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  Budujemy
 Centrum 
Przesiadkowe

Prace przy budowie Centrum Przesiadkowego, w rejonie tunelu pod dworcem PKP, 
rozpoczęły się w pierwszym tygodniu września. Wykonawca tej ważnej dla gliwi-
czan inwestycji zamierzał wtedy w pierwszej kolejności zająć się robotami w rejo-
nie istniejącego przejścia podziemnego przy ul. Tarnogórskiej, które ze względów 
bezpieczeństwa zostałoby zamknięte. Po interwencjach miasta termin zamknięcia 
tunelu przesunięto. >> 3
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Ściany o wysokości 10, 15 i 19 metrów, a na nich kolorowe uchwyty. 
To trudności, z jakimi mierzyli się młodzi wpinacze w miniony week-
end. Na ścianie Chwyciarnia Arena Gliwice odbyły się Mistrzostwa 
Polski w konkurencji na czas i prowadzenie w kategoriach: młodzik, 
junior młodszy i junior.
Szybkość, ale też płynność ru-
chu, koordynacja, precyzja i opa-
nowanie – tak w skrócie można 
opisać dwa dni rywalizacji mło-
dych adeptów wysokościowej 
dyscypliny, dzieci i nastolatków 
w wieku od 11 do 16 lat. Padł 
nawet rekord Polski – młodsza 

juniorka, Daria Marciniak, wbie-
gła na szczyt ściany w 9,19 s.

Tegoroczne zawody juniorów 
w Gliwicach były nie tylko 
okazją do sprawdzenia swoich 
umiejętności i zakończeniem 
sezonu 2020, ale także szansą 

na uzyskanie powołania do ka-
dry narodowej. 

– Bardzo się cieszymy, że udało 
nam się zrealizować zawody 
zgodnie z planem, mimo wielu 
trudności, jakie muszą spełnić 
organizatorzy wydarzeń ze wzglę-

dów epidemiologicznych. Liczba 
osób przebywających w obiekcie 
stanowiła absolutne minimum, 
pilnowaliśmy ściśle rygoru sanitar-
nego. Bezpieczeństwo było dla nas 
nadrzędną kwestią – mówi Paweł 
Kucharczyk, dyrektor zawodów 
i manager Chwyciarni. – Mocno 
obawialiśmy się o to wydarzenie, 
a mile nas ono zaskoczyło – mam 
na myśli liczbę zgłoszeń, jaką 
otrzymaliśmy. Wychodzi z tego, 
że wspinaczką interesuje się coraz 
więcej dzieci, co niezmiernie nas 
cieszy – dodaje Kucharczyk.

Mistrzowskie drogi przygotowali 
topowi polscy routsetterzy – osoby 
odpowiedzialne za przygotowanie 
dróg dla wspinaczy, m.in. Marcin 
Wszołek, Łukasz Smagała i Krzysz-
tof Roza.

Drogi z Mistrzostw zostaną 
w Chwyciarni na dłużej, więc 
będzie można wypróbować je sa-
memu, w godzinach otwarcia pla-
cówki. Liczba osób w obiekcie jest 
ograniczona – planujcie swoje wi-
zyty z czasowym wyprzedzeniem! 
 (Arena Gliwice)

ARENA GLIWICE / INWESTyCjE

19 metrów w pionie

Młodzi wspinacze w konkurencji na prowadzenie wspinali się po ścianie o 19 metrach wysokości!
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Pozyskamy energię ze słońca
W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych. Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy 
ul. Zwycięstwa 21 i ul. jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje znaczą 
część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na środowisko, jak i na miejski budżet.

Fotowoltaika jest ekologiczna 
i ekonomiczna. Panele wytwa-
rzają darmowy prąd, nie emi-
tują zanieczyszczeń i można je 
poddać recyklingowi, a pozy-
skiwanie przez nie energii nie 
generuje hałasu.

– Instalacja fotowoltaiczna na da-
chu głównej siedziby UM będzie 
pozyskiwała energię o łącznej 
mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej 
31A – o mocy 31 kW. Pokryje to 
część zapotrzebowania budynków 
urzędu i przełoży się na obniżenie 
bieżących kosztów zakupu i dystry-
bucji energii elektrycznej. W skali 
roku zaoszczędzimy około 72 MWh 

na obu budynkach, co daje około 
43 tys. zł (z czego około 30 tys. zł na 
sprzedaży i ok. 13 tys zł na dystry-
bucji prądu) – zauważa Aleksandra 
Janik-Gajówka, naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. – Równie istotny 
jest aspekt ekologiczny. Pozyski-
wanie energii wytworzonej przez 
panele fotowoltaiczne korzystnie 
wpłynie na jakość powietrza w Gli-
wicach. Wyliczenia wskazują, że 
uruchomienie instalacji powinno 
ograniczyć emisję pyłowo-gazo-
wą do atmosfery o około 58 ton 
dwutlenku węgla rocznie i około 
2900 gram pyłu zawieszonego 
PM10 – dodaje.

Na realizację tej inwestycji mia-
sto pozyskało środki z budżetu 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020 (EFRR-ZIT). 
Zawarta w grudniu 2019 roku 
umowa przewiduje dofinanso-
wanie zadania na poziomie 85% 
wydatków kwalifikowanych. 
Zrealizowała je firma EKO-SO-
LAR Sp. z o.o., z którą miasto 
w marcu br. podpisało umowę 
na zaprojektowanie i wykona-
nie instalacji. Wartość umowy 
opiewała na kwotę 401 022,96 zł  
brutto. 
 (kik)

Wspinaczka na czas jest jedną z bardziej widowiskowych  
konkurencji. Polega na równoczesnym wyścigu dwóch zawod-
ników po równoległych, identycznych 10- (młodziki) i 15-  
(juniorzy młodsi i juniorzy) metrowych drogach.
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Planowane zamknięcie przejścia podziemnego biegnącego od ul. Tarnogórskiej do dworca kolejowego (w części za peronami) 
nastąpi 11 stycznia 2021 r. – poinformował MOSTOSTAL ZABRZE GPBP SA, wykonawca prac związanych z budową Centrum 
Przesiadkowego w Gliwicach. Tunel powinien zostać udostępniony mieszkańcom w połowie maja przyszłego roku, później znów 
zostanie zamknięty na czas niezbędnych robót.
Przypomnijmy, iż prace przy bu-
dowie Centrum Przesiadkowego, 
w rejonie tunelu pod dworcem 
PKP, rozpoczęły się w pierwszym 
tygodniu września. Wykonawca 
tej ważnej dla gliwiczan inwesty-
cji zamierzał wtedy w pierwszej 
kolejności zająć się robotami 
w rejonie istniejącego przejścia 
podziemnego, które ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zostałoby 
zamknięte. W tym czasie doj-
ście do dworca byłoby możliwe 
wyłącznie od ul. Piwnej lub od 
ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego.

Po interwencjach miasta 
termin zamknięcia tune-
lu przesunięto.

Aby maksymalnie ograniczyć 
niedogodności dla gliwiczan 
spowodowane niedostępnością 
przejścia podziemnego i jedno-
cześnie zapewnić bezpieczeństwo 
w rejonie prowadzonych prac, po 
analizach ze strony wykonawcy 
i miasta ustalono dwuetapowy 
harmonogram zamknięć tunelu 
łączącego ul. Tarnogórską z dwor-
cem PKP.

Zaplanowano, że tunel 
zostanie zamknięty od 11 
stycznia do 15 maja 2021 r. 
(I etap) oraz od trzeciego 
kwartału 2021 r. do począt-
ku 2022 r. (II etap).

Ten orientacyjny harmonogram 
zamknięć tunelu może ulec 

zmianie, jeśli wystąpią problemy 
z rodzaju niemożliwych do prze-
widzenia na dzień dzisiejszy – za-
strzegł wykonawca prac. Chodzi 
m.in. o ewentualne niezinwen-
taryzowane obiekty podziemne 
w rejonie placu budowy, ryzyko 
kwarantann pracowniczych ze 
względu na pandemię COVID-19 
czy problemy z dostawą mate-
riałów.

Czego dotyczą 
prace?

Istniejący tunel zostanie prze-
budowany i zmodernizowany, 
a także włączony do nowo 
budowanego tunelu w ramach 
Centrum Przesiadkowego. 

Podczas przebudowy i mo-
dernizacji wymieniane będą 
posadzki i okładziny ścienne 
wraz z przebudową schodów 
i dostosowaniem pochylni do 
obowiązujących przepisów. 
Przewidziano też remont su-
fitu, wykonanie nowych od-
wodnień w posadzkach oraz 
nowych instalacji oświetlenia 
ogólnego i awaryjnego (ewa-
kuacyjnego), a także montaż 
kamer monitoringu. Zadasze-
nia nad wyjściami z tunelu od 
strony ul. Tarnogórskiej będą 
wymieniane na nowe wiaty. 
W ich sąsiedztwie staną tablice 
systemu dynamicznej informa-
cji pasażerskiej informujące 
o odjazdach pociągów.

Zmodernizowany tunel 
będzie łącznikiem dwor-
ca PKP z nowoczesnym 
Centrum Przesiadkowym 
powstającym po północ-
nej stronie torów.

