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średnie roczne wydatki na usługi komunalne czteroosobowej gliwickiej rodziny  
sięgają 3454,80 zł. Pomimo wzrostu kosztów w stosunku do roku poprzedniego, są one 
najniższe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i najniższe wśród miast pomiędzy 
100–200 tys. mieszkańców w województwie śląskim.
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aReNa GlIWIce

Wydarzenia odbywały się na 
mniejszą niż dotychczas skalę, ze 
względu na sytuację pandemicz-
ną. – To, że tyle osób, pomimo 
ograniczeń sanitarnych, odwiedzi-
ło Arenę podczas tego weekendu, 
możemy uznać za sukces – mówi 
Łukasz Buszman, manager ds. 
promocji Areny Gliwice.

WOjSkO Na POcZątek

Weekend pełen wrażeń rozpoczął 
się od Minutor Energia Armia  
Fight Night 8 – gali sportów 
walki, w której zawodnicy MMA 
mierzą się z żołnierzami Wojska 
Polskiego. W walce wieczoru 
utalentowany Patryk Kaczmarczyk 
zmierzył się z Adrianem Kępą. 
Stawką starcia była mistrzowska 
szabla organizacji w wadze piór-
kowej. Kaczmarczyk, pokonując 
w trzeciej rundzie bardziej do-
świadczonego rywala pokazał, 
że jest jednym z najciekawszych 
zawodników w polskim MMA.

W sobotę skupiono się na pozy-
tywnej energii, a to za sprawą 
warsztatów tanecznych z 3arte 
Arena Gliwice. Znani z dziewiątej 
edycji programu You Can Dance 
Klaudia Antos i Stefano Silvino 
czynili magię na parkiecie i uczyli 
niezwykłych układów choreogra-
ficznych, a mistrzowie Bachata-

Stars Karolina i Gregory zarażali 
pasją i prezentowali niesamowitą 
wersję tańca w parze. Wieczorem 
odbyła się impreza pod znakiem 
latino. Dopisywała frekwencja, 
a dobra zabawa trwała do białego 
rana. 

NIeDZIela taRGOWa

Niedziela upływała pod znakiem 
czasu z rodziną na targach mody, 
zabawek i akcesoriów dziecięcych 

Trends 4 Kids. Na zwiedzających 
czekały polskie marki z dizajner-
skimi produktami, strefy zabaw 
dla dzieci i prelekcje dla rodziców 
związane ze świadomym rodziciel-
stwem. Na kanałach społeczno-
ściowych Areny Gliwice dostępna 
jest relacja zdjęciowa, dodatkowe 
materiały i inspiracje, jak spędzić 
czas wolny. Zachęcamy do ich 
obserwowania: www.facebook.
com/arenagliwice.official.

 Daria Piprek / Arena Gliwice

Uff.. co to był za weekend!

Na weekend w Gliwicach – wspinaczka!

trzy dni, trzy wydarzenia, trzy zupełnie różne propozycje. W miniony weekend mieszkańcy Gliwic mogli 
skorzystać z ciekawej oferty kulturalno-rozrywkowej w arenie Gliwice.

Wrzesień to czas poszukiwań zajęć pozalekcyj-
nych dla dzieci, a w Gliwicach mamy idealne 
warunki do uprawiania wspinaczki. 
Ściana wspinaczkowa Chwyciar-
nia Arena Gliwice spełnia wymogi 
rozgrywania zawodów wspinacz-
kowych w trzech dyscyplinach na 
poziomie pucharu Polski, a także 
zawodów o zasięgu międzyna-
rodowym. Ale do wspinania na 
naszej ściance nie są potrzebne 
specjalne umiejętności ani nie-
samowita kondycja. Chwyciarnia 
jest w równym stopniu przysto-
sowana na wizyty amatorskie. 

Przygotowano łatwe drogi 
z myślą o osobach zaczynają-
cych przygodę ze wspinaczką 
– początkujących dorosłych, 

ale także dzieciach. Na miej-
scu instruktorzy czuwają nad 
bezpieczeństwem wspinaczy, 
a także udzielają podstawowego 
szkolenia z zakresu bezpiecznej 
asekuracji. Zadbają o to, by wi-
zyta była nie tylko ciekawa, ale 
i bezpieczna.

Nie trzeba się również przejmo-
wać brakiem odpowiedniego 
sprzętu – na miejscu dostępna 
jest wypożyczalnia. Godziny 
otwarcia i cennik można spraw-
dzić na www.chwyciarnia.pl.
 
 Daria Piprek / Arena Gliwice

targi trends 4 kids to nowoczesna koncepcja, która łączy możli-
wość robienia zakupów z aktywnym spędzeniem czasu z rodziną.

Naucz się tańczyć od najlepszych! W 3arte arena Gliwice co środę 
odbywają się zajęcia ze słynnym tancerzem Stefano Silvino!

Gala armia Fight Night była naprawdę wyjątkowa. adrian kępa, 
bohater walki wieczoru, po przegranej z kaczmarczykiem 
zaprosił swoją ukochaną, angelikę Domańską, do klatki,  
po czym oświadczył się jej.

chwyciarnia to idealne miejsce na aktywne spędzenie czasu całą rodziną
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aktUalNOści

Gliwice są najtańsze
Gliwice mają najniższe ceny usług komunalnych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, najniższe wśród miast 
pomiędzy 100–200 tys. mieszkańców w województwie śląskim i szóste najniższe wśród miast tej wielkości w Pol-
sce – wynika z najnowszej analizy kosztów usług komunalnych w miastach powiatowych, opracowanych na pod-
stawie danych z 339 jednostek przez firmę curulis – Doradztwo Samorządowe. Pod uwagę wzięto roczne koszty, 
jakie ponosi przeciętna polska rodzina (model 2 + 2) w pięciu obszarach: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków, odbiór odpadów, podatek od nieruchomości, komunikacja publiczna, strefy płatnego parkowania.

Na potrzeby trzeciej edycji 
rankingu Curulis opracowano 
model funkcjonowania przecięt-
nej polskiej rodziny, zakładając, 
że składa się ona z dwóch osób 
dorosłych i dwójki dzieci, zajmuje 
mieszkanie o powierzchni 74 m2, 
używa rocznie 33,7 m3 wody na 
osobę i wytwarza taką samą ilość 
ścieków, przez 48 godzin w roku 
zajmuje w mieście płatne miej-
sce do parkowania, a każdy z jej 
członków 108 razy w roku korzysta 
z komunikacji publicznej.

Wyliczone na tej podstawie 
średnie roczne wydatki na usłu-
gi komunalne sięgają dla Gliwic 
3454,80 zł. Pomimo wzrostu 
kosztów w stosunku do roku 
poprzedniego, są one najniższe 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, najniższe wśród 
miast pomiędzy 100–200 tys. 

mieszkańców w województwie 
śląskim i szóste najniższe wśród 
miast tej wielkości w Polsce.

Za Gliwicami w województwie ślą-
skim plasują się zarówno bardziej 
ludne Katowice (4176,02 zł) i Czę-
stochowa (4191,22 zł), jak i miesz-
czące się w tym samym przedziale 
pod względem liczby ludności 
Bielsko-Biała (3678,46 zł), Sosno-
wiec (3706,66 zł), Tychy (3723,84 
zł), Dąbrowa Górnicza (4001,81 zł), 
Ruda Śląska (4192,26 zł), Bytom 
(4224,18 zł), Rybnik (4650,78 zł), 
Chorzów (4737,90 zł) i Zabrze 
(4824,54 zł). W skali kraju wśród 
miast pomiędzy 100–200 tys. Gliwi-
ce wyprzedza zauważalnie Koszalin 
(2884,72 zł), a także – już mniej 
znacząco – Elbląg (3114,32 zł),  
Kielce (3229,58 zł), Rzeszów 
(3247,86 zł) i Opole (3407,82 zł).
 (kik)

Blisko 20 mln zł wynosi całkowity koszt kompleksowej modernizacji oświetlenia w Gliwicach. Od 2013 r. w całym 
mieście lampy wymieniane są na ekologiczne i energooszczędne. kolor nowego oświetlenia ułatwia orientację w prze-
strzeni publicznej – na głównych szlakach komunikacyjnych ma ono chłodną barwę, w rejonie starówki i na osiedlach 
mieszkaniowych – cieplejszą. Do tej pory miastu udało się pozyskać na ten cel 8 mln zł dofinansowania z Ue.
Przypomnijmy, że prace zmierza-
jące do uporządkowania miej-
skiego oświetlenia rozpoczęły się, 
gdy wzdłuż ul. Pszczyńskiej za-
montowano 165 nowoczesnych 
latarni. W 2016 r. klimatyczną ilu-
minację zyskała ul. Zwycięstwa, 
przy której stanęło 57 latarni 
LED oraz 8 z sodowymi źródłami 
światła. Pojawiło się także 46 
naświetlaczy, podkreślających 
urok okolicznych kamienic. W ko-
lejnych latach nowe oświetlenie 
zostało zamontowane na ul. 
Bolesława Krzywoustego, Marii 
Skłodowskiej-Curie (na odcinku 
od Ronda Akademickiego do ul. 
Akademickiej), DTŚ (trasa głów-
na odcinka G2 ), ul. Św. Barbary, 
Dolnych Wałów oraz na rondzie 
Pańczyka przy ul. Kosów. 

Zapewniono także nowoczesne 
i funkcjonalne oświetlenie ulic 
wokół Areny Gliwice, w parku 
Chrobrego oraz na ul. Wrocław-
skiej i Częstochowskiej. Po mo-
dernizacji oświetlenia na tzw. osi 
Politechniki, nowoczesne latarnie 
pojawiły m.in. się wzdłuż ulic: 

Kopalnianej, Bojkowskiej, Tarno-
górskiej i Dworcowej. 

Do końca lutego 2021 r. prze-
starzałe lampy zostaną wy-

mienione na energooszczędne 
LED-owe na ul. Rybnickiej, na 
odcinku od ul. Nowy Świat do 
ul. Bardowskiego. Koszt mo-
dernizacji oświetlenia na tym 

odcinku to 900 tys. zł. – Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa, 
przejścia dla pieszych zostaną 
specjalnie doświetlone – mówi 
Mariola Pendziałek, naczelnik 

Wydziału Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, który odpowiada za re-
alizację projektu. 

Miasto przygotowuje się też 
do drugiego etapu inwestycji 
– do końca 2022 r. zostanie 
zamontowanych na gliwickich 
ulicach niemal 2 tys. kolejnych, 
energooszczędnych LED-owych 
opraw. Będą oświetlać 77 ulic, 
m.in. Gwiazdy Polarnej, Gie-
rymskiego, Literatów, Wróblew-
skiego, Noworoczną, Estakadę 
Heweliusza i DK88. – Dzięki 
temu zużycie energii spadnie 
o ok. 1040 MW w ciągu roku, co 
przyczyni się do obniżenia emisji 
CO2 do powietrza o prawie 850 
ton rocznie – dodaje Mariola 
Pendziałek. Ten etap będzie 
kosztował niemal 5,6 mln zł, 
z czego dofinansowanie unijne 
wyniesie ok. 4 mln zł. W su-
mie modernizacja gliwickiego 
oświetlenia pochłonie prawie 
20 mln zł, z czego ponad 12 mln 
zł z miejskiego budżetu, a 8 mln 
zł z dofinansowania UE. (mf)
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SPOłecZeńStWO

to możesz być ty, to mogę być ja
Wyobcowanie i wypchnięcie poza społeczny nawias bez wiary w lepsze jutro może tak naprawdę dotknąć każdego z nas. 
O bezdomności w przestrzeni miasta oraz szkodliwych stereotypach i społecznym strachu przed ludźmi bezdomnymi 
rozmawiamy z Bogną Duńską*, kierownikiem Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
MSi: jak wpada się w bez-
domność?

Bogna Duńska: W przeróżny 
sposób, nie ma na to reguły. 
W czasach, w których żyjemy, 
możemy stać się osobą bez-
domną praktycznie z dnia na 
dzień z powodów finansowych, 
rodzinnych, zawodowych, zdro-
wotnych, więc nie tylko z racji 
uzależnienia od alkoholu, ale też 
nieszczęśliwego zbiegu okolicz-
ności, hazardu czy nałogowych 
zakupów. Nie ma znaczenia, 
jakie mamy wykształcenie. To 
uczy pokory. Im dłużej pracu-
jemy z osobami bezdomnymi, 
tym częściej widzimy, że proces, 
w którym osoba może dojść do 
stanu bezdomności, jest złożo-
ny. Później im dłużej przebywa 
się poza domem, tym trudniej 
jest wyjść na prostą. Potrzeb-
ny jest impuls, motywacja do 
zmiany. Dlatego tak ważne jest 
wsparcie.

ile może być osób bezdom-
nych w Gliwicach?

