerze Nacka

Modernizacja istniejącego boiska na skwerze Nacka, z dostosowaniem do gry w siatkówkę 
i koszykówkę. 440 000

7 246 siłownia plenerowa przy sP nr 7 Utworzenie siłowni plenerowej, wraz z remontem zaplecza sportowego i zakupem sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego (na imprezy plenerowe). 180 000

8 248 gimnastyka w wodzie dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów. 15 000

9 314 aktywny senior – wydarzenie kultu-
ralne oraz wycieczka dla seniorów

Organizacja wycieczki oraz wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla seniorów wraz  
z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami. 13 000

suMa 1 389 500

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 467 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 027 aqua aerobik dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy. 16 100

2 037 siłownia przy sP 28
Stworzenie siłowni w SP 28, z której będą mogli korzystać uczniowie i mieszkańcy. Zakres 
prac obejmuje również adaptację pomieszczenia z wydzieleniem niezależnego przejścia, 
prace instalacyjne, prace budowlano-remontowe, prace wykończeniowe.

85 000

3 069 Modernizacja placu zabaw na 
skwerze bottrop

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Bottrop. Wymiana urządzeń zabawo-
wych oraz nawierzchni bezpiecznych. 467 000

4 085 Makijaż permanentny dla kobiet po 
przebytym leczeniu onkologicznym

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet 
z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla kobiet 60+. 14 000

5 160 ogród zabaw przy PM nr 40
Budowa placu/ogrodu zabaw przy PM nr 40 (ul. Sienkiewicza 9). Zakres zadania obejmuje prace 
projektowe, wykonanie strefy zabaw, miejsca rekreacyjno-poznawczego, ścieżki sprawnościowej, 
a także montaż urządzeń i elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności.

125 000

6 165 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. 9 500

7 193 Nasadzenia przy ul. Fredry Nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Fredry, pomiędzy DTŚ a Parkiem Chopina.  
Działka nr 390/1, obręb Centrum. 30 000

8 252 Zieleńce na ul. dworcowej Zagospodarowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia na terenach zielonych położonych 
przy ul. Dworcowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Dolnych Wałów. 40 000

9 254 Nowa zieleń  
przy ul. wyszyńskiego

Wykonanie remontu nawierzchni i infrastruktury terenu przed budynkami  
ul. Wyszyńskiego 14A–14D, ustawienie parkletów oraz nasadzenie roślin. 305 000

10 268 Modernizacja placu zabaw na 
skwerze dessau

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Dessau. Wymiana nawierzchni  
bezpiecznych oraz montaż nowych urządzeń. 467 000

11 295 + 
185

Zieleń wzdłuż al. Przyjaźni (odcinek  
ul. Zwycięstwa – ul. chudoby)

Kompleksowa renowacja terenów zielonych wzdłuż al. Przyjaźni na odcinku pomiędzy  
ul. Zwycięstwa a ul. Chudoby. 70 000

12 296 + 
239

Nasadzenia na al. Przyjaźni (odcinek 
ul. dworcowa – ul. częstochowska)

Aleja Przyjaźni – nasadzenia roślin ozdobnych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 
ul. Dworcowa – ul. Częstochowska. 100 000

suMa 1 728 600
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Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 542 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 010 Zielone podwórko  
przy ul. Piastowskiej

Modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Piastowskiej 4–6 
i ul. Piastowskiej 14–16. 145 000

2 070 Rozbudowa street workoutu  
przy ul. Jasnej

Rozbudowa istniejącego street workoutu przy ul. Jasnej poprzez montaż dodatkowych 
urządzeń siłowych: 1 lina do crossfit, 2 worki bokserskie, 3 worki do kickboxingu,  
10 profesjonalnych urządzeń siłowych z regulacją obciążenia.

500 000

3 071 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Piastowskiej

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Piastowskiej. Wymiana urządzeń  
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 300 000

4 125 Modernizacja placu zabaw  
przy sP nr 5

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy SP nr 5 (ul. Żwirki i Wigury 85) w nowe  
urządzenia, w tym także dostosowane dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakres  
zadania obejmuje również: prace projektowe, roboty ziemne, demontaż i montaż  
urządzeń, powiększenie nawierzchni bezpiecznej, prace porządkowe.

300 000

5 153 Ścianki wspinaczkowe przy ul. Jasnej Budowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego do boulderingu na terenie Orlika przy ul. Jasnej. 200 000

6 164 Zajęcia z boksu Półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu dla  
mieszkańców dzielnicy chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie. 12 000

7 224 strefa rekreacyjno-sportowa  
przy ZsP nr 1

Wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1. 220 000

8 249 Język angielski dla mieszkańców Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Kurs obejmowałby grupy dla poczatkujących i średniozaawansowanych. 70 000

9 255 warsztaty kreatywne w bibliotece Organizacja w Filii nr 15 MBP cyklu warsztatów i zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 12 000

10 261 kurs tańca Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 32 000

11 312 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Trynek. Zajęcia  
odbywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach przy ul. ul. Kilińskiego 1. 9 500

suMa 1 800 500

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 032 street workout na boisku  
przy ul. Niezapominajki

Stworzenie strefy rekreacyjnej z zestawem sprawnościowym typu street workout.  
Działka nr 214/2, obręb Wilcze Gardło. 162 000

2 089 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dwa razy w tygodniu (w tym aerobik,  
tenis stołowy) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. 35 000

3 192 Rozbudowa monitoringu  
przy pl. Jaśminu

Uzupełnienie istniejącego monitoringu na budynku przy pl. Jaśminu 2 o dodatkową  
kamerę skierowaną na przejście dla pieszych oraz wejścia do budynku. 7 700

4 220 Rozbudowa siłowni zewnętrznej 
przy placu zabaw Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej – montaż nowych urządzeń. 45 000

suMa 249 700

Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 422 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 042 książkomat przy ul. kozielskiej Umieszczenie książkomatu (42 skrytki) oraz trezora bibliotecznego  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach. 240 000

2 057 Plac zabaw i siłownia przy sP nr 9 Budowa placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 
w Gliwicach przy ul. Sobieskiego 14. 400 000

3 072 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. gagarina

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Gagarina. Wymiana urządzeń zabawowych 
oraz nawierzchni bezpiecznych. 422 000

4 076 Pracownia językowa w sP nr 6 Stworzenie pracowni językowej 24-stanowiskowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Gliwicach 
przy ul. Jasnogórskiej 15–17. 148 600

5 120 warsztaty kreatywne Cykl warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców dzielnicy. 20 000

6 196 Zajęcia sportowe z piłki nożnej  
dla dzieci

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 39. 11 600

suMa 1 242 200

Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 277 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 018 Modernizacja placu zabaw  
na placu grunwaldzkim

Modernizacja istniejącego placu zabaw na placu Grunwaldzkim. Wymiana urządzeń  
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 277 000

2 020 oświetlenie zjazdu  
przy ul. daszyńskiego 81-83

Budowa oświetlenia zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81-83 poprzez postawienie latarni na 
pobliskim pasie zieleni. 18 700
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3 048 Zawody rowerowe
Organizacja jednodniowych zawodów rowerowych dla ok. 200 uczestników  
w 11 kategoriach wiekowych. Wyścig będzie przebiegać ulicami dzielnicy, dla uczestników 
przewidziano nagrody i medale.

14 000

4 146 Ławki i leżaki na placu 
grunwaldzkim Doposażenie placu Grunwaldzkiego w 6 ławek i 6 leżaków parkowych. 50 000

5 184 Pracownia komputerowa  
w sP nr 10

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36. W ramach projektu przewiduje się 
doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, meble oraz odświeżenie pomieszczenia.