Obiekt zyska ekologiczną instala-
cję fotowoltaiczną o dużej mocy 
i odpowiednią infrastrukturę: 
system dróg wewnętrznych, za-
daszone stanowiska peronowe 
dla autobusów i infrastrukturę 
rowerową (drogi wraz z parkinga-
mi, dedykowane wiaty rowerowe 
oraz punkty napraw). Zmieni się 
również południowa strona dwor-
ca PKP – plac przed dworcem i plac 

Piastów oraz ulice: Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Okopowa 
oraz część Piwnej, Jagiellońskiej 
i Zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, z nowoczesne-
go, w pełni przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym Centrum 
Przesiadkowego będzie można 
korzystać od drugiej połowy 2022 r.

Koszt szeroko zakrojonej inwestycji 
po północnej stronie dworca ko-
lejowego to około 184 mln zł. Na 
ten cel ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego pozyskano 
129,5 mln zł. Szacunkowy koszt 
zadania po południowej stronie 
dworca to ok. 52 mln zł brutto. 
 (kik)

Tunel otwarty do stycznia
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Rozbudowa gliwickiego Technoparku coraz bliższa realizacji! 20 października roz-
strzygnięto przetarg na budowę Inkubatora Nowoczesnych Technologii – trzeciego 
budynku Technoparku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum wrocławskich 
spółek LK INWEST i BK INWEST. Przypomnijmy, że na budowę inkubatora Technopark 
otrzymał w sierpniu 5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich.

Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE, którego 
współzałożycielem i większościo-
wym udziałowcem jest Miasto 
Gliwice, to samorządowy projekt 
z pogranicza nauki, biznesu i inno-
wacyjnego przemysłu. Rozwija się 
coraz bardziej dynamicznie jako 
nowoczesne centrum wsparcia 
przedsiębiorczości, dając możliwość 
dobrego startu kolejnym firmom 
z branży nowych technologii. Tech-
nopark posiada już dwa budynki – 
przy ul. Konarskiego o powierzchni 
3500 m2 oraz przy ul. Wincentego 
Pola o powierzchni 1000 m2.

W dwóch budynkach Techno-
parku działa obecnie prawie 80 
przedsiębiorstw technologicz-
nych – zarówno startupy, jak 
i firmy w pełni rozwinięte, bazu-
jące na współpracy z Politechniką 
Śląską.

Obecnie Technopark przymierza 
się do budowy trzeciego budyn-
ku. Nowoczesny obiekt dla 20 
firm, dysponujący powierzchnią 
użytkową około 1370 m2 , będzie 
zintegrowany z istniejącym już 
budynkiem Technopark II spe-
cjalnym łącznikiem, w którym 

również znajdą się biura. Przed 
Inkubatorem Nowoczesnych 
Technologii powstaną miejsca 
postojowe, droga wewnętrzna 
oraz chodniki. W przyszło-
ści w samym budynku będą 
świadczone usługi Living Lab 
(w kierunku rozwoju modeli biz-
nesowych) i laboratorium druku 
3D. Orientacyjny koszt budowy 
obiektu to ok. 7 mln zł.

Przypomnijmy, że na wybudowa-
nie dotychczasowych budynków 
wchodzących w skład Techno-
parku przeznaczono niemal 

29 mln zł. Biura wyposażono 
w media, instalację teletech-
niczną, internet. Znajdują się 
tam pomieszczenia biurowe, 
certyfikowane laboratorium 
komputerowe ECDL i nowo-
czesne laboratorium Living 
Lab, kuchnie i pokoje spotkań. 
Spółka zapewnia dostęp do 
nowoczesnych wnętrz, pakietu 
szkoleń, specjalistycznego do-
radztwa biznesowego oraz tech-

nologicznego, a także wsparcia 
biznesowego potrzebnego do 
efektywnego prowadzenia firmy 
i działań promocyjnych. Atutem 
jest też świetna lokalizacja – 
dzielnica akademicka Politech-
niki Śląskiej oraz sąsiedztwo 
DTŚ i węzłów autostrad A1 i A4, 
które zapewniają dogodną ko-
munikację z ważnymi ośrodkami 
naukowo-biznesowymi w kraju 
i za granicą.  (kik/mf)

Technopark się rozrasta
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Najpierw na terenie dzisiejszych No-
wych Gliwic wydobywano węgiel. 
Początek kopalni „Gliwice” datuje 
się na 1901 r., gdy połączono 16 pól 
górniczych w jedno. Później wybu-
dowano infrastrukturę techniczną 
i rozpoczęto fedrowanie. Wzniesio-
no też najbardziej charakterystyczne 
budynki kopalni – monumentalną 
cechownię z łaźnią, maszynownię 
i kotłownię, w których obecnie 
mieszczą się firmy Nowych Gliwic. 
Do 1945 roku zakład nosił nazwę 
Gleiwitzer Grube, później KWK Gli-
wice. Przestał działać definitywnie 
w 2000 r.

W 2006 r. miasto rozpoczęło rewi-
talizację zdegradowanego 15-hek-
tarowego terenu na cele bizne-
sowe i edukacyjne. Po uzyskaniu 
dofinansowania unijnego (9,5 mln 
euro z funduszy europejskich), 
w latach 2006–2008 przekształ-
cono to miejsce w strefę przed-
siębiorczości. Prace pochłonęły 
24 mln euro. Zabytkowe budynki 
poddano pieczołowitej renowacji. 
Przygotowano działki inwestycyj-
ne wraz z drogami dojazdowymi 
i niezbędną infrastrukturą. Z bie-
giem czasu powierzchnia inwe-
stycyjna Nowych Gliwic urosła 

do 25 ha, a w 2022 r. poszerzy 
się o następne 9 ha dzięki zago-
spodarowaniu zdegradowanych 
terenów po byłej koksowni.

Terenem i obiektami gospoda-
ruje ich właściciel – Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju (Sp. z o.o. z większościowym 
udziałem Miasta Gliwice). W kom-
pleksie, oprócz Oddziału Odlew-

nictwa Artystycznego Muzeum 
w Gliwicach mieszczącego się od 
10 lat w części odrestaurowanej 
maszynowni, znajdziemy kilkadzie-
siąt nowoczesnych, zaawansowa-
nych technologicznie firm z branży 
elektrotechnicznej, energetycznej, 
telekomunikacyjnej, informatycz-
nej i lotniczej.

Działa tam m.in. Flytronic – twór-
ca bezzałogowych systemów 
latających, w tym pierwszego 
używanego przez Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej aparatu 
bezzałogowego WB Electronics 
FlyEye. Nowe Gliwice wybrała 
również firma Kamsoft zajmująca 
się systemami informatycznymi 
dla medycyny i farmacji, Future 
Processing, firma specjalizująca 
się w tworzeniu oprogramowa-
nia komputerowego na potrzeby 
międzynarodowego handlu, 
przemysłu i usług. Od ponad de-
kady z powodzeniem w Nowych 

Gliwicach funkcjonuje też firma 
FIS-SST tworząca oprogramowa-
nie dla wymagających odbiorców 
z Niemiec. Swoje siedziby uloko-
wali tam również: Etisoft zajmu-
jący się produkcją nowoczesnych 
oznaczeń przemysłowych i syste-
mów Auto ID, ProPoint działający 
w branży automatyki przemysło-
wej, tworząca gry komputerowe 
i aplikacje na platformy mobilne 
spółka Idreams czy Agencja Re-
klamy FUX. Nowoczesne budynki, 
w których mieszczą się siedziby 
firm, to często przykłady dosko-
nałej architektury. Ich projekty, 
wykonane przez gliwickie pracow-
nie, są nagradzane w branżowych 
konkursach.

Potencjał Nowych Gliwic 
nie został jeszcze wyczer-
pany, a kompleksem przy 
ul. Bojkowskiej zaintere-
sowane są kolejne firmy.

We wtorek zainaugurowała tam 
działalność spółka IT Valmet Au-
tomation, obecna w Gliwicach 
od blisko ćwierćwiecza. W no-
woczesnym, ergonomicznym 
i energooszczędnym obiekcie 
przy Bojkowskiej utworzyła 
140 miejsc pracy i halę testów 
fabrycznych FAT rozproszonych, 
dużych systemów sterowania 
obiektami przemysłowymi 
Valmet DNA. Firma rozwija się 
w międzynarodowym środowi-
sku – jest jednym z odgałęzień 
fińskiego koncernu Valmet bę-
dącego notowanym na giełdzie 
globalnym dostawcą technologii, 
automatyki i usług dla energe-
tyki i przemysłu celulozowo-pa-
pierniczego. Korzysta z najnowo-
cześniejszych rozwiązań IT. 

W ramach oficjalnego otwarcia 
nowej siedziby Valmet Automa-
tion, przed budynkiem firmy po-
sadzono zielony szpaler – aleję 
„drzew przedsiębiorczości”. 
W wydarzeniu uczestniczył pre-
zydent Gliwic Adam Neumann.