Mniej więcej 300, z czego około 
120 osób jest nam znanych, a za-
ledwie 20–30 rzuca się w oczy 
w śródmieściu w stereotypowym 
tego słowa znaczeniu. Część 
osób bezdomnych to przyjezdni 
i ich liczba dynamicznie rośnie. 
Zostają w Gliwicach m.in. dla-
tego, że tu mieszkańcy bywają 
bardziej szczodrzy niż w miej-
scowościach ich pochodzenia. 
Znajdujemy takich bezdomnych 
w różnych miejscach, m.in. tam 
gdzie rozpoczyna się budowa 
Centrum Przesiadkowego. Nie-
którzy przyjechali do Gliwic lata 
temu.

W czasie epidemii cOVID 
sytuacja osób bezdomnych 
jest szczególnie trudna. jak 
im pomagacie?

W Gliwicach ludzie bezdomni 
mogą liczyć na pomoc pracow-
ników OPS-u, strażników miej-
skich oraz organizacji pozarzą-
dowych, które we współpracy 
z miastem zapewniają tymcza-
sowe schronienie, gorący posi-
łek i paczki żywnościowe oraz 
wsparcie psychologiczne. Nasz 
zespół wspólnie ze strażnikami 
miejskimi monitoruje stan osób 
przebywających w pustosta-
nach, na ogródkach działkowych 
i w innych tego typu miejscach, 
zwłaszcza tych nieobjętych po-
mocą w formie ciepłego posił-
ku. Wszystkim osobom, które są 
zainteresowane skorzystaniem 

z pomocy instytucjonalnej i te-
rapeutycznej, udzielamy infor-
macji, jak trafić do najbliższej 
placówki, która udziela takie-
go wsparcia. Informujemy też 
o zasadach pobytu w schronisku 
i noclegowni, ustalonych z To-
warzystwem Pomocy im. św. 
Brata Alberta i adekwatnych 
do bieżącej sytuacji epidemicz-
nej, zwłaszcza o konieczności 
poddania się 10-dniowej izola-
cji w wyznaczonych miejscach. 
W dalszym etapie część bez-
domnych podejmuje starania 
wyjścia z sytuacji, w której 
się znalazła – rozpoczyna np. 
pracę zarobkową i wynajmuje 
mieszkanie na wolnym rynku. 
W takich kwestiach też bardzo 
mocno ich wspieramy – moty-
wacyjnie i formalnie – począw-
szy od wspólnego wyszukiwa-
nia ofert pracy w internecie, po 
opracowywanie i nadzorowanie 
posiadanego budżetu domo-
wego, szkolenie z umiejętności 
społecznych czy gotowania. Dla 
osób usamodzielniających się 
mamy też w ofercie mieszkanie 
chronione z zasobów miasta, 
przeznaczone dla sześciu męż-
czyzn. Dla osób, które uzyskały 
lokal z zasobów gminy wsparcie 
ze strony naszego zespołu trwa 
maksymalnie do roku. Potem 
usamodzielniająca się osoba 
trafia pod skrzydła pracowni-
ków socjalnych z pozostałych 
zespołów pracy socjalnej.

czy łatwo wrócić osobie 
bezdomnej do normalnego 
życia?

To zależy. Ile osób bez dachu 
nad głową, tyle historii. Zawsze 
trzeba pamiętać, że bezdomny 
„widoczny”, napotkany na ulicy 
czy przystanku, tak naprawdę 
mierzy się z doświadczeniami 
z przeszłości, ma swoje lęki 
oraz ograniczenia. Jeśli oso-
ba uzależniła się od alkoholu, 
może jej być bardzo trudno 
trafić na dłużej do schroniska 
i „wejść na kolejne stopnie 
drabiny” w procesie wycho-
dzenia z bezdomności. Z kolei 
jeśli ktoś przebywał wcześniej 
w zakładzie karnym, najpraw-
dopodobniej będzie wolał żyć 
poza schroniskiem, na wolności 
i bez ograniczeń. Są też ludzie-
-samotnicy, którzy z własnej 

woli wolą żyć z dala od innych, 
tworząc wokół siebie uporząd-
kowane namiastki domowości. 
W warunkach schroniska nie 
umieliby funkcjonować. Dlate-
go za każdym razem rozmawia-
jąc z osobą bezdomną, nie oce-
niamy, niczego nie narzucamy, 
lecz zachęcamy do budowania 
się na nowo. Wskazujemy szan-
se, jakie może dać zmiana przy 
naszym wsparciu.

Niestety my jako społeczeń-
stwo boimy się ludzi bez-
domnych, a to im nie poma-
ga w zmianie.

Faktycznie, ogólnospołeczne 
stereotypowe postrzegania lu-

dzi bezdomnych jako obcych, 
brudnych i pijących kompletnie 
nie sprzyja wychodzeniu z bez-
domności. Pomóc może świa-
domość, że to osoby takie same 
jak my – i że każdy ma prawo do 
szansy na drugie życie. W przy-
padku osób bezdomnych przy-
pomina ono ciągłe „boksowa-
nie się” ze sobą i bardzo niską 
samooceną. Jednak gdy już się 
przełamią i uwierzą, że są coś 
warci, potrzebni, dla kogoś waż-
ni, i jeszcze coś w życiu mogą 
osiągnąć, dzieją się cuda. Mam 
kontakt z człowiekiem, który już 
od 6 lat jest trzeźwy. Kiedy leżał 
pod dworcem, nikt w niego nie 
wierzył. Dziś dzięki pracy nad 
sobą jest aktywny zawodowo, 
doskonale sobie radzi mimo 
niepełnosprawności, mieszka 
w pięknym mieszkaniu, które 
po swojemu umeblował. Dzieli 
życie z mamą, którą poniekąd też 
uratował przed bezdomnością. 
To wielki sukces, a takich historii 
jest więcej.

Powtarzam raz jeszcze – każdy 
ma prawo do szansy na drugie 
życie i nie każda osoba bezdom-
na jest taka, jaką ją sobie ste-
reotypowo wyobrażamy. Dziś 
do bezdomności prowadzić 
może załamanie na rynku pracy 
spowodowane pandemią CO-
VID lub kilka niespłaconych rat 
kredytu! Dach nad głową tracą 
też ludzie dobrze wykształceni, 
artyści, ludzie mocno wrażliwi. 
To jedni z tych 300 gliwickich 
bezdomnych, których mijasz 
na ulicy, nie podejrzewając, 
z jak ogromnym problemem 
się borykają.

 Rozmawiała (kik)

Na zdjęciu Bogna Duńska (po lewej) i Magda-
lena Oleksy, pracownik socjalny, w drodze do 
osób bezdomnych przebywających na terenie 
budowanego Centrum Przesiadkowego.
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*Bogna Duńska – od lutego 2020 roku kie-
rownik Zespołu pracy socjalnej i usług ds. 
bezdomności i zagrożenia bezdomnością 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach 
mieszczącym się przy ul. Bł. Czesława 36, 
wcześniej przez 16 lat pracownik socjalny 
Zespołu ds. osób bezdomnych z doświad-
czeniem pracy streetworkera/pedagoga 
ulicy zarówno w gliwickim OPS, jak i w or-
ganizacjach pozarządowych. Współtwórczyni 
Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie 
„Gigant” oraz gliwickiej akcji wsparcia dla 
osób bezdomnych i potrzebujących w ramach 
międzynarodowej akcji „Food Not Bombs”.
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Z MIaSta

Młodzi bohaterowie
aleks, Michał i igor to młodzi gliwiczanie, którzy zasłużyli na miano lokalnych bohaterów. W czerwcu wykazali się wzorową 
postawą obywatelską – dzięki ich reakcji osoba potrzebująca pomocy trafiła pod opiekę lekarzy. 14 września odebrali zasłużone 
gratulacje z rąk ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic i Rafała Bogdoła, zastępcy komendanta Straży Miejskiej.

Aleks Nazarkiewicz i Michał 
Samek to uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 20, a Igor Krupiński 
– Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 7. Znają się od lat. Aleks 
i Igor są braćmi, młodszy o kilka 
lat Michał to ich sąsiad. Chłopcy 
lubią spędzać ze sobą czas, m.in. 
szlifując grę w piłkę na szkolnym 
boisku. 23 czerwca, tuż przed 
końcem roku szkolnego, zostali 
bohaterami.

– Zbliżając się do szkolnego 
boiska, zauważyliśmy leżącego 
w krzakach, nieprzytomnego 
człowieka. Od razu wyciągnęliśmy 
telefon i zadzwoniliśmy pod 112. 
Czuwaliśmy przy nim, dopóki nie 
przyjechali strażnicy. Zajęli się nim, 
a nam kazali przyjść następnego 
dnia na to samo boisko, podać na-
zwiska i numery szkół, do których 
chodzimy. Później okazało się, że 
to po to, żeby nas nagrodzić – 
mówi Igor, uczeń VII klasy ZSO nr 
7 i dodaje, że w przyszłości zawo-
dowo chciałby pomagać ludziom. 

– Dla mnie to normalna postawa, 
lubię pomagać i będę to robił na-
dal, chociaż jeszcze nie wiem, czy 
zawodowo – dodaje Aleks, uczeń 
VI klasy SP nr 20. 

– Uratowaliśmy tego pana i to 
jest bohaterstwo, ale z drugiej 
strony uważam, że takie zacho-
wanie jest normalne i niektórzy 
moi rówieśnicy też pomagają – 
komentuje Michał, uczeń III klasy 
SP nr 20. 

Postawa młodych gliwiczan zosta-
ła zauważona i doceniona, jednak 
z powodu pandemii oficjalne 
podziękowania nieco się opóźniły.  
14 września Aleks, Michał i Igor - 
wraz z dyrektorami swoich szkół, 
Dorotą Tarczyńską oraz Danutą Ja-

mińską – spotkali się z Ewą Weber, 
zastępcą prezydenta Gliwic i Rafa-
łem Bogdołem, zastępcą komen-
danta Straży Miejskiej ds. Prewencji. 
Odebrali zasłużone gratulacje oraz 
promocyjno-pamiątkowe gadżety, 
które mogą się przydać w szkole. 

– Postawa chłopców zasługuje na 
uznanie. Wykazali się odwagą, 
wrażliwością i zachowali zimną 
krew.  To naprawdę budujące, że 
młode pokolenie potrafi okazać 
tak daleko idącą empatię i od-
powiedzialność wobec innych. 
Otwartości i braku uprzedzeń 
powinni zazdrościć im nawet do-
rośli – mówi Ewa Weber.

– Godne uznania i podziękowania 
jest to, że nie przeszli obok potrze-
bującej osoby obojętnie. Cieszy 
nas to, że kształcenie w szkołach 
jest coraz częściej nastawione na 
działania edukacyjno-munduro-
we i młodzi ludzie znają numery 
telefonów do odpowiednich służb 
– dodaje Rafał Bogdoł. 

Dumne są również dyrektorki 
szkół, do których uczęszczają chłop-
cy. – Uczymy dzieci pomagania, 
odpowiedniego zachowania w po-
dobnych sytuacjach, jednak sama 
reakcja w stresującej sytuacji zależy 
od dziecka. Chłopcy zachowali się 
bardzo odpowiedzialnie – komen-
tuje Danuta Jamińska, dyrektor ZSP 
nr 10, do którego należy SP nr 20.   
– Jesteśmy dumne, że mamy takich 
uczniów – dodaje Dorota Tarczyń-
ska, dyrektor ZSO nr 7. (mf)

Zwykle nawet gruntowny remont chodnika lub ścieżki rowerowej to mało skomplikowane i w miarę szybkie zadanie. tam jed-
nak, gdzie w grę wchodzi bezpośrednie sąsiedztwo przeznaczonej do przebudowy nawierzchni z chronioną zabytkową zielenią 
– tak jak w przypadku ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lip przy ul. Mickiewicza – prace trzeba prowadzić inaczej: zgodnie 
z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków, ostrożniej, etapami. to znacznie wydłuża cały proces inwestycji.
Wyjątkowo czasochłonna jest już 
sama procedura pozyskiwania po-
szczególnych dokumentów. 

Ponad rok trwała wy-
miana korespondencji 
między Zarządem Dróg 
Miejskich w Gliwicach 
a śląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem 
Zabytków w katowicach 
w kwestii wydania wa-
runków zabezpieczenia 
drzew przy ul. Mickiewi-
cza na czas planowanej 
przebudowy chodnika 
i ścieżki rowerowej. 

