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Głosujemy!

od 23 października do 13 listopada będzie można głosować na zadania 
zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu 
obywatelskiego 2021. do głosowania skierowano 154 projekty, w tym 
145 zadań dzielnicowych oraz 9 ogólnomiejskich. >> 7

2021

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/gbo-2021-na-co-zaglosujemy


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43/2020 (1027), 22 października 20202

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: bpm@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz tel. 32/238-54-80
ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
nakład: 20 000 egzemplarzy. druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

PożEGnAnIE

Wojciech Pszoniak urodził się 
2 maja 1942 roku we Lwowie. 
Dorastał w Gliwicach, do któ-
rych dotarł jednym z ostatnich 
transportów, razem z Adamem 
Zagajewskim. Pszoniak za-
mieszkał z rodzicami w miesz-
kaniu przy ul. Arkońskiej.

Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej (przy ul. Zimnej Wody) 
grał między innymi w orkie-

strze wojskowej. Jako uczeń 
średniej szkoły muzycznej był 
w klasie oboju. Na gliwickim 
lotnisku latał i skakał ze spado-
chronem. W naszym mieście 
odbył też służbę wojskową. 
Jako przyszły człowiek sceny 
żywo interesował się życiem 
kulturalnym – obracał się 
w gliwickim towarzystwie 
jazzowym, które wówczas 
współtworzyli pianista Jan 

Kwaśnicki, basista Maciej 
Ropski i perkusista Adam Ję-
drzejowski. Wojciech Pszoniak 
grywał z nimi na saksofonie.

– To właśnie w Gliwicach pod-
jąłem decyzję, że będę aktorem 
– mówił Pszoniak w 2007 roku.

W naszym mieście stawiał też 
pierwsze kroki w tej profesji 
– występował między innymi 

w klubie Gwarek i Spirali. Za-
grał także w słynnej – pierw-
szej w Polsce – inscenizacji 
„Ślubu” Witolda Gombrowicza 
w reżyserii Jerzego Jarockiego 
(w 1960 roku). Później wyjechał 
na studia aktorskie do Krakowa 
i wyprowadził się z Gliwic. Jako 
aktor zrobił międzynarodową 
karierę – w teatrze grał u Kon-
rada Swinarskiego, Zygmunta 
Hübnera, Jerzego Gruzy. Do 

ról filmowych zatrudniali go 
Jerzy Kawalerowicz, Filip Bajon, 
Volker Schlöndorff i Andrzej 
Wajda, w którego filmach 
stworzył niezapomniane kre-
acje – Moryca w „Ziemi obie-
canej”, Robespierre'a w „Dan-
tonie” i Korczaka. Mieszkał we 
Francji. W 2012 roku otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela 
Gliwic.   
 (mm)

Odszedł  
Wojciech  
Pszoniak
Wojciech Pszoniak, wybitny 
aktor i Honorowy obywatel 
Gliwic, zmarł 19 października. 
Był jednym z gigantów powo-
jennego teatru i filmu. fo
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wojciecha Pszoniaka
Honorowego Obywatela Gliwic, wybitnego aktora teatralnego i filmowego,
zasłużonego artysty, który współtworzył wspaniałą historię polskiej kultury.

łączymy się w żalu i smutku
z Rodziną oraz Bliskimi,

składając wyrazy głębokiego współczucia.

                  Marek Pszonak     Adam Neumann

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice         Prezydent Miasta Gliwice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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EdukAcjA

Ambasadorzy gliwickiej edukacji
dzień Edukacji narodowej – jak co roku – stał się okazją, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dy-
rektorów gliwickich szkół. dzień nauczyciela bowiem, to – bez względu na okoliczności – chyba najbardziej doskonała 
okazja, by podziękować pedagogom za trud, zaangażowanie i troskę o jakość nauczania w naszym mieście. choć w tym 
roku w nieco innej – ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne – formie, prezydent Gliwic podczas Gali 
oświatowej osobiście podziękował i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej nauczycielskiej pracy.

 – Nie da się przecenić roli 
nauczycieli gliwickich szkół. 
Zwłaszcza od marca tego roku, 
gdy zaczęła się epidemia. W tej 
chyba najbardziej wrażliwej 
dziedzinie pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, nauczyciele wraz z ro-
dzicami, opiekunami i wycho-
wawcami stanęli na wysokości 
zadania. Tak sprawne przeor-
ganizowanie pracy z uczniami, 
jakie miało miejsce w Gliwicach, 
w pełnej współpracy z samorzą-
dem, mimo licznych trudności 
przyniosło efekty. Bardzo dobre 
wyniki egzaminów – między in-
nymi najlepszy do tej pory wynik 
matur, trzeci w województwie 
śląskim, to zasługa gliwickich 
nauczycieli – powiedział prezy-
dent Gliwic Adam neumann. – 
W imieniu gliwiczan – rodziców 
i uczniów, serdecznie Państwu 
za to dziękuję. Wszystkim, bez 
wyjątku, nie tylko laureatom 
nagrody Prezydenta Gliwic, czy 
też tym, których wysiłek i zaan-
gażowanie dostrzeżono w Kura-
torium Oświaty i Ministerstwie 
Edukacji Narodowej. Dziękuję 
wszystkim nauczycielom i peda-
gogom za kreatywność i opiekę 
nad młodymi gliwiczanami! To 
Wam zawdzięczamy ich liczne 
sukcesy oraz to, że gliwicka 
oświata stoi na bardzo wyso-
kim poziomie – podkreślił Adam 
neumann.

Wśród odbierających tegoroczne 
nagrody byli nauczyciele, którzy 
nie tylko aktywnie uczestniczą 
w życiu szkoły i uczniów, ale też 
często angażują się w działania 
na rzecz mieszkańców, dbają 
o wysoki poziom nauczania i za-
wsze pamiętają, jak ważne dla 
dzieci i młodzieży są właściwe 
relacje międzyludzkie.

14 października nagrodę Prezy-
dent Miasta Gliwice I stopnia 
otrzymało 19 osób: Bożena Ko-
bierska (PM 18), Dorota Bularz 

(PM 21), Krystyna Kondrusiewicz 
(ZS-P nr 2), Małgorzata Semik 
(ZS-P nr 8), Jolanta Mach (ZS-P 
nr 9), Regina Lisoń (ZS-P nr 15), 
Agnieszka Wilczyńska (PPP), Jo-
lanta Stąpór (ZSO nr 2), Joanna 
Grzybowska (ZSO nr 4), Piotr 
Badocha (ZSO nr 5), Katarzyna 
Dąbrowska (ZSO nr 8), Iwona 
Pochopień (ZSO nr 14), Wanda 
Chmielarz (IV LO), Beata Spałek 
(ZSB-C), Krystian Szatka (CKZiU), 
Janusz Magiera (ZST-I), Mariola 
Gajek-Czapla (MOS), Bogusław 
Pietrzak (PSM) oraz Sebastian 
Michałuszek (MDK).

nagrodę II stopnia otrzymali: 
Bożena Witecy (ZSO nr 8), Bar-
bara Krukiewicz (ZS-P nr 5), Jacek 
Adamczak (ZS-P nr 11), Milena 
Słomińska (SP nr 13), Agniesz-
ka Soehrich (ZSO nr 2), Karina 
Wódkowska-Semik (ZS-P nr 15), 
Katarzyna Koprowicz (GCE), Beata 
Śmietanka (SP nr 9), Beata Chudo-
ba (SP nr 3), Justyna Kordala (ZSŁ), 
Anita Pichowska (ZSŁ), Joanna 
Klebanowicz (ZS-P nr 1), Bożena 
Niedbała (CKZiU nr 1), Lucyna 
Wiendlocha (ZS-P nr 6), Joanna 
Mazur (V LO), Aneta Paździor (IV 
LO), Justyna Nierada (SP nr 6), Ewa 
Łabeńska-Cypcar (ZS-P nr 8), Elż-
bieta Borkowska (ZS-P nr 13), Mał-
gorzata Gałuszka-Harat (ZSB-C),  
Izabela Mirota-Janik (ZSO nr 7), 
Magdalena Spytek-Stankiewicz 
(PSM), Aleksandra Szychlińska (SP 
nr 21), Zofia Drewniok (SP nr 29), 
Elżbieta Paluch PM nr 21), Elżbieta 
Kwiatkowska (ZS-P nr 3), Elżbieta 
Piotrowicz (II LO), Alicja Ciura (ZSO 
nr 4), Irena Chwastek (ZSP nr 14), 
Urszula Janota (PPP), Anna Wilk 
(ZST-I), Joanna Korek (I LO).

Podczas uroczystości pogra-
tulowano również dyrek-
torom – tegorocznym lau-
reatom, którzy na wniosek 
Prezydenta Gliwic, otrzymali 
Medal komisji Edukacji naro-
dowej: Iwonie Drozd (SP nr 3),  

Annie Krasowskiej (SP nr 21),  
Januszowi Magierze (ZST-I), 
Jackowi Płowcowi (ZSS), Iwonie 
Pochopień (ZSO nr 14) oraz 
Aleksandrze Szyszce (ZS-P nr 12).

Wyróżnieni nagrodą Śląskiego 
kuratora oświaty w katowicach 
zostali: Ewa Marta Rasińska (V 
LO), Sylwia Gruszka i Iwona Łącz 
(ZST-I), Karina Barcz (I LO), Alek-
sandra Zięba i Aneta Zuzanna 
Kroll (ZSO nr 4).

Tegoroczne nagrody Ministra 
Edukacji narodowej zostały 
przyznane gliwickim dyrekto-
rom: Agacie Cirze (SP 6), Alek-
sandrze Szyszce (ZS-P nr 12) 
i Dorocie Tarczyńskiej (ZSO nr 7).

Artystycznym akcentem 
Gali był występ Forma-
cji Tańca Irlandzkiego 
„SAlAkE”. zespół obcho-
dzi w tym roku 30-lecie 
swojej działalności. 

Z tej okazji prezydent Adam 
Neumann wręczył założycielce 
i opiekunce zespołu – Joannie 

Koćwin, pamiątkowy dyplom, 
a cały zespół został obdarowa-
ny owacją i brawami zebranych, 
podczas której dyrektor MDK  
Sebastian Michałuszek przekazał 
tancerzom słodką niespodzian-
kę. Ich występ, któremu towa-
rzyszył recital muzyczny zespołu 
Carrantuohill, był zwieńczeniem 
tegorocznej uroczystości.