– Rozwój naszego miasta 
w oparciu o działalność takich 
firm jak Valmet Automation, 
świadczących wysoko specjali-
styczne i dobrze płatne usługi 
informatyczne, zatrudniających 
m.in. absolwentów Politechniki 
Śląskiej, jest bardzo efektywny. 
To kolejne wysokospecjalistycz-
ne miejsca pracy w Gliwicach 
w otoczeniu firm z branży no-
wych technologii, w dynamicz-
nie rozwijającym się kompleksie 
Nowych Gliwic, który jest wizy-
tówką naszego miasta – pod-
kreśla prezydent Gliwic Adam 
Neumann.
 (kik)

NOWE GLIWICE

Od 12 lat Nowe Gliwice są wizytówką naszego miasta. To wyjątkowy kompleks, w którym przeszłość łączy się z przy-
szłością, a tradycja przeplata z najnowszą myślą technologiczną. To centrum przemysłu na miarę XXI wieku, skupiające 
kilkadziesiąt firm z branży nowych technologii, a jednocześnie funkcjonalna miejska przestrzeń, która w okresie przed 
COVID-em wielokrotnie przyciągała mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. W przemianę pokopalnianego 
terenu w Centrum Edukacji i Biznesu miasto zainwestowało 24 mln euro, tworząc sprzyjający klimat dla lokalnych firm. 
Symbolikę tych działań przypomniała 27 października spółka Valmet Automation, sadząc przed nowo otwartą siedzibą 
w Nowych Gliwicach aleję „drzew przedsiębiorczości”.

Klimat dla przedsiębiorczości
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Fragment kompleksu budynków Future Processing

Fiński koncern Valmet jest globalnym dostawcą technologii, automatyki i usług dla energetyki i przemysłu celulozowo-pa-
pierniczego. Aleja drzew przy Valmet Automation w Nowych Gliwicach podkreśla więc i ten aspekt działalności firmy-matki. 
W wydarzeniu uczestniczył prezydent Gliwic, Adam Neuman.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 44/2020 (1028), 29 października 2020 5

GLIWICE KONTRA COvID

Od początku pandemii miasto podejmuje szereg działań mających pomóc gliwiczanom, ułatwić im dostęp do opieki 
i wsparcia, ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, a także zminimalizować uciążliwości związane z sytuacją 
i nakładanymi przez rząd kolejnymi restrykcjami. Gliwiczanie, zwłaszcza będący w grupie szczególnego ryzyka – seniorzy 
oraz osoby pozostające na kwarantannie, mogą liczyć na wsparcie w wielu aspektach codziennego życia.

Pomoc  
dla mieszkańców

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdro-
wia personel medyczny Szpitala Miejskiego 
nr 4 przy ul. Zygmunta Starego działa na II 
poziomie zabezpieczenia miejsc leczenia 
pacjentów covidowych i obecnie leczy po-
nad 70 pacjentów. Na wymaz w kierunku 
SARS-Cov-2 pacjenci ze skierowaniem le-
karskim mogą udać się do punktów pobrań 
drive-thru: przy Szpitalu Miejskim nr 4 (po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się 
pod nr. tel.  516-009-222 oraz 603-225-052), 
lub przy Szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa 2).  

Aby wesprzeć Szpital Miejski, gliwicki sa-
morząd przeznaczył już blisko 3,3 mln zł 
z kryzysowej rezerwy budżetowej na nie-
zbędne zakupy oraz 29,5 mln zł na bieżącą 
działalność. 

Miasto wspiera też przedsiębiorców – 
w ramach Gliwickiego Pakietu Pomocy dla 
Przedsiębiorców korzystają oni z ulg. Do 27 
października do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach wpłynęło 350 wniosków o udzie-
lenie ulg w zapłacie podatków lokalnych, 
w większości w zakresie podatku od nieru-
chomości. Według danych z 27 październi-
ka, w zakresie podatku od nieruchomości 
wydano decyzje o umorzeniu zaległości 
podatkowych  w wysokości 641,2 tys. zł,  
odroczono termin zapłaty podatku w wy-
sokości 3,3 mln zł i rozłożono na raty płat-
ność podatku w wysokości ok. 900 tys. zł. 
W ramach ulg w czynszach, od początku 
pandemii Miasto i jednostki rozpatrzyły 
pozytywnie 165 wniosków na łączną kwotę 
ok. 400 tys. zł.

Miasto dotuje też opiekę nad dziećmi do lat 
3 za okres wiosennego zamknięcia placówek, 
a w przypadku kolejnego zamknięcia lub 
ograniczenia liczby dzieci w placówkach na 
mocy odgórnych nakazów związanych z CO-
VID, dotacja nadal będzie utrzymana. Rodzi-
ce żłobkowiczów mogą liczyć na zmniejszenie 
wysokości pobieranej opłaty, a podmioty 
prowadzące żłobki na dofinansowanie do 
kosztów prowadzenia placówki.

Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej już na 
początku pandemii uruchomił system wspar-
cia dla osób objętych izolacją i kwarantanną. 
Jest to pierwsze miejsce, do którego powinny 
zgłaszać swoje potrzeby osoby w izolacji, na 
kwarantannie, seniorzy i wszyscy potrzebu-
jący pomocy i wsparcia. OPS zbudował bazę 
wolontariuszy, którzy pomagają w codzien-
nych sprawach – robią zakupy spożywcze do 
kwoty 100 zł, wykupują recepty, wynoszą 
śmieci, wyprowadzają psy, odbierają paczki 
z Caritasu czy OPS-u i dostarczają druki, reali-
zują też miesięczne opłaty. Obecnie w bazie 
są 24 osoby chętne do niesienia tego typu 
pomocy. Aby z niej skorzystać, wystarczy za-
dzwonić pod numer telefonu 32/335-96-48 
lub 514-045-710. Pracownicy socjalni OPS 
są w stałym kontakcie z osobami starszymi 

i niesamodzielnymi, którym – z zachowa-
niem rygorów sanitarno-epidemicznych – 
systematycznie udzielają pomocy. 

Podopieczni Domów Pomocy Społecznej 
„Nasz Dom” i „Opoka” nie opuszczają 
obiektów, personel placówek jest wypo-
sażony w środki ochrony osobistej i środki 
do dezynfekcji. 

Na bieżąco kontrolowana jest też sytuacja 
zdrowotna i potrzeby osób bezdomnych, 
prowadzona jest współpraca z placówkami 
dla bezdomnych. 

Miasto podjęło także inne działania mające 
ograniczyć narażenie się na zarażenie ko-
ronawirusem. W autobusach komunikacji 
miejskiej zwiększono „strefy buforowe” od-
dzielające pasażerów od kierowcy. Wnętrza 
pojazdów są codziennie dezynfekowane, 
a raz w tygodniu wykonywana jest kom-
pleksowa dezynfekcja wnętrz autobusów 
przy użyciu środka wirusobójczego. 

W budynkach komunalnych zarządzanych 
przez ZBM I TBS i ZBM II TBS prowadzona 
jest cykliczna dezynfekcja klatek scho-
dowych, a wszystkie miejskie instytucje 
użyteczności publicznej działają przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego. 

Na wiosnę, w Gliwickim Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych powstała Gliwicka 

Baza Wsparcia. W bazie rejestrują się 
firmy, przedsiębiorcy, osoby prywatne, 
wolontariusze oraz wszyscy chcący nieść 
pomoc. Dotychczas do bazy zgłosiło się 
niemal 70 firm i wolontariuszy, oferują-
cych wsparcie materialne i niematerialne. 
Chęć zaoferowania pomocy można zgłosić 
poprzez e-mail (bazawsparcia@um.gli-
wice.pl), podając rodzaj wsparcia i dane 
kontaktowe, lub dzwoniąc pod numer tel. 
32/232-04-77. 

Wsparcie  
psychologiczne

Okres epidemii i związanej z nią izolacji 
na wiele osób wpływa bardzo nega-
tywnie.  Coraz więcej osób potrzebuje 
emocjonalnego wsparcia. Udzielaja go 
pracownicy Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Gliwicach, służący pomocą 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30 pod numerem tel. 32/335-
53-40 oraz całodobowo we wszystkie 
dni tygodnia pod numerami 32/335-
41-50, 510-230-115 i za pośrednictwem 
komunikatora WhatsApp – tel. 797-391-
-973.

Bezpłatne wsparcie terapeuty oferuje 
także Centrum Pieczy Zastępczej i Wspie-
rania Rodziny w Gliwicach. Pod numer 
507-732--570 może zadzwonić każdy, 
kto nie radzi sobie z emocjami w trudnej 

sytuacji izolacji i potrzebuje pomocy. 
Terapeuta jest do dyspozycji od godz. 
8.00 do 18.00. 

Podczas pandemii szczególną 
troską otacza się seniorów, 
którzy są bardziej narażeni na 
skutki choroby, mają mniejszą 
odporność, trudniej znoszą atak 
wirusa i potrzebują szczególne-
go wsparcia.

Seniorzy mogą skorzystać ze Śląskiego 
Telefonu dla Seniora SENIOR-FON, który 
pełni funkcję terapeutyczną i interwencyjną 
– pod numerem telefonu 32/506-56-40, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 18.00 można uzyskać poradę i pomoc 
psychologiczną, ale też zgłosić swój pro-
blem, który zostanie przekazany lokalnym 
placówkom mogącym udzielić wsparcia. 