200 000

6 197 Zajęcia sportowe z piłki nożnej  
dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Wójtowa Wieś. 9 500

7 203 Zajęcia fitness dla mam z opieką 
dla dzieci

Zorganizowanie zajęć fitness dla matek oraz zapewnienie ich dzieciom opieki  
i zorganizowanie zajęć na czas treningu. 12 000

8 236 Zajęcia fitness dla kobiet Treningi skierowane do wszystkich mieszkanek dzielnicy zainteresowanych poprawą  
kondycji fizycznej, zadbaniem o figurę oraz chętnych na aktywne spędzanie czasu. 25 000

9 240 ogrodzenie na  
placu grunwaldzkim Wymiana ogrodzenia placu zabaw na placu Grunwaldzkim. 40 000

10 284 domki dla owadów na placu 
grunwaldzkim Montaż domków dla owadów na terenie placu Grunwaldzkiego. 7 000

suMa 653 200

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 439 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany koszt 

projektu
1 171 Ławki w lesie komunalnym Montaż 10 ławek wzdłuż alejki łączącej ul. Horsta Bienka z ul. Szymanowskiego. 15 000

2 173
siłownia zewnętrzna  

pomiędzy ul. tarnogórską  
a ul. warszawską

Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 437, obręb Zatorze, pomiędzy  
ul. Tarnogórską a ul. Warszawską. 137 000

3 215
Modernizacja skweru  

przy ul. dąbrowskiego –  
lipowej

Modernizacja skweru zlokalizowanego na działce nr 586, obręb Zatorze,  
przy ul. Dąbrowskiego – Lipowej. Likwidacja starego boiska do koszykówki i utworzenie 
w jego miejscu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z montażem oświetlenia.

185 000

4 241
Parklet u zbiegu ulic  

Poniatowskiego  
i dąbrowskiego

Budowa parkletu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwicach  
wyposażonego np. w siedzisko, stolik, zieleń. 50 000

5 290 skwer botaniczny  
przy ul. Przyniczyńskiego Remont chodnika oraz nasadzenia na skwerze przy ul. Przyniczyńskiego. 93 000

6 292 Rozbudowa siłowni zewnętrz-
nej w okolicy ul. Horsta bienka

Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w okolicy  
ul. Horsta Bienka – montaż nowych urządzeń. 70 000

7 293 Zajęcia fitness Roczny cykl treningów sportowych takich jak: fitness, joga, pilates, zumba itp. 23 500

8 324 + 170 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej 27. 84 500

9 325 Pracownia odkrywców  
przyrody w ZsP nr 12

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni, zachęcającej do poznawania i zgłębiania świata 
przyrody, poprzez modernizację sali oraz zakup pomocy i wyposażenia w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29.

105 000

suMa 763 000

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 227 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany koszt 

projektu

1 025 Plac zabaw  
przy ul. chałubińskiego

Budowa placu zabaw przy ul. Chałubińskiego / Domeyki. Montaż urządzeń zabawowych, 
nawierzchni bezpiecznych oraz budowa ciągu pieszego. 227 000

2 151 cykl wydarzeń aktywizujących 
seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: wycieczki piesze i autokarowe  
z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem do obiektu muzealnego oraz 
posiłkiem integracyjnym, 2 wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie biesiady  
z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe nordic walking.

35 000

3 154 warsztaty rękodzielnicze  
dla seniorów

Cykl 10 warsztatów dla seniorów, obejmujących takie zagadnienia jak: wykonywanie kar-
tek okolicznościowych, stroików i ozdób świątecznych itp. Zajęcia w grupach  
10–12 osobowych.

6 100

4 229
Rozbudowa siłowni zewnętrz-
nej przy ul. warmińskiej oraz 
rolkowiska przy ul. żernickiej

Montaż nowych urządzeń siłowych i ławek solarnych przy istniejącej siłowni  
przy ul. Warmińskiej oraz ławek solarnych przy rolkowisku na ul. Żernickiej. Ławki  
wyposażone będą w ładowarkę urządzeń mobilnych.

95 000

suMa 363 100

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich  
i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze gliwickiego budżetu obywatelskiego 2022 7 874 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych  
do głosowania 23 397 400 zł
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ogŁosZeNia
oferty pracy

komunikaty

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów ulic i Mostów s.a. 
planuje zakup

sygnalizacji świetlnej wahadłowej akomodacyjnej 3-komorowej fi 300 (zestaw).
Minimalne wymagania:
• sygnalizator 3-komorowy fi 300 Slim-LED 

wraz ze sterownikiem – 2 szt.,
• czujnik akomodacyjny – 2 szt.,
• wózek na akumulator z możliwością za-

bezpieczenia – 2 szt.,
• maszty – 2 szt.,

• zmierzchowa regulacja natężenia oświe-
tlenia: dzień 100% / noc 30%.

Zestaw musi spełniać wymagania ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”.
wszelkich informacji udziela: 
Dyrektor ds. logistyki, nr tel. 32/270-40-03, 
wew. 140.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną 
na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

termin składania ofert: 24 czerwca 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najko-
rzystniejszej oferty.

klienci urzędu Miejskiego w gliwicach większość opłat 
administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. dzięki systemowi e-Płatności blue Media 
mają do dyspozycji szybkie płatności (mtransfer, Pe-
kao24 czy płacę z iPko), płatności online kartą płat-
niczą (Visa, Visa electron, Mastercard i Maestro) 
oraz blik. 
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego 
dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wir-
tualnym biurze obsługi uM, przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online w wirtualnym biurze obsługi

Śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., ul. bojkowska 37P,  
44-100 gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
młodszy specjalista ds. serwisu

Miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• montaż i bieżąca eksplo-

atacja urządzeń, instalacji, 
sieci teleinformatycznych, 
światłowodowych i elektro-
energetycznych,

• realizacja planów konserwa-
cyjnych, współpraca z pierw-
szą linią wsparcia przy usuwa-
niu awarii eksploatowanych 
urządzeń, instalacji i sieci, 
oraz dokumentowanie tych 
prac według protokołów,

• nadzór nad dostępną doku-
mentacją serwisową i tech-
niczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwalifikacje 

niezbędne do prowadzenia 
eksploatacji urządzeń, in-
stalacji i sieci teleinforma-
tycznych, światłowodowych 
i elektroenergetycznych, 

• uprawnienia elektryczne 
SEP do 1 kV, eksploatacja 
instalacji, sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych w za-
kresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu,

• brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości pow. 
3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz sumien-
ność w realizacji powierzo-
nych zadań,

• prawo jazdy kat. B.
dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskie-

go na poziomie pozwalają-
cym na czytanie dokumen-
tacji technicznej,

• doświadczenie w wykony-
waniu prac konserwacyjnych 
przy instalacjach i urządze-
niach elektrycznych, umie-
jętność wykonywania prac 
pomiarowych,

• uprawnienia elektryczne SEP 
do 1 kV, dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroenerge-
tycznych w zakresie obsłu-
gi, konserwacji, remontów, 
montażu i prac kontrolno
-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwatne 
do posiadanych kompe-
tencji,

• ubezpieczenie grupowe na 
życie,

• możliwość rozwijania swoich 
kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabilnej 
pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/
na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na 
adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „kandydat na sta-
nowisko młodszy specjalista 
ds. serwisu” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., ul. bojkowska 37P,  
44-100 gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista ds. instalacji elektrycznych

Miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• nadzorowanie instalacji 

i urządzeń elektrycznych 
spółki,

• prowadzenie komplekso-
wej obsługi technicznej 
urządzeń i obiektów oraz 
dokumentowanie tych prac 
według protokołów,

• realizacja planów konserwa-
cji i usuwania awarii instala-
cji i urządzeń elektrycznych,

• udział w opracowywaniu 
dokumentów związanych 
z budową nowych instalacji 
i urządzeń elektrycznych,

• nadzór nad dostępną doku-
mentacją serwisową i tech-
niczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• uprawnienia elektryczne 