Scena Bojków 
zaprasza

Tegoroczna Gala Oświatowa 
połączona została z uroczystym 
otwarciem filii Młodzieżowego 
Domu Kultury – Scena Bojków. 
Prace przy ul. Parkowej 5 trwały 
od 2015 r. Budynek zyskał nowo-
czesną salę z widownią i sceną, 
na której będą odbywały się cie-
kawe koncerty, spektakle i inne 
wydarzenia oraz salę konferen-
cyjną zlokalizowaną na pierwszej 
kondygnacji. 

Prace były wieloetapowe i za-
awansowane: wzmocniono 
dach, odnowiono pomieszczenia, 
zamontowano nowe instalacje 
elektryczne, gazowe, odgromo-
we i wodno-kanalizacyjne oraz 
centralne ogrzewanie. Wnętrza 
zostały wyposażone w profesjo-
nalny sprzęt nagłaśniający, a sala 
widowiskowa w sufit akustyczny 
i oświetlenie oraz widownię na 230 
osób. Wyburzono starą i postawio-
no nową scenę, na której zmieści 
się orkiestra, mogą też odbywać 
się występy zespołów tanecznych. 

Inwestycja kosztowała  
4,33 mln zł i została  
sfinansowana z budżetu 
Miasta Gliwice.

Budynek Młodzieżowego Domu 
Kultury w Bojkowie powstał na 
przełomie lat 40. i 50. ubiegłego 
stulecia z inicjatywy i nakładem 
pracy lokalnej społeczności. Był 
miejscem spotkań Klubu Spor-
towego, Parafii i Caritas Bojków, 
Rady Osiedla, Stowarzyszenia 
Osób Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane SEZAM, Teatru A, Szkoły 
Podstawowej nr 8 oraz innych 
zorganizowanych grup i stowa-
rzyszeń działających na terenie 
dzielnicy Bojków. Przez 60 lat 
miał wielu gospodarzy, którzy 
w miarę możliwości i potrzeb 
dbali o jego stan techniczny. Po 
6 dekadach działalności na rzecz 
lokalnej społeczności budynek 
doczekał się remontu. 

Aktualnie Scena Bojków znów za-
prasza gliwiczan do udziału w kul-
turalnych wydarzeniach, niestety 
ze względu na COVID 19 oferta, 
zwłaszcza dydaktyczna, jest znacz-
nie okrojona. MDK w Bojkowie 
zaprasza na koncerty jazzowe z cy-
klu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” 
organizowane przez Stowarzysze-
nia Śląski Jazz Club (wystąpi m.in. 
Mietek Szcześniak, Ewa Uryga 
i Dorota Miśkiewicz), Koncert Fi-
nałowy „Zaczarowany Mikrofon”, 
warsztaty gospel oraz Koncert 
Gliwickiej Orkiestry Kameralnej 
organizowany w ramach cyklu 
koncertowego „Estrada Młodych”. 
Cyklicznie w MDK odbywają się 
zajęcia z gitary akustycznej dla 
dzieci i młodzieży. W odpowiedzi 
na aktualne potrzeby społeczno-
ści lokalnej, w kolejnym sezonie 
placówka przewiduje poszerzenie 
oferty edukacyjnej. 

Więcej informacji na temat 
oferty można znaleźć na stronie 
www.mdk.gliwice.pl.  
 (ED / mf)
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www.mdk.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43/2020 (1027), 22 października 20204

SPoRT

GTk nadal bez wyjazdowej wygranej. W ostrowie Wielkopolskim 
zagrał bardzo słabo i przegrał różnicą 22 punktów. Arged BM Slam 
Stal, choć do treningów wróciła niedawno, na parkiecie wyglądała 
zdecydowanie lepiej i zasłużenie odniosła zwycięstwo 83:61.

Ostrowianie rozpoczęli mecz 
od obrony strefowej, która 
w pierwszym fragmencie spo-
tkania przynosiła im oczekiwany 
skutek. Gliwiczanie mieli spore 
problemy z trafianiem z dy-
stansu. W kolejnych akcjach 
koszykarze GTK zaczęli stop-
niowo coraz lepiej grać w ataku 
i doprowadzili do stanu 16:15, 
ale jeszcze przed końcem pierw-
szej kwarty Florence wymusił 
przewinienie i wykorzystał dwa 
rzuty wolne.

„Stalówka” od początku dru-
giej części meczu postawiła na 

rzuty z dystansu i odskoczyła 
na kilka punktów. Gliwiczanie 
próbowali odpowiadać tym 
samym, ale wszystkie rzuty zza 
łuku okazywały się niecelne. Po 
20 minutach gry tracili już 12 
punktów do rywala (40:28).

Gospodarze rozpoczęli drugą 
połowę meczu od serii 14:0 
i praktycznie zamknęli mecz. 
Koszykarze GTK nie zamierzali 
jednak jeszcze się poddawać. 
Sygnał do odrabiania strat dał 
Henderson, Szymański i Gołę-
biowski, i po serii 10:0 dla gości 
tym razem o chwilę rozmowy 

ze swoimi zawodnikami po-
prosił Łukasz Majewski. Efekt 
był dla niego zadowalający. Na 
koniec trzeciej odsłony było już 
64:46.

W czwartej części gospodarze 
cieszyli się grą, a gliwiczanie nie 
mieli już na nią żadnego pomy-
słu. Szczęśliwie dzięki trafieniom 
z dystansu Perkinsa i Hender-
sona ostrowianom nie udało 
się odskoczyć jeszcze bardziej. 
Ostatecznie miejscowi wygrali 
83:61, pokazując, że twierdza 
Ostrów nadal ma się dobrze.  
 (GTK/kik)

Piast Gliwice w dalszym ciągu bez zwycięstwa w sezonie 
2020/2021 Pko Ekstraklasy. chociaż niebiesko-czerwoni stwo-
rzyli sobie dużo więcej korzystnych sytuacji do strzelenia gola, 
to cracovia zwyciężyła po tym, jak wykorzystała rzut karny 
w pierwszej połowie rywalizacji.
Pierwsze minuty meczu mogły 
sugerować, że piłkarze Piasta 
osiągną zdecydowaną prze-
wagę nad Cracovią. Jednak to 
krakowianie, którzy w wielu 
fragmentach gry bronili się na 
swojej połowie, podczas jednej 
akcji wykorzystali moment za-
wahania gliwiczan. We własnym 
polu karnym pomylił się Mikkel 
Kirkeskov, co spowodowało 
upadek piłkarza Pasów. Sędzia 
nie zastanawiał się ani chwili 
i wskazał na jedenasty metr. 
Rzut karny pewnie zamienił na 
bramkę Pelle Van Amesrfoort. 
Gliwiczanie starali się odrobić 
straty i przełamać niemoc, lecz 
nie udało się tego dokonać 
w pierwszej odsłonie.

Drugą część rywalizacji można 
w skrócie nazwać bezskutecznym 
naporem na bramkę Pasów. 

Tomasz Jodłowiec trafił w po-
przeczkę, Michał Żyro uderzał 
minimalnie niecelnie, a strzały 
chociażby Sebastiana Milewskie-
go czy Jakuba Świerczoka padały 
łupem Karola Niemczyckiego. 
Problem nieskuteczności prze-
śladuje Niebiesko-Czerwonych. 

Cracovia za sprawą swojego 
golkipera utrzymała korzystny 
wynik do końca i to gospodarze 
mogli cieszyć się ze zwycięstwa 
w 7. kolejce PKO Ekstraklasy.

Biuro Prasowe  
GKS Piast Gliwice SA

nadal bez punktów

kapitalnie spisali się w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Szpadzie szermierze Piasta, którzy z dwudniowego tur-
nieju we Wrocławiu przywieźli trzy brązowe medale. na 
trzecim stopniu podium stanęli damian Michalak i Bartosz 
Staszulonek (dwukrotnie) oraz Marcel Baś i Mateusz nycz.

Mistrzostwa Polski Seniorów 
w szermierce zazwyczaj rozgrywa-
ne są w pierwszej połowie roku, ale 
ze względu na pandemię turniej 
wyjątkowo odbył się w paździer-
niku. Nie przeszkodziło to jednak 
zawodnikom Piasta po raz kolejny 
sięgnąć po medale w tych najważ-
niejszych dla nich krajowych zawo-
dach. W turnieju indywidualnym 
trzecie miejsce wywalczyli Damian 
Michalak i Aleksander Staszulonek. 
W zawodach drużynowych zespół 
w składzie: Marcel Baś, Damian 
Michalak, Mateusz Nycz i Bartosz 
Staszulonek też sięgnął po brąz.

– Mistrzostwa Polski to naj-
trudniejsze krajowe zawody. 
Zawodnicy walczą nie tylko 

o medale, ale też o stypendia, 
dzięki którym mogą potem 
trenować i startować. Kluby ry-
walizują o uznanie sponsorów. 
Każdy stara się przygotować jak 
najlepiej, a wiadomo, że w szer-
mierce nawet dyspozycja dnia 
może sprawić, że się wygra lub 
przegra. Piast zdobył trzy meda-
le i jesteśmy z tego faktu bardzo 
zadowoleni. Mimo wszystkich 
trudności udaje nam dobrze 
przygotować się do zawodów 
i w każdym turnieju walczyć 
o najwyższe cele, co pokazu-
ją wyniki – tak podsumował 
turniej Maciej Chudzikiewicz, 
fechmistrz szpadzistów Piasta.  
 
 (piast.gliwice.pl/kik)

Wielki tenis stołowy po raz kolejny zagościł w Gliwicach. 
od 8 do 11 października w centrum Sportowo-kulturalnym 
„Łabędź” zmagali się uczestnicy drużynowych i Indywidual-
nych Mistrzostw Polski juniorek i juniorów. 150 osób rywa-
lizowało w 5 kategoriach: grze pojedynczej, grze podwójnej 
kobiet i mężczyzn, grze mieszanej oraz w grze drużynowej.

W prestiżowym turnieju współor-
ganizowanym przez Śląski Związek 
Tenisa Stołowego w Gliwicach oraz 
Polski Związek Tenisa Stołowego 
dobrze spisały się zawodniczki, któ-
re w sezonie 2020/2021 wzmocniły 
skład Klubu Tenisa Stołowego Gli-
wice. Po srebrny medal Mistrzostw 
Polski w grze podwójnej sięgnęła 
Dominika Gilewska grająca w pa-
rze z Iloną Sztwiertnią, z kolei brąz 
w rywalizacji drużynowej przypadł 
w udziale Natalii Gąsior.

Pozytywnie wypadł też występ 
drużynowy zespołu juniorów. 

Krzysztof Gumiński, Arkadiusz 
Mugowski i Aleksander Lillien 
dotarli do ćwierćfinału, by osta-
tecznie ulec przyszłemu zwycięz-
cy turnieju – zespołowi KS Bogorii 
Grodzisk Mazowiecki (1:3).