– W ubiegłym roku dwukrotnie 
kierowaliśmy do ŚWKZ pisma 
w tej sprawie. W tym roku było 
podobnie. Ostatecznie z po-

czątkiem września Śląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków 
w Katowicach wydał wstępne 
warunki realizacji zadania, 
które prowadzone będzie przy 
zespole zieleni zabytkowej na 
Mickiewicza. Są one niezbędne 
dla przyszłego projektanta prac 
w tym miejscu, który ujmie je 
w projekcie budowlano-wyko-
nawczym – wyjaśnia Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

O czym będzie 
musiał pamię-
tać projektant? 

Zgodnie z wytycznymi Śląskie-
go Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków prace ziemne 
w sąsiedztwie lip powinny być 
prowadzone ręcznie, aby nie 
naruszyć struktury korzeni sta-
bilizujących zabytkowe drzewa. 

W trosce o ich przyszły stan ŚWKZ 
zaleca również wykorzystanie 
docelowo systemów antykom-
presyjnych zapobiegających nad-
miernemu „zbijaniu się” gleby pod 

nawierzchniami utwardzonymi 
(najlepiej przepuszczalnymi dla 
wody, np. mineralnymi stabilizo-
wanymi żywicami) i zwężenie ciągu 
chodnika oraz ścieżki rowerowej. 

Wytyczne te powinny znaleźć się 
w uzupełniającym dokumentację 
projektową „programie ochrony 
drzew podczas prac budowla-
nych”, uwzględniającym ochronę 
koron, pni oraz systemów korze-
niowych drzew.

– Z uwagi na wytyczne konser-
watorskie i zabytkowy charakter 
drzew w alei przy Mickiewicza 
prace przy przebudowie ciągu 
pieszo-rowerowego będą z całą 
pewnością bardzo kosztowne 
i prowadzone etapami – zwraca 
uwagę Jadwiga Jagiełło-Stiborska. 
– Termin wykonania robót będzie 
znany dopiero po zakończeniu 
prac projektowych i wyłonieniu 
ich wykonawcy. Do tego czasu 
nawierzchnia alei będzie stale mo-
nitorowana, a wszelkie jej ubytki 
będą doraźnie zabezpieczane 
i naprawiane. Będziemy reagować 
jak najszybciej – dodaje rzecznik 
prasowy ZDM.  (kik)

Remont nie tak szybko…
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jeżeli jest wrzesień,  
to… jesteśmy w szkole

Nie, tym razem nie nawiążę do amerykańskiego filmu Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. Na po-
czątek roku szkolnego jak nic pasuje Mikołajek René Goscinny'ego i jean-jacques'a Sempégo – fabuła 
ponadczasowa i ciągle młoda jak jej tytułowy bohater.
Filmowa adaptacja Mikołajka z 2009 
roku w reżyserii Laurenta Tirarda jest 
uroczo zabawna, tak jak jej książkowy 
odpowiednik. Szkoła Mikołajka to miej-
sce kłopotliwe dla… dorosłych. Chłopcy 
bawią się w niej znakomicie, starając się 
być pilnymi i grzecznymi. Wychodzi im to 
z różnym skutkiem. „Wczoraj przyszedł 
nowy nauczyciel gimnastyki. – Nazywam 
się Hektor Duval – powiedział – a wy? 
– My nie – odpowiedział Fabrycy (…)”. 
Takich scen jest więcej, dużo więcej. Au-
torzy nie zapomnieli też o największej 
zmorze rodziców, czyli niekończącym 
się odrabianiu przez dzieci prac domo-
wych. „W klasie pani kazała nam wyjąć 
zeszyty i przepisywać z tablicy zadania 
do rozwiązania w domu. Bardzo mnie 
to zmartwiło, szczególnie jak pomyśla-
łem o tacie, bo kiedy wraca z biura, jest 
zmęczony i nie ma ochoty na robienie 
zadań z arytmetyki”. Pamiętając sceny 
z Mikołajka, opisywałam szkołę mojemu 
synowi pierwszoklasiście jako miejsce 

sympatyczne, przyjazne, po prostu miłe. 
Dlatego na pytanie pani nauczycielki „Co 
będziecie robić w szkole?” odpowie-
dział z dziecięcą szczerością: „Dobrze 
się bawić”. Oj, nie była to oczekiwana 
odpowiedź. 

Przez stulecia nauka nie kojarzyła się z za-
bawą, lecz ze skupieniem, wyciszeniem 
i obowiązkowością. Dla wielu edukacja 
była naturalnym przywilejem, dla innych 
– pożądanym awansem społecznym. 
Pierwszą informację na temat szkoły 
w Gliwicach (zlokalizowanej w sąsiedz-
twie kościoła pw. Wszystkich Świętych) 
znajdziemy w archiwaliach aż z 1379 
roku! Do dziś świadczy o tym nazwa ulicy 
– Szkolna – oraz zaznaczony innym kolo-
rem kostki brukowej w nowej nawierzchni 
ulicy zarys murów właśnie tej pierwszej 
placówki (ale to już współczesne upamięt-
nienie dawnej szkoły). To tutaj uczył się 
ks. Marcin Strzoda. W jego epoce waka-
cji nie było. Ale pewnie i obecności nie 
sprawdzano tak jak teraz... 

Zmiany w edukacji przyniósł XVII wiek. 
Nauczanie przestało być domeną osób 
związanych z Kościołem. Od kiedy jed-
nak zaczął obowiązywać nakaz uczęsz-
czania do szkoły? W Księstwie Weimar-
skim już w 1619 roku (!), a na terenie 
całych Prus 100 lat później, w 1717 
roku. Wtedy Fryderyk Wilhelm I Hohen-
zollern nakazał kształcenie wszystkich 
dzieci w szkołach podstawowych. De 
facto jednak dopiero w XIX wieku zaczął 
obowiązywać powszechny obowiązek 
chodzenia do szkoły. 

a jak to  
wyglądało  
w Gliwicach? 

Publikacja dr. Jacka Schmidta „7 wieków 
szkolnictwa w Gliwicach” jest nieocenio-
nym źródłem wiedzy na temat oświaty 
w naszym mieście. Dowiadujemy się, 
że na początku ubiegłego wieku działa-
ło tu dziesięć placówek oświatowych. 
W latach 30. XX w. w Gliwicach było już 

16 szkół podstawowych i 9 ponadpodsta-
wowych. Projektujący je architekci mieli 
na uwadze zarówno estetykę budynków, 
jak i nowoczesne rozwiązania funkcjo-
nalne. Sale lekcyjne ogrzewano, oświe-
tlano światłem elektrycznym. A z myślą 
o rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży 
budowano sale gimnastyczne, które czę-
sto umieszczano w osobnych budynkach. 

W elewacjach obiektów szkolnych 
dominował historyzm. I tak szkoła 
przy obecnej ul. Górnych Wałów ma 
fasadę neorenesansową z elementami 
neogotyku z oryginalnie rozwiązanym 
detalem z cegły klinkierowej. A malow-
niczo położoną w ogrodzie szkołę przy 
ul. Jana III Sobieskiego dekoruje detal 
neorenesansowy połączony z secesją. 
Późniejsze budynki szkolne w stylu mo-
dernistycznym (z oszczędnym detalem 
elewacji z tynku lub cegły klinkierowej) 
ozdabiały rzeźby, które najczęściej ak-
centowały portale wejściowe do szkół. 
Takie rozwiązania spotykamy w obiek-
cie przy ul. Stanisława Konarskiego 22 
(tu postacie dziewcząt pilnują drzwi 
wejściowych) czy w szkole przy ulicy 
Norberta Barlickiego 3 z zachowanymi 
do dzisiaj rzeźbami ucznia i uczennicy 
autorstwa Thomasa Myrtka. Na naszą 
uwagę zasługują też budowle położo-
ne z dala od centrum, np. przy ul. Jana 
Śliwki 8 (szkoła powstała w zaledwie 
dwa lata, od 1906 do 1908 roku). Obiekt 
ten również ma elewacje ozdobione 
półpostaciami (uczennicy, ucznia i bel-
fra). A czy znana jest państwu szkoła 
zlokalizowana w Ligocie Zabrskiej przy 
ul. Pocztowej 31? Tam ciekawy detal ar-
chitektoniczny – płaskorzeźba przedsta-

wiająca uczniów – zachował się do dziś. 
Szkoła została wzniesiona w 1930 roku 
nieopodal nieistniejącego już starego 
obiektu, który na mapie topograficznej 
z 1882 roku był widoczny jako pierwszy 
budynek szkolny, zamieniony później na 
mieszkania dla nauczycieli. 

Na koniec, aby wszystkie „Mikołajki” 
pamiętały, że nauka to też wytrwałość 
i zdyscyplinowanie, prezentuję poniżej 
zdjęcie średniowiecznej płaskorzeźby. 
Potraktujmy ją z przymrużeniem oka, 
bo jak na dzisiejsze standardy jest dość 
brutalna – pokazuje, jaką karę od losu 
oberwie każdy nieprzykładający się do 
nauki uczeń. Odwagi!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Detal z elewacji kościoła, Niemcy

Detal na elewacji szkoły przy ul. Pocztowej

Szkoła przy ul. Górnych Wałów

Przykładowe detale na elewacji  
szkoły przy ul. Górnych Wałów
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KultuRa

W zjadliwych wypowiedziach Krzysztofa Vargi 
znajdziemy wszystko to, czego oczekujemy od do-
brego felietonu: poczucie humoru, cięty dowcip, 
sarkazm, celne obserwacje i mistrzowskie pointy.
„Setka” jest zbiorem felietonów 
Krzysztofa Vargi, publikowanych 
na łamach „Dużego Formatu”. 
Związane są one z kulturą – li-
teraturą, filmem, serialami czy 
(rzadziej) teatrem, a okraszone 
zostały sporą dozą błyskotli-
wych żartów. Niewiele z nich 
jednak poświęconych jest ty-
tułom dobrym, którymi można 
się zachwycać. Częściej autor 
skupia się na tekstach – jednym 
słowem – przeciętnych, którym 
można coś zarzucić. Być może 
z tego względu tekstom Vargi 
bardzo blisko do felietonowego 
Świętego Graala.

Coś, na co czytelnik zwróci uwa-
gę podczas lektury, to imponu-
jąca wiedza pisarza związana 
z ogólnie pojętą kulturą. Nieobce 
Vardze są teksty będące częścią 
kanonu, jak również nowości, 
czy to wydawnicze, czy kinowe. 
Wszędzie tam, gdzie pojawia 
się dzieło, jest i on – ze swoim 
ostrym jak brzytwa piórem i ką-
śliwym tonem. Niejednokrotnie, 
bez żadnego skrępowania, obna-
ża wady kolegów artystów. Nie 
stroni jednak całkiem od zdań 
pochlebnych, bo i tych w książ-
ce nie brakuje. Z zachwytem 
pochyla się nad twórczością 

Twardocha i Miłoszewskiego. 
Zdarza się, że chwali również 
polską kinematografię.

Autor daje się tu poznać jako 
wybitny erudyta. Bezustannie 
raczy nas profesjonalną grą słów, 
a charakterystyczny dla Vargi styl 
pisania, w którym swoją opo-
wieść prezentuje za pomocą 
pięknych, choć długich zdań 
sprawia, że lektura felietonów 
wchodzących w skład „Setki” 
to książka do przeczytania 
w kilka wieczorów. Co więcej, 
jego bezkompromisowe opinie 
oraz pełne humoru i cynizmu 
spostrzeżenia zachęcają do nad-
robienia wszystkich książkowych 
i filmowych zaległości. Polecamy 
nie tylko fanom krótkich form li-
terackich. Książka zdecydowanie 
warta przeczytania.

już dziś serdecznie zapraszamy 
na spotkanie autorskie z Krzysz-
tofem Vargą, które rozpocznie 
się 24 września o godz. 18.00 
w Bibliotece centralnej MBP 
w Gliwicach. Na spotkanie za-
praszamy w ramach projektu 
„lalka w teatrze życia”, dofinan-
sowanego ze środków MkiDN 
pochodzących z Funduszu Pro-
mocji kultury. (MBP)

POLECA

W Gliwicach pojawiła się plenerowa ekspozycja starych fotografii. Zdjęcia 
z kolekcji Działu etnografii Muzeum w Gliwicach zostały zaprezentowane 
publicznie po raz pierwszy.
Na wykonanych w okresie 
przedwojennym zdjęciach 
został uchwycony unikalny 
obraz rodzinnych tradycji 
i górnośląskiej obrzędowości. 
Dożynki, wykopki, Boże Narodze-
nie  to tylko część tematów, które 
uwiecznili w swoich kadrach 
działający na terenie ziemi gli-
wickiej fotografowie.

