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Wybraliśmy
prezydenta

niedzielne przedterminowe wybory prezydenckie w Gliwicach 
wygrał Adam neumann. Uzyskał 51,18% głosów poparcia i został 
wybrany na to stanowisko – potwierdziła w nocy z niedzieli na 
poniedziałek Miejska Komisja wyborcza w Gliwicach. w głoso-
waniu wzięło udział 35,5% uprawnionych.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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Przed nami wyjątkowy Wrak Race Silesia. Tym razem samochody o wartości nie 
przekraczającej 1 tys. zł będą się ścigać w szczytnym, orkiestrowym celu. Zawod-
nicy będą mieli 30 minut na pokonanie jak największej liczby okrążeń na giełdzie 
samochodowej przy ul. Kujawskiej. Impreza rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia 
o godz. 10.00. Podczas zawodów będą prowadzone m.in. licytacje na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, dostępne też będzie stoisko DKMS. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.wrak-race.pl. (fot. materiały organizatora)

Do 20 stycznia ankieterzy statystyki publicznej będący pracownikami Urzędu Statystycz-
nego w Katowicach przeprowadzą ankiety na temat uczestnictwa w podróżach krajowych 
i zagranicznych. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do  
przeprowadzania badań ankietowych. W razie wątpliwości, tożsamość ankietera można 
potwierdzić pod nr. tel. 32/77-91-291 lub 695-255-244, a także pod adresem e-mail: 
D.Gwozdz@stat.gov.pl. (fot. Pixabay)

Od Nowego Roku jedyną całodobową placówką apteczną w Gliwicach jest apteka Cito 
mieszcząca się przy ul. Górnych Wałów 26. Druga dotychczasowa apteka całodobowa 
w mieście – Dr. Max (ul. Czajki 5) –  od 1 stycznia funkcjonuje jako placówka całoty-
godniowa (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–22.00, w soboty od 8.00 
do 21.00, w niedziele od 9.00 do 21.00). W podobnym trybie  (pn–nd 7.00–23.00) 
działa już apteka Farmacja 24 przy ul. Gwiazdy Polarnej 50–54. (fot. Freepik)

Gliwiczanie wyruszyli tłumnie w trzech nurtach radosnego, trójkolorowego 
Orszaku Trzech Króli – spod kościołów pw. św. Alberta Wielkiego i Podwyższenia 
Krzyża Świętego oraz dworca PKP – by finalnie spotkać się na gliwickim Ryn-
ku. Było wspólne kolędowanie i składanie darów w stajence Dzieciątku Jezus. 
(fot. UM Gliwice)

Piast Gliwice postanowił przedłużyć umowę z Martinem Konczkowskim. Nowy 
kontrakt 26-letniego pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 
roku. Konczkowski trafił do Piasta w lipcu 2017 roku. Od tego czasu w barwach 
Niebiesko-Czerwonych rozegrał 87 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz 
zanotował 13 asyst. (fot. piast-gliwice.eu)

Rok 2019 pożegnaliśmy na placu Krakowskim. Imprezę rozkręciły gliwickie zespoły 
rockowe – Wiewiórka Na Drzewie, Fyl Gut i The Tree. Nieco później sylwestrową 
atmosferę podkręciły gwiazdy. Ostrą rockową jazdę fanom mocnego brzmienia 
zapewnił Titus, wokalista i gitarzysta kultowego zespołu Acid Drinkers. Miłośnicy 
reggae bawili się na koncercie Sidneya Polaka, a scenę hip-hopową reprezentował 
Joka. Na pl. Krakowskim wystąpili także Tomasz Makowiecki oraz Mietall Waluś. 
(fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

Zimowy Wrak Race Silesia dla WOŚPJak podróżujemy?

Tylko jedna taka apteka

Powitali Dzieciątko

Konczkowski na dłużej

Sylwester na mocniejszą nutę

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.wrak-race.pl/
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inwestyCje

Umowę w tej sprawie podpisali 30 grudnia w Katowicach jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i ja-
nusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic. 129 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Zachodnia Brama Metropolii  
silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” pochodzi z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Miasto złożyło 
wniosek o unijną dotację już w marcu.

Na dawnych terenach pokolejo-
wych w centrum Gliwic powsta-
nie nowoczesne Centrum Prze-
siadkowe. Zakończono już prace 
projektowe związane z realizacją 
tego przedsięwzięcia – zarówno 
dla północnej, jak i południowej 
strony dworca PKP. Przetarg na 
roboty budowlane jest w toku. 
Otwarcia ofert należy się spo-
dziewać pod koniec stycznia 
2020 roku. 

– Po wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostanie przeprowadzona 
kontrola uprzednia zamówienia 
przez prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. Zawarcie umowy 
będzie mogło nastąpić po jej 
zakończeniu, prawdopodobnie 
pod koniec pierwszego pół-
rocza 2020 roku – informuje 
Mariusz Komidzierski, zastępca 
naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Remontów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Centrum Przesiadkowe skupi 
wszystkie środki transportu 
miejskiego w jednym miejscu, 
podniesie standard obsługi 
i usprawni przemieszczanie się 
podróżnych. W ramach inwe-
stycji powstanie m.in. nowy 
zadaszony dworzec autobusowy 
wraz z budynkiem głównym ob-
sługi pasażerskiej, usługowym 
budynkiem pomocniczym 

i tunelem łączącym Centrum 
Przesiadkowe z dworcem PKP 
i dalej z południową stroną 
miasta. Będzie to nowoczesny 
obiekt, zintegrowany z dwor-
cem kolejowym systemem stacji 
autobusów miejskich, regio-
nalnych i międzynarodowych, 
z miejscami postojowymi dla 
samochodów i infrastrukturą 
rowerową (zadaszone miejsca 
postojowe, boksy dla rowerów, 
stacje napraw rowerów) oraz 
zapleczem komercyjnym.

Ścisłe  
centrum 
Gliwic zyska 
nowe oblicze

Po południowej stronie dwor-
ca przewidziano przebudowę  
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, placu przed dworcem 
PKP, placu Piastów, ul. Okopo-
wej, ul. Na Piasku i fragmentów 
ul. Jagiellońskiej, Piwnej i Zwy-
cięstwa. Te prace wraz z robo-
tami towarzyszącymi prowadzić 
będzie Zarząd Dróg Miejskich 

w Gliwicach. W ramach inwe-
stycji zostaną również zmoder-
nizowane i przebudowane ulice 
po północnej stronie dworca 
PKP (Toszecka, Składowa, Tar-
nogórska) jako drogi dojazdowe 
do Centrum Przesiadkowego. 
Na przedłużeniu ul. Udzieli 
zaplanowano ciąg dla pieszych 
i rowerów, łączący okolice ulic 
Kolberga i Tarnogórskiej z Cen-
trum Przesiadkowym. Zaplano-
wano także ścieżkę rowerową 
łączącą trasę rowerową Centrum 
– Sośnica z drogami rowerowymi 
na terenie Centrum Przesiadko-
wego, wykonanie zadaszonych 
parkingów dla jednośladów oraz 
przygotowanie infrastruktury dla 
stacji wypożyczalni rowerów na 
terenie CP.