Mistrzostwa Polski Juniorów to 
już kolejna, po Międzynarodo-
wym Turnieju ITTF Challenge 
Gliwice Polish Open oraz Mi-
strzostwach Polski Seniorek 
i Seniorów, prestiżowa impreza 
rozgrywana na terenie Gliwic. 
 
 (AZS/kik)

Stal się nie dała

Mistrzowskie rakietki
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AkTuAlnoŚcI

Aż 7 gliwickich podmiotów zostało uhonorowanych w XI edycji konkursu „Marka-Śląskie” w 2020 roku, organizowanym przez 
Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. konkurs docenia ludzi, firmy i instytucje, które tworzą pozytywny wizerunek 
regionu, przyczyniają się do jego rozwoju i budują tożsamość regionalną Śląska, w kraju i za granicą.

Osobowością roku „Marka-Ślą-
skie” został Zygmunt Frankiewicz, 
były prezydent Gliwic, obecnie 
Senator RP, w którego imieniu 
nagrodę odebra prezydent Gliwi-
ce, Adam Neumann. W kategorii 
„Super Marka-Śląskie” nagrodzo-
no Arkadiusza Mężyka, rektora 
Politechniki Śląskiej.

Nagrody „Marka-Śląskie” przy-
znawane są w 14 kategoriach: 
Gospodarka, Nauka, Kultura, 
Dziedzictwo Kulturowe Regio-
nu, Sport, Turystyka i Rekreacja, 
Produkt, Usługa, Zdrowie, Orga-
nizacje Pozarządowe, Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu, 
Media,  Osobowość Roku oraz 
„Super Marka-Śląskie”.

oto pozostali gliwiccy zwycięzcy:
• zdrowie: Narodowy Instytut 

Onkologii im. Marii Skłodow-

skiej-Curie – Państwowy Insty-
tut Badawczy Oddział Gliwice, 

• kultura: Akademicki Chór Po-
litechniki Śląskiej, wyróżnienie 
przyznano Stowarzyszeniu 
Muzycznemu Śląski Jazz Club,

• usługa: EMT-Systems Sp. z o.o., 
• nauka: Sieć Badawcza Łukasze-

wicz – Instytut Metalurgii Żelaza 
im. St. Staszica. 

XXVI Gala Regionalnej Izby 
Przemys łowo-Handlowej 
w Gliwicach, podczas której 
przyznawane są nagrody w kon-
kursie „Marka-Śląskie”, odbyła 
się w sobotę 17 październi-
ka. Zainaugurowali ją Adam 
Neumann, Prezydent Miasta 
Gliwice i Wiktor Pawlik, prezes 
Regionalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Gliwicach. 
Zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Rozwoju i Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz 
w trosce o zdrowie uczestników, 
wydarzenie odbyło się w studio 
nagraniowym, na terenie hali 
widowiskowo-sportowej Arena 
Gliwice i było transmitowane 
online. W części artystycznej 
wystąpili artyści Opery Śląskiej 

oraz Akademicki Chór Politech-
niki Śląskiej.

Organizatorami Konkursu „Mar-
ka-Śląskie” są Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Gli-
wicach, Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, TVP3 

Katowice, Radio Katowice oraz 
Dziennik Zachodni. 

Przypominamy, że RIPH w Gliwi-
cach obchodzi w tym roku 30-lecie 
istnienia. Izba powstała na fali 
zmian politycznych i ustrojowych 
19 czerwca 1990 r. jako Gliwicka 
Izba Przemysłowo-Handlowa, 
kontynuując tradycję pierwszej 
gliwickiej izby powstałej w 1859 
r. W 1995 r. walne zgromadzenie 
członków Izby uchwaliło zmianę 
nazwy z gliwickiej na regionalną 
oraz nowy statut umożliwiający 
tworzenie oddziałów terenowych. 
Jej zadaniem jest reprezentowa-
nie interesów gospodarczych 
zrzeszonych w niej podmiotów, 
prowadzenie działalności szko-
leniowej, integracja i promocja 
członków izby oraz kształtowanie 
i upowszechnianie zasad etyki 
działalności gospodarczej.  (mf)

Marka Śląskie 2020 – Gliwice docenione!
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dom Pamięci żydów Górnośląskich, oddział Muzeum w Gliwicach, 15 października był miejscem wyjątkowej uroczystości. Wi-
ceambasador Izraela w Polsce, Tal Ben-Ari Yaalon, wręczyła krewnym Stefanii i jana Buchałów oraz zofii Szczygielskiej medale 
i dyplomy honorowe Sprawiedliwy wśród narodów Świata.

Instytut Pamięci Męczenników 
i Bohaterów Holokaustu Jad Wa-
szem co roku upamiętnia Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata – 
nie-Żydów, którzy podczas II wojny 
światowej ratowali Żydów przed 
Zagładą. Niejednokrotnie kładli 
na szali własne życie, by ocalić 
innych. W tym gronie było także 
wielu dzielnych Polaków.

W uroczystości wręczenia medalu 
i dyplomu honorowego Sprawiedli-
wy wśród Narodów Świata wzięli 
udział między innymi potomkowie 
Sprawiedliwych, Stanisław Buchała 
i Jerzy Szczygielski, reżyser Roman 
Polański, a także zastępczyni szefa 
misji Ambasady Izraela w RP Tal 
Ben-Ari Yaalon, prezydent Gliwic 
Adam Neumann oraz dyrektor 
Muzeum w Gliwicach Grzegorz 
Krawczyk.

– Gliwice do 1945 roku były 
miastem niemieckim. Tutejsza 
społeczność żydowska wywodziła 
się z przybyłych z zachodu Europy 
Żydów aszkenazyjskich. Trudno 
przecenić rolę, jaką odegrali 
oni w rozwoju i historii naszego 
miasta. Zwłaszcza w szczytowym 
okresie epoki industrialnej, kiedy 
gliwiccy Żydzi stanowili niemal 
17% ogółu wszystkich miesz-
kańców. Byli wśród nich wybitni 
przemysłowcy i innowatorzy jak 
Oskar Troplowitz, wynalazca kre-
mu Nivea, twórca istniejącego do 
dzisiaj koncernu Beiersdorf, byli 
wśród nich ludzie kultury i sztuki, 

lekarze i prawnicy, a także radni 
miejscy. W większości gliwiccy 
Żydzi byli mocno zasymilowani, 
utożsamiali się z kulturą, językiem 
i państwem niemieckim, czując 
się jego pełnoprawnymi obywate-
lami – Niemcami wyznania moj-
żeszowego. Wielu z nich w czasie 
I wojny światowej oddało życie 
za swoją ojczyznę. Pomnik im 
poświęcony, odsłonięty w 1932 
roku, stoi kilkanaście kroków stąd. 
A przecież zaledwie kilka lat potem 
nazistowskie bojówki podpaliły 
gliwicką synagogę. Miejsce po niej 
do dzisiaj pozostaje puste. Osta-
tecznie tutejsza gmina żydowska 
została zniszczona w latach 40. 
W 1903 roku jej przedstawiciele 
z dumą otwierali Dom, ten w któ-
rym teraz jesteśmy, wzniesionym, 

jak pięknie wówczas powiedziano 
„Gminie na chwałę, a miastu na 
ozdobę” – powiedział podczas 
uroczystości w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich prezydent 
Gliwic Adam neumann.

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
jest oddziałem Muzeum w Gliwi-
cach. Mieści się w neogotyckim 
domu przedpogrzebowym z 1903 
roku przy cmentarzu żydowskim. 
Zaprojektował go wiedeński archi-
tekt Max Fleischer. Budynek jest 
świadectwem wielonarodowej 
przeszłości naszego miasta. Został 
kompleksowo wyremontowany 
przez Miasto Gliwice. Inwestycja 
została wyróżniona w prestiżo-
wym konkursie Zadbany Zabytek 
oraz w konkursie na Najlepszą 

Przestrzeń Publiczną Wojewódz-
twa Śląskiego. Obecnie w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
organizowane są wystawy, spotka-
nia autorskie, wykłady i warsztaty. 
Misją instytucji jest krzewienie 
dialogu międzykulturowego. 

Stefania i jan Buchałowie pod-
czas II wojny światowej mieszkali 
we wsi Wysoka na Pogórzu Wie-
lickim. Pod swój dach przygarnęli  
9-letniego Romka, który dzięki 
nim przeżył wojnę, w której zgi-
nęła między innymi jego matka 
i babka. Chłopiec, który nie miał 
typowego żydowskiego wyglądu 
i posługiwał się nienaganną pol-
szczyzną, dorósł i został reżyse-
rem filmowym. Ślad po swoich 
dobroczyńcach znalazł dopiero 

po wielu latach – podczas pracy 
nad filmem dokumentalnym po-
znał Stanisława Buchałę, wnuka 
Sprawiedliwych. O tym, że jego 
dziadkowie uratowali życie Roma-
na Polańskiego, mężczyzna dowie-
dział się dopiero od filmowców. 

15 października odebrał w Gliwi-
cach, z rąk wiceambasador Izraela 
w Polsce Tal Ben-Ari Yaalon, medal 
Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata dla Stefanii i Jana Buchałów, 
którzy zmarli w 1953 roku.

Podczas uroczystości medalem 
została odznaczona także zofia 
Szczygielska (zm. w 1968 roku) – 
zakonnica, która w czasie wojny 
kierowała Zakładem Sierot Sióstr 
Miłosierdzia w Przeworsku. Na 
Podgórzu Rzeszowskim, wśród 
polskich dziewczynek, znalazły 
schronienie także Żydówki – Es-
ther Freilach i Rina Glickman, które 
zaświadczyły o czynach siostry 
Szczygielskiej.

W jej imieniu medal i dyplom 
honorowy odebrał krewny Spra-
wiedliwej, Jerzy Szczygielski. (mm)

Medale Sprawiedliwy Wśród na-
rodów Świata (hebr. חסידי אמות 
 chasid umot ha-olam) to העולם
najwyższe izraelskie odznaczenia 
cywilne nadawane nie-żydom, 
przyznawane przez Instytut Pa-
mięci Męczenników i Bohaterów 
Holokaustu jad Waszem w jero-
zolimie.