Przydatne informacje dla seniorów zbie-
ra i przekazuje GCOP poprzez Codzienny 
Newsletter Senioralny – od poniedział-
ku do piątku codziennie przesyłana jest 
seniorom nowa porcja interesujących 
wiadomości z różnych dziedzin:
poniedziałek – psychologia
wtorek – kulinaria oraz pasje seniorów
środa – porady prawne
czwartek – ćwiczenia dla ciała i umysłu
piątek – kreatywne warsztaty manualne

Aby być na bieżąco, wystarczy wysłać 
wiadomość na adres seniorzy@gcop.gli-
wice.pl lub zgłosić taką chęć telefonicznie  
(tel. 32/775-01-78).

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, do 
odwołania zawieszono działalność w dzien-
nych domach i klubach seniora, w tym 
w placówkach działających w ramach Pro-
gramu Senior+, środowiskowych domach 
samopomocy oraz na warsztatach terapii 
zajęciowej. W związku z tym do odwołania 
zamknięte są Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Kozielskiej i Dzienny Dom 
Senior+ przy ul. Partyzantów działające 
w strukturach OPS, zaś Środowiskowy Dom 
Samopomocy działa zdalnie.

Komunikacja

Od 17 października obowiązuje limit liczby 
miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej. 
Z przejazdu skorzystać może tylu pasażerów, 
ile wynosi 30% wszystkich miejsc. W związku 
z tym Zarząd Transportu Metropolitalnego 
wprowadził zmiany w funkcjonowaniu ko-
munikacji. Według rozkładów jazdy obowią-
zujących w szkolne dni robocze jeżdżą linie: 
A4, 8, 33, 58, 59, 60, 156, 186, 250, 648, 677, 
710, 850, 932, E-2. Dodatkowe kursy lub 
zwiększona pojemność taboru obowiązuje 
na liniach nr: 8, 32, 57, 58, 60, 71, 80, 194, 
197, 617, 624, 677, 692.   (mf)

W trosce o zdrowie
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 DZWOŃ!
POTRZEBUjESZ POMOCy?

WSPARCIE DLA OSóB OBjęTyCh 
KWARANTANNą

514-053-726, 514-053-943
poniedziałek–czwartek: od 8.00 do 15.00,    
piątek: od 8.00 do 13.00

POMOC W OBSZARZE 
PRZECIWDZIAłANIA PRZEMOCy 

32/231-00-98
510-230-098

   zpsu4@ops.gliwice.eu
poniedziałek: 07.30–16.30, 
wtorek–czwartek: 07.30–15.00, 
piątek: 07.30–13.00

  WSPARCIE ŚWIADCZONE  
  PRZEZ WOLONTARIUSZy  

32/335-96-48  
514-045-710

poniedziałek–czwartek: 8.00–15.00,  
piątek: 8.00–13.00,  
sobota: 10.00–12.00

 WSPARCIE PSyChOLOGICZNE 
poniedziałek–piątek: 7.30–15.30

32/335-53-40
całodobowo we wszystkie dni tygodnia

32/335-41-50 
510-230-115

WatsApp:      797-391-973
   oik@ops.gliwice.eu
skype: OIK Gliwice lub 
live:.cid.c18e1639086c2a9d

  WSPARCIE DLA OSóB BEZDOMNyCh 
32/335-96-81 
32/335-96-80

   zpsu2@ops.gliwice.eu
poniedziałek: 09.00–11.00 oraz 15.00–16.30,  
wtorek–środa: 08.00–10.00,  
czwartek 08.00–10.00 oraz 13.00–15.00

  INfOLINIA WPARCIA DLA   
  OSóB I RODZIN W SyTUACjI   
  ZAGROżENIA COVID-19  

507-732-570

  ŚLąSKI TELEFON DLA SENIORA  
32/506-56-40

od poniedziałku do piątku:   
8.00–18.00

  OŚRODEK POMOCy SPOłECZNEj  

 CETRUM PIECZy ZASTęPCZEj  
 
 I WSPIERANIA RODZINy 

 SENIOR FON 
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W okresie epidemii realizowana jest telefo-
nicznie lub mailowo. 
 NPP realizowana przez Stowarzyszenie  

na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 
„Dogma”:

32/239-12-59
          zd@um.gliwice.pl 
 NPP organizowana przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej:
517-081-054 (8.30–10.30) 

          npp_gliwice@ops.gliwice.eu

Program realizowany jest przez Fundację 
„Różyczka” – informacje można uzyskać:
• telefonicznie: 

514-071-711 
     poniedziałek–piątek: 15.30–18.30

•        aon@fundacjarozyczka.pl

 CETRUM PIECZy ZASTęPCZEj  
 
 I WSPIERANIA RODZINy 

 NIEODPłATNA POMOC  

 PRAWNA 

 ASySTENT OSOBy  

 NIEPEłNOSPRAWNEj 

 POWIATOWy 

 URZąD PRACy  
 POWIATOWA  

STACjA SANITARNO-

 -EPIDEMIOLOGICZNA 

 W GLIWICACh 

 GLIWICKI PAKIET POMOCy   

 DLA PRZEDSIęBIORCóW  

  CZyNSZE ZA LOKALE   
  I NIERUChOMOŚCI MIEjSKIE  
• ZBM I TBS:  

    32/339-29-41, 32/339-29-11 
    pomoc@zbmgliwice.pl
• ZBM II TBS: 

    32/331-06-01, 32/300-00-24 
    mhubsch@tbs2.pl  

   maleksandrowicz@tbs2.pl
• MZUK: 

    32/335-61-58, 32/335-04-54
• ZDM:

    32/300-86-53, 32/300-86-45
• Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
    32/338-64-20,  32/338-64-17 

    gn@um.gliwice.pl

  ULGI PODATKOWE  
• Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miej-

skiego: 
    32/239-11-07, 32/239-13-07

502-315-395
32/444-23-00

         tarcza@pup.gliwice.pl

                  32 338-05-00 
    psse.gliwice@pis.gov.pl

Telefon Alarmowy: 666-227-205
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Sopot nadal szczęśliwy dla gliwiczan. GTK zagrało rewelacyjny mecz i wygrało 
z Treflem aż 110:80, odnosząc pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. 
Podopieczni Matthiasa Zollnera trafili aż 19 „trójek” przy 63% skuteczności!

Od samego początku gospodarze 
mieli spore problemy w ataku, 
wynikające z bardzo dobrej 
obrony rywala. Sygnał do ataku 
i koncertu rzutów gliwiczan dał 
Henderson, który bez zastano-
wienia oddawał kolejne rzuty zza 
linii 6,75 m. W dobrze funkcjo-
nującą machinę włączył się także 
Varnado, Radwański, Diduszko 
i Gołębiowski, który na początku 
drugiej kwarty wbił się pod kosz 
(34:14).

Jak zły był na swoich zawodników 
trener Trefla, Marcin Stefański, 
najlepiej obrazuje sytuacja prze-
rwy pomiędzy kwartami, kiedy to 
nie pozwolił swoim zawodnikom 
usiąść na ławce rezerwowych, 

tylko na stojąco musieli słuchać 
reprymendy. Nie od razu przy-
niosło to efekt, bo zawodnicy GTK 
nie zamierzali ani na moment 
odpuszczać. Końcówka pierwszej 
połowy to prawdziwa strzelanina 
(61:45).

W trzeciej odsłonie prowadzeni 
przez Perkinsa gliwiczanie nadal 
grali rozsądnie w ataku. Koń-
cówka to kolejny popis zespołu 
z Gliwic i trzy trafienia z dystansu 
– dwa Hendersona i jedno Perkin-
sa z połowy boiska (równo z koń-
cową syreną oznaczającą upływ 
30 min meczu). W tym momencie 
stało się jasne, że sopocianie, 
którzy niedawno w podobnych 
okolicznościach zdołali odrobić 

straty w starciu z Eneą Astorią 
Bydgoszcz, tym razem jednak 
nie będą w stanie się podnieść.

W ostatniej kwarcie w pewnym 
momencie trener sopocian zre-
zygnował już z próby gonienia 
wyniku i desygnował do gry za-
wodników rezerwowych. To samo 
mógł więc też zrobić Matthias 
Zollner i na parkiecie zobaczyli-
śmy po raz pierwszy w tym sezo-
nie Szymona Wąsika, a Stanisław 
Heliński zaliczył znacznie dłuższy 
występ niż przy debiucie. GTK 
ostatecznie wygrało różnicą aż 
30 punktów (110:80), odnosząc 
pierwsze wyjazdowe zwycięstwo 
w tym sezonie i awansując na 4. 
miejsce w tabeli. (GTK/kik)

W meczu, który zainaugurował 8. kolejkę PKO Ekstraklasy Piast Gliwice zremiso-
wał z Wisłą Płock 2:2. Niebiesko-Czerwoni dzięki grze do końca zdołali wyrów-
nać już w ostatniej akcji meczu. Nagrodą za walkę do końca i determinację był 
podyktowany rzut karny, który tuż przed końcowym gwizdkiem wykorzystał 
Michał żyro. Dało to punkt dla podopiecznych Waldemara Fornalika.