Trwają końcowe przygotowania 
do ogłoszenia przetargu na wy-
bór inżyniera kontraktu. Miasto 
planuje także montaż instalacji 
fotowoltaicznej, która będzie 
zasilała centrum przesiadkowe 
w energię elektryczną.
 (kik)
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129 mln zł 
na Centrum Przesiadkowe

w przyszłości cały kwartał przebudowanego ścisłego centrum Gliwic wraz ze zmodernizowaną ul. Zwycięstwa stanie się kolejną 
wizytówką naszego miasta i nową, przyjazną przestrzenią miejską.

Budowa Centrum Prze-
siadkowego będzie 
jedną z największych 
i najważniejszych inwe-
stycji w Gliwicach, która 
wprowadzi nową jakość 
do krajobrazu centrum 
miasta.
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ferie W GLiWiCACH

A może ferie na basenie? Czemu nie! Podczas ferii wszystkie pływal-
nie – Olimpijczyk na osiedlu Kopernika, Mewa na Sikorniku, Delfin przy  
ul. Warszawskiej czy Neptun przy ul. Dzionkarzy – będą dostępne w usta-
lonych, stałych godzinach. W tym czasie nie ma zajęć szkolnych, dlatego 
tory pływackie w godzinach przedpołudniowych będą bardziej dostępne. 
Harmonogramy działania poszczególnych pływalni oraz cenniki można znaleźć 
na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz www.
neptungliwice.pl.    (mf)

Nie ma zimy bez dobrej ślizgawki! Dlatego warto skorzystać też z oferty lodowisk – 
przy ul. Akademickiej działa lodowisko „Tafla”, a na przy pływalni „Olimpijczyk” na 
osiedlu Kopernika lodowisko „Piruet”. Ślizgawka na Koperniku jest czynna codziennie, 
od 10.00 do 20.00 z przerwą techniczną od godz. 14.00 do 15.00. Szczegółowy cennik 
dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 
Informacje dotyczące harmonogramu na lodowisku „Tafla” można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/237-14-16.   (mf)

Podczas ferii Palmiarnia Miejska będzie czynna również w poniedziałki, w godz. od 9.00 do 
18.00. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych. Uwaga, niespodzianka! Od 11 do 26 stycznia będzie można w niej po-
dziwiać wspaniały gatunek ryb z rodzaju Discus czyli popularne paletki. Na terenie pawilonu 
tropikalnego, w dużych akwariach prezentować się będą różne odmiany tych wymagających 
rybek. Palmiarnia cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem odwiedzających – w 2019 r.  
gliwickie tropiki odwiedziła rekordowa liczba gości – 201 401! To najlepszy wynik w do-
tychczasowej historii obiektu.   (mf)

Biblioteki zapraszają dzieci i młodzież między 13 a 26 stycznia. Będzie 
można między innymi zobaczyć świetny spektakl Teatru Miejskiego 
w Gliwicach („Rymowanki teatralne”), rozwiązać literackie zagadki, kwizy 
i łamigłówki. Tradycyjnie przygotowano także bogatą ofertę warsztatów: 
plastycznych, programistycznych, dziennikarskich. Wszystkie spośród 
blisko stu wydarzeń są darmowe, na niektóre obowiązują zapisy.  (mm)

Bajeczna biżuteria, lwy, niedźwiedzie i ciekawi pisarze – oto propozycje 
Muzeum w Gliwicach na ferie. Zimowe zajęcia zaplanowano w czterech 
oddziałach. Podczas warsztatów dzieci poznają arkana zawodu archeologa 
i zobaczą cenne zabytki kultury łużyckiej. Nauczą się też współczesnych 
metod rękodzieła artystycznego i wykonają błyskotki dla siebie. 18 stycznia 
także dorośli spróbują swoich sił w trudnej sztuce złotniczej. Będzie też 
można poznać historię słynnych gliwickich rzeźb przedstawiających lwy. 
W Zamku Piastowskim dzieci spotkają się z niedźwiedziami – bohaterami 
śląskich zwyczajów zimowych, takich jak wodzenie niedźwiedzia. Młodzi 
gliwiczanie w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich zanurzą się natomiast 
w niesamowitym świecie bajek i książek.   (mm)

Filmowe przeboje dla młodych widzów, warsztaty charakteryzacji, rodzinne 
spotkania – kino Amok poleca się na ferie. Między 11 a 26 stycznia nie zabraknie 
atrakcji! W każdą niedzielę ferii gliwickie kino studyjne przy ul. Dolnych Wałów 3 
będzie wyświetlać przygody Basi, uroczej kilkulatki. Kultowa seria bajek zagości 
na kinowym ekranie w całości. Nie można przegapić także animacji „Szybcy 
i śnieżni”, nagrodzonej przez dziecięcą publiczność na 6. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Kino Dzieci. Amok ma w zanadrzu także baśniowe warsztaty 
filmowe. W programie Filmowego Zimowiska 2020 są zarówno animacje („Kraina 
Lodu 2”, „Rodzina Addamsów”), jak i ciekawe filmy aktorskie („Wicher: Przyjazd 
Ari”, „Kickbokserka”). Warto wziąć udział także w dwudniowych warsztatach 
charakteryzacji filmowej. Dzieci poznają tajniki makijażu na planie.   (mm)

Dla miłośników egzotykiNuda? Nie w bibliotece!

Dla miłośników wody

Dla miłośników lodu

Nakręć się na filmy Z historią za pan brat

„Wicher: Przyjazd Ari”, reż. T. von Eltz

Więcej na: biblioteka.gliwice.pl

Więcej na: muzeum.gliwice.pl
Więcej na: 

amok.gliwice.pl
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Z MiAstA

wybraliśmy prezydenta Gliwic
niedzielne przedterminowe wybory prezydenckie w Gliwicach wygrał Adam neumann. Uzyskał 51,18% głosów poparcia i został 
wybrany na to stanowisko – potwierdziła w nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja wyborcza w Gliwicach. w głosowaniu 
wzięło udział 35,5% uprawnionych.

adama neumanna poparły  
24 854 osoby (wobec wymaga-
nego do zwycięstwa w pierwszej 
turze wyborów poziomu 24 281 
głosów). Na drugim miejscu zna-
lazł się pełniący obowiązki prezy-
denta Gliwic janusz Moszyński 
(25,08%, 12 180 głosów). Trzeci 
był były gliwicki radny Kajetan 
Gornig (18,33%, 8905 głosów), 
a 5,39% wyborców (2622 osoby) 
poparło byłego dyrektora Gliwic-
kiego Centrum Organizacji Poza-
rządowych, Andrzeja Gillnera.

Niedzielne wybory wyłoniły 
następcę wybranego w paź-
dzierniku ubiegłego roku do 

Senatu Zygmunta Frankiewicza. 
Uprawnione do głosowania były  
137 323 osoby. Z urn wyborczych 
wyjęto 48 784 ważne karty. Na 
czterech kandydatów oddano 
łącznie 48 561 ważnych głosów.