Polscy Sprawiedliwi uhonorowani w Gliwicach
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29 października, o godz. 18.00, zapraszamy do Bi-
blioteki centralnej na kolejne spotkanie autorskie 
organizowane w ramach „Haczyka – gliwickich 
spotkań literackich”. Tym razem gościem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach będzie Mi-
chał Gołkowski, a rozmowę z nim przeprowadzi 
Agnieszka Włoka.
Michał Gołkowski – lingwista 
z wykształcenia, miłośnik i histo-
ryk uzbrojenia oraz wojskowości 
z zamiłowania, rusofil i rusofob 
w jednym. Z charakteru życio-
wego cynik i pragmatyk. Swoje 
związki ze Wschodem i stosunek 
do słowiańskości określa jako 
typowy love-hate relationship. 
Debiutował w kwietniu 2013 
roku powieścią „Ołowiany Świt” 
– nieustannie widoczną w zesta-
wieniu najlepiej sprzedających 
się książek fantastycznych 2014 
oraz 2015 roku. Od tamtej pory 
ukazało się jeszcze piętnaście 
jego książek oraz szereg opowia-
dań. Najważniejsze cykle to m.in. 
seria „S.T.A.L.K.E.R.” (osadzona 
w uniwersum bestsellerowej 
gry pod tym samym tytułem), 
„Komornik” (dystopijna wizja 
świata po biblijnej apokalipsie), 
„Stalowe Szczury” (cykl o cza-
sach I wojny światowej z lekką 
nutą fantazji), „Siedmioksiąg 

grzechu” (rasowe fantasy hero-
iczne w całym wachlarzu epok 
historycznych) oraz trylogia 
„Sybirpunk” (dystopijna, ban-
dycko-kryminalna wizja Rosji 
w niedalekiej przyszłości). Swoje 
książki wydaje w „Fabryce Słów”, 
wiodącym na rynku polskim 
wydawnictwie rodzimej oraz 
zagranicznej fantastyki, u boku 
Pilipiuka, Grzędowicza, Ziemiań-
skiego, Piekary oraz Komudy.

W związku z uczestnictwem 
w wydarzeniu w czasie obowiązy-
wania stanu epidemii wymagane 
będzie zachowanie wszystkich 
niezbędnych środków ostrożno-
ści: złożenie pisemnego oświad-
czenia, obowiązkowe zasłonięcie 
ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Transmisja na żywo na Fa-
cebooku MBP w Gliwicach: 
https://www.facebook.com/
MBPGliwice. (MBP)

jeśli świat magii, tajemnic, cudownych legend 
i fantastycznych istot nie ma przed Tobą tajemnic, 
a przygody bohaterów „opowieści z narnii”, „Ma-
gicznego drzewa”, „Baśnioboru”, „Harrego Potte-
ra” czy „Hobbita” nie są ci obce, to zachęcamy 
do wzięcia udziału w konkursie organizowanym 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.
Obudź swoją wyobraźnię, 
zainspiruj się najpopularniej-
szymi tytułami książek fantasy 
dla dzieci i młodzieży i stwórz 
portret jednego z bohaterów. 
Ilustracje można wykonać 
w dwóch technikach – trady-
cyjnie, jako pracę plastyczną 
oraz w graficznym programie 
komputerowym.

Konkurs trwa do 6 listopa-
da. Prace można dostarczyć 
osobiście do dowolnej filii 
Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Gliwicach lub wysłać 
na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach, ul. 
Kościuszki 17, 44-100 Gliwice.

Szczegółowe informacje znaj-
dują się w regulaminie kon-
kursu dostępnym na stronie 
www.biblioteka.gliwice.pl.

Działanie zostało dofinansowa-
ne ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury. (MBP)

POLECA

kwartet Śląski, jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych w Polsce,  
25 października wystąpi w Gliwicach. Muzycy wykonają wyjątkowy koncert 
muzyki poważnej, w którym zostaną także zaprezentowane fragmenty 
homilii jana Pawła II.

Gliwicki koncert będzie szóstym, 
ostatnim występem Kwartetu 
Śląskiego w ramach tegorocznej 
trasy „Silesian Misterioso”. Te-
matem muzycznego spotkania 
w kościele pw. Wszystkich Świę-
tych (ul. Kościelna 14) będzie 
miłość. Koncert rozpocznie się 

w niedzielę 25 października 
o godz. 17.00. W programie zna-
lazły się między innymi utwory 
Henryka Mikołaja Góreckiego, 
Aleksandra Lasonia i Arvo Pärta.

Kwartet Śląski tworzą: Szy-
mon Krzeszowiec (I skrzypce), 

Arkadiusz Kubica (II skrzypce), 
Łukasz Syrnicki (altówka), Piotr 
Janosik (wiolonczela). Związani 
ze Śląskiem instrumentaliści to 
absolutna czołówka wykonaw-
stwa kameralnej muzyki we 
współczesnej w Polsce. 
 (mm)

Warner Bros to kultowa amerykańska wytwórnia filmowa, z której wyszły 
takie hity jak „Matrix” czy seria o Harrym Potterze. kino Amok zaprasza do 
obejrzenia klasyki filmowej Braci Warner w odnowionej wersji cyfrowej.

Albert, Sam i Harry Warnerowie, 
założyciele wytwórni Warner 
Bros, urodzili się jako Abraham, 
Szmuel i Hirsz Wonsalowie 
w Krasnosielcu na Mazowszu. 
Po przeprowadzce za Ocean, 
wyśnili swój wielki amerykański 
sen. Żeby założyć wytwórnię fil-
mową, zastawili konia o imieniu 
Bob i sprzedali zegarek po ojcu. 

Warto było zaryzykować, bo to 
Braciom Warner kinomani za-
wdzięczają pierwszy film dźwię-
kowy: „Śpiewak jazzbandu”. 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3) wyświetli ten obraz w czwar-
tek 5 listopada. Następnie,  
19 listopada, widzowie zobaczą 
niezapomnianą „Casablancę” Mi-
chaela Curtiza. Na 3 grudnia za-
planowano projekcję „Tramwaju 

zwanego pożądaniem” z młodym 
Marlonem Brando w roli głów-
nej. 17 grudnia musical wszech 
czasów – „Deszczowa piosenka” 
z Genem Kellym. W sumie w ra-
mach przeglądu odbędzie się 

piętnaście seansów. W sprzeda-
ży, poza pojedynczymi biletami, 
są do nabycia karnety na pięć 
wybranych filmów. Szczegóły na 
stronie amok.gliwice.pl. 
 (mm)
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kwartet Śląski

„Blade Runner”, reż. R. Scott

„Tramwaj zwany pożądaniem”, reż. E. kazan
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GBo 2021

WYnIkI GŁoSoWAnIA PoznAMY do 10 GRudnIA

KTO?  Głosować w ramach  
GBO 2021 może każdy 

mieszkaniec Gliwic. Można oddać mak-
symalnie dwa głosy, w tym jeden głos 
na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden 
głos na projekt ogólnomiejski – na 
dwóch oddzielnych formularzach do 
głosowania.

Warto wziąć udział w głosowaniu – dzięki 
temu można współdecydować, które za-
dania zostaną zrealizowane w 2021 roku. 
Podstawowe informacje o poszczególnych 
projektach publikujemy na stronach 8–13, 
ale można też zapoznać się z samymi 
wnioskami (skany są zamieszczone na 
stronie internetowej www.gliwice.eu pod 
hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” 
– na „Liście wszystkich złożonych wnio-
sków”).

JAK 
I GDZIE? 

Głosować będzie 
można w formie elektronicznej lub pa-
pierowej.

W związku z sytuacją epidemiczną – 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeń-
stwo – w tym roku szczególnie zachę-
camy do głosowania elektronicznego. 
zagłosować w formie papierowej bę-
dzie można tylko w siedzibach urzędu 
Miejskiego.

GŁoSoWAnIE W FoRMIE  
ElEkTRonIcznEj
• Głos będzie można oddać na elektro-

nicznych formularzach, które będą do-
stępne na stronie internetowej www.
gliwice.eu  pod hasłem „Gliwicki Budżet 
Obywatelski” od godz. 8.00 w dniu 23 
października do godz. 20.00 w dniu 13 
listopada.

• Potwierdzenie oddania głosu nastąpi 
poprzez zatwierdzenie linku aktywa-
cyjnego przesłanego na adres e-mail 

(zatwierdzenie odrębnie dla każdego 
z formularzy).

• Jeden adres e-mail może zostać wyko-
rzystany do udziału w głosowaniu przez 
jednego uprawnionego.

GŁoSoWAnIE W FoRMIE 
PAPIERoWEj
Papierowe formularze do głosowania 
będą dostępne:
• do pobrania i wydruku na stronie inter-

netowej www.gliwice.eu  pod hasłem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski” od godz. 
8.00 w dniu 23 października,

• do pobrania od 23 października do 13 
listopada w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach, w godzinach jego otwarcia – 
w wiatrołapie UM przy wejściu od ul. 
Zwycięstwa 21 oraz w holu filii UM przy 
ul. Jasnej 31A.

Na wniosek Rad Dzielnic lub innych 
osób czy organizacji zainteresowanych 
upowszechnieniem głosowania wśród 
mieszkańców, papierowe formularze 
do głosowania mogą zostać udostęp-
nione w większej liczbie – zamówie-
nia należy kierować na adres e-mail  

boi@um.gliwice.pl ze wskazaniem pożą-
danej liczby formularzy oraz adresu e-mail 
lub numeru telefonu, na który przekazana 
zostanie informacja o możliwości odbioru 
formularzy (czas realizacji do 4 dni robo-
czych od złożenia zamówienia).

Głos w formie papierowej będzie można 
oddać:
• wrzucając wypełniony formularz do 

oznakowanych urn w holu Biura Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
(wejścia od ul. Zwycięstwa i ul. Wy-
szyńskiego) oraz w holu filii UM przy ul. 
Jasnej 31A, w godzinach ich otwarcia,

• listownie, przesyłając wypełniony for-
mularz na adres Urzędu Miejskiego, ul. 
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (o fakcie 
oddania głosu w terminie decyduje data 
jego doręczenia przez operatora poczto-
wego do siedziby Urzędu),

• w przypadku osób, którym rodzaj nie-
pełnosprawności uniemożliwia oddanie 
głosu – za pośrednictwem konsultanta 
ds. osób niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w godzinach urzędowania 
(za okazaniem dokumentu potwierdza-
jącego dane osobowe).

KIEDY 
WYNIKI? 

Podczas ustala-
nia wyników głosowania będą brane pod 
uwagę projekty, które uzyskały poparcie co 
najmniej 30 głosujących – w przypadku pro-
jektów dzielnicowych oraz 500 głosujących 
– w przypadku projektów ogólnomiejskich.