Wystawę do 20 września moż-
na oglądać w Żernikach (ul. 
Żernicka), od 21 do 27 września 
będzie eksponowana w dzielni-
cy Kopernika (ul. Centaura). Do 
Starych Gliwic (ul. Rubinowa) 
zdjęcia przyjadą 28 września 
i będą tam do 4 października. 
W Brzezince (ul. Zamojska) 
zostaną zaprezentowane od 5 

do 11 października, a na końcu,  
12 października, trafią do Łabęd 
(ul. Przyszowska).

Kuratorką wystawy „Fotograficz-
ne widzenie tradycji. Obrzędy 
doroczne na Górnym Śląsku ” 
jest Bożena Kubit. Projekt dofi-
nansowano w ramach programu 
„EtnoPolska 2020”.  (mm)

unikatowa wystawa
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„Z batutą i humorem” na pożegnanie lata zagra Gliwicka Orkiestra ka-
meralna. Naszymi znakomitymi muzykami będzie dyrygował maestro 
Maciej Niesiołowski. Miasto Gliwice zaprasza!
W niedzielę 20 września o godz. 
19.00 rozpocznie się plenerowy 
koncert GOK-u z gościnnym 
udziałem sopranistki Anity Masz-
czyk i tenora Michała Musioła. 
Widzowie, którzy pamiętają pro-
gram telewizyjny Macieja Niesio-
łowskiego „Z batutą i humorem”, 
już wiedzą, że zabawa w parku 
Chopina będzie przednia. Ci, któ-
rzy tamtych audycji nie oglądali, 
będą mieli okazję zetknąć się ze 
świetnymi muzykami i klasyką 
w nieco innym, lżejszym wydaniu.

– W programie koncertu usły-
szymy znakomite duety, między 
innymi Pála Ábraháma, Freda 
Raymonda i Franza Lehára, arie 
operetkowe i musicalowe oraz 
wirtuozowskie miniatury orkie-
strowe. Do tego mistrzowska 
batuta i humor, humor – mówi 
Waldemar Staniczek, skrzypek 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej 
i organizator koncertu.

Wcześniej, tego samego dnia 
i w tym samym miejscu, o godz. 

12.00, będzie można posłu-
chać „pomniejszonego składu” 
Orkiestry: Zespołu Muzyki Sa-
lonowej Eleganza. Instrumen-
taliści zagrają koncert z cyklu 
„Otwarty Salon Muzyczny”. 
Wstęp na oba wydarzenia mu-
zyczne 20 września jest wolny. 
A już 27 września nasza gliwicka 
Orkiestra będzie świętować 
dwudziestolecie działalności 
artystycznej – w Internecie zo-
stanie udostępniony niezwykły 
koncert jubileuszowy. (mm)

tomek Sawyer, bohater powieści Marka twaina, jest bohaterem najnow-
szego spektaklu teatru Miejskiego w Gliwicach. Przygody kilkunasto-
letniego chłopaka, którego dzieciństwo upływa na nad rzeką Missisipi, 
wejdzie na afisz 19 września.
Przedstawienie w reżyserii 
Krzysztofa Materny to pro-
pozycja dla dzieci od 8 lat. 
Dziecięce przygody będą prze-
platać się z dramatycznymi 
wydarzeniami, Tomek będzie 
wpadał w tarapaty, przeżywał 
zauroczenie koleżanką z klasy, 
rozbrajał publiczność swoim 
złotym sercem i łobuzerskim 
błyskiem w oku. Tam, gdzie 
dzieciństwo się nie kończy, 
dzielny urwis przeżyje wielkie 

przygody ze swoim nieodłącz-
nym kompanem – Huckleber-
rym Finnem.

Premiera spektaklu „Przygody 
Tomka Sawyera” jest zaplano-
wana na godz. 16.00 w sobo-
tę 19 września. To pierwszy 
spektakl dla dzieci wystawiany 
w TMG (ul. Nowy Świat 55–57) 
na dużej scenie. Będzie go 
można obejrzeć także 20, 24, 
25, 26 i 27 września. (mm)
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„Przygody tomka Sawyera”, 
reż. k. Materna

Pierwszy snopek ozdobiony krzyżem i modlitwa przy nim, okolice góry św. Anny,  
nie później niż 1933 r. 
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OGłOSZeNia / kOMUNikaty
OBWIESZCZENIA

INfOrmACjE

kOmuNIkAty

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr VI/108/2019 z 30 maja 2019 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, 
akcja powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach

od 15 września 2020 r. do 15 października 2020 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym 
wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów 
spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również w obiektach 
kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, 
piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiek-
tach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowa-
dzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających 
atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny 
koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodo-
bieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, 
w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – 
zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2020 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2020 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe 
gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

 Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia 
i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu pod-
czas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy 
umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWaGa, tRUtka”. Na wypadek 
ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką człowieka dorosłego lub 
dziecka, należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodo-
wanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawicie-
le Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków wynikających z niniej-
szego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające 
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PrEZyDENtA mIAStA GLIWICE

Zarząd Budynków Miejskich 
II towarzystwo Budownictwa 

Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. 
Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania  
w lokalach Gminy Gliwice w budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. chorzowskiej 14/1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i w salonie fryzjerskim oraz przy ul. 
chorzowskiej 16/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w 
Gliwicach, wraz z likwidacją starych nieekologicznych 

systemów grzewczych w tych lokalach. 
termin składania ofert: 18 września 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 18 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
II towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:
Wykonanie prac modernizacyjnych  

i remontowych budynku mieszkalnego przy  
ul. tarnogórskiej 102 w Gliwicach wraz  

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
termin składania ofert: 23 września 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 23 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
II towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa 

komunalnego – Budowa dwóch budynków mieszkal-
nych wraz z infrastrukturą przy  

ul. Dworskiej – Zbożowej w Gliwicach.
termin składania ofert: 25 września 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.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 określonych Regulami-

nem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na
budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła 

zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 6 zadań.
termin składania ofert: 22 września 2020 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 22 września 2020 r. o godz. 10.05

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

konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia kierunków rozwoju 
sportu w Gliwicach od 2021 roku.

Projekt uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w dziale Konsultacje społeczne oraz na stronie 
Gliwice.eu, w dziale Sport i rekreacja.

Uwagi lub opinie można zgłaszać w terminie do 22 września 2020 r. za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kp@um.gliwice.pl lub 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

PrEZyDENt mIAStA GLIWICE
OGŁASZA

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
miasta Gliwice na 2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie 
wystąpienia do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem 
o zbadanie zgodności przepi-
su § 3 pkt 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 
maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowni-
ków samorządowych (Dz. 
U. poz. 936, z późniejszymi 
zmianami) w zakresie kwot 
wynagrodzenia zasadnicze-
go zawartych w tabeli I lit. B 
Lp. 2, tiret drugie, kolumna 
3 zatytułowana: „wynagro-
dzenie zasadnicze (kwota 

w złotych)”, zamieszczonej 
w Załączniku nr 1 do roz-
porządzenia z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
Europejską Kartą Samorządu 
Lokalnego, przepisami usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1282) oraz ustawy 
z dnia 6 maja 2005 r. o  
Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego 
oraz o przedstawicielach 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Komitecie Regionów Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 90 poz. 759).

4. Projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część dzielnicy 

Łabędy, położoną na połu-
dnie od ul. Przyszowskiej.

5. Projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część 
dzielnicy Łabędy, położoną 
na południe od linii kolejowej 
i na zachód od ul. Portowej.

6. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcia z do-
tychczasowym dzierżawcą 
kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości położonej 
przy ul. Rybnickiej.

7. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 
do trzech lat z wnioskodaw-
cą, nieruchomości stanowią-
cej własność miasta Gliwice, 
położonej w Gliwicach na 
zachód od ul. Reja.

8. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku prze-
targowego i zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony, z dotychcza-
sowym dzierżawcą, nierucho-
mości położonej w Gliwicach 
przy ul. Jowisza.

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady 
Miasta porządek sesji zostanie za-
mieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 17 września br. oraz 
w Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – Gliwice, w kolejnym nume-
rze, który ukaże się 24 września br.

PlaNOWaNy PORZąDek SeSji RaDy MiaSta
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  

zaplanowanej w trybie zdalnym na 24 września 2020 r.,  
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad 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 kanale YouTube. 
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: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Gliwicki jarmark Bożonarodzeniowy 2020
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje 
produkty do sprzedaży podczas Gliwickiego jarmarku Bożonarodzeniowego 2020. Planowany czas 
trwania jarmarku to 5–23 grudnia br.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia: 
• zaplecze handlowe (domki handlowe o po-

wierzchni ok. 6 m2) 
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne, 
• program artystyczny (w wybrane przez 

organizatora dni, w zależności od sytuacji 
epidemicznej).

Zobowiązania po stronie handlowców:
1. jednorazowa opłata za wynajem domku 

handlowego w wysokości 500 zł brutto za 
1 domek,

2. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obo-
wiązującymi na terenie Gliwic (Uchwała 
XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27 
sierpnia 2020 roku w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie 
miasta Gliwice opłaty targowej oraz okre-
ślenia wysokości stawek opłaty targowej),

3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami 
licznika, zainstalowanego w każdym z dom-
ków handlowych,

4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach 
i godzinach wskazanych przez organizatora 
(nie będzie możliwości udostępniania domku 
tylko w wybrane dni lub godziny),

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w dom-
kach zapewnianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia dodatkowych 
stoisk na Rynku),

6. zapewnienie środków ochrony osobistej 
dla obsługi stoisk handlowych i klientów 
oraz stosowanie obowiązujących proce-
dur sanitarnych związanych ze stanem 
epidemii.

Zasady naboru:
1. Preferowani będą wystawcy, którzy wcześniej 

nie uczestniczyli w Gliwickim Jarmarku Bożo-
narodzeniowym, z produktami o charakterze 
świątecznym,

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który bę-
dzie oferowany podczas jarmarku: cerami-
ka artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby 
świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki 
i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze 

oraz wyroby garmażeryjne i gastronomicz-
ne, 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość do-
konania wyboru wystawców i odrzucenie 
części zgłoszeń.

termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o prze-
syłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystaw-
cy”, dostępnej na stronie www.gliwice.eu, do  
17 października 2020 r. w jeden ze wskazanych 
poniżej sposobów:
• za pośrednictwem poczty e-mail: kp@um.

gliwice.pl (preferowany)
• pocztą tradycyjną na adres: Urząd 

Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury 
i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice

• złożenie wniosku w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wy-
darzenia zostanie podjęta do 31 października 
2020 r.
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kUltURa / GBO 2021

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Pozytywnie oceniono 154 projekty, 
które zostaną skierowane do głosowania.

Oceny dokonywane były według 
kryteriów określonych w uchwale 
Rady Miasta Gliwice. Pozytywnie 
zweryfikowano 145 wniosków 
dzielnicowych oraz 9 wniosków 
ogólnomiejskich. 

Wykaz projektów ocenionych 
pozytywnie publikujemy na 
stronach 10–15. „Listę wszyst-
kich złożonych wniosków” wraz 
z numerami, wynikami wery-
fikacji i uzasadnieniami ocen 
negatywnych można znaleźć na 

stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu w dziale „Gliwicki Budżet 
Obywatelski” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

Ostateczna lista projektów, które 
pojawią się na formularzach do 
głosowania, zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki 
Budżet Obywatelski” oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej, do 
19 października – po rozpatrzeniu 
ewentualnych odwołań.

Na projekty wyłonione w ra-
mach GBO 2021 zaplanowano 
6 962 000 zł (na projekty dzielni-
cowe 6 162 000 zł, a na projekty 
ogólnomiejskie 800 000 zł). Łącz-
ny szacunkowy koszt realizacji 
wszystkich projektów zweryfi-
kowanych pozytywnie wynosi  
14 662 000 zł. Które z nich zo-
staną wykonane? O tym zade-
cydują mieszkańcy w głosowaniu 
zaplanowanym w terminie od 
23 października do 13 listopada. 
 (al)

Gliwicki Budżet Obywatelski
Na co będziemy głosować?

Procedura odwoławcza 
każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji 
zamieszczonego na „liście wszystkich złożonych wniosków”, przy czym dla zadania dzielnicowego odwołanie może 
złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy wniosek. 
Odwołania można składać w terminie 
od 15 do 22 września z uwzględnieniem 
poniższych reguł:
 odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres 

zamieszkania wnoszącego,
 warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odnie-

sienie 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 następujący 
sposób:
 w formie papierowej w Biurze Podawczym Biura Ob-

sługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędo-
wania lub listownie na adres Urzędu; o dacie złożenia 
odwołania w terminie decyduje data jego doręczenia 
przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu;

 w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednic-
twem platformy ePUaP/SekaP na adres skrzynki 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/Skryt-
kaESP; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie 
usługi „pismo ogólne”;

 w przypadku osób, którym rodzaj niepełnospraw-
ności uniemożliwia złożenie wniosku – za pośred-
nictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędo-
wania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w termi-
nie 21 dni od daty wpływu. 
Wyniki procedury odwoławczej będą publikowane na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej nie później niż 19 października.