Nowy prezydent miasta Adam 
Neumann w maju tego roku 
skończy 61 lat. Przez ostatnie 
13 lat był zastępcą prezydenta 
Gliwic. W mieście mieszka od 
urodzenia. W przedtermino-
wych wyborach prezydenckich 
był kandydatem komitetu wy-
borczego Koalicja dla Gliwic 
Zygmunta Frankiewicza. 
 (kik)

Adam Neumann

Janusz Moszyński

Kajetan Gornig

Andrzej Gillner

24 854 głosy

51,18%

25,08%
18,33%

5,39%

35,5%Frekwencja:

12 180 głosów 8905 głosów 2622 głosy

Zakończyła się realizacja kolejnych zadań Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2019 – budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej i modernizacja boiska do koszy-
kówki przy ul. Kozielskiej na boisko wielofunkcyjne. 

Najmłodsi łabędzianie mogą 
korzystać z nowych urządzeń 
zabawowych ustawionych na 
bezpiecznej nawierzchni. 

Przy ul. Klasztornej zamontowa-
no dwa zestawy wielofunkcyjne, 
potrójną huśtawkę, kiwak, pia-
skownicę i tablicę do rysowa-
nia, wykonano też bezpieczną 
nawierzchnię z gumowych płyt 
oraz alejki z betonowej kostki. 
Dla wygody mieszkańców za-
montowano też cztery ławki 

i dwa kosze na śmieci oraz ogro-
dzenie i tablice regulaminowe. 
Inwestycja kosztowała 386 760 
zł i została zrealizowana przez 
Miejski Zarząd Usług Komu-
nalnych w ramach GBO 2019. 
MZUK zakończył też moderni-
zację boiska asfaltowego do 
koszykówki przy ul. Kozielskiej 
91 i Ordona 8. 

W ramach inwestycji w dzielni-
cy Wojska Polskiego powstało 
boisko wielofunkcyjne dla dzieci 

z nawierzchnią poliuretanową, 
zamontowano piłkochwyty 
i małą architekturę, m.in. stół do 
gry w szachy i chińczyka, dwie 
bramki do piłki nożnej, dwa ko-
sze do koszykówki oraz siatkę do 
gry w siatkówkę, kosze na śmieci 
i ławki. Na boisku wyznaczono 
dwa boiska do minikoszykówki 
oraz linie do gry w minipiłkę 
nożną i siatkówkę. Inwestycję 
o wartości niemal 298 tys. zł 
zrealizowano w ramach GBO 
2019.  (mf)

jakub Kowalski, sabina Kania-tarasiuk, Agata wyciślok 
i Kamil Matejkowski – wszyscy z wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej – zwyciężyli w 14. edycji konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. Dyplomy 
i nagrody wręczył zwycięzcom p.o. prezydenta Gliwic 
janusz Moszyński.

I nagrodę otrzymał Jakub Kowalski 
za pracę magisterską „Nurt w Ar-
chitekturze. Projekt koncepcyjny 
Ośrodka Monitorowania Zanie-
czyszczeń i Nauki o Wodzie wraz 
z systemem filtracji wód opado-
wych na terenie Gliwic”. II nagrodę 
otrzymała Sabina Kania-Tarasiuk 
za pracę magisterską „Projekt 
koncepcyjny Centrum Integracji 
Studenckiej wraz z zagospoda-
rowaniem fragmentu dzielnicy 
Akademickiej Gliwic”. Wyróżnienia 
otrzymali: Agata Wyciślok za pracę 
magisterską „HYPERLOOP DLA GLI-
WIC. Projekt koncepcyjny intermo-
dalnego centrum przesiadkowego” 

i Kamil Matejkowski za pracę in-
żynierską „Projekt zagospodaro-
wania terenu i obiektów po Hucie  
1 Maja w Gliwicach”. Laureatom 
przyznano nagrody pieniężne, 
a wyróżnionym rzeczowe.

W konkursie mogli wziąć udział 
autorzy prac licencjackich, in-
żynierskich, magisterskich lub 
doktorskich oraz absolwenci 
studiów wyższych, którzy obro-
nili tytuły w latach 2016–2019 
i nie brali udziału w poprzednich 
edycjach. Na konkurs wpłynęło 
10 prac, które zostały ocenione 
przez specjalną komisję.  (mf)
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W związku z wyborem, w wyborach przedterminowych 5 stycznia 2020 r., pana Adama Neumanna na Prezydenta Miasta Gliwice, Komisarz wyborczy w Katowicach ii zwołał 
sesję Rady Miasta Gliwice w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego prezydenta.

sesja ta odbędzie się w czwartek 9 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00, w Ratuszu, 
z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miasta. 2. Złożenie ślubowania przez pana Adama Mariana  
Neumanna wybranego na Prezydenta Miasta Gliwice.

3. Zakończenie obrad sesji.

informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na 
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie 
przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

inFORMACjA nA teMAt ZłOżeniA ŚLUBOwAniA PRZeZ nOwO wyBRAneGO 
PReZyDentA MiAstA GLiwiCe

Moc zabawy przy 
Klasztornej i Kozielskiej
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Finanse

Choć 2020 rok w polskich samorządach szykuje się generalnie pod znakiem oszczędności, cięć i podwy-
żek, to przyjęty w grudniu ubiegłego roku finansowy scenariusz rozwoju Gliwic na 12 kolejnych miesię-
cy jest pozytywny. sprzyja temu stabilna kondycja ekonomiczno-gospodarcza miasta, pozwalająca na 
bezpieczne i płynne zarządzanie, realizację ważnych zadań lokalnego samorządu i kontynuację wielu 
inwestycji istotnych dla mieszkańców. O czym warto wiedzieć? 

Prognoza dochodów miasta na 2020 
rok kształtuje się na poziomie ponad 
1,5 mld zł i jest o 261,1 mln zł wyższa 
niż w ubiegłym roku. Wydatki zosta-
ły zaplanowane na poziomie ponad  
1,7 mld zł – w porównaniu z rokiem 
ubiegłym nastąpił wzrost o kwotę  
ok. 233,9 mln zł. 

Deficyt budżetowy (czyli różnica 
między dochodami a wydatkami) 
wynosi nieco ponad 187,5 mln zł  
i jest o ok. 27,2 mln zł niższy niż w pro-
gnozach na rok 2019. Zostanie pokryty 
kredytami, m.in. 25 mln zł z Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego.

Dla stabilności finan-
sowej miasta kluczowe 
znaczenie ma jednak 
nie różnica między 
dochodami i wydatkami 
liczonymi ogółem, ale 
bieżącymi. w tym przy-
padku Gliwice są ok. 
155,6 mln zł na plusie.

Finansowy plan rozwoju miasta na 2020 
rok jest zrównoważony i odpowiedzialny. 
Potwierdza to opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej i analizy niezależnych 
ekspertów agencji Fitch Ratings, jednej 

z trzech najbardziej rozpoznawalnych 
instytucji wystawiających oceny wia-
rygodności kredytowej. W ich świetle 
kondycja ekonomiczno-finansowa Gliwic 
jest niezmiennie stabilna i relatywnie 
lepsza niż innych polskich miast o po-
równywalnej liczbie mieszkańców.

Od lat w Gliwicach obserwujemy m.in. 
systematyczny spadek stopy bezrobo-
cia, która według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, obrazujących 
stan na koniec października 2019 r., wy-
nosi 2,4%. Dla porównania bezrobocie 
w województwie śląskim kształtuje się 
na poziomie 3,6%, a w kraju 5,0%. 