Piłkarze Piasta Gliwice od samego 
początku wykazywali się dużą 
wolą walki oraz determinacją. 
Trzecia drużyna poprzedniego 
sezonu Ekstraklasy starała się 
wymianami podań przedostać 
w obręb pola karnego płocczan 
i stamtąd naruszyć przeciwnika. 
Niestety w pierwszej połowie 
obaj bramkarze nie stracili gola. 
Biorąc pod uwagę trafienia w po-
przeczkę, Niebiesko-Czerwoni 
prowadziliby dwa do zera – po 
akcji Świerczoka na początku me-
czu i w samej końcówce pierwszej 
odsłony. Stało się to po naprawdę 
trudnej interwencji Krzysztofa Ka-
mińskiego, który uchronił swój 
zespół przed utratą bramki.

Skuteczne strzelanie rozpo-
częło się tuż po przerwie. To, 
czego brakowało w pierwszej 
odsłonie, piłkarze zafundowa-
li w pierwszym kwadransie. 
Już od pierwszych sekund po 
wznowieniu gry piłkarze Piasta 

ruszyli z impetem na rywala. 
Napór dostarczył gliwiczanom 
bramkę. Sprytem i skutecznością 

wykazał sie Tiago Alves. Goście 
za to byli niezwykle groźni po sta-
łych fragmentach. Dwa dobrze 
bite dogrania z rzutów rożnych 
tuż po stracie gola pozwoliły 
piłkarzom Wisły Płock najpierw 
wyrównać, a następnie wyjść po 
raz pierwszy na prowadzenie. Po 
doprowadzeniu do stanu 2:1 dla 
przyjezdnych, zawodnicy Rado-
sława Sobolewskiego wrócili do 
mocno defensywnej taktyki i po-
nownie wycofali się na własną 
połowę. Niebiesko-Czerwoni, 
którzy w końcowych minutach 
niemal całym zespołem zago-
ścili pod polem karnym rywali, 
zdobyli bramkę już w doliczonym 
czasie gry. Najpierw faul w polu 
karnym, a następnie pewna 
jedenastka, którą wykorzystał 
Michał Żyro, sprawiły że mecz 8. 
kolejki pomiędzy Piastem a Wisłą 
Płock zakończył się remisem.

Biuro Prasowe 
GKS Piast Gliwice SA

Punkt nagrodą za walkę

Drużyna niesłyszących MIG Piast Gliwice wywalczyła wi-
cemistrzostwo Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski Niesłyszących w piłce nożnej 7-osobowej, rozgry-
wanych w Warszawie. Najwięcej trafień w turnieju zdobył  
MIG-owiec Mirosław Raba.

W wielkim finale gliwicka drużyna 
musiała uznać wyższość gospoda-
rzy, przegrywając z Mazowszem 
Warszawa 2:3. Kolejny spraw-
dzian podopiecznych Szymona 

Wesołowskiego już w dniach 
7–8 listopada, gdy w Gliwicach 
rozegrają Puchar Polski w Futsalu 
Niesłyszących. Trzymamy kciuki! 
 (kik)

W 9. kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Piast 
podejmował najlepszą drużynę ostatnich trzech lat – Rekord 
Bielsko-Biała. Gliwiczanie nie byli faworytem tego spotkania, 
ale mieli apetyt na wygraną i pierwsi objęli prowadzenie.

Po rzucie rożnym zawodnik go-
ści odbił piłkę przed pole karne, 
dopadł do niej Gustavo, który 
strzałem z dystansu otworzył 
wynik tego spotkania. Bielszczanie 
szybko odpowiedzieli bramkami 
Popławskiego i Kubika, wychodząc 
na prowadzenie. Już w 13 min jed-
nak Dasaiev zagrał do Mrowca, 
który na raty pokonał golkipera 
gości i było 2:2. Taki rezultat 

utrzymał się do 29 min. Wtedy 
to Surmiak uderzeniem z powie-
trza pokonał Widucha i Rekord 
prowadził 3:2. Gliwiczanie rzucili 
wszystkie siły do ataku i mieli 
okazje na wyrównanie, ale osta-
tecznie mecz zakończył się zwycię-
stwem Rekordu 3:2. Mimo porażki 
Piast z dorobkiem 16 punktów 
zajmuje trzecie miejsce w tabeli.  
 (piast.gliwice.pl)

Piast powalczył  
z Rekordem
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Z MIASTA

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – istotnego 
elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic – oraz liczne, wyraźne opinie mieszkańców co 
do potrzeby utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca inwestycji, tzw. Wilczych Dołów, Mia-
sto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne, ze względu na ograniczenia epidemiczne 
prowadzone wyłącznie w formie ankiety internetowej.
Aby nie utrudniać możliwości 
wzięcia udziału w głosowaniu, 
szczególnie mniej biegłym 
w Internecie osobom starszym, 
zaproponowaliśmy najprost-
sze z dostępnych darmowych 
narzędzi, niewymagające do-
datkowych zabezpieczeń przy 
oddawaniu głosu. Zastosowa-
ne narzędzie okazało się jednak 
niewystarczające.

Niestety wszystko wskazuje na to, 
że poprzez nieuczciwe działanie 
osób trzecich doszło do wypa-
czenia wyników głosowania. Już 
w pierwszym dniu widoczny był 

lawinowy przyrost oddawanych 
w ankiecie głosów, co mogłoby 
sugerować ustawienie programu 
automatycznie wypełniającego 
ankietę, niemającego nic wspól-
nego z prawdziwymi opiniami 
mieszkańców. Odpowiedzi 
udzielane były od kilkunastu do 
kilkudziesięciu razy na sekundę.

Ponieważ wyników głosowania 
nie można uznać za wiarygod-
ne, ankieta w zaproponowanej 
formie została unieważniona, 
a zarządzenie Prezydenta Miasta 
Gliwice z dnia 7 października 
2020 r. w sprawie konsultacji 

społecznych dotyczących wybo-
ru wariantu zagospodarowania 
zbiornika retencyjnego na potoku 
Wójtowianka zostało uchylone.

Podjęto decyzję o zasto-
sowaniu innego narzędzia 
umożliwiającego pozna-
nie opinii mieszkańców 
w powyższej kwestii. 
Będą nim badania opinii 
publicznej prowadzone 
w ramach obowiązującej 
umowy z profesjonalną 
firmą sondażową.

Zbiornik retencyjny, który po-
wstanie na potoku Wójtowianka, 
od miesięcy jest obiektem gorą-
cych dyskusji. W kolejnych spo-
tkaniach przedstawiciele miasta, 
biura projektowego oraz strony 
społecznej starają się wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości. Szanując 
głosy mieszkańców, którzy wy-
rażają swoje przywiązanie do 
terenu objętego inwestycją, 
prezydent Gliwic zobowiązał 
się do zagospodarowania tere-
nu zbiornika w taki sposób, aby 
był on różnorodny przyrodniczo 
oraz nadal stanowił dla gliwiczan 
atrakcyjne miejsce do spędza-

nia wolnego czasu. Pracownia 
44STO, która zaprojektowała 
m.in. modernizację parku 
Chrobrego oraz bardzo dobrze 
ocenianą koncepcję zbiornika 
na Ostropce, przygotowała dla 
zbiornika na Wójtowiance dwa 
warianty zagospodarowania – 
przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu warian-
tów oraz przykłady możliwych 
do zastosowania elementów 
parkowej architektury i roślin 
prezentujemy na kolejnych 
stronach.
 (UM)

Wilcze Doły 2022.
Warianty zagospodarowania zbiornika

„jeżeli istnieje klucz do sukcesu, to jest nim wytrwałość”. A sukcesy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta 
Gliwice są tego najlepszym przykładem. W tym roku 52 uczniów gliwickich szkół znalazło się w gronie laureatów. 
Każdy z nich to wyjątkowo zdolny i utalentowany młody człowiek, który jest doskonałym przykładem, że umiejęt-
ności w połączeniu ze zdrową ambicją i zaangażowaniem są przepisem na sukces. Tych 52 młodych ludzi oraz ich 
nauczyciele udowodnili, że nauka i solidna praca przynoszą korzyści. I nawet jeśli teraz trudno je w pełni ocenić, to 
w przyszłości mogą stać się przyczynkiem do osiągnięcia zawodowych sukcesów i być źródłem satysfakcji.
Stypendia Prezydenta Miasta Gli-
wice są przyznawane na podstawie 
Uchwały nr VII/133/2019 Rady 
Miasta Gliwice z 11 lipca 2019 r. 
Tegoroczni laureaci są uczniami  
I Liceum Ogólnokształcącego, 
IV Liceum Ogólnokształcącego, 
V Liceum Ogólnokształcącego, 
Liceum Ogólnokształcącego Filo-
mata, Liceum Ogólnokształcącego 
Ewangelickiego Towarzystwa Edu-
kacyjnego w Gliwicach, Akademic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących 
nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 
7 oraz Szkoły Podstawowej nr 39 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 4. Natomiast laureaci stypen-
dium za osiągnięcia artystyczne 
są uczniami Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Gliwi-
cach. Laureaci otrzymają nagrody 
pieniężne w wysokości od 500 do 
2200 złotych.