Harmonogram realizacji procedury  
Gliwickiego Budżetu  

Obywatelskiego 2021
• do 19 października – publikacja wy-

kazów projektów poddawanych pod 
głosowanie; 

• 23 października do 13 listopada – 
GŁOSOWANIE; 

• do 10 grudnia – ogłoszenie wyników 
głosowania.

Szobiszowice – duża, położona blisko centrum dzielnica Gliwic, o wyjątkowo ciekawej historii. Poznamy ją podczas 18. edycji Gliwickich 
Dni Dziedzictwa kulturowego 19 i 20 września. hasłem tegorocznej imprezy jest „Szobiszowice – inkubator nowoczesnego miasta”.
Między pl. Piastów i Kanałem 
Kłodnickim, w pobliżu ulic Tar-
nogórskiej, Toszeckiej i Śliwki 
lokowały się pierwsze prywatne 
zakłady przemysłowe w Gliwi-
cach.  Dawna osada rolnicza za 
sprawą inwestorów przekształciła 
się w ośrodek przemysłowy. Po-
wstały nowe osiedla mieszkalne 
i infrastruktura. Muzeum w Gli-
wicach przybliży miłośnikom 
lokalnej historii dzieje tej bardzo 
ciekawej części naszego miasta. 
W ogrodzie przy Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) zostanie 
zaprezentowana wystawa plan-
szowa, a w terenie odbędą się 
dwie wycieczki tematyczne. „Śla-
dem szobiszowickich kościołów” 
ruszymy z Anną Kulczyk, a prze-
wodnikiem po „Architekturze 
wybranych kamienic przy ul. 
Śliwki i Szobiszowickiej” będzie 

Ewa Pokorska-Ożóg, miejski kon-
serwator zabytków.

Będzie także można zwiedzić 
dawny dwór Welczka przy ul. 
Dworskiej i Radiostację przy ul. 
Tarnogórskiej. Uwaga! Na wszyst-
kie wycieczki piesze i zwiedzania 

z przewodnikami obowiązują 
zapisy. Szczegółowe informacje 
na temat godzin spacerów i zwie-
dzania oraz informacje kontakto-
we znajdują się na stronie inter-
netowej muzeum.gliwice.pl. Na 
kanale YouTube MwG będą także 
do obejrzenia wykłady online na 

temat Szobiszowic. Koordynato-
rem GDDK jest Damian Recław, 
kierownik Działu Historii MwG.

– Przygotowania do Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego 
trwały od dawna, niestety ze 
względu na pandemię i wciąż 

obowiązujący nas reżim sanitarny 
bardzo bogaty program tego-
rocznej edycji został w znacznej 
mierze ograniczony, nad czym 
ubolewamy. Mamy jednak dla 
Państwa dwie wycieczki piesze, 
a część planowanych wykładów 
i wycieczek zrealizowaliśmy 
w formie filmów, które zostaną 
udostępnione na muzealnym ka-
nale You Tube. Z kolei treści, jakie 
zawarte zostały aż w 16 folde-
rach towarzyszących XVIII edycji 
GDDK, znajdą się w kolejnym, 
VI już tomie przygotowywanej 
obecnie do druku książki „Gliwice 
znane i nieznane”, razem z mate-
riałami poświęconymi Łabędom 
– dzielnicy Gliwic, która była bo-
haterem XV edycji GDDK – mówi 
dyrektor Muzeum w Gliwicach, 
Grzegorz Krawczyk. 
 (mm)

Początki nowoczesnego miasta
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WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

(głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 23 października do 13 listopada)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY DZIELNICOWE

kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 800 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. XGame 054 Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży z dzielnic  
Baildona, Kopernika i Szobiszowice. 225 000

2. Wiaty 117 Budowa wiat rowerowo-hulajnogowych przy gliwickich szkołach: SP nr 11, SP nr 21, SP nr 23, SP 
nr 29,  ZS-P nr 2, ZS-P nr 9, ZSE-T, ZSO nr 12, ZSO nr 8. 270 000

3. Szlak lwa 173 Stworzenie dziecięcego szlaku turystycznego po najważniejszych zabytkach Gliwic. 40 000

4. Kamera termowizyjna 175 Zakup kamery termowizyjnej do akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Brzezinka. 23 400

5. Spotkania dla dzieci 252
Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-13 lat z zakresu: kreatywnych technik uczenia się, relaksacji, tre-
ningu uważności i walki ze stresem. Zajęcia odbywałyby się w: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 6, SP nr 21, 
SP nr 28, SP nr 29, ZS-P nr 1, ZS-P nr 2, ZS-P nr 3, ZS-P nr 10, ZS-P nr 12, ZSO nr 8, ZSO nr 14.

340 000

6. turniej piłki nożnej 298 Weekendowy turniej piłki nożnej pięcioosobowej dla ok. 23 drużyn amatorskich. 16 000

7. Graffiti 299 Organizacja wydarzenia poświęconego sztuce graffiti – wykonanie prac przez zaproszonych artystów. 100 000

8. Gliwicki Rower Miejski 300
Uruchomienie systemu rowerów publicznych IV generacji 7/24 – 150 rowerów miejskich  
(m.in. standardowych, tandemów, cargo/familijnych) w 15 stacjach, wyposażonych w terminal  
z panelem informacyjnym. Kompleksowa obsługa systemu w okresie IV–X.

800 000

9. Zestawy piknikowe 302 Zakup 75 składanych zestawów piknikowych (stół oraz dwie ławki) na potrzeby rad dzielnic. 20 000

SuMa 1 834 400

kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 6 162 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 320 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Plac zabaw 055 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy ul. Hutniczej. 320 000

2. Plac zabaw 058 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36. 80 000

3. Boks 079 Cykl 15 treningów bokserskich dla młodzieży – 15 osób z dzielnicy. 5 500

4. Monitoring 086 Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: plac zabaw przy ul. Hutniczej, skrzyżo-
wanie ulic Robotniczej i Baildona, przejście dla pieszych przy Szkole Społecznej nr 1 na ul. Robotniczej. 148 600

5. Nasadzenia 133 Nasadzenia drzew w dzielnicy. 6 200

6. Wiata 146 Budowa wiaty rekreacyjnej w Lesie Komunalnym. 100 000

7. Monitoring 200 Budowa punktu monitoringu wizyjnego obejmującego ul. Królowej Jadwigi. 37 800

8. Strefa aktywności 226
Budowa siłowni plenerowej i miasteczka rowerowego dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 6 oraz zakup zestawów multimedialnych i sportowych dla urozmaicenia lekcji i zajęć  
rekreacyjnych dla mieszkańców.

157 600

SuMa 855 700

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 182 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zajęcia sportowe 097 Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla 18 dzieci w wieku 2–5 lat oraz piłkarskich dla 30 dzieci  
w wieku 6–10 lat na terenie dzielnicy. 30 000

2. Widowisko plenerowe 103 Przybliżenie mieszkańcom wydarzeń na terenie Górnego Śląska sprzed 100 lat, poprzez  
zorganizowanie m.in. widowiska plenerowego, festynu szkolnego, konkursów. 15 000

3. Wyświetlacze prędkości 139 Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów przy ul. Bojkowskiej/Rolników. 50 000
4. Park 163 Stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy ul. Rolników. 100 000
5. Impreza muzyczna 164 Organizacja koncertu/imprezy muzycznej dla mieszkańców dzielnicy. 40 000
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6. Gimnastyka 167 Całoroczny cykl zajęć gimnastycznych dla osób powyżej 50. roku życia. 15 000

7. Stacja naprawy  
rowerów 276 Montaż stacji naprawczej rowerów wraz z dwoma stojakami rowerowymi na terenie  

nieruchomości przy ul. Łanowej 2 – wybrukowanie terenu kostką granitową. 13 000

8. aktywny styl życia 280 Cykl profesjonalnych zajęć dla rodziców z dziećmi (survival, sport, ratownictwo, terenoznawstwo itp.). 40 000

SuMa 303 000

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 173 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Wiaty 068 Budowa 3 wiat przeciwsłonecznych przy ul. Łódzkiej / Olsztyńskiej / Gnieźnieńskiej / Rzeszowskiej. 100 000

2. Ubrania strażackie 281 Zakup 25 trzyczęściowych, nowoczesnych kompletów ubrań specjalnych dla strażaków ochotników. 95 000

3. Gimnastyka 289 Cykl 60 godzin zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla osób powyżej 60. roku życia. 10 000

SuMa 205 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 336 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. toaleta 013 Ustawienie toalety dla osób korzystających z boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Syriusza 30. 10 000

2. chodnik 026 Wykonanie łącznika chodnika przy ul. Gwiazdy Polarnej. 5 000

3. Nasadzenia 027 Zagospodarowanie terenu wokół parkingu przy ul. Kopernika/Centaura. 100 000

4. Parking 049 Budowa parkingu na dz. nr 148/2, obr. Kopernik, przy ul. Bereniki. 250 000

5. ścieżka rowerowa 050 Remont ścieżki dla rowerów przy ul. Oriona. 195 000

6. Sprzęt sportowy 051
Zakup zestawów sportowych (m.in. wioślarskich i do jazdy na nartorolkach) i multimedialnych  
dla urozmaicenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców dzielnicy i lekcji w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 8.

97 700

7. Parking 069 Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Jowisza. 65 000

8. Monitoring 092+085 Budowa dwóch punktów monitoringu wizyjnego obejmujących teren rekreacyjno-sportowy przy 
ul. Jowisza wraz z okolicznymi zabudowaniami. 98 600

9. Kolorowe rysunki 186 Wykonanie kolorowych rysunków trwałą farbą na skwerze przy ul. Kopernika. 15 000

SuMa 836 300

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 067 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztowej 31 – zamontowanie 
nowych urządzeń zabawowych. 62 000

2. Skwer 148 Rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej – etap II. 160 000

SuMa 222 000

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 439 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Remont drogi 046 Remont ul. Rzeczyckiej – drogi wewnętrznej prowadzącej do Ligoty Łabędzkiej. 439 000

2. Warsztaty 063 Cykl zajęć prozdrowotnych dotyczących prawidłowego oddychania. W sumie 15 warsztatów 
dla mieszkańców dzielnicy. 12 600

3. Warsztaty 065 Warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne dzieci z wykorzystaniem metod aktywizują-
cych oraz cykl kreatywnych warsztatów rękodzielniczych z elementami arteterapii dla całych rodzin. 33 100

4. Wybieg dla psów 138 Budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej. 100 000

5. język angielski 187 Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych. 25 500

6. Bule 201 Budowa boiska do gry w bule na terenie Piaskowej Doliny. 50 000

7. Gimnastyka 202 Zajęcia z gimnastyki raz w tygodniu dla 30 mieszkańców dzielnicy (III–VI, IX–XI). 7 000

8. Siłownia zewnętrzna 203 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej. 110 000

9. Siłownia zewnętrzna 205 Budowa siłowni zewnętrznej i street workoutu na terenie Piaskowej Doliny. 220 000

10. Warsztaty 246 Cykl kreatywnych warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem klocków. Spotkania tematyczne  
o różnych technikach budowania i programowania. 12 000

11. Gimnastyka 254 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych w wodzie dla kobiet w dwóch grupach wiekowych  
– od 18. do 60. roku życia oraz dla osób 60+. 21 000
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12. Pierwsza pomoc 260 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób w różnym wieku (ok. 145 osób). 4 200

13. Imprezy dla dzieci 269 Przeprowadzenie: 4 pokazów filmowych/teatralnych – każdy dla 100 dzieci; 4 warsztatów  
z robotyki – każdy dla 20 dzieci; 4 spotkań w plenerze – animacje dla 50 dzieci. 37 000

14. tenis stołowy 270 Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci z dzielnicy raz w tygodniu, w okresie II–VI i IX–XI. 18 000

15. Zumba 271 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby-fitness dla 50 dorosłych kobiet w okresie od kwietnia 
do listopada (z wyłączeniem wakacji). 15 000

16. aktywizacja seniorów 290 Cykl 17 imprez dla osób powyżej 65. roku życia: koncertów, spektakli lub seansów filmowych, 
wycieczek, spotkań muzycznych, edukacyjnych i integracyjnych. 60 700

SuMa 1 165 100

Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 231 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. łąka kwietna 022 Założenie łąki kwietnej z hotelem dla owadów pomiędzy ul. Ligocką, Jałowcową i Folwarczną. 31 000

2. aerobik 033 Całoroczne zajęcia aerobiku dla mieszkańców dzielnicy – 3 razy w tygodniu (za wyjątkiem wakacji). 23 000

3. Monitoring 035 Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 39. 85 000

4. Parking 152 Budowa parkingu na 8 miejsc postojowych przy ul. Myśliwskiej koło cmentarza. 170 000

5. aerobik 182 Aerobik dla 25 pań z dzielnicy – 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. 30 000

SuMa 339 000

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 183 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. aqua aerobik 111 30 zajęć z aqua aerobiku dla 45 kobiet powyżej 55. roku życia. Zajęcia w 3 cyklach po 10 wejść. 16 000

2. Wyświetlacze prędkości 153 Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów przy ul. Daszyńskiego. 50 000

3. teatr w bibliotece 179 Spotkania teatralne dla dzieci i młodzieży: 4 wydarzenia na 4 pory roku. 4 000

4. Kurs samoobrony 180 Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie 
sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 12 000

5. Skwer 185 Budowa skweru rekreacyjnego z małą architekturą przy ul. Ciesielskiej /Tokarskiej. 93 000

6. Street workout 228 Budowa street workoutu przy ul. Ciesielskiej/Tokarskiej. 90 000

7. akcja ekologiczna 287
Akcja ekologiczna „Środowisko wspieram, gdy foliówki nie zabieram”: projekt loga akcji,  
wykonanie 250 zestawów (worki, płócienna torba), druk ulotek informacyjno-edukacyjnych. 
Pakiety będą roznoszone przy udziale dzieci z przedszkola Chatka Uszatka.