Pieniądze w budżecie 
Gliwic. skąd pochodzą? 
na co zostaną wydane?

Ponad 57% przewidywanych dochodów 
budżetowych miasta mają stanowić 
dochody własne (883,6 mln zł). Ich 
źródłem będą przede wszystkim udzia-
ły w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i firm, rosnące z roku na rok 
wpływy z opłat i podatków lokalnych, 
a także z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Uzupełnią je 
dochody uzyskiwane przez jednostki 
budżetowe oraz dochody z majątku 
(w głównej mierze z tytułu czynszów 
za najem lokali komunalnych), przeka-
zywane do Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przez ZBM-y.

w budżecie na 2020 rok 
przyjęto 3 główne  
założenia do planu 
wydatków miasta.

 Pierwszym jest wzrost wydatków 
bieżących spowodowany m.in. 
zwiększeniem płacy minimalnej 
oraz wzrostem wydatków na oświa-
tę wynikającym m.in. z rządowej 
reformy edukacji i wciąż niedo-
statecznego poziomu subwencji 
oświatowej. Podobnie jak w latach 
ubiegłych konieczne jest zatem za-
bezpieczenie dofinansowania zadań 
z zakresu edukacji (ponad poziom 
przyznanych subwencji i dotacji) 
środkami własnymi w wysokości  
ok. 88,2 mln zł.

 Drugie założenie określa wielkość 
dofinansowania środkami własny-
mi zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych do realizacji 
miastu, kształtującego się na po-
ziomie ok. 9,7 mln zł.

 Trzecie, ostatnie, założenie sprowa-
dza się do ustalenia poziomu wydat-
ków majątkowych zapewniających 
realizację już zakontraktowanych 
umów oraz planowanych zadań 
wieloletnich. Wydatki majątko-
we stanowią kwotę 529,7 mln zł, 
czyli 30,57% wydatków ogółem. 
 (kik)

Rok wielu inwestycji
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Finanse
w 2020 roku miasto nadal będzie inwestować. Pula zaplanowanych wydatków inwestycyj-
nych wynosi ok. 468,6 mln zł, co wraz z rezerwami celowymi stanowi ponad 88% wydatków 
majątkowych. w tym na realizację projektów unijnych przypada ok. 179,0 mln zł. 
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Blisko połowę wydatków na inwestycje pochłoną te związane z transportem  
(ok. 228,7 mln zł). Uwzględniono m.in. budowę Centrum Przesiadkowego  
(ok. 77,8 mln zł), zachodniej części obwodnicy miasta (na odcinkach: ul. gen.  
J. Sowińskiego – ul. I. Daszyńskiego, 6,2 mln zł i ul. I. Daszyńskiego – ul. Rybnicka, 
ok. 49 mln zł), obwodnicy południowej (od. ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej, 
37 mln zł), a także przebudowę ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym 
(10,4 mln zł).

W grupie inwestycji związanych z gospodarką mieszkaniową (ok. 75,6 mln zł) 
największe środki zostaną przeznaczone na modernizację obiektów znajdujących się 
w zasobie miasta (40 mln zł, w tym zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe –  
7 mln zł), budowę komunalnego zespołu mieszkaniowego w kwartale ulic Kujaw-
skiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej (ok. 14,2 mln zł) oraz budynku komunalnego 
przy ul. Wrocławskiej (ok. 5,3 mln zł). 

W sferze oświaty i wychowania (ok. 47,3 mln zł) przewidziano m.in. budowę 
obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO (12 mln zł), modernizację 
budynku przy ul. ks. Ziemowita na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
(ok. 4,4 mln zł), a także modernizację boisk szkolnych przy IV LO (ok. 2,9 mln zł). 

Wśród inwestycji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska  
(ok. 72,9 mln zł) na uwagę zasługuje zwłaszcza szereg działań związanych z ochroną 
przeciwpowodziową (ok. 39,1 mln zł) i modernizacją kanalizacji deszczowej (ok.  
6,9 mln zł). Uwzględniono także m.in. budowę tężni solankowej w lesie komunal-
nym przy ul. Chorzowskiej (5 mln zł). 

Z pozostałych zaplanowanych działań warto wymienić budowę nowego Szpitala 
Miejskiego. Przewidziano również realizację 71 zadań zaproponowanych przez 
gliwiczan w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanych zostanie 5 projektów 
ogólnomiejskich oraz 66 dzielnicowych. Będą to propozycje z wszystkich 21 dzielnic 
miasta. Łącznie na zadania GBO 2020 przeznaczono 6 203 800 zł.  (kik)

Uchwała budżetowa jest dostępna na stronie www.gliwice.eu  
w dolnej zakładce samorząd (odnośnik Budżet miasta).

Kolejny, nowo projektowany  
budynek komunalny –  
przy ul. wrocławskiej

tak będzie wyglądała tężnia solankowa,  
która powstanie w lesie przy ul. Chorzowskiej

Polder przeciwpowodziowy 
to sposób na walkę z żywiołem

nowoczesne

na tej działce  
powstanie
nowy szpital 
miejski

Po przebudowie wnętrz w to miejsce 
przeniesie się szkoła muzyczna 

http://gliwice.eu
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Od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic – bez wyjątku – są zobowiązani segre-
gować śmieci. to następstwo zmiany przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie 4-krotnie 
wyższej stawki za odpady.
– Właściciele nieruchomości 
dotychczas deklarujący brak se-
gregacji śmieci są zobowiązani 
do złożenia nowych deklaracji 
uwzględniających realizację tego 
obowiązku. Zachęcamy do przej-
ścia na segregację jak najszybciej 
– przypomina Wydział Podatków 
i Opłat Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.

Należy pamiętać, że w przy-
padku niedopełnienia przez 

mieszkańców danej nierucho-
mości obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunal-
nych, firma odbierająca śmieci 
przejmie je jako niesegregowane 
i poinformuje o tym fakcie Pre-
zydenta Miasta Gliwice. Będzie 
to podstawa do wszczęcia 
postępowania administracyj-
nego i naliczenia w decyzji tzw. 
opłaty podwyższonej. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice 
nr IX/162/2019 z 10 październi-

ka 2019 r. opłata taka stanowi 
czterokrotność stawek podsta-
wowych.

Wszelkich informacji w tym 
zakresie – w tym pomoc w wy-
pełnieniu deklaracji – można 
uzyskać w Wydziale Podatków 
i Opłat UM przy ul. Zwycię-
stwa 21, pok. 439 i 440 (tel. 
32/238-54-47 – osoby fizyczne, 
32/238-54-46 – wspólnoty oraz 
spółdzielnie). (PO/kik)

jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się w sytuacji zagroże-
nia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak i samotnym, starszym lub niepełnosprawnym sąsiadom 
w trudnej sytuacji życiowej? niezbędne informacje podaje Ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach.