Laureatami stypendium Pre-
zydenta Miasta Gliwice 2020 
zostali: Zofia Cybul, Aleksandra 
Cywińska, Ida Durbacz, Mate-

usz Gilowski, Anna Grodnicka, 
Konrad Guzek, Aleksandra Izy-
dorczyk, Albert Kęska, Stanisław 
Krakowian, Bruno Królikowski, 
Mateusz Miodyński, Zofia Smołka, 
Aleksandra Sobczyk, Klara Sokół, 
Krzysztof Szatka, Magdalena Wa-
cławczyk, Szymon Wróbel, Paweł 
Żuchowicz, Letizia Goretzki, Anna 
Muszyńska, Amelia Bac Cardenas, 
Maya Ogbonnia, Matylda Machu-
ra, Karolina Nierychło, Emil Pająk, 

Dominik Styła, Krzysztof Lach, Jan 
Pisarek, Maja Rudnicka, Agata 
Mientus, Seweryn Górecki, Jakub 
Kalka, Dominika Kampka, Adam 
Kancy, Krzysztof Kostowski, Oliwia 
Nietopiel, Piotr Opielka, Jakub 
Schuwald, Michał Towarek, Ma-
teusz Dembia, Maria Żyła, Mak-
symilian Szeithauer, Pola Wideł, 
Sonia Szczotka, Julia Jamorska, 
Radosław Garbiec, Jakub Gorka, 
Antoni Dzwonowski, Justyna  

Liber, Grzegorz Jurkiewicz, Agata 
Folwaczny, Magdalena Sienkiel.

– Serdecznie gratuluję wszyst-
kim laureatom. Ich osiągnięcia, 
są wizytówką gliwickiej oświaty. 
Cieszę się, że mogę uhonorować 
tych młodych ludzi nagrodą 
stypendialną, by mogli się nadal 
rozwijać. By wiedzieli, że ich osią-
gnięcia są bardzo ważne i dużo 
znaczą nie tylko w wymiarze 

edukacyjnym, ale również dla gli-
wickiego samorządu – podkreśla 
Adam Neumann, prezydent Gli-
wic i dodaje: Mam nadzieję, dro-
dzy laureaci, że będzie to dla was 
doping do dalszej pracy. A gdy 
osiągniecie sukces gdziekolwiek 
na świecie, będziecie pamiętać 
i podkreślać, że podstawy nauki 
zdobywaliście w Gliwicach.

Dołączamy do gratulacji! Trzyma-
my za Was kciuki i gorąco życzymy, 
by nie zabrakło Wam zapału w co-
dziennych zmaganiach z nauką. 
Byście zawsze potrafili odnaleźć 
motywację do pokonywania 
słabości. By pomimo licznych 
przeszkód, jakie przychodzi nam 
w ostatnim czasie pokonywać, nie 
zabrakło Wam zapału do nauki 
i pomnażania sukcesów!

Niestety, z uwagi na obowiązu-
jące obostrzenia, w najbliższym 
czasie brak będzie możliwości 
zorganizowania tradycyjnego 
spotkania z laureatami, podczas 
których byłaby możliwość, aby 
wręczyć im listy gratulacyjne. 
Stypendia zostaną przekazane 
przez dyrektorów szkół.  
 (ED)

Oni znają receptę na sukces
fo

t. 
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W tym wariancie przewidywane jest zagospodarowanie terenu zbiornika przy założeniu utwo-
rzenia obszaru o jak największej wartości przyrodniczej. Planowane jest wykonanie nasadzeń 
zróżnicowanych ze względu na usytuowanie i warunki siedliskowe gatunków roślinności – w tym 
jak największej liczby drzew. Wariant ten zakłada, że przeważająca część terenu pełnić będzie 
funkcję przyrodniczą bez elementów rekreacyjnych.
Teren zagospodarowania 
podzielony został na strefy:

 strefę górną zbiornika,
 strefę skarp,
 strefę narzutu kamiennego 

– czyli strefę niewykorzysty-
waną,

 strefę dna – czyli strefę okre-
sowo zalewaną.

GóRA 
ZBIORNIKA

W górnej części zbiornika zapro-
jektowane zostały nasadzenia 
o naturalnym, jednak kompono-
wanym charakterze, z ozdobnych 
bylin, krzewów oraz drzew, które 
będą rosnąć w szpalerach wzdłuż 
ścieżek oraz w grupach. W war-
stwie runa zakłada się wysiew 
gatunków łąkowych, dostosowa-
nych do siedliska.

SKARPy

Nasadzenia na skarpach zależeć 
będą od ekspozycji. Na połu-
dniowej, która stwarza warunki 
trudne dla roślin ze względu na 
duże nasłonecznienie oraz nie-

dostatek wody, wysiana zostanie 
murawa ciepłolubna, odporna na 
wysychanie. Przewidziano rów-
nież nasadzenia drzew, w formie 
małych grup.

Poniżej ścieżki na skarpie zapro-
jektowane zostały nasadzenia 
z bylin i roślin zielnych, również 
tolerujących siedliska suche, 
jednak wyższych, aby częściowo 
zasłonić kamienne umocnienia 
skarp. W tym miejscu zaplano-
wane zostały także nasadzenia 
z roślin pnących. Na skarpach 
o ekspozycji północnej proponuje 
się utworzenie łąk bylinowo-ziel-
nych – naturalnych kompozycji 
z kwitnących bylin, uzupełnio-
nych roślinami zielnymi. Dobrane 
tutaj zostaną gatunki pożyteczne 
dla owadów i małych gryzoni. 
Łąki uzupełnione zostaną krzewa-
mi oraz dużą liczbą drzew, które 
docelowo mają stworzyć rodzaj 
małego lasu.

DNO 
ZBIORNIKA

Dno zbiornika zaplanowano jako 
łąkę jednokośną, z mieszanki 

roślin tolerujących zalewanie 
(siedliska łąk podmokłych). 
Planuje się stworzenie kilku 
połaci o różnej mieszance ro-
ślin. Wokół projektowanych 
obniżeń terenu, w których bę-
dzie zbierała się woda, planuje 
się nasadzenia roślin wodnych 
i przywodnych. Wzdłuż ścieżki 
łąki uzupełnione zostaną o kom-

ponowane, jednak o naturalnym 
charakterze, rabaty z bylin. Na 
koronie zbiornika przewidziano 
wykonanie asfaltowej drogi 
technicznej, z której korzystać 
będą mogli rowerzyści, rolkarze 
oraz piesi. Będzie ona również 
wykorzystywana okazjonalnie 
dla dojazdu sprzętu rolniczego 
do pól. Wzdłuż skarp zbiorni-

ka planuje się poprowadzenie 
ścieżek typowo spacerowych, 
przy których znajdą się meble 
wypoczynkowe, takie jak ławki, 
leżaki, miejsca do piknikowania. 
Natomiast w części południowej 
znajdą się niewielkie podesty, 
które mogą służyć mieszkańcom 
jako miejsca wypoczynku lub 
punkty obserwacyjne.

Wariant I: PRZyRODNICZy
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 RZUT Wariant I: PRZyRODNICZy
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Głównym założeniem tego wariantu jest udostępnienie do użytku jak największej części terenu 
poprzez stworzenie atrakcyjnej i urozmaiconej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców. Zapla-
nowano rozbudowaną ofertę rekreacyjną – miejsca wypoczynku, place zabaw, siłownie, instala-
cję „land art”, z zastosowaniem materiałów takich jak drewno, kamienie, wiklina, aby zachować 
naturalny charakter terenu.
Planuje się również stworze-
nie dwóch miniparków.

Minipark północny – z polanami 
wypoczynkowymi, na których 
udostępnione zostaną leżaki oraz 
stoliki piknikowe, z ewentualnymi 
miejscami do grillowania. Jego 
centralnym punktem stałoby się 
zadaszone miejsce, które mogłoby 
być wykorzystywane np. podczas 
zielonych lekcji lub jako schronie-
nie przed słońcem i deszczem. 

Minipark południowy – prze-
widziane zostały w nim miejsca 
do odpoczynku – ławki i stoliki, 
częściowo zadaszone pergolami. 
Zaplanowano tu dużo efektow-
nych nasadzeń, a także trawniki, 
które mogą być wykorzystywane 
do piknikowania, gry w piłkę itp. 
Przewidziany został także plac 
zabaw w nietypowej rzeźbiar-
skiej formie – dużej, drewnianej 
sowy, lisa lub wilka (w nawiąza-
niu do nazwy terenu).

Ze względu na niewielkie 
nachylenie skarp, znaczną 
ich część planuje się także 
wykorzystać w celach rekre-
acyjnych, np. poprzez stwo-
rzenie kolejnych miejsc do 
wypoczynku. 

W części skarp o ekspozycji połu-
dniowej przewidziane zostały dwa 

duże podesty o zróżnicowanych 
poziomach, z wbudowanymi 
miejscami do siedzenia oraz 
leżenia i plenerowymi meblami, 
np. bujakami dla dzieci, stolikami 
piknikowymi, ławkami itp. Na 
skarpie o ekspozycji północnej 
przewidziano zadaszone ławki 
oraz stoliki piknikowe pełniące 
funkcje punktów obserwacyjnych. 