10 900

8. Przejście dla pieszych 301 Aktywne przejście dla pieszych przy ul. Daszyńskiego. 40 000

SuMa 315 900

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 214 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Rolki 074 Zajęcia z jazdy na rolkach dla 30 mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu dla 2 grup  
uczestników (VIII–X). 12 000

2. Spotkania z kulturą 131 8 warsztatów artystycznych po 2,5 godz. dla 64 osób oraz 2 wystawy i 1 wydarzenie artystyczne (III–XI). 20 000

3. aktywizacja seniorów 184 Całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem, zajęcia gimnastyczne, nordic walking, 
zajęcia kulturalno-rozrywkowe, imprezy integracyjne. 30 000

SuMa 62 000

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 394 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. chodnik 019 Budowa chodnika na dz. 626, obr. Sikornik (obok targowiska), w śladzie istniejącej ścieżki. 50 000

2. Plac zabaw 070 Zagospodarowanie terenów zielonych oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole  
Podstawowej nr 41 – instalacja zestawu zabawowego, stołów do gry w piłkarzyki, szachy. 200 000

3. Monitoring 112
Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: parking między ul. Zimorodka 
i Rybitwy (za przychodnią), skwer przy Domu Pomocy Społecznej oraz ZSO nr 5, okolice  
Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz Żłobków Miejskich Oddział 2.

169 300

4. Galeria w plenerze 151 Prezentacja sztuki w przestrzeni miejskiej poprzez ustawienie dwustronnych standów (w miejscu uczęsz-
czanym przez mieszkańców) z wydrukowanymi 10 pracami artystów. Wystawy zmieniane co miesiąc. 36 000

5. Boiska 156 Budowa boisk do gry w badmintona przy ul. Bekasa/Pliszki. 200 000
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6. Plac zabaw 181 Wykonanie wokół boiska do koszykówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 „podwórkowego placu 

zabaw” – wymalowanie 10 różnych gier podwórkowych, m.in. tor przeszkód, twister, gra w klasy, dart. 35 000

7. aktywizacja seniorów 249 Organizacja zajęć aktywizujących: warsztatów rękodzieła, wycieczek pieszych i rowerowych, 
wyjść na spektakle i koncerty. 21 000

8. Fitness 250 Całoroczne zajęcia fitness dla mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu (z wyjątkiem wakacji). 9 700

9. Minigolf 251 Pole do gry w minigolfa przy ul. Bekasa/Pliszki. 160 000

10. tablice informacyjne 253

Zamontowanie trzech tablic informacyjnych z planem dzielnicy w sąsiedztwie przystanków  
autobusowych (Gliwice-Teatr-stanowisko 2, Sikornik-Osiedle, Sikornik-Zimorodka) z zaznaczeniem 
lokalizacji przystanków autobusowych, postojów taksówek, placówek oświatowych oraz  
przychodni i filii biblioteki miejskiej.

13 500

11. Pierwsza pomoc 261 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 50 osób. 1 000

SuMa 895 500

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 503 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Warsztaty 008 Spotkania warsztatowe wokalno-instrumentalne dla dzieci i młodzieży – rozwijanie talentów 
muzycznych. 87 200

2. trasa rowerowa 034 Budowa fragmentu trasy rowerowej wzdłuż DTŚ w okolicy zajezdni autobusowej przy ul. Jesiennej. 330 000

3. Schody 043 Remont schodów wraz z montażem najazdów dla wózków oraz poręczy przy ul. Niedurnego. 25 000

4. Wycieczki 052 Wycieczki rowerowe i gry terenowe na terenie dzielnicy. 10 000

5. Stoły do gier 053 Montaż stołów do gry w szachy i karty przy ul. Dzionkarzy. 20 000

6. Plac zabaw 073+082 Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Wielickiej. 500 000

7. Boiska 240 Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytami  
na dz. nr 1175/7, obr. Sośnica (w okolicy pętli autobusowej przy ul. Jesiennej). 500 000

8. Pierwsza pomoc 241 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 100 osób. 2 000

9. Kurs komputerowy 242 Organizacja kursu komputerowego dla osób powyżej 50. roku życia – w sumie 60 godzin zajęć. 30 000

10. Kurs samoobrony 243 Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie sprawności 
i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 8 000

11. Festyn 244 Festyn z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. 15 000

12. Pijalnia wody 245 Wykonanie przyłącza oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody na terenie skweru  
przy ul. Dzionkarzy. 50 000

13. Remont ulicy 273 Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema. 150 000

14. aqua aerobik 277 Zajęcia aqua aerobiku dla kobiet 30+ z dzielnicy – 2 razy w tygodniu przez cały rok. 33 000

15. Monitoring 282 Budowa czterech punktów monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach ulic: Jedności/Przedwiośnie,  
Wielicka/Odrowążów, Wielicka/Korczoka oraz na boisku sportowym przy ul. Skarbnika. 260 300

16. Parking 284 Budowa zatoki postojowej w ciągu ul. Przedwiośnie. 300 000

SuMa 2 320 500

Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 261 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. aktywizacja seniorów 080 Całoroczny cykl imprez dla seniorów – 5 koncertów muzycznych, 5 spektakli teatralnych,  
2 wieczorki taneczne. 19 800

2. Nasadzenia 101 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy. 40 000

3. Zajęcia sportowe 119 Całoroczne zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy – zajęcia taneczne, ogólnorozwojowe, 
marsze w terenie, wycieczki rowerowe. 58 000

4. aqua aerobik 227 Organizacja 40 zajęć aqua aerobiku dla osób 50+. 16 800

5. Plac zabaw 230 Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 – dostawienie 
nowych urządzeń zabawowych. 170 000

6. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 231 Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. 38 500

7. książki  
– wymiennikownia 233 Umieszczenie na terenie dzielnicy 4 punktów do wymiany książek. 8 000

SuMa 351 100

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 388 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Podwórko 129 Modernizacja podwórka przy ul. Waliszewskiego/Gierymskiego/Andrzeja wraz z montażem 
oświetlenia i utworzeniem siłowni zewnętrznej. 190 000
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2. Gimnastyka 140 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców 55+. 9 500

3. Warsztaty 190 Cykl 10 warsztatów dla seniorów dotyczący pielęgnacji zieleni oraz kwiatów. 25 000

4. Plac zabaw 191 Doposażenie placu zabaw oraz terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  
– bezpieczna nawierzchnia, urządzenia rekreacyjne. 84 000

5. aktywizacja seniorów 221 Wieczorki taneczne dla seniorów. 12 000

6. Przestrzeń aktywności 262
Miasteczko rowerowe i stół do tenisa, klimatyzacja w sali gimnastycznej, zakup sprzętu  
sportowego/multimedialnego dla urozmaicenia zajęć dydaktycznych  
i rekreacyjno-sportowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11.

132 000

7. Boiska 286 Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Łączności. 150 000

SuMa 602 500

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 416 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zajęcia sportowe 016 Organizacja całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnych: taniec, nordic walking, wycieczki 
rowerowe, zajęcia ogólnorozwojowe. 55 000

2. Gimnastyka 039 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów – raz w tygodniu po 45 minut dla grupy ok. 30 osób. 12 600

3. Plac zabaw 104 Budowa sensorycznego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4  
– urządzenia zabawowe: koła optyczne, rury deszczowe, ściana do pisania. 110 300

4. Nasadzenia 128 Nasadzenia 38 drzew na terenie dzielnicy. 15 000

5. Nasadzenia 130 Urządzenie rabat kwietnych z roślin miododajnych i ziół przy ul. Wysokiej. 20 000

6. Zieleń 147 Pas zieleni ochronnej wzdłuż ul. Dubois. 50 000

7. Zieleniec 149 Zagospodarowanie zielenią pasa przy ul. Dworcowej. 40 000

8. Monitoring 199 Montaż dwóch punktów monitoringu miejskiego przy Alei Przyjaźni. 120 000

SuMa 422 900

Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 479 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Remont drogi 042 Remont dojazdu do lotniska. 150 000

2. Boiska 088 Budowa miniboisk m.in. do piłki nożnej, siatkówki i kometki o nawierzchni ze sztucznej trawy 
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 300 000

3. Monitoring 099 Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego na terenie parku i placu zabaw  
przy ul. Piastowskiej, obejmującego także okoliczne zabudowania. 154 200

4. Kompleks  
wspinaczkowy 120 Montaż skałek, bezpiecznej nawierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz infrastruktury  

towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej. 200 000

5. chodnik 123 Remont chodnika zlokalizowanego na działce nr 1194, obręb Trynek, przy ul. Pszczyńskiej 112A-D,  
łączącego ul. Pszczyńską z ogólnodostępnym parkingiem na dz. 437, obręb Trynek. 229 000

6. język angielski 162 Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dla początkujących 
i średnio zaawansowanych. 60 000

7. kurs tańca 169 Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (po 32 zajęcia dla każdej z grup). 34 000

8. Plac zabaw 235
Rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
– ścieżka sensoryczna, drewniane ławki, równoważnie i słupki, zegar słoneczny,  
kosze do segregacji odpadów, zadaszenia, nasadzenia roślin.

107 000

9. Boks 248 Ogólnorozwojowe zajęcia z elementami boksu dla 15 osób – dwa razy w tygodniu przez pół roku. 12 000

SuMa 1 246 200

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 142 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Barierki 056 Montaż poręczy z barierkami i schodów na górce saneczkowej przy ul. Orchidei. 80 000

2. Zajęcia  
rekreacyjno-sportowe 178 Zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Radę Dzielnicy w sali gimnastycznej  

przy Szkole Podstawowej nr 2 – aerobik oraz tenis stołowy. 10 000

3. Sprzęt sportowy 183 Zakup stołów do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem, w celu przeprowadzenia zajęć  
rekreacyjno-sportowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. 10 200

4. Siłownia zewnętrzna 197 Modernizacja siłowni zewnętrznej przy ul. Orchidei. 40 000

5. instalacja nawadniająca 272 Budowa instalacji do nawadniania murawy boiska przy ul. Niezapominajki. 80 000

6. Monitoring 274 Rozbudowa monitoringu wizyjnego przy placu Jaśminu 2, monitoringu przejść dla pieszych  
w okolicach biblioteki oraz obszaru nad koroną boiska sportowego. 46 500

7. Fontanna 297 Budowa fontanny na placu Jaśminu. 120 000

SuMa 386 700
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Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 372 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Pracownia 028 Modernizacja i doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 6 w celu 
przeprowadzania ogólnodostępnych warsztatów ekologicznych dla społeczności dzielnicy. 115 400

2. Zajęcia sportowe 061 Zajęcia sportowe z karate dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 6. 28 800

3. Warsztaty 072 Przeprowadzenie 15 cyklicznych warsztatów artystycznych dla 12 uczestników (dorosłych i dzieci). 19 000

4. Park doświadczeń 306 Budowa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5 ogólnodostępnego, edukacyjnego Parku Doświadczeń. 355 000

SuMa 518 200

Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 244 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Street workout 084 Budowa placu do street workoutu w parku Grunwaldzkim. 100 000