SEP do 1 kV, eksploatacja/
dozór instalacji, sieci i urzą-
dzeń elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konser-
wacji, remontów, montażu 
i kontrolno-pomiarowym,

• doświadczenie w wykony-
waniu prac konserwacyjnych 

przy instalacjach i urządze-
niach elektrycznych, umie-
jętność wykonywania prac 
pomiarowych,

• umiejętność czytania oraz 
tworzenia rysunków tech-
nicznych,

• brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości pow. 
3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz sumien-
ność w realizacji powierzo-
nych zadań,

• prawo jazdy kat. B.
dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskie-

go na poziomie pozwalają-
cym na czytanie dokumen-
tacji technicznej,

• uprawnienia elektryczne SEP 
powyżej 1 kV, eksploatacja/do-
zór instalacji, sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych w za-
kresie obsługi, konserwacji, re-
montów, montażu i prac kon-
trolno-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,

• wynagrodzenie adekwatne 
do posiadanych kompetencji,

• ubezpieczenie grupowe na 
życie,

• możliwość rozwijania swoich 
kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabilnej 
pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekruta-
cje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. instalacji elek-
trycznych” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwi-
cach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., ul. bojkowska 37P,  
44-100 gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista ds. monitorowania systemów sieciowych

Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym sta-
nowisku odpowiedzialna będzie 
za realizację zadań w zakresie 
nadzoru nad systemami infor-
matycznymi.
do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• nadzór nad prawidłową 

pracą urządzeń sieciowych 
LAN/WAN,

• nadzór nad prawidłową pra-
cą systemów serwerowych 
oraz aplikacji sieciowych,

• weryfikacja poprawności 
wykonywania procesów 
backupu,

• bieżące utrzymanie oraz 
dbałość o spójność doku-
mentacji wewnętrznej,

• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem ja-

kości świadczonych usług,
• współpraca z zespołem 

administratorów (pierwszy 
poziom HelpDesku).

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej 

średnie,

• znajomość podstaw admi-
nistracji systemami opera-
cyjnymi (Linux, Windows),

• znajomość podstaw zagad-
nień protokołów sieciowych 
oraz zarządzania sieciami 
komputerowymi,

• umiejętność analitycznego 
myślenia oraz łatwość roz-
wiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetel-
ność,

• dyspozycyjność (zmianowy 
czas pracy).

dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angiel-

skiego,
• posiadanie certyfikatów ze 

szkoleń i/lub kursów obej-
mujących zakres opisany 
w wymaganiach.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwatne 
do posiadanych kompe-
tencji,

• ubezpieczenie grupowe na 
życie,

• możliwość rozwijania swoich 
kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę w firmie 
o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekruta-
cje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. monitorowa-
nia systemów sieciowych” lub 
złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkow-
skiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera 
wybrany 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, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć 
odsyłacz do plików wideo.

sesJa Rady Miasta gliwice
17 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta gliwice  

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 27 maja 2021 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-

wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice (druk nr 578).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok (druk 
nr 579).

8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do wyłonienia biegłego rewi-
denta mającego dokonać badania sprawozda-
nia finansowego Miasta Gliwice za rok 2021 
i 2022 (druk nr 573).

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk 
nr 581):
1) przedstawienie „Raportu o stanie Miasta 

Gliwice za 2020 r.”;
2) debata nad Raportem:

a) opinie komisji stałych Rady Miasta Gli-
wice w sprawie raportu,

b) wystąpienia przedstawicieli klubów 
radnych,

c) mieszkańcy,
d) radni,
e) stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice;

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia wo-
tum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice 
(druk nr 581).

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Gliwice za 2020 rok (druk nr 580) oraz projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania 
budżetu za 2020 r. (druk nr 575):
1) przedstawienie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu,
b) informacji o stanie mienia Miasta Gliwice,
c) sprawozdania finansowego,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dotyczącej sprawozdania z wykonania 
budżetu,

e) sprawozdania z badania sprawozdania 
finansowego przez biegłego rewidenta;

2) opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice 
w sprawie sprawozdania z wykonania bu-
dżetu;

3) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gliwice w sprawie sprawozdania z wykona-
nia budżetu wraz z wnioskiem w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Gliwice;

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Gliwice;

5) wystąpienia przedstawicieli klubów rad-
nych i radnych;

6) stanowisko Prezydenta Miasta;
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
Gliwice za 2020 rok (druk nr 580);

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium Prezydentowi Miasta Gliwice 
z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 
575).

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 9 lu-
tego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 
Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 
2023 (druk nr 582).

12. Projekt uchwały w sprawie utworzenia sa-
morządowej instytucji kultury pod nazwą 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (druk 
nr 577).

13. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu 
samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (druk 
nr 576).

14. Projekt uchwały w sprawie negatywnego 
rozpatrzenia petycji w sprawie wydania opi-
nii w sprawie przeprowadzenia referendum 
ludowego (druk nr 574).

15. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

16. 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, 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, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

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

mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
https://ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://gliwice.eu
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ogŁosZeNia
ZaGoSpoDaroWanie prZeStrZenne

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gliwice  

dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych  
w rejonie ulicy Piwnej i drogowej trasy Średnicowej

(sporządzonego na podstawie uchwały numer  VII/136/2015 Rady Miasta Gliwice z 18 czerwca 2015 r.).
Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a pkt 1 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 
i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 247 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 5  
ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko od 24 czerw-
ca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gli-
wice, ul. Jasna 31a). 
sposoby zapoznania się z projektem miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz prognozą oddziaływania 
na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/

Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzennej 

(Geoportale/Geoportal planistyczny, 
„MPZP wyłożenie publiczne”),

• kontakt telefoniczny z pracownikami Wy-
działu Planowania Przestrzennego UM 
w Gliwicach, którzy udzielać będą od-
powiedzi na pytania dotyczące ww. pro-
jektu planu – pod nr tel.: 32/338-65-12, 
32/338-65-10, w godzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach poprzez e-mail: pp@
um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miejsco-
wego planu i prognozy oddziaływania 
na środowisko w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,  
ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie coVid-19 oraz 
związany z nim ograniczony dostęp do bu-
dynku urzędu, preferowane są pierwsze 
cztery sposoby zapoznania się z projektem 
planu i prognozą. bezpośredni wgląd do 
ww. dokumentów jest możliwy po wcze-
śniejszym telefonicznym umówieniu wizyty 
z pracownikami wydziału Planowania Prze-
strzennego uM w gliwicach (nr tel. 32/338- 
-65-10, 32/338-65-12). Powyższe obostrze-
nia obowiązują do czasu utrzymania ograni-
czeń wynikających z zagrożenia coVid-19.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozpocznie się 1 lipca 2021 r. o godz. 16.00. 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dys-
kusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym odbędzie się wyłącznie za po-
mocą środków porozumiewania się na 
odległość, tj. w formie online na platformie 
Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące spo-
sobu uczestniczenia w dyskusji publicz-
nej on-line zamieszczone zostaną w BIP: 
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe 
oraz w MSIP: https://msip.gliwice.eu/
service-3100-1151-115-1400003368-5e-
531c8eab1800d61348da26778bef2d.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji 
publicznej, w tym zadawać pytania, pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 
poprzedzającego dzień dyskusji na adres 
e-mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko 
i imię lub nazwę firmy/instytucji, adres 
lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres 
e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Państwo 
link (na podany adres e-mail) do zdalnej 
dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymie-
nionej wyżej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su oraz oznaczeniem nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w nieprzekra-
czalnym terminie do  28 lipca 2021 r.: 
• w formie papierowej – drogą 

pocztową, na adres: Urząd Miej-
ski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, 
w  Punkcie Obsługi Interesantów 
– na stanowiskach informacyjno
-podawczych, w godzinach pracy 
urzędu,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej, opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

• jako wniesione na piśmie uznaje 
się również uwagi wniesione za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail: 
pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również podczas 
dyskusji publicznej, zorganizowanej za 
pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, poprzez transmisję 
obrazu i dźwięku oraz zapis tekstowy 
(czat).
Uwagę można przygotować w Ge-
oportalu planistycznym pod adresem: 
https://msip.gliwice.eu / geoportale 
/ Geoportal planistyczny) za pomocą 
narzędzia Dokumenty planistyczne 
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki 
papieru.
Uwagi mogą również dotyczyć pro-
gnozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, 
a w przypadku uwag nieuwzględnio-
nych przez Prezydenta Miasta Gliwice 
– Rada Miasta Gliwice.