Pamiętajmy! Zwracajmy uwagę 
na swoich sąsiadów i osoby z naj-
bliższego otoczenia, czy w okresie 
trudnych warunków pogodowych 
posiadają odpowiednie warunki 
mieszkaniowe, niezagrażające 
zdrowiu i życiu. Reagujmy też, gdy 
napotkamy osoby bezdomne lub 
będące pod wpływem alkoholu, 
a pozostające w przestrzeni pu-
blicznej!

Warto pamiętać numery telefo-
nów alarmowych, które należy 
wybrać w sytuacjach zagrożenia: 
997 – policja, 986 – straż miejska, 
999 – pogotowie ratunkowe, 112 
– służby ratownicze. 

Jak co roku w Wojewódzkim 
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w Katowicach (WCZK) działa 
także bezpłatny numer 987. to 
infolinia dla osób bezdomnych, 
czynna w sezonie jesienno-zimo-
wym, pod którą można uzyskać 
informację na temat noclegów czy 
wyżywienia.

Pomoc dla osób bezdomnych 
w Gliwicach można uzyskać 
bezpośrednio w siedzibie OPs-u  
u pracowników socjalnych Zespołu 
ds. bezdomności (ul. Ziemowi- 
ta 1, pok. 4, 5, tel. 32/337-11-81, 
32/335-96-74) lub w sekretariacie 
Działu Pomocy Środowiskowej 
przy ul. Górnych wałów 9, pok. 
126 (tel. 32/335-96-27). Jak de-
klaruje OPS, bezdomnym męż-
czyznom i kobietom z ostatnim 
stałym zameldowaniem w Gliwi-
cach zapewniane jest tymczaso-
we schronienie na terenie miasta 
i poza Gliwicami. 

Wszystkie osoby bezdomne 
mogą uzyskać tymczasowe 
schronienie w całodobowej 

ogrzewalni przy ul. Składowej 4, 
prowadzonej na zlecenie Miasta 
Gliwice przez Towarzystwo Po-
mocy św. Brata Alberta. Ogrze-
walnia umożliwia interwencyjny, 
bezpieczny pobyt w ogrzewa-
nych pomieszczeniach wypo-
sażonych w miejsca siedzące, 
również osobom pod wpływem 
alkoholu lub środków psychoak-
tywnych, które są zdolne do 
samodzielnej obsługi, a których 
stan zdrowia nie zagraża zdrowiu 
i życiu innych osób przebywają-
cych w placówce.

Inna pomoc oferowana osobom 
bezdomnym i potrzebującym to  
m.in. posiłki w 3 jadłodajniach na 
terenie Gliwic, umożliwienie kąpie-
li, pomoc finansowa (w szczegól-
ności na leki, opał, odzież, obuwie 
itp.), pomoc w formie usług opie-
kuńczych, objęcie ubezpieczeniem 

umożliwiającym bezpłatne korzy-
stanie ze świadczeń zdrowotnych.

Dodatkową pomoc osobom 
bezdomnym na terenie Gliwic 
udzielają organizacje pozarządo-
we wydające paczki żywnościowe 
oraz odzież:

1. Polski Czerwony Krzyż,  
ul. wrocławska 16 
• paczki żywnościowe wydawa-

ne od poniedziałku do piątku 
(po okazaniu skierowania wy-
stawionego przez pracownika 
socjalnego),

• pieczywo – wydawane od godz. 
7.30,

• odzież używana – wydawana 
w godzinach od 10.00 do 12.00,

• żywność pochodząca z progra-
mu FEAD – Podprogram 2019 
(Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 

współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym ) 
– wydawana od grudnia 2019 
do czerwca 2020 r.

2. Caritas Diecezji Gliwickiej,  
ul. Ziemowita 2
• żywność – wydawana w po-

niedziałek i środę w godz. 
14.00–15.00 (po okazaniu skie-
rowania wystawionego przez 
pracownika socjalnego),

• odzież używana – wydawana 
przy parafii Chrystusa Króla 
w środy, a przy parafii św. Bar-
tłomieja we wtorki.

3. Gliwicki Bank żywności,  
ul. Anny jagiellonki 48 – prowa-
dzony przez Fundację 4R – Rodzina, 
Radość, Refleksja, Rozwój i stowa-
rzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne 
„Nowe Życie”

• żywność – wydawana w środy 
i piątki od godz. 14.30.

Osoby doświadczające przemocy 
lub osoby znajdujące się w in-
nej sytuacji kryzysowej mogą 
zwrócić się o pomoc do Ośrodka 
interwencji Kryzysowej znajdują-
cego się przy ul. Sikorskiego 134,  
tel. 32/335-53-40, czynnego przez 
cały rok 24 godziny na dobę. Celem 
pracy Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej jest natychmiastowa, doraźna 
pomoc osobom pozostającym 
w sytuacji przemocy domowej.

Przy Ośrodku Interwencji Kryzyso-
wej działa Hostel dla osób doświad-
czających przemocy domowej oraz 
Dom dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Osoby wymagające pomocy 
i wsparcia można zgłaszać 
u pracowników socjalnych w 4 
filiach Ośrodka Pomocy spo-
łecznej, zgodnie z miejscem 
zamieszkania:
• Filia 1, ul. Reymonta 18 oraz 

Punkty Rejonowe filii 1  
(ul. Krzywa 2/4, ul. bł. Czesława 36)

• Filia 2, ul. Fiołkowa 26 oraz 
Punkt Rejonowy filii 2 (ul. 
Dziewanny 2)

• Filia 3, ul. Bojkowska 20
• Filia 4, ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą po-
mocy w pn. od 9.00 do 11.00 i od 
15.00 do 16.30, we wt. od 8.00 
do 10.00, w śr. od 8.00 do 10.00, 
w czw. od 13.00 do 15.00, w pt. 
od 8.00 do 10.00.

sekretariat Działu Pomocy Śro-
dowiskowej jest czynny w pn. od 
7.30 do 17.00, od wt. do czw. od 
7.30 do 15.30, a w pt. od 8.00 do 
13.30. (kik)
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W 2020 roku mija 100 lat od narodzin pisarza Leopolda 
Tyrmanda. 17 stycznia o tym niegdyś kultowym literacie 
opowie autor jego biografii, Marcel Woźniak.
Rok Leopolda Tyrmanda to świetna 
okazja, by poznać takie książki jak 
„Zły” czy „Dziennik 1954”, praw-
dopodobnie pierwsze polskie 
bestsellery. Ich autor był wielkim 
znawcą jazzu i jednym z pierwszych 
„bikiniarzy”, a także popularnym 
dziennikarzem i publicystą. Tyr-
mand to Polak, Żyd, Amerykanin 
– po prostu: obywatel świata.

O wielu ciekawych faktach z życia 
autora „Złego” w Filii nr 1 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach (pl. Inwalidów Wojennych 
3) opowie Marcel Woźniak. 

Spotkanie autorskie rozpocznie się 
w piątek 17 stycznia o godz. 18.00. 
Wstęp wolny. 
 (mm)

Ksiądz Michał Wilner, proboszcz parafii w Ostropie, zdobył 
Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie 
Kultury. Doceniono go za remont kościoła pw. św. Jerzego.

Ksiądz Wilner zna historię tej cen-
nej świątyni jak nikt inny. A dzieje 
ostropskiego kościoła sięgają 
trzy stulecia wstecz. Kościół pw. 
św. Jerzego w Ostropie stanął 

na miejscu świątyni zniszczonej 
podczas wojen szwedzkich. 