W trakcie całego głosowania na stronie 
internetowej www.gliwice.eu będzie 
udostępniana na bieżąco aktualna liczba 
oddanych głosów. Najbardziej aktywne 
dzielnice będą miały szansę na finan-
sowy bonus, czyli środki z tzw. puli dla 
aktywnych.

jAk I nA co GŁoSoWAć?
2021

GlIWIckI BudżET oBYWATElSkI 2021 
kWoTY dlA dzIElnIc

dzielnica 
kwota na realizację zadań  

w poszczególnych  
dzielnicach [zł]

Minimalna liczba głosów 
ważnych w dzielnicy  

umożliwiająca udział w tzw. 
puli dla aktywnych

BAILDONA 320 000 936 
BOJKÓW 182 000 298 
BRZEZINKA 173 000 257 
CZECHOWICE 134 000 76 
KOPERNIKA 336 000 1 013 
LIGOTA ZABRSKA 162 000 206 

ŁABĘDY 439 000 1 490 
OBROŃCÓW POKOJU 231 000 526 
OSTROPA 183 000 304 
POLITECHNIKA 214 000 446 
SIKORNIK 394 000 1 282 
SOŚNICA 503 000 1 785 
STARE GLIWICE 261 000 664 
SZOBISZOWICE 388 000 1 252 
ŚRÓDMIEŚCIE 416 000 1 383 
TRYNEK 479 000 1 674 
WILCZE GARDŁO 142 000 115 
WOJSKA POLSKIEGO 372 000 1 178 
WÓJTOWA WIEŚ 244 000 587 
ZATORZE 391 000 1 265 
ŻERNIKI 198 000 372 
Razem na projekty 
dzielnicowe 6 162 000

od 23 października do 13 listopada będzie można głosować 
na zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach 
Gliwickiego Budżetu obywatelskiego 2021. do głosowania 
skierowano 154 projekty, w tym 145 zadań dzielnicowych 
oraz 9 ogólnomiejskich.

na stronie www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet obywatelski”  
znajdują się szczegółowe informacje na temat GBo, w tym:

• uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarządzenie nr PM-2470/2020 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 7 lipca 2020 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, określające zasady przeprowadzenia głosowania i ustalania wyników,

• wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania,
• wyniki procedury odwoławczej,
• kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych,
• lista wszystkich złożonych wniosków, zawierająca informacje o zgłoszonych projektach wraz ze skanami wniosków.

Informacje dotyczące głosowania można uzyskać także pod numerami telefonów: 32/239-12-44 i 32/239-11-65.

http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://www.gliwce.eu
https://gliwice.eu/
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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. Szkolne wiaty  
rowerowe 117 Budowa wiat rowerowo-hulajnogowych przy gliwickich szkołach: SP11, SP21, SP23, SP29,  ZS-P2, 

ZS-P9, ZSE-T, ZSO12, ZSO8. 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: SP2, SP3, SP6, SP21, SP28, SP29, 
ZS-P1, ZS-P2, ZS-P3, ZS-P10, ZS-P12, ZSO8, ZSO14.

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. Tablice z planem  
dzielnicy 278

Wykonanie 3 tablic informacyjnych z małym planem miasta oraz większym planem dzielnicy  
z zaznaczeniem ciekawych miejsc, tras rowerowych itp. oraz drogowskazu do zabytkowego kościoła 
pw. Narodzenia NMP.

16 000

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

SuMA 319 000

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  
gruntowej 046 Remont fragmentu gruntowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na przedłużeniu  

ul. Rzeczyckiej – 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

uWAGA! Wniosek nr 068 został wycofany przez wnioskodawcę. Głosy na ten wniosek będą uznane za nieoddane i w związku z tym nie będą brane  
pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.
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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

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

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

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

SuMA 316 000

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 uczęszczanym przez mieszkańców) z wydrukowanymi 10 pracami artystów.  
Wystawy zmieniane co miesiąc.

36 000
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5. Boiska 156 Budowa boisk do gry w badmintona przy ul. Bekasa/Pliszki. 200 000

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, monitoring 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 14 655 000 zł
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Punkt Selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych zmienia godziny otwarcia.
Od 2 listopada PSZOK przy ul. 
Rybnickiej 199B będzie czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.00 do 18.00, 
a w soboty od godz. 7.00 do 
13.00. 

W PSZOK mieszkańcy mogą od-
dawać odpady zielone, budow-
lane, wielkogabarytowe, zużyte 
opony i baterie, chemikalia, 
akumulatory i elektrośmieci. 
Odpady przyjmowane są bez-

płatnie, trzeba tylko zadbać 
o ich transport.

Przypominamy, że przy PSZOK po-
wstał punkt „Drugie życie rzeczy”, 
w którym można oddać w pełni 
sprawne, ale już niepotrzebne 
przedmioty, np. wózki, zabawki, 
meble, lampy, sprzęt rtv, sprzęt 
sportowy czy książki. Przedmioty 
te z pewnością znajdą nowego 
właściciela, któremu jeszcze długo 
posłużą i sprawią radość. (mf)

GcoP zaprasza przedstawicieli gliwickich organizacji pozarządowych do 
zgłaszania się i działania w zespołach branżowych. Trwa również nabór 
kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty 
złożone w otwartych konkursach ofert Miasta Gliwice.

– Wzorem lat ubiegłych ogła-
szamy nabór do zespołów: 
kultury, edukacji i wychowania, 
zdrowia i opieki społecznej, 
turystyki połączonej z krajo-
znawstwem i ekologią – mówi 
Marta Kryś, dyrektor GCOP, 
który koordynuje gliwickie 
zespoły branżowe.

Zespoły branżowe tworzą 
pasjonaci i lokalni liderzy 
z różnych dziedzin. Podczas 
spotkań współpracują, wypra-
cowują rozwiązania, wymie-
niają się wiedzą, utrzymują 
też kontakt z mieszkańcami, 
poznają ich potrzeby i in-
formują o podejmowanych 
inicjatywach. Ponadto wspo- 
magają Miejską Radę Dzia-
łalności Pożytku Publiczne-
go, opiniując uchwały Rady 
Miasta.

Zgłoszenia należy wysłać do 23 
października. Więcej informacji 
na ten temat można uzyskać 
na stronie internetowej www.
gcop.gliwice.pl oraz dzwoniąc 
pod numer tel. 32/238-81-67 

lub pisząc na adres e-mail: 
sekretariat@gcop.gliwice.pl.

Osoby chcące aktywnie uczestni-
czyć w kształtowaniu współpracy 
miasta i organizacji pozarządo-
wych mogą też zgłosić się do pra-
cy w komisjach konkursowych 
opiniujących oferty złożone 
w otwartych konkursach ofert 
Miasta Gliwice, które zostaną 
zrealizowane w 2021 r. Kandy-
daci mogą być wskazani przez 
organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 
Kandydaci związani z organiza-
cjami biorącymi udział w danym 
konkursie podlegają wyklucze-
niu. Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na stronie www.gcop.
gliwice.pl. Zgłoszenia będą przyj-
mowane do 30 października we 
wszystkich lokalach Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych (mf)

nowe godziny  
otwarcia PSzok

czy przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt 
nie powinien się wtrącać? czy zdarza się tylko w ro-
dzinach z marginesu społecznego? czy zachodzi 
wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar? czy 
gwałt w małżeństwie nie istnieje?

Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań dotyczących przejawów 
przemocy domowej pomoże 
znaleźć zajmujące się m.in. tymi 
zagadnieniami Stowarzyszenie 
na Rzecz Poradnictwa Obywa-
telskiego DOGMA. Zachęca do 
korzystania ze zdalnych, darmo-
wych porad prawnych, e-media-
cji realizowanych przez Miasto 
Gliwice oraz specjalistycznych 

poradników dostępnych online. 
Aby umówić się na bezpłatną 
rozmowę z mediatorem, wy-
starczy zadzwonić pod nr tel. 
32/239-12-59. Więcej informa-
cji na ten temat można uzyskać 
na facebookowym profilu Fun-
dacji DOGMA, na stronie inter-
netowej www.dogma.org.pl,  
a także pod nr. tel. 32/557- 
-51-83 i 514-797-671.  (kik)

doGMA radzi:

Weź udział  
w naborach i działaj!

Przemoc domowa
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klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych mogą 
regulować bez wychodzenia z domu. dzię-
ki systemowi e-Płatności Blue Media mają 
do dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, 
Pekao24 czy płacę z iPko), płatności online 
kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, Ma-
stercard i Maestro) oraz BlIk. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem 
formularza ogólnego dostępnego pod 
adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz 
w Wirtualnym Biurze obsługi uM, przy 
poszczególnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online 
w Wirtualnym
Biurze obsługi

Podatki lokalne, opłaty za nierucho-
mości i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można teraz sprawdzić 
i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej 
Platformie Analityczno-Rozrachunko-
wej. Żeby z niej korzystać, wystarczy 
posiadać Profil Zaufany i zarejestro-
wać konto użytkownika na stronie  
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPAR –  
opłaty pod kontrolą
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http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
www.dogma.org.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/gepar
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z MIASTA

cztery sąsiadujące regiony z trzech państw Europy Środkowej i jeden główny cel – połączyć i usprawnić transport towarów drogą 
lądową, kolejową i wodną na obszarze Europejskiego ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, zwłaszcza zaś na terenach po-
granicza. liderem szeroko zakrojonego i dobiegającego końca międzynarodowego projektu TRAnS TRITIA jest Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach, koordynująca współpracę instytucji z przygranicznych regionów czech, Polski i Słowacji.

Województwo Śląskie, Woje-
wództwo Opolskie (w początko-
wej fazie działań) oraz czeski Kraj 
Morawsko-Śląski i Kraj Żyliński 
na Słowacji od prawie ośmiu lat 
współpracują w ramach Europej-
skiego Ugrupowania Współpracy 
Terytorialnej (EUWT) pod nazwą 
TRITIA. Trzyletni, ambitny pro-
jekt TRANS TRITIA o wartości ok. 
1,24 mln euro wystartował pod 
koniec listopada 2017 roku. Dziś 
czas na jego podsumowanie.

Założeniem TRANS TRITII było 
m.in. opracowanie strategicz-
nych założeń i dokumentów 
dotyczących możliwości rozwoju 
przygranicznego, przyjaznego 
środowisku transportu towaro-
wego na obszarze objętym pro-
jektem, we wszystkich formach 
– zarówno z wykorzystaniem 
sieci drogowej i kolejowej, jak 
i transportu wodnego. W tej 
sferze działań strona polska 
odpowiadała za opracowanie 
strategii transportu multimo-
dalnego, słowaccy partnerzy za 
stworzenie transportowych mo-
deli matematycznych, natomiast 

Czesi zajęli się branżowymi pla-
nami działania. Duży nacisk po-
łożono na kwestie ograniczenia 
negatywnego wpływu przewozu 
towarów na środowisko oraz 
na rozwiązywanie problemów 
transgranicznych (np. likwidację 

„wąskich gardeł” w transporcie 
lądowym i kolejowym). Temu ce-
lowi służyła zwłaszcza wymiana 
dobrych praktyk oraz wspólne 
działania w ramach konsorcjum 
składającego się z Polski, Czech 
i Słowacji.