Dno zbiornika podzielone 
zostało na obszar dostępny 
dla mieszkańców oraz na 
część typowo przyrodniczą 
przeznaczoną tylko dla roślin 
i zwierząt. 

Wykorzystane tam zostaną na-
turalne materiały, takie jak głazy 
czy kłody drewniane. Dominu-
jącym akcentem ma stać się 
element rzeźbiarski, tzw. land art 
– artystyczna instalacja rozpo-
czynająca się na górze zbiornika 
małymi formami, przechodząca 
po skarpach, z kulminującym 
punktem na dnie zbiornika.

Na koronie zbiornika przewi-
dziano wykonanie asfaltowej 
drogi technicznej, z której 
korzystać będą mogli rowe-
rzyści, rolkarze oraz piesi.

Będzie ona również wykorzysty-
wana okazjonalnie dla dojazdu 
sprzętu rolniczego do pól. Wzdłuż 

skarp zbiornika planuje się po-
prowadzenie ścieżek typowo 
spacerowych. W części północnej 
ścieżka poprowadzona wzdłuż 
skarpy będzie się rozwidlać, dając 
możliwość zejścia na dno zbior-
nika. Planowane są również po-
łączenia z dwoma miniparkami. 

Podobnie jak w wariancie 
przyrodniczym, nasadzenia 
podzielone zostały na strefy, 
ze względu na warunki sie-
dliskowe. 

W górnej części zbiornika za-
projektowane zostały nasadze-

nia o naturalnym charakterze 
z ozdobnych bylin, krzewów oraz 
drzew. Wzdłuż ścieżek zapro-
jektowano szpalery drzew oraz 
grupy drzew, krzewów i bylin. 
W warstwie runa zakłada się wy-
siew odpowiednich gatunków łą-
kowych. Nasadzenia na skarpach 
zależeć będą od ekspozycji. Na 
południowej skarpie, która stwa-
rza trudne warunki dla roślin, ze 
względu na duże nasłonecznienie 
oraz niedostatek wody, wysiana 
zostanie murawa ciepłolubna. 
Przewidziano też nasadzenia 
drzew w formie małych grup. 
Poniżej ścieżki na skarpie zapro-

jektowane zostały nasadzenia 
z bylin i roślin zielnych, a także 
rośliny pnące. Skarpy o ekspozycji 
północnej obsadzone zostaną 
dodatkowo dużą liczbą drzew, 
tak aby finalnie utworzył się 
w tej części teren zadrzewiony. 
Nasadzenia drzew uzupełnione 
zostaną naturalnymi kompozy-
cjami krzewów i bylin, a w runie 
proponuje się roślinność łąkową 
z tolerancyjnych gatunków, poży-
tecznych dla owadów i małych 
gryzoni. Dno zbiornika zaplano-
wano jako łąkę z mieszanki roślin 
tolerujących zalewanie (siedliska 
łąk podmokłych).

Wariant II: REKREACyjNy
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 RZUT Wariant II: REKREACyjNy
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WyNIKI GłOSOWANIA POZNAMy DO 10 GRUDNIA

KTO? Głosować w ramach GBO 
2021 może każdy miesz-

kaniec Gliwic. Można oddać maksymal-
nie dwa głosy, w tym jeden głos na pro-
jekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na 
projekt ogólnomiejski – na dwóch od-
dzielnych formularzach do głosowania.

Warto wziąć udział w głosowaniu – dzięki 
temu można współdecydować, które za-
dania zostaną zrealizowane w 2021 roku. 
Podstawowe informacje o poszczegól-
nych projektach publikujemy na stronach 
15–20, ale można też zapoznać się z sa-
mymi wnioskami (skany są zamieszczone 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatel-
ski” – na „Liście wszystkich złożonych 
wniosków”).

JAK 

I GDZIE? 
Głosować można 

w formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z sytuacją epidemicz-
ną – w trosce o nasze wspólne 
bezpieczeństwo – w tym roku 
szczególnie zachęcamy do głoso-
wania elektronicznego. Zagłoso-
wać w formie papierowej będzie 
można tylko w siedzibach Urzędu 
Miejskiego.

GłOSOWANIE W FORMIE 
ELEKTRONICZNEj
• Głos można oddać na elektronicznych 

formularzach, które są dostępne na 
stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywa-
telski” do 13 listopada, do godz. 20.00.

• 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 
są dostępne:
• do pobrania i wydruku na stronie inter-

netowej www.gliwice.eu pod hasłem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski”,

• do pobrania do 13 listopada w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w godzinach jego 

otwarcia – w wiatrołapie UM przy wej-
ściu 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 
pożądanej liczby formularzy oraz ad-

resu e-mail lub numeru telefonu, na 
który przekazana zostanie informacja 
o możliwości odbioru formularzy (czas 
realizacji do 4 dni roboczych od złożenia 
zamówienia).

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

oznakowanych urn w holu Biura Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 (wejścia od ul. Zwycięstwa i ul. 
Wyszyńskiego) 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 przypad-
ku projektów 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 można głosować na 
zadania zaproponowane przez mieszkańców w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Gliwiczanie 
mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań 
dzielnicowych oraz 9 zadań 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://www.gliwce.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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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.

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 205 000 105 000

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 aktywizujących 
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
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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 41 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. Doposażenie Parku 
Grunwaldzkiego 144 Doposażenie Parku Grunwaldzkiego w tablicę o historii dzielnicy, tabliczki z opisem gatunków 

drzew oraz zakup świetlnych 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
14 555 000 zł*

* – Korekta związana z wycofaniem przez wnioskodawcę projektu nr 068 z Dzielnicy Brzezinka.



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 44/2020 (1028), 29 października 2020 21

PORADNIANyM PIóREM PISANE

POCZyTAj MI

POROZMAWIAjMy O...WSPóLNy CZAS

Dziecko jesienią
Piękna, złota, polska jesień… Taka, kiedy chce się wyjść z dziec-
kiem z domu, pozbierać wspólnie liście, kasztany. Pozachwycać 
się kolorami tych ciepłych, jesiennych dni. Tak naprawdę wszy-
scy jednak wiemy, że TAKA jesień bywa rzadko… Zazwyczaj na 
dworze leje, wieje, czapki nie chcą wchodzić dzieciom na głowy, 
szaliki chowają się w szafach, buty okazują się być za małe. Tak 
naprawdę mało jest dorosłych lubiących tę porę roku.
A może powinniśmy jednak „odczarować” 
ten czas, dla siebie i dla dziecka. Może 
warto przygotować się na ten trudny po-
godowo okres. Nie trzeba przecież wiele… 
Duży parasol, porządne kalosze, ciepły 
sweter i można towarzyszyć dziecku w je-
siennych wyprawach. Co z tego, że liście 
są mokre? Można je wysuszyć! A potem 
można pomalować farbą i odbijać na pa-
pierze, tworząc kolorowe rysunki. Mokre 
kasztany przecież też wyschną – wtedy 
stworzyć z nich możemy co tylko wyobraź-
nia nam podpowie – ludziki, zwierzątka. 
Możemy je liczyć – dodawać i odejmować. 
A może warto obudzić w sobie dziecko 
i poskakać wspólnie po kałużach? Albo 
znaleźć długi kij i zrobić z niego wędkę, 
która przyda się do łowienia ryb z naj-
większej kałuży. A może jednak wytrzeć 
mokrą, samotnie wiszącą huśtawkę na 
placu zabaw i pohuśtać się z własnym 
dzieckiem najwyżej jak się da?

Naprawdę w niepogodę można zrobić 
wiele. Przede wszystkim dać dziecku 
nasz CZAS. Pewnie, że możemy to zrobić 
w domu – zagrać w gry planszowe, pooglą-
dać razem film, upiec coś, porysować, ale 

każde dziecko potrzebuje ruchu, zabawy 
na świeżym powietrzu. Nie tylko wiosną 
i latem. Jeśli włożysz trochę serca i czasu 
w dobrą jesienną zabawę z własnym 
dzieckiem, to już nigdy nie będzie Ci się 
ona kojarzyła z burą i ponurą porą roku, 
a z najpiękniejszym uśmiechem własnego 
dziecka. 

 Monika Gomolla-Seredyńska

Co jesienią myślą jeże?
Trzymają się blisko człowieka, zyskały jego sympatię z uwagi na 
swoje pogodne usposobienie, od dawna towarzyszą nam w książ-
kach i bajkach o tematyce leśnej – tak, to one, towarzyskie jeże.
Te niezbyt duże kolczaste ssaki często za-
mieszkują parki, ogrody, ogródki działko-
we, cmentarze, skwery, a nawet trawniki. 
Pomagają w zwalczaniu szkodników, są 
aktywne o zmierzchu i w nocy, rzadko 
można je spotkać w ciągu dnia. 