2. tablice informacyjne 144 Doposażenie parku Grunwaldzkiego w tablice i tabliczki m.in. z opisem gatunków drzew oraz 
zakup dekoracji bożonarodzeniowych. 244 000

3. Stacja naprawy  
rowerów 145 Montaż stacji naprawy rowerów na terenie parku Grunwaldzkiego w pobliżu istniejących  

stojaków rowerowych wraz z wybrukowaniem terenu kostką betonową. 8 000

SuMa 352 000

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 391 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. chodnik 004 Remont chodnika przy ul. H. Bienka. 140 000

2. Remont ulicy 011 Wyrównanie nawierzchni jezdni ul. H. Bienka oraz remont chodnika. 185 000

3. łącznik 036 Remont nawierzchni łącznika ul. Leśnej i fragmentu ul. Aronii. 180 000

4. Warsztaty 075 Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 765 godzin warsztatów rękodzielniczych, che-
micznych, przyrodniczych komputerowych, teatralnych, filozoficznych oraz sportowo-rekreacyjnych. 174 000 

5. Wyposażenie biblioteki 177 Zmiana aranżacji wnętrza Filii nr 17 MBP – zakup mebli, wyposażenia, urządzeń i narzędzi edukacyjnych. 105 000

6. Oświetlenie skweru 293 Oświetlenie skweru „Foka” zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego/Czarnieckiego. 40 000

7. ławki 294 Montaż ławek na chodniku przy kościele Chrystusa Króla. 40 000

8. ławki 295 Postawienie 10 ławek z oparciami przy ulicy Wandy (4 na odcinku od ul. Okrzei do  
ul. Poniatowskiego oraz 6 na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Dąbrowskiego). 19 000

9. Podwórko 296 Modernizacja podwórka zlokalizowanego na działce nr 586, obręb Zatorze, pomiędzy  
ul. Dąbrowskiego/Lipową/ Św. Bronisławy/Czarnieckiego wraz z wykonaniem oświetlenia. 350 000

SuMa 1 233 000

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 198 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Street workout 023 Budowa siłowni typu street workout/kalistenika przy ul. Żernickiej. 125 000

2. Siłownia zewnętrzna 195 Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Chałubińskiego/Domeyki. 70 000

SuMa 195 000

łączna kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych,  
wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 6 962 000 zł

łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie  
i zakwalifikowanych do głosowania 14 662 000 zł



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2020 (1022), 17 września 202016

OGłOSZeNia
ZAGOSPODArOWANIE PrZEStrZENNE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru obejmującego część dzielnicy łabędy, położoną na północ  

i na zachód od linii kolejowych.
Na podstawie art. 17 pkt 1), art. 17a pkt 2) ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XVIII/362/2020 z 27 sierpnia 2020 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną 
na północ i na zachód od linii kolejowych.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie in-

ternetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod ad-
resem: www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały 
Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym pod 
adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?per-
malink=29784405.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymie-
nionego planu miejscowego; zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski 
mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicz-
nej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową, na ad-

res: Urząd Miejski 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 
Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-po-
dawczych, w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  
pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia – tj. do 8 października br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki 
i obręb). Do wniosku można dołączyć załącznik graficzny, 
przedstawiający lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do niego 
(w zależności od formy dostarczenia: elektronicznej lub 
papierowej) można przygotować w Geoportalu pla-
nistycznym 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. 17 pkt 4 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych 
pod numerami telefonów: 32/338-65-10 i 32/338-65-09, 
w godzinach pracy urzędu.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru obejmującego część dzielnicy łabędy, położoną na wschód  

od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 1), art. 17a pkt 2) ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XVIII/361/2020 z 27 sierpnia 2020 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla ob-
szaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na 
wschód od linii kolejowej i na północ od ul. Przyszowskiej.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie in-

ternetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.
bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym pod 
adresem: https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?per-
malink=29784319.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego; zgodnie z art. 8c usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową, na ad-

res: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wy-
dział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, w  Punkcie Obsługi 
Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-po-
dawczych, w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:  
pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia – tj. do 8 października br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny dział-
ki i obręb). Do wniosku można dołączyć załącznik graficz-
ny, przedstawiający lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do niego 
(w zależności od formy dostarczenia: elektronicznej lub 
papierowej) można przygotować w Geoportalu pla-
nistycznym 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. 17 pkt 4 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych 
pod numerami telefonów: 32/338-65-10 i 32/338-65-09, 
w godzinach pracy urzędu.

OGŁOSZENIE
PrEZyDENtA mIAStA GLIWICE

OGŁOSZENIE
PrEZyDENtA mIAStA GLIWICE

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:
1. 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 (tekst jednolity DzU z 2020 r., poz. 293): 

–  art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
–  art. 17 pkt 1 i 11.

Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem 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. 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 12.08.2019 r.

1Realizacja 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). 

http://www.bip.gliwice.eu
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?permalink=29784405
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?permalink=29784405
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?permalink=29784319
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?permalink=29784319
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGłOSZeNia

Nr naboru: ZDM.110.1.13.2020 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie inżynierii  

Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku:
1. Opiniowanie projektów zmian tym-

czasowej organizacji ruchu.
2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie 

oznakowania pionowego i poziome-
go oraz urządzeń BRD.

3. Rozpatrywanie i analizowanie wnio-
sków dotyczących zmian organizacji 
ruchu oraz kontrola zgodności wy-
konania zleconych zmian organizacji 
ruchu z zatwierdzonym projektem.

4. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa, Strażą Miejską, Policją i innymi 
organami administracji, samorząda-
mi, koleją i innymi zarządcami dróg 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do 
ruchu nowych inwestycji, redago-
wanie decyzji administracyjnych na 
lokalizację zjazdu na drogę publiczną.

6. Opiniowanie podziałów nieruchomo-
ści pod kątem możliwości włączenia 
ruchu drogowego z nowo powstałych 
działek.

7. Opiniowanie i przygotowywanie 
dokumentów do zatwierdzania 
przez PM, w drodze decyzji, zgód na 
wykorzystanie dróg w sposób szcze-
gólny oraz uzgodnienia publicznego 
sprawowania kultu religijnego na 
drogach.

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakre-
su prowadzonych spraw. 

Wymagania niezbędne.
1. wykształcenie wyższe (kandydat musi 

spełniać jedno z poniższych wyma-
gań):
a) specjalność inżynieria ruchu – nie 

wymagane doświadczenie zawo-
dowe (dopuszcza się możliwość 
aplikowania studentów specjal-
ności inżynieria ruchu), 

b) preferowane kierunki: transport, 
budownictwo, geodezja oraz 
inne techniczne – wymagane 
min. 1 rok udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego 
związanego z inżynierią ruchu 
drogowego,

c) preferowane kierunki: transport, 
budownictwo, geodezja – wyma-
gane min. 2 lata udokumentowa-
nego doświadczenia zawodowe-
go związanego z administracją 
w samorządzie,

2. znajomość rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, rozpo-
rządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem, 

3. obsługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym,

4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane: 
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. znajomość oprogramowania Map- 

Info,
3. znajomość oprogramowania Auto-

CAD,
4. umiejętność redagowania pism urzę-

dowych,
5. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
6. znajomość zakresu statutowej dzia-

łalności Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

7. ukończenie dodatkowych szkoleń 
z zakresu BRD,

8. znajomość ustawy o drogach publicz-
nych, rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych,

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
kreatywność, komunikatywność, zdolno-
ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu proble-
mów, samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, od-
powiedzialność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację wyzna-
czonych celów, wysoka 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 potrzeb 
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 dopły-
wu informacji,

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

6. praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu,

7. wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

informacja nt. wymaganych doku-
mentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje;

5. formularz oświadczeń.
uWaGa – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 

dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NaBORy.

informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów: 
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane. 
Dokumenty należy składać w terminie 
do 18 września 2020 r. do godziny 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 Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, 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 numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NaBORy wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 
22 września 2020 r. Planowany termin 
testów merytorycznych oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej: 24 września 2020 r. 
kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, wyniósł 3%.
Dodatkowe informacje: 
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania 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 stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

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 samorządo-
wych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony, wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

 

● magazynier/operator  
    wózka widłowego 

wykształcenie: brak wymagań; 
roczne doświadczenie zawodowe; 
uprawnienia na obsługę wózków 
jezdniowych (UDT); dobra organi-
zacja pracy, umiejętność szybkiego 
uczenia się; zakres obowiązków: 
kompletowanie materiału oraz do-
starczenie go na produkcję; przy-
gotowanie surowców do produkcji; 
załadunki oraz rozładunki wózkiem 
widłowym; trzy zmiany; miejsce pra-
cy: Gliwice;

● chemik 
wykształcenie wyższe chemiczne 
lub pokrewne; zakres obowiązków: 
przygotowanie próbek do analizy 
instrumentalnej, oznaczenia fizy-
kochemiczne, analiza metodami 
chromatografii gazowej i cieczowej, 
opracowywanie wyników i przygo-
towanie dokumentacji z badań 
zgodnie z systemem jakości obo-
wiązującym w laboratorium; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Sośnicowice;

● piekarz 
wykształcenie zawodowe; mile wi-
dziane doświadczenie przy produkcji 
pieczywa, istnieje możliwość przy-
uczenia pracownika na stanowisku 
pracy; zakres zadań: wyrabianie 
ciasta, wypiekanie pieczywa; praca 

w godz. 21.00–5.00; miejsce pracy: 
Pyskowice;

● mechanik 
wykształcenie zawodowe; doświad-
czenie zawodowe mile widziane; 
zakres obowiązków: lokalizacja 
usterek w zespołach i podzespo-
łach pojazdów, wykonywanie prac 
demontażowo-montażowych, 
naprawa i regulacja zespołów 
i podzespołów pojazdu, mycie oraz 
czyszczenie części i podzespołów, 
sprawdzanie jakości wykonywanych 
prac obsługowo-naprawczych, kon-
serwacje i zabezpieczenie antykoro-
zyjne podwozia i nadwozia pojazdu, 
prace demontażowe, montażowe 
przy zabudowie zewnętrznej oraz 
wewnętrznej pojazdu; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice;

● okulistyka lub   
    optometrysta 

wykształcenie min. średnie/wyższe 
kierunkowe; doświadczenie zawo-
dowe min. 5 lat; miejsce pracy: 
Knurów;

● operator maszyn   
    i urządzeń 

wykształcenie min. zawodowe; mile 
widziane doświadczenie na produk-
cji; prawo jazdy kat. B; rzetelność, 
zaangażowanie; utrzymanie porząd-
ku na stanowisku pracy; umowa-zle-
cenie; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt telefoniczny  

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

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

Oferty z 10 września 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Numer naboru 2/2020
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
2 WOlNe StaNOWiSka URZĘDNicZe W DZiale 

WSPólNOt MieSZkaNiOWych,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika bę-
dzie należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem terenami niezabu-
dowanymi przez Miasto Gliwice oraz 
reprezentowanie Miasta Gliwice we 
wspólnotach mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumen-

towane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), 
o własności lokali (t.j. DzU z 2019 
r., poz. 737), kodeksu cywilnego 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 1145),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, obsłu-
ga komputera w stopniu bardzo do-
brym, znajomość topografii miasta.

 cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, 

zorganizowanie, odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, 

praca na I, II lub III piętrze w siedzi-
bie Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, pl. Inwalidów Wojennych 
3;12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna ob-

sługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwa-

lifikacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń 

(opublikowany na stronie interne-
towej Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej – www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
– „Nie byłem/am skazany/a pra-

womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skar-
bowe i nie toczy się przeciwko 
mnie postępowanie karne.”, 

– „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku pod-
jęcia decyzji o zatrudnieniu w wy-
niku przeprowadzonego naboru, 
zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych.”.