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany fragmentu „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta gliwice”
Na podstawie art. 11 pkt 1) ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 
39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 
46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 
października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gli-
wice uchwały nr XXVI/537/2021  
z 27 maja 2021 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany frag-
mentu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice”, 
dla obszaru położonego w dzielnicy 
Trynek, obejmującego składowisko 
odpadów z terenami otaczającymi.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny do-

stępny na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

pod adresem: bip.gliwice.eu 
(Rada Miasta/Uchwały Rady 
Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu 
planistycznym pod adresem:
https://geoportal.gliwice.eu/
gpt4/?permalink=47762699.

Zainteresowani mogą składać 
wnioski do zmiany ww. fragmentu 
studium. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wnioski mogą być 
wnoszone w formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za po-
mocą środków komunikacji elek-
tronicznej:
• w formie papierowej – drogą 

pocztową, na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, Wydział 
Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, 
w Biurze Obsługi Interesanta 
w budynku przy ul. Zwycięstwa 
21, 44-100 Gliwice lub w budyn-
ku przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gli-
wice – na stanowiskach informa-

cyjno-podawczych, w godzinach 
pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej, opatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wnie-
sione za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 
21 dni od daty ukazania się niniej-
szego ogłoszenia – tj. do 8 lipca 
2021 r.
Wniosek powinien zawierać na-
zwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy (numer ewidencyjny działki 
i obręb). Do wniosku można dołą-
czyć załącznik graficzny, przedsta-
wiający lokalizację wnioskowanego 
terenu.
Zarówno sam wniosek, jak 
i załącznik graficzny do niego 

(w zależności 
od formy 
dostarczenia: 
elektronicznej 
lub papierowej) 
można przygoto-
wać w Geoporta-
lu planistycznym 
dostępnym 
pod adresem: 
https://msip.
gliwice.eu / 
geoportale 
/ Geoportal 
planistyczny za 
pomocą narzę-
dzia dokumenty 
planistyczne 
/ Zgłaszanie 
wniosków (ikona 
kartki papieru).
Wnioski zostaną 
rozpatrzone 
zgodnie  
z art. 11 pkt 3 
ustawy  
z 27 marca 
2003 r. o plano-
waniu i zago-
spodarowaniu 
przestrzennym.
Dodatkowe in-
formacje można 
uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim 
w Gliwicach, 
w Wydziale 
Planowania 
Przestrzennego, 
codziennie 
(z wyjątkiem 
sobót i dni 
świątecznych) 
w godzinach 
pracy urzędu, 
pod numerami 
telefonów: 
32/338-65-10 
i 32/338-65-09.
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iNFoRMacJa sZcZegÓŁowa o ocHRoNie daNycH osobowycH 
ZbieRaNycH PRZeZ uRZĄd MieJski w gliwicacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 

32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna  
przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania 

zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane 
zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane 

osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych 
przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do danych 

osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych 

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 

źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności 
podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od  

ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują 
Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna  
przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1  
lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8..

Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, 
adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb,  
nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, 

w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 
w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do danych 

osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania),  

a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określo-

nych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne 

informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone 

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności 
podania danych oraz konsekwencjach 

niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwa-
rzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania 
danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organiza-
cyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) 
są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem 
organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

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

Numer naboru: ZdM-kP.110.1.15.2021
Zarząd dróg Miejskich w gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie centrum sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) 

do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej oraz sygnalizacje świetlne na 
terenie miasta Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnej na terenie miasta 
Gliwice,

5. prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnaliza-
cji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowa-
nia płynności ruchu itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
z tunelem w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów do-
tyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy Prawo 
o ruchu drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gli-

wice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do  

1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31  
(II piętro) dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

8. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
uwaga – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaboRy.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 30 czerwca 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu dróg Miejskich 
w gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 5 lipca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 7 lipca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu po-
przedzającym datę publikacji ni-
niejszego ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

Nr naboru: ZdM-kP.110.1.16.2021 
Zarząd dróg Miejskich w gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu  
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg  

w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowania, 
koordynowania i kontrolowania na 
etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, 
w rozumieniu art. 14 ustawy z dn. 
07.07.1994 r. Prawo budowlane. 
Mile widziane uprawnienia w spe-
cjalności drogowej lub branży po-
krewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień pu-
blicznych, o finansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem 
realizacyjnym, aktywność w rozwią-
zywaniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.

4. informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31, 
I piętro (dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych) i na tere-
nie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uwaga – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaboRy.
oświadczenia, cV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 czerwca 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do 
Zarządu dróg Miejskich w gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 2 lipca 2021 r.
Planowany termin testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej: 6 lipca 
2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytoryczne-
go lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

Numer naboru: ZdM-kP.110.1.17.2021 
Zarząd dróg Miejskich w gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie 
utrzymania Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. Realizacja zadań z zakresu gospo-

darki zielenią w pasie drogowym 
na terenie miasta Gliwice.

2. Prowadzenie inwestycji związanych 
z zielenią w pasie drogowym na 
terenie miasta Gliwice.

3. Współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi zieleń w pasie drogo-
wym na terenie miasta Gliwice.

4. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
zieleni zlokalizowanej w pasie dro-
gowym na terenie miasta Gliwice.

5. Planowanie inwestycji związanych 
z zielenią w pasie drogowym na 
terenie miasta Gliwice.

6. Przygotowywanie opisów przed-
miotów zamówień do przetargów 
na bieżące utrzymanie zieleni w pa-
sie drogowym na terenie miasta 
Gliwice.

7. Pełnienie funkcji nadzoru inwestor-
skiego, kontrola robót, obmiarów, 
odbiór robót, kontrola kosztory-
sów, faktur, rozliczenia robót utrzy-
maniowych zieleń w pasie drogo-
wym na terenie miasta Gliwice.

8. Przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych z zielenią w pasie drogowym. 

9. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, sa-
morządów, kolei i innych zarządców 
dróg w zakresie zieleni w pasie dro-
gowym na terenie miasta Gliwice.

10. Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości oraz korespondencji.

11. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe o kierunku ogrodnictwo 
lub architektura krajobrazu lub 
leśnictwo

lub
b) wyższe na kierunkach innych niż 

wskazane w pkt. a), wówczas 
wymagane jest wykształcenie 
średnie techniczne – technik 
ogrodnik lub technik architek-
tury krajobrazu lub technik 
leśnik oraz minimalny 5-letni 
staż pracy na stanowiskach 
związanych z utrzymywaniem 
terenów zieleni miejskiej.

2. Umiejętność rozpoznawania drzew, 
krzewów i bylin oraz posiadania 
wiedzy z zakresu zieleni niskiej: 
utrzymywanie terenów zieleni – 
koszenie, grabienie, zabiegi agro-
techniczne – zakładanie trawników, 
rabat, sadzenie i pielęgnacja roślin, 
a także znajomość sztuki ogrodni-
czej – chirurgia drzew, pielęgnacja.