Drewniano-murowany budynek 
szczyci się barokowym wyposa-

żeniem – amboną, belką tęczową 
(z datą 1646, czyli wykonaną 73 
lata przed poświęceniem ko-
ścioła!), konstrukcją głównego 
ołtarza i prezbiterium. Ksiądz 
Wilner od wielu lat czuwa nad 
renowacją tej sakralnej perełki. 
Także Miasto Gliwice wspiera 
finansowo prace.  (mm)

kuLtura

CO? GDZIE? KIEDY?
czWartek 9 stycznia

 ■ godz. 18.00: koncert kolęd, Centrum Kulturalno-
-Sportowe „Łabędź” (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.30: Śpiewanki turystyczne na kolejowym 
szlaku, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3)

piąTeK 10 sTyczNia
 ■ godz. 19.15: „Hannah. Nieznana historia buddy-

zmu”, reż. M. György Kessler – projekcja filmowa, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sObOTa 11 sTyczNia
 ■ godz. 11.00: Hej Ho! W świat baśni by się szło! – 

projekcje bajek i warsztaty filmowe w ramach Fil-
mowego Zimowiska 2020, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich” – zajęcia z cyklu „Mały muzealnik poznaje 
Gliwice”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14)

 ■ godz. 15.30: „Katedra ormiańska we Lwowie” – wy-
kład dr Joanny Wolańskiej z cyklu „Spotkania z Kre-
sami”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 19.30: „Hity Buffo” – koncert, Arena Gliwice 
(ul. Akademicka 50)

NieDziela 12 sTyczNia
 ■ godz. 15.15: „Basia 1”, reż. M. Wasilewski, Ł. Kacpro-

wicz – projekcje bajek w ramach Filmowego Zimo-
wiska 2020, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.15: „Szybcy i śnieżni”, reż. B. Godbuot 
– projekcja bajki w ramach Filmowego Zimowiska 
2020, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Dobry wojak Szwejk”, reż. K. Steklŷ – 
projekcja filmowa w ramach przeglądu „Dyskretny 
urok klasyki: Czechy. 60 lat kin studyjnych”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

pONieDziałeK 13 sTyczNia
 ■ godz. 16.00: „Szkatułka na zimowe skarby – pudełko 

z pocztówek” – warsztaty plastyczne w ramach Ferii 
w Bibliotece, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00: „Plecione bransoletki z muliny” – 
warsztaty plastyczne w ramach Ferii w Bibliotece, 
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.00: „Rymowanki teatralne” – spektakl 
Teatru Miejskiego w Gliwicach w ramach Ferii 
w Bibliotece, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

WTOreK 14 sTyczNia
 ■ godz. 16.30: „Kartka dla babci i dziadka” – warsztaty 

plastyczne z cyklu „Biblioforum artystycznie”, Biblio-
forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

ŚrODa 15 sTyczNia
 ■ godz. 16.00: „Rozwiąż zagadkę z detektywem Pho-

tonem” – warsztaty robotyczne w ramach Ferii w Bi-
bliotece, Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Przedwiośnie 2)

 ■ godz. 16.00: „Mój anioł” – warsztaty plastyczne 
w ramach Ferii w Bibliotece, Filia nr 9 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 16.00: „Słomkowa biżuteria – bransoletki ze 
słomek” – warsztaty plastyczne w ramach Ferii w Bi-
bliotece, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 16.30: „Filcowe Nudzimisie” – warsztaty szycia 
z filcu w ramach Ferii w Bibliotece, Filia nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 17.00: „Gipsowe obrazki” – warsztaty pla-
styczne w ramach Ferii w Bibliotece, Filia nr 
5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Perkoza 12)

pisarz owiany legendą

kultura.gliwice.eu

Opera „Wozzeck” albana berga była sensacją i skandalem w dniu swojej premiery, prawie 
sto lat temu. 11 stycznia zobaczymy jedno z najważniejszych dzieł muzycznych XX wieku.

Scena Bajka – Kino Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3) rozpocznie 
transmisję spektaklu ze słynnej 
Metropolitan Opera o godz. 
18.55. „Wozeck” jest jedną z naj-
ważniejszych premier operowych 
w w sezonie 2019/2020. Bilety  

w cenie od 40 do 50 zł są dostępne 
w kasie i na stronie internetowej 
amok.gliwice.pl.

W produkcji Met akcja przedsta-
wienia dzieje się w Europie, tuż 
przed wybuchem I wojny świato-

wej. Tytułowy Wozzeck to cierpią-
cy na halucynacje żołnierz, który 
fatalnym zrządzeniem losu zabija 
matkę swojego dziecka. W postać 
zagubionego wojaka w świecie bez 
wartości wcieli się baryton Peter 
Mattei. (mm)

brawo, księże Michale!
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AKtUALnOŚCi / OGłOsZeniA

NIERUCHOMOŚCIOfERty pRaCy

kOMUNIkaty

kOMUNIkaty

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 
inwalidów wojennych 12 zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części działki:
• nr 673–677/2019 do 17 stycznia 2020 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 678/2019 do 17 stycznia 2020 r.;
garaży przeznaczonych do nieodpłatne-
go zbycia w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy wraz z oddaniem  
w wieczyste użytkowanie gruntu  
niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 648/2019 do 17 stycznia 2020 r.,
• nr 679/2019 do 17 stycznia 2020 r.;
nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem użytkowym przeznaczona do 
zbycia na rzecz najemcy:
• nr 680/2019 do 13 stycznia 2020 r.

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
INfORMUJE,

● pracownik fizyczny 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawo-
dowe mile widziane lub osoby chętne do przyucze-
nia; sprawność fizyczna; zakres obowiązków: montaż 
konstrukcji fotowoltanicznych, zdolność do pracy na 
wysokości, praca częściowo na dachach; dwie zmiany; 
miejsce pracy: teren Gliwic + delegacje na teren kraju; 
pracodawca zapewnia dojazd z Gliwic do miejsca pracy;

● sprzedawca płytek ceramicznych   
    i wyposażenia łazienek 

wykształcenie średnie; wymagane roczne doświadczenie 
w sprzedaży płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek 
i materiałów budowlanych; obsługa klienta w hurtowni 
materiałów budowlanych oraz salonie łazienek; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice; oferta także dla osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

● specjalista ds. jakości 
wykształcenie wyższe; roczne doświadczenie zawodowe 
w branży spożywczej; kontrola jakości, techniki labora-
toryjne; znajomość jęz. angielskiego/niemieckiego B1, 
znajomość standardów zarządzania jakością, obsługa 
komputera, praca w zespole; zakres obowiązków: ba-
dania lab. związane z kontrolą surowców, produktów, 
sporządzanie dokumentacji, kontrolowanie innych 
działań w zakresie jakości, stała współpraca z działem 

produkcji, uwolnienie wyrobów gotowych, kontrola ich 
jakości; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● fizjoterapeuta 
wykształcenie średnie, wyższe, spec. fizjoterapia; do-
świadczenie zawodowe: brak wymagań; zakres obo-
wiązków: wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych 
w przychodni; praca w godz. między 8.00–18.00; miejsce 
pracy: Gliwice; 