Oświadczenia muszą być własnoręcz-
nie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyj-
ne należy składać w zamkniętych 
kopertach oznaczonych numerem 
naboru 2/2020, w sekretariacie Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(i piętro), plac inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 24 września 2020 r. 
do godz. 15.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej po terminie, nie będą rozpatry-
wane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub refe-
rencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/239-
-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 6 paździer-
nika 2020 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Zakładzie Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Gliwicach jest do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifi-
kowaniu do testów merytorycznych wy-
łącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne zostanie zamieszczony na BIP 
oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. 
Osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście, nieodebra-
ne dokumenty po trzech miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM. 
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych – publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego 
w wyniku przeprowadzonego naboru. 
ZGM informuje, że w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa wyżej jest mniejszy niż 6% kandy-
dat, chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu, składa 
wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

OfErty PrACy

iNFORMacja SZcZeGółOWa O OchRONie DaNych OSOBOWych  
ZBieRaNych PRZeZ ZakłaD GOSPODaRki MieSZkaNiOWej  

W GliWicach W ZWiąZkU Z RealiZacją ZaDań UStaWOWych 1

Administratorem danych osobowych jest Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora. W sprawach 
związanych z ochroną danych można kon-
taktować się z inspektorem ochrony danych 
korespondencją e-mail pod adresem: iod@
zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na 
adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
(pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice), 
wskazując formę w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe nie-
zbędne do udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pracowni-
ków do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych. W przypadku podania danych oso-
bowych wykraczających poza zakres wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, żądania 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 
danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania 
usunięcia danych jest równoznaczne z rezygna-
cją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwa-
rzanie danych wykraczających poza wymagania 
określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
powinno nastąpić w trybie analogicznym jak 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również 
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych niezgodne z przepisami prawa, do or-
ganu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Dane osobowe mogą być przekazywane innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych, a w szczególności Instruk-
cji w sprawie organizacji i zakresu działania 
składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie 
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.
W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Numer naboru: GcOP.kD.210.7.2020
Dyrektor 

Gliwickiego centrum Organizacji  
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. księ-
gowości w niepełnym wymiarze czasu pracy etatu, tj. 1/2 etatu.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola za-

potrzebowania na środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środ-

ków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych 

(998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany pla-

nów finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych pla-

nów finansowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji  

w programie Płatnik w ramach zastępstwa. 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy 

lub średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budże-

towej, finansów publicznych, przepisów 
podatkowych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej 
sektora jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykony-

wania zadań.
cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, 

odporność na stres, rzetelność, wyso-
ka kultura osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 

1 (II piętro).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedo-

stępnym dla osób niepełnosprawnych, 
praca biurowa wewnątrz pomieszcze-
nia, praca w pozycji siedzącej, praca na 
komputerze z monitorem ekranowym 
powyżej 4 godziny dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równo-
ważnym systemie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl/do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodo-
we i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-
kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w ter-
minie do 24 września 2020 r. w siedzibie głów-
nej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, 
II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej 
napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze 
– specjalisty ds. księgowości”, numerem ogło-
szenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywa-
ne jedynie w formie papierowej. Złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. W przypadku przesyłania oferty za pośred-
nictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami odbędą się 1 – 2 paździer-
nika 2020 r. O dokładnych godzinach 
rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego 

kandydata podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, tj. imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji 
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 kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP,  zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
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OGłOSZeNia

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości: 
• działka nr 920/9, obręb Żerniki, o pow. 

0,0787 ha, użytek: RiVa – grunty orne, zapisana 
w kW nr Gl1G/00033143/1. lokalizacja w re-
jonie ulic łukasiewicza/kadłubka w Gliwicach.

termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 271 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 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: 27 130,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 204, obręb czechowice Zachód, użytek: 

RiVb – grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00014972/2,

• dz. nr 205/1, obręb czechowice Zachód, użytek: 
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, 
księga wieczysta nr Gl1G/00014972/2.

łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha, działki 
położone w Gliwicach przy ul. toszeckiej 183, 
stanowiące własność Miasta Gliwice.
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 531 000,00 zł,
w tym: 182 000,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
349 000,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, 
zwolniona jest z opodatkowania podatkiem 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.). 
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb Czechowice Zachód, 
opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% na podstawie 
ww. ustawy.
Wadium: 53 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 30 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości oznaczonej jako:
• dz. nr 630, obręb kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,2367 ha, księ-
ga wieczysta nr Gl1G/00129310/3.

termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 436 000,00 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: 43 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 627, obręb kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,0098 ha, księ-
ga wieczysta nr Gl1G/00129310/3.

termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 500,00 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: 1750,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 634, obręb kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. towarowej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,0010 ha, księ-
ga wieczysta nr Gl1G/00129310/3.

termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1850,00 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: 190,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności niezabudowanej:
• dz. nr 20, obręb Sośnica, zapisanej w kW nr 

Gl1G/00030091/0, o powierzchni 0,0738 ha 
oraz niezabudowanej dz. nr 21, obręb Sośnica, 
zapisanej w kW nr Gl1G/00033269/0, o po-
wierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowe działki 

położone są w Gliwicach przy ul. Związkowej 
i stanowią własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 283 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 28 370,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 172/2, obręb Bojków Wschód, zapisa-

nej w kW nr Gl1G/00038122/3, o powierzch-
ni 0,0737 ha. Przedmiotowa działka położo-
na jest w Gliwicach przy ul. Rolników 363a  
i stanowi własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 13 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206 *
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 232 600,00 zł
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.) nieruchomość 
obejmująca działkę nr 172/2, obręb Bojków Wschód, zwolniona jest 
z opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 23 260,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 933/3, obręb Przyszówka, o pow. 

0,1043 ha, użytek: Riiib – grunty orne, za-
pisana w kW nr Gl1G/00029567/8 oraz  
½ udziału w działce nr 933/2, obręb Przyszów-
ka, o pow. 0,0141 ha, użytek: Riiib – grunty 
orne, zapisane w kW nr Gl1G/00029567/8, 
położone przy ul. Wazów w Gliwicach.

termin przetargu: 13 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*.
cena wywoławcza nieruchomości: 307 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem 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: 30 750,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 933/4, obręb Przyszówka, o pow. 

0,1049 ha, użytek: Riiib – grunty orne, za-
pisana w kW nr Gl1G/00029567/8 oraz  
½ udziału w działce nr 933/2, obręb Przyszów-
ka, o pow. 0,0141 ha, użytek: Riiib – grunty 
orne, zapisane w kW nr Gl1G/00029567/8, 
położone przy ul. Wazów w Gliwicach.

termin przetargu: 13 października 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 206*.
cena wywoławcza nieruchomości: 309 100,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem 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: 30 910,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości obejmującej nieza-
budowaną:
• dz. nr 229, obręb kolej, o powierzchni  

0,1794 ha, kW Gl1G/00069805/1, położoną 
przy ul. chorzowskiej w Gliwicach.

termin przetargu: 15 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza  nieruchomości: 184 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wyso-
kości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 18 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 9 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 292, obręb czechowice Zachód, o pow.  

0,2903 ha, użytek: RiVb – grunty orne (0,2701 ha), 
B – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisa-
na w kW nr Gl1G/00014878/3, położona przy  
ul. Grzybowej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 691 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 69 150,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 listopada 2020 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nierucho-
mości 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 pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-

ściami 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

*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 za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

NIEruCHOmOŚCIOfErty PrACy

nabór nr kD.210.12.2020.iR-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 września 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.15.2020.GW-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze  

w Wydziale Gospodarowania Wodami  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 7 października 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.13.2020.iR-2  

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze  

w Wydziale inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 2 października 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.19.2020.PP-1 

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Planowania Przestrzennego 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 12 paździer-
nika 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.25.2020.Za-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na 
stanowiska urzędnicze  

w Wydziale Zamówień Publicznych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
16 października 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

Zadania:
• wykonywanie prac manew-

rowych w obrębie bocznicy 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z drużyną ma-
newrową oraz osobami 
odpowiedzialnymi za kiero-
wanie ruchem na bocznicy 
kolejowej.

twój profil:
• świadectwo złożenia egza-

minu kwalifikacyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia 

pozwalający na wykony-
wanie czynności na danym 
stanowisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwi-

jającej się firmie istniejącej 
na rynku od 30 lat,

• umowa-zlecenie lub umowa 
o pracę,

• godziny pracy dopasowane 
do potrzeb pracodawcy, 

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej 

atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane zapra-
szamy do kontaktu: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budy-
nek E, tel. 608-525-440, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje do-
stępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stano-
wisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
ustawiacz kolejowy

Miejsce pracy: Gliwice

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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OGłOSZeNia

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

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

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

PrEZyDENt mIAStA GLIWICE
INfOrmujE,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 395–399/2020 do 24 września 2020 r.,
• nr 400/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 402/2020 do 28 września 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gos- 
podarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze 
zmianami)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
informuje, 

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz  
w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) został po-
dany do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/32/2020 do 24 września 2020 r.,
• nr ZDM/33/2020 do 24 września 2020 r.,
• nr ZDM/34/2020 do 28 września 2020 r.

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. cZeRNeGO 13, lokal nr 43, Viii piętro, 
pow. 25,49 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. SZyBOWcOWa 6, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,08 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 106 900,00 zł 
Wadium: 10 700,00 zł 
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. PeRkOZa 11, lokal nr 24, iV piętro, 
pow. 41,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z Wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 122 400,00 zł 
Wadium: 12 300,00 zł 
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. PSZcZyńSka 5, lokal nr 12, iii pię-
tro, pow. 63,74 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 190 600,00 zł 
Wadium:  19 100,00 zł 
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. chORZOWSka 36, lokal nr 5, ii pię-
tro, pow. 91,39 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, garderoba, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 242 000,00 zł
Wadium: 24 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. MaRZaNki 6, lokal nr 8, ii piętro, 
pow. 47,43 m2 + piwnica: 8,99 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 135 700,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 23 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 września 2020 r. z ROM 3  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. PSZcZyńSka 112D, lokal nr 19,  
Vi piętro, pow. 42,08 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3, 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 22 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 września 2020 r. z ROM 3  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. lOtNikóW 52, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 55,49 m2 + piwnica: 3,94 m2, 2 po-
koje, kuchnia, Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 152 100,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. PRZySZłOści 94, lokal nr 55, X pię-
tro, pow. 36,30 m2 + piwnica: 2,10 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. ZyGMUNta StaReGO 29, lokal nr 3a, 
i piętro, pow. 27,26 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 79 100,00 zł
Wadium: 8000,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 28 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 23 września 2020 r. z ROM nr 3 
ul. Pszczyńska 44c, tel. 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. kRólOWej jaDWiGi 2a, lokal  
nr 21, ii piętro, pow. 29,56 m2 + Wc:  
0,91 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 9.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 28 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 23 września 2020 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. SieMińSkieGO 27F, lokal nr 22,  
iV piętro – poddasze (oficyna), pow. 
68,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 175 200,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 29 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 24 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. GOŹDZikOWa 10, lokal nr 4, i pię-
tro, pow. 42,53 m2 + piwnica: 4,05 m2, 
2 pokoje, kuchnia, komórka, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 29 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 24 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. ZWyciĘStWa 38, lokal nr 7, iV pię-
tro, pow. 26,27 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł 
Wadium: 4100,00 zł 
termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Ul. DOlNych WałóW 19B, lokal nr i, par-
ter (oficyna), pow. 28,77 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remon- 
tu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. DOlNych WałóW 19B, lokal nr ii, 
parter (oficyna), pow. 58,70 m2, 5 po-
mieszczeń, lokal do generalnego remon- 
tu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 128 100,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. chUDOBy 5, lokal nr 18, iV piętro 
– poddasze (oficyna), pow. 31,08 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 14.45

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 22 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 września 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Ul. kOściUSZki 35, lokal nr iii, i pię-
tro, pow. 145,98 m2, 5 pomieszczeń, 
korytarz, 2 Wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 407 900,00 zł
Wadium: 40 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 25 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 22 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. DOlNych WałóW 13, lokal nie-
mieszkalny (gospodarczy) nr 5, iii pię-
tro, pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 
5 pomieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł

Wadium: 9600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 25 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 22 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. kOZielSka 22a, lokal nr i, parter, 
pow. 53,11 m2, 2 pomieszczenia, Wc, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 144 500,00 zł
Wadium: 14 500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 30 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

Ul. ZaBRSka 9, lokal nr ii, parter (ofi-
cyna), pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
14.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 86 800,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 30 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 września 2020 r. z ROM-2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. 
termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona 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 zachowania dystansu społecz-
nego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* 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 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 nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej Wojewody śląskiego w Biuletynie 
informacji Publicznej zostały podane do publicznej wia-
domości 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.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej 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.

PrEZyDENt mIAStA GLIWICE
INfOrmujE,

PrEZyDENt mIAStA GLIWICE
INfOrmujE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:
• nr 24/SP/2020 do 17 września 2020 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 129/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 130/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 132/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 133/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 134/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 135/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 136/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 140/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 141/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 142/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 143/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 144/2020 do 28 września 2020 r.,
• nr 145/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 146/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 147/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 148/2020 do 28 września 2020 r.,
• nr 150/2020 do 28 września 2020 r.,
• nr 151/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 152/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 153/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 154/2020 do 25 września 2020 r.,
• nr 157/2020 do 29 września 2020 r.,
• nr 158/2020 do 29 września 2020 r.,

http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
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Nie PRZeGaP!

http://industriada.pl/