3. Znajomość m.in. ustawy o ochro-
nie przyrody, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy Pra-
wo zamówień publicznych, ustawy 
o samorządzie gminnym, Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

4. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

5. Prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia prac fitosanitarnych.
2. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia i odbioru prac na terenach 
zieleni.

3. Znajomość przepisów wynikają-
cych z ochrony roślinności w pa-
sach drogowych.

4. Znajomość przepisów w zakresie 
ochrony fauny bytującej w pasach 
drogowych.

5. Umiejętność praktycznej oceny 
stanu zdrowotnego roślin.

6. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

7. Umiejętność prowadzenia rozmo-
wy z wykonawcami, klientami.

8. Znajomość topografii miasta Gliwice.
9. Umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji.
10. Znajomość zakresu statutowej dzia-

łalności Zarządu Dróg Miejskich.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

informacje o warunkach pracy na 
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31  
(II piętro), dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

6. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagana dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje,

e) formularz oświadczeń.
uwaga – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaboRy.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 25 czerwca 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu dróg Miejskich 
w gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data i godzina testu me-
rytorycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wyka-
zem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 5 lipca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. Preferowany termin: 
1 sierpnia 2021 r.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. 

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31. Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po zakończe-
niu procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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Miejski Zarząd usług komunalnych w gliwicach, ul. strzelców bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku ogrodnika terenów zielonych – kierowcy 

w dziale Zieleni, w pełnym wymiarze czasu pracy.
wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, 

umiejętność wykonywania prac przy 
pielęgnacji zieleni,

• prawo jazdy kat. B, BE, T, 
• badania wysokościowe (praca na wy-

sokości pow. 3 metrów),
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i pod-

kaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezo-

nowych oraz podlewanie,

• roboty związanie z zimowym utrzyma-
niem terenu,

• prace związane z cięciem i wycinką drzew 
przy użyciu pilarki spalinowej (zgodnie 
z posiadanymi uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna po-

jazdów,
• czynności związane z utrzymaniem 

czystości na terenach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i po-

rządkowe. 
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 
32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@
mzuk.pl w terminie do 18 czerwca 2021 r. 
oferty winny zwierać:

1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd usług komunalnych w gliwicach,  
ul. strzelców bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku portiera w Hali widowiskowo-sporto-
wej w sośnicy przy ul. sikorskiego 132, w pełnym wymiarze czasu pracy.

wymagania konieczne: 
• wykształcenie zawodowe,
• dyspozycyjność (praca zmianowa 

według harmonogramu),
• sumienność, komunikatywność, 

rzetelność,

do podstawowych obowiązków pra-
cownika na ww. stanowisku będzie 
należało:
• mycie hali maszyną w godzinach 

nocnych,
• obsługa szatni i wynajmowanych 

pomieszczeń,
• obsługa klientów indywidualnych,
• obsługa elektronicznej tablicy wy-

ników i sprzętu nagłaśniającego,
• obsługa oświetlenia trzech sal 

sportowych,

• obsługa stołu do tenisa,
• prowadzenie rejestru korzystają-

cych z obiektu,
• systematyczne obchody terenu 

zewnętrznego,
• wykonywanie prac porządkowych.
Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.
pl, w terminie do 30 czerwca 2021 r.
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administrato-
rem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowany przez 
dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd usług komunalnych w gliwicach,  
ul. strzelców bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku pracownika wieńcowni 
w Zakładzie Pogrzebowym przy ul. Raciborskiej 12,  

w wymiarze 1/2 etatu.
wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, 

również w soboty),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 

na ww. stanowisku.
Mile widziane:
• ukończony kurs florystyczny,
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku.
do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało:
1. zamawianie materiałów do wyrobu wieńców,
2. przyjmowanie dostaw kwiatów i dodatków,
3. wykonywanie wieńców, palm, bukietów,
4. rozliczanie zużytych materiałów,
5. utrzymanie porządku w pomieszczeniach 

wieńcowni.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-

ców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do  
30 czerwca 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach repre-
zentowany przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

nierucHomoŚci

oferty pracy

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, dtŚ, dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone 
są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów 

Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 
32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● zbrojarz 
wykształcenie zawodowe, możliwość przy-
uczenia do zawodu, dokładność, chęć stałego 
zatrudnienia, zakres obowiązków: zbrojenie 
ścian, stropów i dachów, betonowanie, zacie-
ranie; praca w zakładzie produkcyjnym stacji 
trafo, jedna zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● magazynier/kierowca kat. b 
wykształcenie i doświadczenie: brak wy-
magań; prawo jazdy kat. B; praca tylko 
w godzinach nocnych od 3.00; 1/2 etatu; 
praca w magazynie z wędlinami; miejsce 
pracy: Gliwice;

● pracownik restauracji – sprzątanie 
wykształcenie, doświadczenie: brak wyma-
gań; komunikatywność; zakres obowiązków: 
sprzątanie i przygotowanie do użytkowania 
wszystkich pomieszczeń w restauracji oraz te-
renu zewnętrznego wokół restauracji; czysz-
czenie i konserwacja urządzeń, sprzętów, na-
rzędzi i naczyń znajdujących się w restauracji 
i na terenie zewnętrznym restauracji, pranie 
fartuchów, szmatek i mopów; uzupełnianie 
środków czystości; dezynfekcja w restauracji 
i na zewnątrz; równoważny czas pracy od 
7.00–23.00; miejsce pracy: Knurów;

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie średnie kierunkowe; zakres 
obowiązków: pozyskiwanie klientów bizne-
sowych zainteresowanych zakupem energii 

elektrycznej i paliwa gazowego, przedsta-
wienie oferty naszej firmy, sprzedaż energii 
elektrycznej i paliwa gazowego; umowa-zle-
cenie; miejsce pracy: Zabrze;

● mechanik naczep, samochodów   
    ciężarowych 

wykształcenie zawodowe lub techniczne; 
znajomość oprogramowania Knorr, Wabco; 
doświadczenie w pracy jako mechanik sa-
mochodowy; wiedza techniczna dotycząca 
naczep, ew. pojazdów ciężarowych; efektyw-
ność, odpowiedzialność, sumienność; mile 
widziane prawo jazdy kat. C; mile widziana 
umiejętność spawania; dwie zmiany; praca 
w co drugą sobotę; miejsce pracy: Gliwice;

● logistyk – dyspozytor 
wykształcenie średnie; doświadczenie w za-
wodzie; obsługa komputera i programu MS 
Office; wysoka kultura osobista; zakres obo-
wiązków: zarządzanie flotą przedsiębiorstwa, 
praca na samodzielnym stanowisku, dys-
pozycyjność; oferta także dla osób z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier 
wykształcenie: brak wymagań; doświad-
czenie mile widziane; uprawnienia na wóz-
ki widłowe mile widziane lub możliwość 
zrobienia uprawnień u pracodawcy; trzy 
zmiany od poniedziałku do piątku; miejsce 
pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 10 czerwca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – gliwice sp. z o.o.  
w gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zatrudni pracownika na stanowisko: 
MistRZ Pogotowia tecHNicZNego

wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne – kierunek energetyka lub pokrewne,
• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera (pakiet MS Office).
Główny zakres obowiązków oraz ogólny opis wykonywanych czynności znajduje się na naszej 
stronie internetowej www.pec.gliwice.pl w zakładce Aktualności.
oferty prosimy przesyłać na adres: 
PEC – Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,
ul. Królewskiej Tamy 135 
lub office@pec.gliwice.pl.
Do oferty należy dołączyć Klauzulę zgody na przetwarzanie danych – druk na naszej stronie 
internetowej.