Aby w nadchodzących latach 
lepiej zarządzać transportem 
towarów na obszarze TRITII, nie 
wystarczyło gruntownie zbadać 
potencjał poszczególnych regio-
nów. W projekcie skupiono się 
na możliwościach działających 

tam węzłów intermodalnych, ko-
rytarzu wodnym Odry, zwłaszcza 
zaś na głównym korytarzu Bałtyk 
– Adriatyk, który ma kluczowe 
znaczenie na terenie TRITII. Wy-
pracowane w projekcie rozwiąza-
nia zaprezentowano przed tygo-
dniem podczas 18. Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast 2020, 
wchodząc w skład konsorcjum 
składającego się z Polski, Hiszpa-
nii, Portugalii oraz Rumunii.

Projekt „TRANS TRITIA. Poprawa 
koordynacji i planowanie trans-
portu towarowego na obszarze 
TRANS TRITIA” jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Interreg 
Central Europe. Polsko-czesko-
-słowackie konsorcjum projektu 
tworzą Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
(lider projektu), Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Morawsko-
Śląskiego Kraju (Czechy), Instytut 
Badawczy Transportu (Słowacja), 
Transport designing ltd. (Czechy) 
oraz Uniwersytet Żyliński (Słowa-
cja).  (kik)

„Skrzydła IT w administracji” 
 dla gliwickiego GEPAR-a

lEPSzY TRAnSPoRT = lEPSzA EuRoPA

Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa (GEPAR) urzędu Miejskiego w Gliwicach została nagrodzona „Skrzydła-
mi” w kategorii e-Usługi dla obywatela przez miesięcznik „IT w Administracji”. kapituła konkursu doceniła fakt, iż dzięki GEPAR-owi 
mieszkańcy mogą w jednym miejscu sprawdzić wysokość naliczonych podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, a także dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości – i uiścić 
online wszystko, co potrzeba. To arcyprzydatne narzędzie w czasie pandemii coVId i kolejny wygodny kanał komunikacji z urzędem!

„Skrzydłami” są nagradzane co 
roku najlepsze projekty infor-
matyczne zrealizowane przez 
instytucje publiczne. Z założenia 
trafiają do realizatorów przed-
sięwzięć, które pod względem 
sposobu wdrożenia i osiągniętych 
korzyści mogą stanowić wzór do 
naśladowania (np. ułatwiły dostęp 
do usług publicznych, poprawiły 
jakość obsługi czy komunikację 
urząd – obywatel). Organizato-
rem konkursu jest miesięcznik „IT 
w Administracji”. Edycję AD 2020 
objęło honorowym patronatem 
Ministerstwo Cyfryzacji.

Tegoroczna nagroda w kategorii 
e-Usługi dla obywatela trafiła do 
Urzędu Miejskiego za projekt GEPAR 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020. 
Kapituła doceniła szczególnie uła-

twienia, jakich w czasach pandemii 
koronawirusa dostarcza korzystanie 
z portalu GEPAR.

Za pośrednictwem Gliwickiej Elek-
tronicznej Platformy Analitycz-
no-Rozrachunkowej mieszkańcy 
mogą bezpiecznie i wygodnie 
uzyskać informacje o aktualnych 
danych finansowych, w tym 
przede wszystkim o swoich zobo-
wiązaniach i należnościach wobec 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
z tytułu podatków lokalnych, opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, rocznej opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego, 
a także dzierżaw i bezumownego 
korzystania z nieruchomości. 
Mogą je również opłacić online! 
Wystarczy tylko posiadać bezpłat-
ny Profil Zaufany (do uzyskania 
za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej lub poprzez stronę 
pz.gov.pl) i zarejestrować konto 
użytkownika na stronie gepar.

gliwice.eu. Dodatkową funkcjonal-
nością w GEPAR-ze jest zakładka 
KOMUNIKACJA, za pośrednic-
twem której można kontaktować 
się w sprawach merytorycznych 
z Wydziałem Podatków i Opłat 
Lokalnych oraz Wydziałem Go-
spodarki Nieruchomościami. Na-
tomiast w sprawach technicznych 
związanych z portalem – z Wydzia-
łem Informatyki gliwickiego magi-
stratu. Uwaga! Odpowiedzi będą 
trafiały do skrzynki kontaktowej 
danego użytkownika w GEPAR.

Gliwiczanie coraz więcej urzędo-
wych spraw mogą załatwić przez 
Internet. Oprócz GEPAR-a mają 
też do dyspozycji Internetowy 
sklep geodezyjny i Płatności on-
line – platformę, dzięki której 
w wygodny i bezpieczny sposób 
można dokonywać koniecznych 
płatności za większość standar-
dowych czynności urzędowych. 
 (kik)

https://pz.gov.pl/pz/index
gepar.gliwice.eu
gepar.gliwice.eu
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oGŁoSzEnIA

komunikaty

oferty pracy

komunikaty

zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej 
w gminnym lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Tarnogór-
skiej 17 w Gliwicach wraz z wykonaniem pomieszczenia 

łazienki, instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną 
likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe.

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 30 października 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. chorzowska 150, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, 

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  
w Gliwicach”, w sprawie: 

zawarcie ubezpieczenia pojazdów będących własnością 
zamawiającego na rok 2021 w zakresie:

1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej (oc) wszystkich pojazdów mechanicznych.

2. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasa-
żerów (nnW) wszystkich pojazdów mechanicznych.

3. Autocasco (Ac) oraz assistance (ASS) samochodu osobo-
wego opel Insignia. 

Sygn. PkM/zo/TP/2/2020
Termin składania ofert: 23 października 2020 r. do godz. 10.30 
Termin otwarcia ofert: 23 października 2020 r. o godz. 11.00 
Pełna treść dostępna na www.pkm-gliwice.com.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 Regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na
konserwację urządzeń dźwigowych oraz wykona-

nie resursów 26 szt. urządzeń dźwigowych.
Termin składania ofert: 26 października 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 października 2020 r. o godz. 11.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo zagospodarowania 
odpadów Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 
zakup i dostawę fabrycznie nowej spycharki  

przeznaczonej do pracy na instalacji przetwarzania  
odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B.
Termin składania ofert: 12 listopada 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2020 r. o godz. 13.30

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

 

● pakowacz 
oferta dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wy-
kształcenie średnie; bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 
samodzielność, dokładność, odporność na stres; przyjmowanie dostaw, 
kompletowanie i pakowanie zamówień, przygotowywanie wysyłek 
kurierskich według zaleceń; umowa-zlecenie; miejsce pracy: Gliwice;

● zbrojarz – betoniarz 
wykształcenie zawodowe; dokładność, sumienność, umiejętność 
współpracy z innym pracownikami; zbrojenie ścian i dachów stacji 
transformatorowych ( praca w zakładzie produkcyjnym); jedna zmiana; 
miejsce pracy: Pyskowice;

● koordynator ds. usług porządkowych 
wykształcenie średnie; prawo jazdy kat. B; biegła obsługa komputera 
z obsługą Internetu; zakres zadań: nadzór i kontrola świadczenia usług 
w obsługiwanych obiektach, prowadzenie dokumentacji związanej 
z zarządzaniem obiektami, monitorowanie jakości świadczonych usług, 
udział w wizjach lokalnych obsługiwanych obiektów, kontrola budżetu 
operacyjnego i optymalizacja kosztów, zarządzanie grupą pracowników 
oraz rekrutacja personelu sprzątającego, tworzenie grafików oraz 
rozliczeń, obsługa poczty służbowej/telefonu służbowego, budowanie 
pozytywnego wizerunku firmy; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: mile widziane; umiejęt-
ność pracy w grupie oraz z instrukcją; zakres obowiązków: montaż 
podzespołów samochodowych, obsługa maszyn, stosowanie się do 
przepisów i norm, dbanie o porządek na stanowisku pracy; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● opiekunka środowiskowa 
wykształcenie podstawowe; doświadczenie zawodowe mile widziane; 
prawo jazdy kat. B mile widziane; zakres obowiązków: opieka nad 
osobami starszymi, drobne zakupy, wykonywani usług higienicznych, 
drobne prace porządkowe w mieszkaniu klienta, załatwianie wizyt 
lekarskich, umowa-zlecenie; miejsce pracy: teren gminy Toszek.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub  

telefoniczny w PuP Gliwice, pl. Inwalidów  
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 15 października 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

SESjA RAdY MIASTA GlIWIcE
22 października 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 24 września 

2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice (druk nr 416).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2020 
rok (druk nr 417).

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia poro-
zumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Gliwice przy realizacji zadania 
polegającego na ponownym wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji Gliwice (druk 
nr 420).

9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
zadań z zakresu budowy, przebudowy 
i remontu wiat przystankowych lub innych 
budynków służących pasażerom (druk nr 
393).

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 
budowy ogólnodostępnych stacji ładowa-
nia dla Miasta Gliwice (druk nr 418).

11. Projekt uchwały sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Toszeckiej i Orląt Śląskich (druk nr 400).

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia 
ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu 
południowego (druk nr 401).

13. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia 
od sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Ko-
sów – w części obejmującej południowy 
fragment (druk nr 402).

14. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
ulicom zlokalizowanym na terenie miasta 
Gliwice (druki nr 403, 404, 405).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na darowiznę nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach w rogu ulic Górnej i św. Jacka, 
oznaczonej nr 65 w obrębie Ligota Zabrska 
(druk nr 411).

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości obejmującej działkę nr 109, obręb 
Stare Miasto, położonej przy ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckie-
go w Gliwicach oraz działkę nr 110, obręb 
Stare Miasto, położoną przy ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice (druk nr 415).

17. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia umów dzierżawy 
na czas nieoznaczony (druki nr 406, 409).

18. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 
okres do lat trzech (druki nr 407, 408, 412).

19. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umów dzierżawy na 
czas oznaczony (druki nr 410, 413, 419).

20. Projekt uchwały w sprawie wyboru spo-
sobu prowadzenia i formy wykonywania 
zadań własnych gminy z zakresu informa-
tyzacji działalności związanej z realizacją 
zadań publicznych (druk nr 395).

21. Projekt uchwały w sprawie wyboru spo-
sobu prowadzenia i formy wykonywania 
zadań własnych z zakresu promocji gminy 
(druk nr 421).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zaproszenia do osiedlenia na 
terenie miasta Gliwice rodziny repatrian-
tów zamieszkałej na terenie Republiki 
Kazachstanu (druk nr 396).