● starszy instruktor 
wykształcenie średnie; 3 lata doświadczenia zawodowe-
go; przygotowanie taneczne, przygotowanie techniczne 
do nauczania tańca; bardzo dobra sprawność fizyczna, 
sprawność narządu równowagi i poczucie rytmu; zakres 
obowiązków: prowadzenie i przygotowywanie zespołu 
Mażoretek do występów, konkursów itp., projektowanie 
i organizowanie różnorodnych zajęć tanecznych, mile 
widziana znajomość tworzenia układów choreograficz-
nych; miejsce pracy: Jednostka Wojskowa 4115 Gliwice;

● elektronik/elektryk/elektromechanik/  
    automatyk 

wykształcenie: zawodowe/ średnie techniczne; prawo 
jazdy kat. B; zakres obowiązków: praca przy montażu 
i uruchomianiu urządzeń firmy Enko; serwisowanie 
urządzeń w siedzie firmy oraz u klienta; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice oraz teren kraju.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12, 

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 2 stycznia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Roboty budowlane w zakresie przeprowadzania remontów urządzeń  
kanalizacyjnych, w tym sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych oraz  

przyłączy kanalizacyjnych, a także robót odtworzeniowych nawierzchni wraz  
z kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po  

wykonywanych robotach na terenie działalności PwiK sp. z o.o. w Gliwicach.
termin składania ofert: 14 stycznia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo 
energetyki Cieplnej  
– Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur określo-

nych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

DOstAwĘ OLejÓw i sMARÓw.
termin składania ofert:  

13 stycznia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

13 stycznia 2020 r. o godz. 11.05
Pełna treść dostępna jest na  

www.pec.gliwice.pl

nabór nr KD.2111.2.2019.CPZiwR-1

na stanowisko dyrektora Centrum Pieczy 
Zastępczej i wspierania Rodziny z siedzibą  

w Gliwicach przy ul. sikorskiego 134.
Pełna treść ogłoszenia dostęp-
na jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale OFERTY 
PRACY / Dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych miasta oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok  
pokoju 354). 

w treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków dy-

rektora,  
• wymagań niezbędnych, 
• warunków pracy na stano-

wisku, 
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń.

Dokumenty należy składać do 
17 lutego 2020 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, po-
kój 357. 
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w zamkniętej kopercie 
z opisem:
„nabór na stanowisko dyrek-

tora Centrum Pieczy Zastępczej 
i wspierania Rodziny”.

Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane i zostaną 
odesłane do kandydata.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50.

Komendant straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze (kierownicze).
Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.
eu w zakładce Nabory oraz na 
tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej 
w Gliwicach.
w treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 114B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie do 17 stycznia 2020 r. 
do godz. 13.00 na adres: 

Straż Miejska w Gliwicach,  
Wydział Organizacyjno-Finansowy,  
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,  

z dopiskiem na kopercie:  
„Kandydat na stanowisko 
urzędnicze (kierownicze)  

w straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za do-
starczone w terminie, jeżeli zo-
staną dostarczone na ww. adres 
w terminie do 17 stycznia 2020 r. 
do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY. Publikacja wykazu nu-
merów referencyjnych nastąpi do  
24 stycznia 2020 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-72, wew. 83.

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
ogłasza nabór

wraca akcja „Kolej na Ferie”. Podczas zimowej przerwy szkolnej w woje-
wództwie śląskim (11 – 26 stycznia) dzieci przez ponad dwa tygodnie będą 
mogły bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich.

Z promocji mogą skorzystać 
zarówno uczniowie szkół pod-
stawowych, jak i licealnych, 
techników i szkół branżowych. 
Bezpłatne przejazdy będą dostęp-
ne nie tylko dla dzieci z terenu 
województwa śląskiego, ale też 
dla tych, którzy w tym czasie od-
wiedzą nasz region, a na co dzień 
mieszkają w innych wojewódz-
twach. Aby za darmo podróżować 
pociągiem, wystarczy podczas 
kontroli zamiast biletu okazać 
ważną legitymację szkolną.

Z bezpłatnych przejazdów mogą 
korzystać również najmłodsi – 
wystarczy okazać dokument 

potwierdzający wiek. Przypomi-
namy, że dzieci do 4. roku życia 
podróżują Kolejami Śląskimi 
bezpłatnie przez cały rok.

Promocja obejmie swoim 
zasięgiem wszystkie linie 
obsługiwane przez Koleje 
Śląskie, jedynym wyjątkiem 
będą pociągi specjalne Ornak 
do Zakopanego (wyłączone 
z akcji w całej relacji). Nowo-
ścią jest przy tym możliwość 
wybrania się pociągiem KŚ 
bezpłatnie… za granicę. W tym 
roku promocja będzie bowiem 
obejmować również połączenia 
do Bohumina. Do dyspozycji 

młodych podróżników są też 
całkowicie nowe połączenia do 
Kluczborka.

W ramach akcji przewidziano 
również dodatkowe atrakcje, 
np. zwiedzanie bazy kolejo-
wej Kolei Śląskich. Będzie to 
niepowtarzalna okazja do 
poznania pracy kolejarzy „od 
kuchni”. Zwiedzający będą 
mogli m.in. na własne oczy 
zobaczyć, jak wiele czynności 
trzeba wykonać, by wyprawić 
pociąg w podróż. Szczegółowe 
zasady promocji można znaleźć 
na stronie internetowej Kolei 
Śląskich.  (kik)

fo
t. 

SQ
9N

IT
_W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s_
CC

 B
Y-

SA
 3

.0Kolej na Ferie na bis

w gliwickiej siedzibie firmy APA GROUP sp. z o.o. 
podpisano umowę powołująca do życia Śląski Kla-
ster internetu Rzeczy. Politechnika Śląska jest jed-
nym z jego założycieli. 
Klaster ma rozwijać współpracę 
pomiędzy firmami i instytucjami 
naukowymi oraz administra-
cją publiczną i organizacjami 
wsparcia biznesu wojewódz-
twa śląskiego. Głównym celem 
jego powołania jest tworzenie 
produktów i rozwiązań dla In-
ternetu Rzeczy ze szczególnym 
uwzględnieniem cyberbezpie-
czeństwa. 

Założyciele Klastra podkreślają, 
że wprowadzenie do regionalnej 
gospodarki technologii związa-
nych z szeroko pojmowanym 
Internetem Rzeczy zwiększy 
konkurencyjność, wpłynie też na  
innowacyjność Śląska i utrzyma-
nie tempa rozwoju. 

Powołanie Klastra zainicjowano 
podczas Konferencji CyberSEC, 
która odbyła się w Katowicach. 
Inicjatorami powołania Kla-
stra są Województwo Śląskie 
i firma Smart Secure Networks  
Sp. z o.o., która jest również 
jego koordynatorem. Członka-
mi Klastra, oprócz APA GROUP  
Sp. z o.o, Smart Secure Net- 
works Sp z o.o oraz Politech-
niki Śląskiej są: Cyberus Labs 
Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łuka- 
siewicz – Instytut Technik Inno- 
wacyjnych EMAG, Fundusz 
Górnośląski S.A., Revolve Ban-
dała, Grzywa, Kaprusiak spółka 
jawna, SPIN-US Sp. z o.o., Uni-
wersytet Śląski w Katowicach. 
  (mf)

Powstał  
Śląski Klaster 
internetu Rzeczy

http://www. pup.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGłOsZeniA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) zostały 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.