I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 1097/7, obręb żer-

niki, położonej w gliwicach 
na płn. od ul. omańkowskiej, 
stanowiącej własność Miasta 
gliwice, użytek: RiVb – grunty 
orne, pow. 0,0802 ha, księga 
wieczysta nr gl1g/00095478/0.

termin przetargu: 29 czerwca 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 253 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.).
wadium: 25 320,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.
--------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zby-
cie prawa własności nieruchomości nie-
zabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/41, obręb czechowice Pół-

noc, o pow. 1166 m2, położonej 
przy ul. Poziomkowej, użytek 
„RiVb”, kw gl1g/00092897/2, 

• udział wynoszący 1/31 w dział-
ce nr 77/1, obręb czechowice 
Północ, kw gl1g/00092858/7, 
tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. 
Zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione 
przez współwłaścicieli działki lub 
dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od ob-
ciążeń.
termin przetargu: 29 czerwca 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 249 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 24 900,00 zł 
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.
--------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nierucho-
mości:
• prawo własności działki nr 1168, 

obręb stare Miasto, o pow. 
0,0466 ha, użytek bi – inne te-
reny zabudowane,

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

zabudowane budynkiem o cha-
rakterze usługowym o numerze 
ewidencyjnym 2250, o pow. użyt-
kowej 1630,81 m2, położonym 

przy ul. stanisława Moniuszki 
13 w gliwicach, dla których pro-
wadzona jest księga wieczysta nr 
gl1g/00058759/3.
termin przetargu: 6 lipca 2021 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 
3 299 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 
1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.
wadium: 329 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 czerwca 
2021 r.
--------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa użytkowania wieczyste-
go gruntu i prawa własności budynku: 
• prawo użytkowania wieczystego 

gminy gliwice ustanowione do 
5 grudnia 2089 r., obejmujące 
działkę nr 216, obręb centrum, 
o pow. 0,0474 ha, stanowiącą 
własność skarbu Państwa oraz 
prawo własności budynku po-
łożonego przy ul. Romualda 
traugutta 3 w gliwicach, o pow. 
użytkowej budynku 268,00 m², 
stanowiącego własność gmi-
ny gliwice, wpisane do kw 
gl1g/00061551/9, użytek bi – 
inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 13 lipca 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146*.
cena wywoławcza nieruchomości: 
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) nie-
ruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb 
Centrum, zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT.
wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 lipca 2021 r.
--------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności:
• niezabudowanej części nieru-

chomości objętej księgą wie-
czystą nr gl1g/00078992/4, 
ograniczonej do działki nr 144, 
obręb kuźnica, położonej w gli-
wicach przy ul. oświęcimskiej, 
stanowiącej własność skarbu 
Państwa. użytek ba – tereny 
przemysłowe, pow. 0,2574 ha.

termin przetargu: 13 lipca 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 
21, sala nr 146*
cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 353 977,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 35 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 lipca 2021 r.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip
-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracowni-
cy 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 epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu Miejskiego 
w gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej wojewody Śląskiego w biuletynie in-
formacji Publicznej został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność 
skarbu Państwa:
• nr 11/SP/2021 do 22 czerwca 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,
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mailto:kadry@mzuk.pl
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ogŁosZeNia
nierucHomoŚci

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
lokalizacja: przy ul. Grzybowej w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kw:
• działka nr 292, obręb czechowice Zachód, o pow. 

0,2903 ha, użytek: RiVb – grunty orne (0,2701 ha), 
b – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w kw nr gl1g/00014878/3.

cena wywoławcza nieruchomości: 553 200,00 zł 
brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 5540,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 sierpnia 2021 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie interneto-
wej https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby li-
cytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
i przetarg nieograniczony odbył się 16 listopada 
2020 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
ii przetarg nieograniczony odbył się 23 lutego 
2021 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy 
ul. Grzybowej, w północnej części miasta Gliwi-
ce, w odległości ok. 10 km od ścisłego centrum. 
Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
o niskiej intensywności zabudowy, tereny zieleni 
oraz las. Działka ma nieregularny kształt i jest nie-
zabudowana. Część północna działki zagospodaro-
wana jest jako droga dojazdowa (nieurządzona) do 
sąsiednich nieruchomości. Granice działki tworzą 
kształt zbliżony do trapezu, w części północnej 
działka ma kształt wąski i wydłużony. Skomuni-
kowanie powinno się odbywać bezpośrednio do 
drogi publicznej ul. Grzybowej zjazdem istnieją-
cym. Działka graniczy z rowem przydrożnym. Przed 
sprzedażą nie wydzielano fragmentu przeznaczo-
nego w planie zagospodarowania przestrzennego 
pod drogę publiczną, ponieważ nie przewiduje się 
poszerzenia ul. Grzybowej w najbliższych latach.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kana-
lizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i tele-
komunikacyjnej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie ma 
zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, stanowiącej 
infrastrukturę drogową będącą na majątku Miasta 
Gliwice. W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości 
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, jest 
obciążona służebności przechodu i przejazdu od 
ul. Grzybowej na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki nr 293, obręb Czechowice Zachód, pasem 
o szerokości 5 m i długości 25 m oraz służebno-
ścią przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o szerokości 2,16 m i długości 32,31 m na rzecz 
PWiK w Gliwicach. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, położo-
na jest na terenie, na którym od 31 maja 2014 r., 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmu-
jącego „osiedle Czechowice”, uchwalony przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r. (tekst jednolity opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
8 września 2015 r. pod poz. 4567). 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka w przeważającej części znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem:

1 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – istniejące. 
Dla terenów o symbolach od 1MN do 26MN 
ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) budynki gospodarcze,
c) garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g) obiekty małej architektury. 
Pozostały niewielki fragment działki nr 292, obręb 
Czechowice Zachód, znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem:
08 kdd – co oznacza: tereny dróg publicznych 
– dojazdowych. 
Dla terenów o symbolach od 01 KDD do 012 KDD 
ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe, 
b) miejsca postojowe dla samochodów,
c) place manewrowe,
d) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń urządzona,
g) urządzenia ochrony środowiska;
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renów:
a) przekrój drogi – 1x2 (jedna jezdnia o dwóch 

pasach ruchu),
b) szerokość w liniach rozgraniczających: 08 KDD 

od 10 m do 31 m zgodnie z rysunkiem planu. 
Ponadto zgodnie z § 27 „Na terenach przezna-
czonych w planie pod zabudowę, przylegających 
do terenów tworzących system komunikacyjny 
obszaru planu, ustala się: 1) nieprzekraczalne 
linie zabudowy, licząc od linii rozgraniczających 
w odległości: (…) od terenów (…)  08 KDD (…) 5 m”.   
Dla całego obszaru ww. planu, wyznaczona została 
strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Zgodnie z ww. planem przez przeznaczenie podsta-
wowe należy rozumieć takie przeznaczenie, które 
zajmuje 50% powierzchni całkowitych wszystkich 
istniejących i projektowanych obiektów w grani-
cach poszczególnych działek budowlanych. Przez 
przeznaczenie uzupełniające natomiast należy 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
dopuszczone na działce budowlanej lub terenie 
jako uzupełnienie podstawowego, na warunkach 
określonych w planie. Jednocześnie zgodnie z zasa-
dami zabudowy i zagospodarowania terenu okre-
ślonymi w ww. planie realizacja nowej zabudowy 
musi być zgodna z przeznaczeniem podstawowym 
i uzupełniającym. Należy również zachować pozo-
stałe ustalenia planu dotyczące m.in. warunków 
i zasad zagospodarowania terenów, zakazów oraz 
parametrów i wskaźników zabudowy. Zwraca się 
również uwagę na zakaz realizacji na ww. terenie 
zabudowy szeregowej oraz zakaz realizacji więcej 
niż trzech kondygnacji naziemnych.
wadium
Wadium w wysokości 55 400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 292, obręb Czechowice 
Zachód oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
10 sierpnia 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wyma-

ganym terminie,

• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość osoby biorącej udział w przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzenie peł-
nomocnictwa w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-2497/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego prawa własności nieruchomo-
ści niezabudowanej, obejmującej działkę nr 292, 
obręb Czechowice Zachód, zapisanej w KW nr 
GL1G/00014878/3, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, sporządzenia i podania do publicznej wia-
domości wykazu przedmiotowej nieruchomości 
oraz uchylenia zarządzeń nr PM-11/10 z 15 grud-
nia 2010 r., nr PM-627/11 z 25 maja 2011 r., nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
17 września 2021 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gli-
wicach nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. (tekst 
jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 8 września 2015 r. pod 
poz. 4567) oraz stanem faktycznym działki, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-2497/2020 z 13 lipca 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz 
warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
– Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 
17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej – gliwice.eu oraz na elektronicznej 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.