23. Projekty uchwał w sprawie zaproszenia do 
osiedlenia na terenie miasta Gliwice rodzin 
repatriantów zamieszkałych na terenie 
Republiki Kazachstanu (druki nr 397, 398, 
399, 414).

24. Projekt uchwały w sprawie programu 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2021 (druk nr 394).

25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości do rozpatrzenia skargi 
na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach (druk nr 422).

26. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

27. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie 
jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na 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: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

komunikat Gminnego Biura 
Spisowego w Gliwicach 

Gminne Biuro Spisowe informuje, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego 
Komisarza Spisowego realizacja Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów 
spisowych może odbywać się także w formie wywiadów bezpośrednich z użyt-
kownikami gospodarstw rolnych. Przeprowadzanie wywiadu bezpośredniego 
przez rachmistrza spisowego będzie realizowane z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących zaleceń sanitarnych. Jeżeli respondent ze względu na sytuację 
epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy 
poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zreali-
zowany w formie wywiadu telefonicznego. 
W przypadku uzyskania informacji, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty 
kwarantanną lub izolacją domową, wywiad będzie przeprowadzony przez telefon. 
Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy 
zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem 
– wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamości rachmistrza spisowego, 
jego dane można potwierdzić:
• dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22/279-99-99 lub
• za pośrednictwem strony internetowej: https://rachmistrz.stat.gov.pl/for-

mularz/.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://spisrolny.
gov.pl/aktualnosci/.

Przedsiębiorstwa Remontów  
ulic i Mostów S.A.,

44-100 Gliwice, ul. nad Bytomką 1,

ogłasza nabór ofert na 
sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy  

2 x 49,5 kWp na terenie Przedsiębiorstwo Remontów ulic  
i Mostów S. A., ul. nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice  

(nr działki 647, obręb kolej).
oferta powinna zawierać wycenę:
• wykonania wszystkich wymaganych prawem projektów oraz ekspertyz,
• dostawy komponentów instalacji fotowoltaicznej,
• montaż instalacji,
• przygotowanie i złożenie wniosku o przyłączenie do sieci OSD,
• konfiguracja i uruchomienie instalacji,
• szkolenie z obsługi funkcjonowania instalacji,
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
• gwarancje na: 
• wydajność systemu, 
• falowniki, 
• wykonanie instalacji,
• wady ukryte modułów,
• trwałość konstrukcji i montażu.
dodatkowe informacje: 
oferta obejmuje ewentualne przeprojektowanie i przebudowę instalacji od-
gromowej.
Miejsce składania ofert:
oferty należy przesłać na adres e-mailowy: ecieszowic@pruim.gliwice.pl, wwy-
drychiewicz@pruim.gliwice.pl.
okres składania ofert:
oferty należy przesłać do 20 listopada 2020 r.

Przedsiębiorstwa Remontów  
ulic i Mostów S.A.,

44-100 Gliwice, ul. nad Bytomką 1,

sprzeda wycofane z eksploatacji  
nw. jednostki transportowe:

Lp. nazwa nr 
ewid.

rok 
prod.

Cena  
minimalna
[zł brutto]

Uwagi

1.
Równiarka 
XCMG GR 
215

5-0277 2011 67 650,00
aktualny stan 

licznika:  
3438 mth

Wszelkich informacji udziela: 
Pion Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, 
wew. 136, 140.
Oferty można składać do 5 listopada 
2020 r. w siedzibie firmy: Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1 lub drogą 
elektroniczną e-mail: jskiba@pruim.
gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

http://www.tbs2.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gliwice.eu
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/
https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:ecieszowic@pruim.gliwice.pl
mailto:wwydrychiewicz@pruim.gliwice.pl
mailto:wwydrychiewicz@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoSzEnIA
oferty pracy

nr naboru: zdM.110.1.17.2020 

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
(2 etaty) do Referatu planowania i inwestycji drogowych 

oraz ewidencji dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

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

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

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

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

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

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

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

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończo-

ne uzyskaniem tytułu inżyniera 
lub magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynie-
ria lądowa.

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

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

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce nABoRY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 października 2020 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu dróg Miejskich w Gli-
wicach.

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  
3 listopada 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 5 listopada 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

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

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

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

nr naboru: zdM.110.1.18.2020

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz 

ewidencji dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

cji dróg publicznych i niepublicz-
nych dla poszczególnych kategorii 
dróg i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na te-
mat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury przeglą-
dów stanu dróg dla potrzeb ewi-
dencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowa-
nie dokumentacji (książek) dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z 16 lutego 2005r. (DzU z 2005 r., 
nr 67, poz. 582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta Gliwice o za-
liczeniu/niezaliczeniu dróg do ka-
tegorii dróg publicznych i ustaleniu 
ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja pro-
gramów wspomagających zarzą-
dzanie drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków z za-
kresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostkami 
i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań 
w zakresie związanym z admini-
strowaniem drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakre-
su Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończo-

ne uzyskaniem tytułu inżyniera 
lub magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownictwo 
lub inny kierunek techniczny 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynieria lądowa.

1.2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

1.3. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowania 
wspomagającego obsługę sieci dro-
gowych. 

2.2. Znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, roz-
porządzenie w sprawie sposobu 
numeracji ewidencji dróg publicz-
nych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz reje-
stru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce nABoRY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 października 2020 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu dróg Miejskich w Gli-
wicach.

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  
3 listopada 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 5 listopada 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

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

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

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

numer naboru: zdM.110.1.16.2020

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
(2 etaty) w Referacie centrum Sterowania Ruchem  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowa-

nia tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz działania 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie no-
wych procedur i programów sy-
gnalizacji świetlnej dotyczących 
funkcjonowania tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

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

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

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

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

7. przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji, 
związanych z tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej  oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów 
dotyczących bezpieczeństwa ru-
chu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

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

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym,

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

wice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

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

1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

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

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

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

poza stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji,
7. wymagana gotowość do udziela-

nia odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-

wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny),

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

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

5. formularz oświadczeń.
uWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 23 października 2020 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru, 

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

Dokumenty, które wpłyną do 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 wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 26 października 2020 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
28 października 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje:
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

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

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

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

nieruchomości

nabór nr kd.210.30.2020.kS-2

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale księgowości  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) 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 niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 listopada 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w go-

dzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opa-

trzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wyma-
ganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr kd.210.31.2020.zd-1 

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
inspektora w Wydziale zdrowia i Spraw Społecznych  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) 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 niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 9 listopada 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w go-

dzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opa-

trzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wyma-
ganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
21 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 106, 107 i 111, obręb kłodnica, położonych w Gliwicach przy ul. kozielskiej, 
stanowiących własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 980 700,00 zł
Wadium: 298 070,00 zł
Minimalne postąpienie: 29 810,00 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.).
Nieruchomości obejmujące niezabudowane działki  
nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, zostały przeznaczone 
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgod-
nie z uchwałą nr VI/100/2019 Rady Miasta Gliwice  
z 30 maja 2019 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2319/20 z 26 maja 2020 r.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 września 
2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• dz. nr 106, obręb Kłodnica, użytki: RIIIb – grunty 

orne; B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,3592 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00046746/2,

• dz. nr 107, obręb Kłodnica, użytek: RIVa – grun-
ty orne, o pow. 0,1866 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036327/6,

• dz. nr 111, obręb Kłodnica, użytki: RIVa – grunty 
orne; B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne tereny 
zabudowane, o pow. 1,0470 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00036328/3.

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wynosi 1,5928 ha.
2. opis przedmiotu przetargu
Działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, położone są 
w niedalekiej odległości od centrum miasta. W pobliżu 
przebiega droga krajowa nr 88 i Drogowa Trasa Śred-
nicowa. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa 
– wielorodzinna i centrum handlowe „Arena”. Działki 
stanowią płaski teren, porośnięty roślinnością trawiastą 
oraz pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warun-
ki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie z drogą publiczną:
Istnieje możliwość skomunikowania działek nr 106, 107, 
111, obręb Kłodnica, z drogą publiczną ulicą Kozielską 
z włączeniem w obszarze zjazdu istniejącego z działki 
nr 111, pod następującymi warunkami:
a) rozbudowy ulicy Kozielskiej o dodatkowy pas ruchu 

do skrętu w lewo, na koszt i staraniem inwestora, 
po zawarciu dodatkowego porozumienia z Miastem 
Gliwice w tym zakresie (regulującego m.in. kwestię 
nieodpłatnego przekazania wybudowanej infrastruk-
tury na majątek Miasta Gliwice);

b) zachowania dotychczasowych zjazdów i relacji na tych 
zjazdach w obszarze oddziaływania ww. rozbudowy 
(nie wyklucza się konieczności przesunięcia istniejącego 
zjazdu obsługującego dojazd do budynków przy ul. Ko-
zielskiej 61-69 – utrzymanie dotychczasowych relacji na 
ww. zjeździe przy założeniu wydzielenia dodatkowego 
pasa ruchu do skrętu w lewo w ciągu ulicy Koziel-
skiej może wymuszać podjęcie ww. działań; w takim 
przypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowego 
uzgodnienia w tym zakresie ze Spółdzielnią Mieszka-
niową (działka nr 396 w obrębie Nowe Gliwice));

c) zachowania istniejącej służebności przejazdu wy-
znaczonej na działce nr 111 na rzecz właściciela 
działki nr 109, obręb Kłodnica – prawdopodobnie 
w innym przebiegu, zależnym od miejsca włączenia 
i lokalizacji wewnętrznego układu komunikacyjnego;

d) zagospodarowania terenu wewnętrznego (inwesty-
cyjnego) w taki sposób, aby w sytuacji pojawienia się 
możliwości jego skomunikowania od strony północ-
no-wschodniej (obecnej drogi wewnętrznej C.H. Are-
na) nie istniały żadne przeciwwskazania do realizacji 
takiego włączenia. Wówczas, wyłącznie od decyzji 
zarządcy drogi może zależeć pozostawienie zjazdu 
z ulicy Kozielskiej w funkcjonującej postaci (w za-
leżności od wpływu generowanego przez ten zjazd 
ruchu kołowego na sposób użytkowania przestrzeni 
ulicy Kozielskiej zarówno w aspekcie przepustowości, 
bezpieczeństwa jak również w odniesieniu do innych 
uciążliwości, trudnych do zdefiniowania na tę chwilę).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 470 z późn. 
zm.) każdą zmianę dotychczasowego sposobu zagospo-
darowania lub użytkowania terenu, należy uzgodnić 
z zarządcą drogi w zakresie możliwości włączenia do 
drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą. 
Przed realizacją jakiejkolwiek inwestycji na przedmioto-
wych działkach, inwestor winien wystąpić do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach o dokonanie takiego uzgod-
nienia – wniosek 4a. Szczegółowe uwarunkowania 