NIERUCHOMOŚCI ObWIESZCZENIa

NIERUCHOMOŚCI

MIESZkaLNE

UŻytkOWE

LOkaLE Na SpRZEDaŻ

Przetargi  
ogłoszone przez 

Prezydenta  
Miasta Gliwice, których  

organizatorem jest Zakład  
Gospodarki Mieszkaniowej

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.

UL. LiPCOwA 22, lokal nr 3, parter, pow. 
36,25 m2 + piwnica: 7,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z wC, lokal 
do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 000,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin oględzin: 10 stycznia 2020 r. od godz. 12.10 do 
12.25 (dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

UL. wOLnOŚCi 54, lokal nr 1, parter, pow. 
48,00 m2 + piwnica: 6,40 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z wC, lokal 
do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 125 000,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 10 stycznia 2020 r. od godz. 11.30 do 
11.45 (dodatkowy termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. 
od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

UL. jAsiŃsKieGO 11, lokal nr 2, parter, pow. 
36,32 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 104 200,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 10.30 
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

UL. MODeLARZy 14, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 21,79 m2, 1 pokój, przedpokój z anek-
sem kuchennym, łazienka, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 900,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 11.15 
do 11.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy 
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

UL. BOHAteRÓw GettA wARsZAwsKieGO 1, 
lokal nr 6, iii piętro, pow. 88,00 m2 + piwnica: 
9,15 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 pomieszcze-
nia gospodarcze, przedpokój, z dostępem 
do wC usytuowanego na klatce schodowej 
(pozostającego w częściach wspólnych nie-
ruchomości), lokal do gen. remontu
termin przetargu: 23 stycznia 2020 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 226 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
termin oględzin: 21 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 
1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2020 r.

UL. tUwiMA 4, lokal nr 3, i piętro, pow. 
47,70 m2 + piwnica: 10,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
gen. remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 10 Oddział 1 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

UL. ZABRsKA 7-9, lokal nr ii, parter (oficy-
na), pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do gen. remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.45 do 
13.00 (dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

UL. wysZyŃsKieGO 14B, lokal nr ii, parter, 
i piętro, pow. 363,85 m2, wiatrołap, sala 
sprzedaży i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, po-
mieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
wC, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 20 lutego 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 896 200,00 zł
Wadium: 44 900,00 zł
termin oględzin: 14 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 
9.15, 5 lutego 2020 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodat-
kowy termin oględzin: 18 lutego 2020 r. od godz. 8.00 
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 14 lutego 2020 r.

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
INfORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 266/2019 do 10 stycznia 2020 r.,
• nr 267/2019 do 10 stycznia 2020 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb sośnica, zapi-

sanych w Kw nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 
0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 
13, stanowiących własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 4 lutego 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości: 219 961,00 zł*
*Cena nieruchomości jest zwolniona 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 2018 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Wadium: 22 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 stycznia 2020 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu 
i prawa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego działki nr 216, obręb Cen-

trum, o pow. 0,0474 ha, stanowiącej własność skarbu Pań-
stwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, 
ustanowione do 5 grudnia 2089 r. oraz prawo własności bu-
dynku położonego przy ul. Romualda traugutta 3 w Gliwicach, 
o pow. użytkowej budynku 268,00 m², stanowiącego własność 
Gminy Gliwice, wpisane do Kw GL1G/00061551/9, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 25 lutego 2020 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
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 (DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zmianami) nieruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb 
Centrum, zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 lutego 2020 r.

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

sem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal  
inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodat-

kowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

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

NIERUCHOMOŚCI Na SpRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

wydział Gospodarki nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w Internet 

szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez profesjonal-

ną firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową trasą Średnicową, 4 km od śródmie-
ścia Gliwic.

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

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

AB.6740.7.5.2019z 27 grudnia 2019 r.

ObWIESZCZENIE
pREZyDENta MIaSta GLIWICE

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 11f 
ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 1474 ze zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiada-
mia, że 20 grudnia 2019 r. wydał decyzję nr 4/2019  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. Kozielskiej poprzez 
budowę chodnika i drogi rowerowej 

wzdłuż jej odcinka od dzielnicy 
stare Gliwice do granicy z dzielnicą 

Brzezinka w Gliwicach  
(droga powiatowa nr 7200 s)”

jednocześnie decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwe-

stycji drogowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wy-

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

Miasto Gliwice na prawach powiatu nieru-
chomości znajdujących się w liniach rozgra-
niczających teren,

• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy sieci uzbroje-

nia terenu, przebudowy urządzenia wod-

nego, przebudowy zjazdu oraz określono 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomo-
ści dla realizacji tych obowiązków i rów-
nocześnie zezwolono na wykonanie tych 
obowiązków.

i. inwestycją objęte są następujące nierucho-
mości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgranicza-

jących pas drogowy drogi powiatowej – ulicy 
Kozielskiej (w nawiasie podano pierwotny 
nr działki):

Obręb stare Gliwice:
54/1 (54), 1291;
Obręb niepaszyce Południe:
86.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgranicza-
jącymi pas drogowy podlegające ograniczeniu 
w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku 
(art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e), f), h)), tj. budowy 
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy urządze-
nia wodnego, przebudowy zjazdu (w nawiasie 
podano pierwotny nr działki):
Obręb stare Gliwice:
54/2 (54), 1241;
Obręb niepaszyce Południe:
72/2, 87.

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

Działki podlegające podziałowi

Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale

Nr działki 
wchodzącej  

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Nr działki 

poza pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 54 54/1 0,1067 54/2 1,6559 Stare Gliwice

iii. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością 
Miasta Gliwice na prawach powiatu z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna.
tabela nr 2

Numer 
działki

Numer działki 
pierwotnej Obręb Oznaczenie podmiotu, na którego rzecz 

ma nastąpić przejęcie

Lp. 1. 2. 3. 4.

1. 54/1 54 Stare Gliwice Miasto Gliwice na prawach powiatu

iV. ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy 
urządzenia wodnego, przebudowy zjazdu oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości 
dla realizacji tych obowiązków.
tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej 

lub nie 
podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2

Zakres prac 
ograniczających 

korzystnie 
z nieruchomości

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Obręb: Stare Gliwice

1. 54/2 54 GL1G/00112471/7 90,0
Przebudowa 

urządzenia wodnego 
– cieku wodnego.

2. --- 1241 GL1G/00062462/5 164,0 Przebudowa zjazdu.

Obręb: Niepaszyce Południe

1. --- 72/2 GL1G/00077177/8 115,0
Przebudowa 

urządzenia wodnego 
– cieku wodnego.

2. --- 87 GL1G/00135915/9 40,0
Budowa odcinka 
sieci kanalizacji 

deszczowej.

POUCZenie:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pokoju nr 506 (V piętro) w godzinach 
dyżurów.

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

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – 
zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

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

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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