iNFoRMacJa sZcZegÓŁowa o ocHRoNie daNycH osobowycH 
ZbieRaNycH PRZeZ uRZĄd MieJski W gliwicacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 

32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane 

osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez 
okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych 

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić 

zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie 
z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo  
budownictwa społecznego spółka z o.o.  
w gliwicach przy ul. dolnych wałów 11,

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki 

czynszu na lokale użytkowe położone przy:
i PRZetaRg

ii PRZetaRg

Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 
25 czerwca 2021 r. (piątek) od godz. 9.00 do 
godz. 9.30, w pokoju 121 – sala narad, I piętro 
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Dolnych Wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 25 czerwca 2021 r. 
(piątek) o godz. 10.00, wg kolejności adresów 
podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala 
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie 
do 23 czerwca 2021 r. wadium na rachunek 
bankowy ZBM I TBS w ING Banku Śląskim 
S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na rachunek 
bankowy spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg – adres 
licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
lokal będzie wynajmowany.
Dostarczenie do 23 czerwca 2021 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg lokal 

użytkowy/garaż” do skrzynki znajdującej się 
przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. 
przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Ob-
sługi Klienta w godzinach urzędowania spółki, 

• pocztą – decyduje data dostarczenie prze-
syłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.

kompletu dokumentów kserokopii lub skanów:
a) kserokopii dowodu wpłaty:

• z informacją o numerze rachunku banko-
wego, na które ma zostać zwrócone wa-
dium, w przypadku niewygrania przetargu,

• z informacją o danych personalnych (imię 
nazwisko, nr tel. oraz adres e-mail do kon-
taktu, seria i numer dowodu osobistego) 
osoby, która będzie brała udział w przetargu;

b) oświadczenia o zapoznaniu się z warunka-
mi technicznymi lokalu, treścią regulaminu 
przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2, do pobrania na stronie internetowej 
https://zbmgliwice.pl/);

c) oświadczenia o braku zobowiązań wobec 
Miasta Gliwice z tytułu m.in. podatku, najmu, 
dzierżawy, według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-4472/17 z 4 maja 2017 r.;

d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawar-
to albo złożenie aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw go-
spodarki, wystawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

e) osoby fizyczne, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej, składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu  
z oryginałami dokumentów w celu ich weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej dowo-
du osobistego lub paszportu, a w przypadku 
osób działających w imieniu innych osób, 
dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
4. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. zało-
żenie maseczki, zachowanie dystansu spo-
łecznego, zastosowanie się do innych zaleceń 
komisji przetargowej. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi).
osoby, które nie spełnią ww. warunków nie 
zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu 
technicznego, wzorem umowy najmu, deklara-

cją wekslową można zapoznać się w godzinach 
urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM 
I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11 (I piętro).
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału 
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności 

czynszowych z tytułu zawarcia umowy naj-
mu, bez prawa żądania naliczania odsetek 
od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy 
przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu 
lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który 
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu 
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę 
najmu lokalu użytkowego składa do dyspozycji 
organizatora przetargu weksel in blanco opie-
wający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związa-
ne z przygotowaniem lokalu do użytkowania 
najemca wykonuje we własnym zakresie i na 
własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, or-
ganizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu 
bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu 
oględzin 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek).
Każda osoba obowiązkowo powinna być wy-
posażona w nałożoną maseczkę ochronną, 
rękawice na dłoniach oraz powinna spełniać 
warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. 
dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz 
zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym 
oraz zachowania społecznego. Konieczna 
punktualność oraz zdyscyplinowanie pod-
czas oględzin.
1. ul. częstochowska 3/u-1 – w godz. 11.30–11.45,
2. ul. Nowy Świat 19/u-1 – w godz. 11.00–11.15,
3. ul. Zwycięstwa 31/u-4 – w godz. 10.30–10.45,
4. ul. głogowska 2/u-5 – w godz. 10.00–10.15,
5. pl. Jaśminu 2/u-11 – w godz. 9.30–9.45.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej 
Rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani 
Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres 
e-mail: iod@zbmgliwice.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w związku z realizacją powyższej umowy na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.

3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom 
danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogól-
nego o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, 
w której dane przekazywane będą podmiotom trze-
cim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, 
w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, 
a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia 
roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynika-
jących z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do prze-
noszenia swoich danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy Rozporządzenia.

1. ul. częstochowska 3/u-1, front, parter, 
lokal użytkowy o pow. 41,68 m2, składający 
się z 3 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lo-
kalu, ogrzewanie – elektryczne akumulacyjne. 
Stan techniczny lokalu – dobry. Nieruchomość 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na 
prawach powiatu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 10,00 zł
wadium: 1250,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, 
znajduje się w samoistnym posiadaniu Gliwic 
– miasta na prawach powiatu, co oznacza, iż 
Miasto Gliwice włada przedmiotową nierucho-
mością jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie 
brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

2. ul. Nowy Świat 19/u-1, front, parter, lo-
kal użytkowy o pow. 22,59 m2, składający się 
z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: 
elektryczną, wodno-kanalizacyjną – odpływ od 

umywalki, WC wspólne na klatce schodowej, 
ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – 
dobry. Lokal stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 9,00 zł
wadium: 610,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Zwycięstwa 31/u-4, oficyna, parter, 
lokal użytkowy o powierzchni 29,53 m2, skła-
dający się z 1 pomieszczenia. W lokalu brak 
instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 
oraz grzewczej. Stan techniczny lokalu – do-
bry. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota 
Mieszkaniowa.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 8,50 zł
wadium: 753,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

1. ul. głogowska 2/u-5, parter (wej-
ście od strony podwórka), lokal użytkowy 
o powierzchni 26,97 m2, składający się  
z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: 
elektryczną (do wymiany), wodno-kanaliza-
cyjną, WC (do legalizacji), ogrzewanie – brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. Nieru-
chomość w samoistnym posiadaniu Gliwic 
– miasta na prawach powiatu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 7,50 zł
wadium: 607,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest 
lokal, znajduje się w samoistnym posiadaniu 
Gliwic – miasta na prawach powiatu, co ozna-
cza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową 
nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie 

jest; aktualnie brak możliwości wykupu na 
własność ww. lokalu.