skomunikowania zostaną sformułowane na etapie 
rozpatrywania wniosku 4a.
Uczestnikom przetargu zaleca się, przed przystąpieniem 
do przetargu, wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach o zaopiniowanie koncepcji skomunikowania 
planowanej inwestycji.
Obciążenia nieruchomości zapisane w księdze wieczystej:
działa nr 106: nieograniczona w czasie służebności 
przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
400 mm i długości 15,5 m (całkowita pow. służebności 
77,45 m2), na rzecz PWiK Sp. z o.o.
działka nr 107: brak zapisów w KW odnośnie służebności.
działka nr 111: nieograniczona w czasie służebności 
przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
400 mm i długości 17,7 m (całkowita pow. służebności 
72,13 m2), na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa w pasie 
o szerokości 5 m, o długości ok 22 m, o łącznej po-
wierzchni służebności 122 m2, na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 109, obręb Kłodnica. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księgach wie-
czystych – w dziale III – elektroniczny dostęp do treści 
księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi praw-
dopodobnie sieć drenarska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, treścią ksiąg wie-
czystych, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położone są przedmiotowe działki 
oraz treścią ksiąg wieczystych. Nabywca przejmuje 
nieruchomości w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działki nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, położone są 
na terenie, na którym od 29 stycznia 2016 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XII/297/2015 z 17 grudnia 2015 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z 29 grudnia 2015 r., pod poz. 7641. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 4Mnun 
opisanym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o ni-
skiej intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNUn do 
4 MNUn ustalono:
1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• usługi nieuciążliwe;

b) uzupełniające:
• garaże, budynki gospodarcze, budynki po-

mocnicze,
• sieci infrastruktury technicznej,
• dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
• zieleń i ogrody przydomowe.

Zgodnie z §5 pkt 11 ww. planu, ilekroć w planie jest 
mowa o terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
– należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje 
mieszkaniowa i usługowa mogą występować samodziel-
nie lub łącznie, w dowolnych proporcjach.
Ze względu na parametry działki nr 106, obręb Kłodnica 
(szerokość ok. 12 m), jej zagospodarowanie zgodnie 
z planem może być znacznie utrudnione.
Na przedmiotowym terenie obowiązują nieprzekra-
czalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nie-
przychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 298 070,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 106, 

107 i 111, obręb Kłodnica, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 15 grudnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2319/20 
z 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie 
jako niezabudowane działki: nr 106, obręb Kłodnica, 
nr 107, obręb Kłodnica, nr 111, obręb Kłodnica, poło-
żonych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nie-
ruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nie-
ruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 20 stycznia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
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InFoRMAcjA SzczEGóŁoWA o ocHRonIE dAnYcH oSoBoWYcH zBIERAnYcH PRzEz uRząd MIEjSkI w GlIWIcAcH1

gospodarowanie nieruchomościami
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 realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz 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
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa. 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.

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). 

WYcIąG  
z oGŁoSzEnIA o PRzETARGu

Przedsiębiorstwo zagospodarowania odpadów  
Sp. z o. o. w Gliwicach 

(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza II PRzETARG uSTnY nIEoGRAnIczonY (AukcjĘ) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, będącej własnością Spółki, składającej się 
z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gli-
wicach (województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka 
ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb 
ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr Gl1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 
r., poz. 3019) działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem:  
9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej nieznacz-
nej części, przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 19OK – tereny 
związane z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest użytkiem Ba – te-
reny przemysłowe.

II. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset 
trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu 
powiększona o należny podatek VAT.

III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.30, w auli 
w siedzibie Spółki, 44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 36.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące 
pięćset  złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek Spółki, 
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 
0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do 14 grudnia 2020 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na 
stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce „o firmie” – „Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy 
Spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, faks 32/231-62-12, 
adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo zagospodarowania odpadów 
Sp. z o.o., ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice
http://www.skladowiskogliwice.pl
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oGŁoSzEnIA
nieruchomości

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 przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu  
nieograniczonego wraz ze sprzedażą  
ułamkowej części działki:
• nr 420/2020 do 30 października 2020 r.,
• nr 463/2020 do 30 października 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 484/2020 do 30 października 2020 r.,
• nr 452/2020 do 30 października 2020 r.,
• nr 472/2020 do 30 października 2020 r., 
• nr 499/2020 do 30 października 2020 r., 
• nr 506–507/2020 do 30 października 2020 r., 
• nr 514/2020 do 30 października 2020 r.; 
lokali przeznaczonych do sprzedaży  
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą  
ułamkowej części gruntu:
• nr 494/2020 do 30 października 2020 r.; 
garaży przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu 
z jednoczesnym potrąceniem od ceny 
nieruchomości wartości garażu:
• nr 462/2020 do 2 listopada 2020 r.,
• nr 464–469/2020 do 2 listopada 2020 r.,
• nr 470/2020 do 3 listopada 2020 r.,
• nr 471/2020 do 2 listopada 2020 r.,
• nr 476–479/2020 do 2 listopada 2020 r.,
• nr 480/2020 do 3 listopada 2020 r.,
• nr 481–483/2020 do 2 listopada 2020 r.,
• nr 485–491/2020 do 2 listopada 2020 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 
na rzecz najemcy oraz oddania w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego  
do korzystania z garażu z jednoczesnym 
potrąceniem od ceny nieruchomości 
wartości garażu:
• nr 323/2020 do 29 października 2020 r., 
• nr 475/2020 do 30 października 2020 r.; 
garaży przeznaczonych (w oparciu  
o art. 211 ustawy o gospodarce  
nieruchomościami) do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz 
oddania w wieczyste użytkowanie gruntu 
niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 473–474/2020 do 30 października 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości  
stanowiącej własność Miasta Gliwice,  
wystawionej do przetargu nieograniczonego:
• nr 450/2020 do 27 października 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości  
stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 454/2020 do 27 października 2020 r.,
• nr 456/2020 do 27 października 2020 r.

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  
zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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: 9 listopada 2020 r., godz. 9.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 217 800,00 zł
Wadium: 21 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 października 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 26 października 2020 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. BRzozoWA 32, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 41,60 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 118 500,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 października 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 26 października 2020 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. ToSzEckA 24, lokal nr 2, parter, pow. 
42,70 m2 + piwnica: 4,20 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 112 800,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł

Termin udostępnienia lokalu: 29 października 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 26 października 2020 r. z ROM 4, 
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. kozIElSkA 24, lokal nr 13, II pię-
tro, pow. 78,12 m2 + piwnica: 5,44 m2, 
2 pokoje, kuchnia, komórka, 2 przed-
pokoje, dostęp do Wc (pozostającego 
w częściach wspólnych nieruchomości) 
odbywa się z klatki schodowej, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 202 300,00 zł
Wadium: 20 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 października 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 26 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. ŚWIĘTokRzYSkA 1, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 50,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
dostęp do Wc (pozostającego w czę-
ściach wspólnych nieruchomości) od-
bywa się z klatki schodowej, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 138 000,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 października 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 26 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. zWYcIĘSTWA 38, lokal nr 7, IV piętro, 
pow. 26,27 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 35 800,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 października 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 26 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 2020 r.

ul. duBoIS 6A, lokal nr 10, parter (ofi-
cyna), pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 listopada 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 października 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 26 października 2020 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 3 listopada 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 
społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 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).

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.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwi-
ce.eu) zostały podane do publicznej wiado-
mości 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,

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 186/2020 do 30 października 2020 r. 

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A” 

o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” 

o powierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” o po-

wierzchni 17,2 m2 / 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne 

miejsca parkingowe bezpośrednio przy 
biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 
przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 lub  

e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 802, obręb Sośnica, zapisanej w kW nr Gl1G/ 

00063885/3, o powierzchni 0,0636 ha, użytek: Bz – tere-
ny rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotowa działka 
położona jest w Gliwicach przy ul. Poznańskiej i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 3 listopada 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasnej 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 18.300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 października 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:
• dz. nr 453, obręb żerniki, o pow. 0,0390 ha, poło-

żona przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana  
w kW Gl1G/00032103/2, użytek B – tereny mieszkaniowe;

• dz. nr 455, obręb żerniki, o pow. 0,0746 ha, poło-
żona przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach, zapisana  
w kW Gl1G/00033908/2, użytek Bi – inne tereny zabu-
dowane.

Termin przetargu: 6 listopada 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 314 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 31 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 października 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/10, obręb żerniki, użytki: RIVb – grunty orne, 

o pow. 0,0932 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00095475/9, 
położonej w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 309 000,00 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: 30 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/11, obręb żerniki, użytki: RIVb – grunty orne, 

o pow. 0,0957 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00095471/1, 
położonej w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 317 000,00 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: 31 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudo-
wanych nieruchomości położonych w obrębie Ligota Zabrska, oznaczonych 
geodezyjnie jako:
• dz. nr 36/4,o pow. 0,0246 ha oraz dz. nr 37 o pow. 

0,1036 ha, obręb ligota zabrska, użytek: Bp – zurbani-
zowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, 
zapisane w kW nr Gl1G/00040917/0, 

• dz. nr 38 o pow. 0,1036 ha, obręb ligota zabrska, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane, Bp – zurbanizowane te-
reny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisana  
w kW nr Gl1G/00036968/1, 

• dz. nr 39 o pow. 0,1035 ha, obręb ligota zabrska, użytek: 
Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy, zapisana w kW nr Gl1G/00012700/1, 

• dz. nr 41 o pow. 0,1704 ha oraz dz. nr 42 o pow. 0,1452 ha, 
obręb ligota zabrska, użytek: Bp – zurbanizowane tere-
ny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisane  
w kW nr Gl1G/00041905/0,

• dz. nr 45/2 o pow. 0,1614 ha, obręb ligota zabrska, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane, Bp – zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisana w kW 
nr Gl1G/00036969/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,8123 ha. Przedmiotowe 
nieruchomości położone są w Gliwicach w rejonie ul. ku-
jawskiej, ul. Samotnej i ul. św. jacka i stanowią własność 
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 30 listopada 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 281 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 328 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2020 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta  
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki nieruchomo-

ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi 

na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 
mapie pod 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 nieruchomościami urzędu Miejskiego 

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

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „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).

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43/2020 (1027), 22 października 202020

http://muzeum.gliwice.pl/