2. Pl. Jaśminu 2/u-11, front, piwnica, 
lokal użytkowy o powierzchni 112,31 m2, 
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną (przygotowana pod 
zasilanie, brak umowy z Turon Dystrybucja 
S.A., najemca winien wystąpić o warunki tech-
niczne przyłączenia i dokonać opłaty przyłącze-
niowej), ogrzewanie – c.o. kotłownia lokalna 
PEC, wodno-kanalizacyjna – brak, WC – brak. 
Stan techniczny lokalu – do remontu. Lokal 
stanowi własność Gliwic – miasta na prawach 
powiatu.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzch-
ni lokalu: 8,00 zł
wadium: 2695,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.

https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://zbmgliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 24/2021 (1061), 17 czerwca 2021 27

ogŁosZeNia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. usZcZyka 10, lokal nr 3a, 
i piętro, pow. 31,66 m2, 1 po-
kój, kuchnia z dostępem do wc 
na parterze budynku (stano-
wiącym część wspólną), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
87 600,00 zł
wadium: 8800,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. usZcZyka 27, lokal nr 5, 
i piętro, pow. 52,69 m2, 2 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazien-
ka z wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
159 500,00 zł
wadium: 16 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. koRMoRaNÓw 5, lokal 
nr 4, parter, pow. 40,35 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka 
i przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
132 900,00 zł
wadium: 13 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. duNikowskiego 16, lo-
kal nr 2, parter, pow. 45,19 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka 
z wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
135 500,00 zł
wadium: 13 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. sieMiŃskiego 29, lokal 
nr 13, iii piętro, pow. 54,22 m2 
+ 6,38 m2 (piwnica), 2 poko-

je, kuchnia oraz przedpokój, 
z dostępem do wc pozosta-
jącego w częściach wspólnych 
nieruchomości usytuowanego 
na klatce schodowej, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
153 600,00 zł
wadium: 15 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. koNaRskiego 3, lokal 
nr 2, parter, pow. 44,50 m2  
+ 5,26 m2 (piwnica), 1 pokój, 
kuchnia, komórka, spiżarka, 
przedpokój i wc, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
136 300,00 zł
wadium: 13 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. ŚwiĘteJ bRoNisŁawy 4, 
lokal nr 9, ii piętro, pow. 
37,28 m2 + piwnica: 8,50 m2,  
2 pokoje, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z wc, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
124 471,00 zł
wadium: 12 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. kRÓlewskieJ taMy 35, lo-
kal nr 1, parter, pow. 29,34 m2 
+ 3,32 m2 (piwnica), 1 pokój, 
kuchnia i wc, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., 
godz. 14.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
78 500,00 zł
wadium: 7900,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 
2021 r.

ul. wysZyŃskiego 14d, lo-
kal nr V, piwnica, parter, i pię-
tro, pow. 1147,79 m2; piwnica: 
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 
1 pomieszczenie sanitarne  
i WC; parter: 9 pomieszczeń, 
9 korytarzy, 1 pomieszcze-
nie sanitarne, 6 wc; i piętro:  
4 pomieszczenia, 3 korytarze, 
sala główna, 3 wc; lokal do 
generalnego remontu

termin przetargu: 19 lipca 2021 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
2 536 500,00 zł
wadium: 126 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 8 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 5 lipca 
2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 13 lipca 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wypo-
sażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna 
spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, 
przeciwdziałania oraz zwalczania coVid-19 w zakresie zdrowotnym oraz zacho-
wania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie 
podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwa-
lidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności 
oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę prze-
targową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości  

i przetargi na wysokość czynszu. 
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
24 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach 
przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 515, obręb Przedmieście, położonej w gliwicach na północ  
ul. daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 942 800,00 zł 
wadium: 94 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 9430,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
i ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 września 
2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
ii ustny przetarg nieograniczony odbył się 15 marca 
2021 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kw:
• działka nr 515, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – 

grunty orne, o pow. 0,5268 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036169/0.

2. opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w zachodniej części 
miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do mocno 
wydłużonego prostokąta. Działka częściowo ogrodzona 
(ogrodzenie nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie 
jest przedmiotem zbycia). 
Z uwagi na szerokość działki (ok. 15 m) nie nadaje się 
ona do samodzielnego zagospodarowania na cele 
mieszkaniowe lub usługowe (zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego). W przy-
padku planowanej zabudowy terenu konieczne będzie 
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. 
Przedmiotowa działka nie ma skomunikowania z drogą 
publiczną. Od strony ul. Daszyńskiego możliwa jest 
realizacja wyłączenie dojścia do działki. Podłączenie 
przedmiotowej działki bezpośrednio do ul. Daszyńskie-
go (z włączeniem nowym zjazdem) nie jest możliwe 
z uwagi na obowiązujące warunki techniczne doty-
czące lokalizacji zjazdów z dróg klasy technicznej Z. 
Skomunikowanie winno odbywać się poprzez tereny 
działek sąsiednich, w śladzie planowanych dróg ozna-
czonych symbolami: 015KDD 1/2 i/lub 016KDD 1/2, 
a następnie z wykorzystaniem planowanej drogi 07KDL 
1/2 z włączeniem ruchu drogowego do ul. Daszyńskie-
go w Gliwicach w miejscu istniejącego połączenia. Ni-
niejsze wymaga uzyskania tytułu prawnego w zakresie 
możliwości przechodu i przejazdu na terenach działek 
pośrednich (np. na zasadzie ustanowienia służebno-
ści drogowej o szerokości min. 5,0 m, o ile ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie stanowią inaczej) oraz budowy brakujących frag-
mentów dróg, umożliwiających zapewnienie fizycznej 
(faktycznej) możliwości przechodu i przejazdu (obecnie 
wybudowany jest jedynie ok. 100-metrowy odcinek 
drogi wewnętrznej na działce nr 821/2, w obrębie 
Przedmieście, o zmiennej szerokości (ok. 6,0–6,5 m), 
zlokalizowany w śladzie planowanej drogi 07KDL 1/2).
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej 
granicy działki. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości. 
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadza-
nia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wie-
czystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmio-
towa działka. Nabywca przejmuje nieruchomości 
w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona jest na 
terenie, dla którego od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010, 3019.
Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowa dział-
ka położona jest na terenach oznaczonych symbolami: 

16 M,  17 M,  18 M – co oznacza: tereny mieszkaniowe 
o średniej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M 
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jed-
norodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo

-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców 
oraz przydomowe ogrody,

c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

1 MNU  – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe 
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 
15 MNU ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gowa,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki po-
mocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,

c) możliwość realizacji budynków usługowych,
d) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych 

dla celów usługowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – 

z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, 
usług produkcyjnych oraz warsztatów powo-
dujących zwiększenie ruchu samochodowego,

b) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe 
takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place 
zabaw,

c) zieleń i przydomowe ogrody,
d) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłą-

czami.
015 kdd 1/2,  016 kdd 1/2 – co oznacza: tereny ulic 
dojazdowych – projektowanych.
Dla terenów oznaczonych symbolami m.in. od 013 KDD 
1/2 do 017 KDD 1/2 ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) ulice dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) ciągi piesze i rowerowe.
b) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłą-

czami.
Ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, zaliczone 
zostały w ww. planie do terenów dróg publicznych.
Dla terenów oznaczonych symbolami: 16 M, 17 M, 
18 M, 1 MNu, ustalone zostały na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy.
Działka nr 515, obręb Przedmieście, w ww. planie 
położona jest w granicach:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości 

obiektów budowlanych oraz naturalnych, związa-
nym ze strefą od lotniska,

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogą-
cych być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu  
5 km od lotniska.

4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. wadium
Wadium w wysokości 94 300,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr 515, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
17 sierpnia 2021 r. 

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym w zawiadomieniu.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działal-
ność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
2320/20 z 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 515, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,5268 ha, 
położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, z KW 
nr GL1G/00036169/0, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przeno-
szący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 23 września 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymaga-
ne będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338- 
-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

iNFoRMacJa sZcZegÓŁowa o ocHRoNie daNycH osobowycH 
ZbieRaNycH PRZeZ uRZĄd MieJski W gliwicacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 

32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia 
odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wyko-
nywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są 

przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który 
wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami 

prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, 

a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 
prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego w gliwicach (gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia stanowiące własność Miasta gliwice:
• wykaz nr 71/2021 do 25 czerwca 2021 r.,
• wykaz nr 88/2021 do 25 czerwca 2021 r.,
• wykaz nr 92/2021 do 25 czerwca 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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