W rzeczywistości jeże są gatunkiem zagrożo-
nym, dlatego tak ważne jest, aby poznawać 
ich zwyczaje i potrzeby. W czasie jesieni 
intensywnie żerują i przygotowują się do 
hibernacji, czyli zimowego snu. Zagrażają im 

późnojesienne porządki w parkach i ogro-
dach. Usuwanie liści i gałązek pozbawia je 
materiału do budowy kryjówek. Niebez-
pieczny jest także ruch samochodowy. Jeże 
często przechodzą przez drogi, a czasami 
po prostu po nich spacerują lub na nich 
odpoczywają, zupełnie nieświadome nie-
bezpieczeństwa. Zagrożeniem z całą pewno-
ścią jest również spalanie suchych liści oraz 
traw. Wiele osób stara się pomóc jeżowi 
mieszkającemu w mieście, przewożąc go do 
lasu, jednak to dla niego wątpliwa przysługa. 

Dorosły jeż musiał przeżyć w mieście całe 
swoje życie i jeśli dotąd sobie radził, poradzi 
sobie również w przyszłości. Późną jesienią 
można im pomóc, wystawiając miseczki z je-
dzeniem, najlepiej z mielonym mięsem, co 
też pozwala zgromadzić zapasy, niezbędne 

do zimowej drzemki. Jeż musi mieć również 
dostęp do wody, a bardzo szkodliwe jest dla 
nich mleko, więc nie mogą go pić. 

Jeśli chcemy, żeby w naszym domu 
lub ogrodzie zagościły te sympatyczne 
zwierzęta, można zostawić w nim nieco 
bałaganu, gdzie znajdzie się trochę liści 
czy gałęzi. Można też zrobić lub kupić 
specjalny domek dla jeży i przekonać je, 
aby zagościły tam na zimę.

Na podstawie: Magazyn Przyrodniczy 
Salamandra, Fundacja Primum.

 Alicja Balicka

jesienny mindfulness
Dziś rano, pomiędzy ubieraniem dzieci do przedszkola, „wrzu-
caniem w siebie” śniadania, dopijając w biegu poranną kawę, 
przypomniał mi się wiersz:
Danuta Wawiłow – „Szybko”

Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj!
Szybko, szybko, stygnie kawa! 
Szybko, zęby myj i ręce! 
Szybko, światło gaś w łazience! 
Szybko, tata na nas czeka! 
Szybko, tramwaj nam ucieka! 
Szybko, szybko, bez hałasu! 
Szybko, szybko, nie ma czasu! 

Na nic nigdy nie ma czasu? 

A ja chciałbym przez kałuże 
iść godzinę albo dłużej, 
trzy godziny lizać lody, 
gapić się na samochody 
i na deszcz, co leci z góry
i na żaby, i na chmury, 
cały dzień się w wannie chlapać 
i motyle żółte łapać 
albo z błota lepić kule 
i nie spieszyć się w ogóle... 

Chciałbym wszystko robić wolno,  
ale mi nie wolno?

No właśnie, czy na pewno nie wolno mi 
robić niczego wolno? Czy muszę żyć  w po-
śpiechu, w zaganianiu, łapiąc zadyszkę? Czy 
muszę ciągle się śpieszyć? A może mogę 
popatrzyć na jesienne drzewa? Poszurać 
nogami wśród kolorowych liści? Schylić się 
po brązowego kasztana i nareszcie zoba-
czyć, że on wcale nie jest cały brązowy – 
a w dodatku, w dotyku jest taki delikatny… 
Czy czasami mogę odpuścić ugotowanie 
dwudaniowego obiadu lub wypucowanie 

na błysk mieszkania, aby poświecić czas na 
tworzenie z dziećmi ludzików z kasztanów 
i żołędzi, mozaik z liści i innych darów jesie-
ni?  A przy okazji zadziwić się tą jesienią, jej 
kolorami, smakami, zapachami... Zobaczyć, 
że pomimo deszczu, niskiego ciśnienia czy 
zachmurzenia, jesień jest po prostu pięk-
na… Piękna w kubku herbaty, w pięknej 
muzyce słuchanej wieczorem, otuleniu 
kocem i czytaniu książki… A może jest 
piękna w zabawie z dziećmi, niespiesznym 
spacerze, rozmowie z bliskimi czy snuciu 
opowieści i bajek… Mindfulness to teraz 
takie popularne słowo, wydajemy dużo 
pieniędzy, aby się tego uczyć, uczęszczamy 
na kursy, czytamy poradniki. A koło siebie 
mamy najlepszych mistrzów mindfulnes-
su. Możemy dużo nauczyć się od naszych 
dzieci. Nasze dzieci potrafią być uważne 
bez kursów, poradników, bez treningów. 
Potrafią zapatrzyć się na pędzące po niebie 
chmury, potrafią odnaleźć ocean w kałuży, 
potrafią ze znalezionych kamieni i patyków 
stworzyć najpiękniejszy zamek, potrafią 
cieszyć się deszczem i wiatrem, potrafią 
odnajdywać radość w zbieraniu kamieni, 
patyków, liści, potrafią... No właśnie, co 
potrafi Twoje dziecko? Może warto oddać 
się w jego ręce? Może niech poprowadzi Cię 
i pokaże Ci jesień swoimi oczami? Możemy 
się zdziwić, jak dużo widzą nasze dzieci… 
Możemy się zdziwić, jak mało widzimy my, 
dorośli… Czy warto spróbować? Sami sobie 
na to pytanie odpowiedzcie! Ja idę dziś na 
spacer! Kalosze już przygotowane… 
 Dorota Pniowska

Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z Was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. Po-
magamy, wspieramy, diagnozujemy. W tym roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie na ul. Gierymskiego 1, a dzięki gościnności 
Miejskiego Serwisu Informacyjnego, raz w miesiącu będziemy się spotykać na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, recenzji, 
a na Fb lub stronie www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zachęcamy!!!

Redakcja

jesień idzie przez świat… A my z nią
Drodzy Czytelnicy, różne refleksje towarzyszą nam u progu jesieni. Dziś paroma chciałybyśmy się z Wami podzielić… jesień, jak żadna inna pora roku, 
ma w sobie dwa oblicza. W jednej odsłonie niesie ze sobą mgliste, senne poranki, płaczliwe dni i długie szare wieczory… Karmi nas wtedy zadumą, 
buduje nostalgiczne nastroje, otula wspomnieniami, otwiera pamięć minionych dni… W drugiej odsłonie bawi szelestem różnobarwnych liści pod 
stopami, słońcem odbitym w kałużach, bombarduje kasztanami i wabi jarzębinowymi koralami. Czaruje… A to książką przy kominku i muzyką kropel 
deszczu, a to spacerem w parku otulonym złoto-purpurową szatą drzew czy zapachem i smakiem dojrzałych owoców prosto z jesiennych sadów. 
Zanurzmy się w obu obliczach jesieni, ucząc się dostrzegać jej codzienne piękno, z uważnością, zadumą i radością…

Maria Kotarba
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WARTO WIEDZIEć

20 października odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie 
kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic. Dotyczyło bieżących, ważnych działań 
w mieście. Członkowie Rad mogli zapoznać się z najważniejszymi tematami, nad którymi obecnie 
pracują urzędnicy, zgłaszać uwagi i dzielić się pomysłami.

Zgodnie z zapowiedziami, kie-
rownictwo miasta kontynuuje 
kwartalne spotkania z przed-
stawicielami dzielnic. Ostatnie 
odbyło się 20 października. 
Wzięli w nim udział członkowie 
15 Rad, prezydent Gliwic Adam 
Neumann, zastępca prezydenta 
Mariusz Śpiewok, Janusz Bismor 
– komendant Straży Miejskiej 
w Gliwicach, Rafał Bogdoł – za-
stępca komendanta ds. prewen-
cji, a także naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego prowadzących 
poruszane na spotkaniu tematy. 
– Serdecznie witam na kolejnym 
spotkaniu. Zgodnie z planem 
mieliśmy dyskutować w kinie 
AMOK, ale ze względu na aktu-
alną sytuację epidemiczną musie-
liśmy zmienić formułę na zdalną. 
Pomimo tych ograniczeń mam 
nadzieję na owocną dyskusję – 
powitał uczestników prezydent 
Adam Neumann.

Radni dzielnicowi mogli zapoznać 
się m.in. z prowadzoną przez mia-
sto polityką senioralną. Na wrze-
śniowej sesji Rady Miasta Gliwice 
jednogłośnie przyjęto „Program 
polityki senioralnej Miasta Gli-
wice na lata 2021–2025”. Jest 
on spójny z podobnymi rozwią-
zaniami przyjętymi przez inne 
samorządy lokalne, instytucje 
wojewódzkie i krajowe. Pozwala 
na kształtowanie miasta przyja-
znego seniorom poprzez eduka-
cję, aktywność, partycypację spo-
łeczną i tworzenie właściwego 
wizerunku osób starszych wśród 
społeczeństwa. Dokument został 
opracowany w oparciu o konsul-
tacje z Radą Seniorów Miasta 
Gliwice, klubami seniorów oraz 
z instytucjami i placówkami re-
alizującymi w mieście zadania na 
rzecz seniorów.

Sporą część spotkania poświę-
cono współpracy Urzędu Miej-
skiego, Straży Miejskiej oraz 
dzielnicowych radnych na rzecz 
powszechnego informowania gli-
wiczan o aktualnej jakości powie-
trza, wymogach śląskiej uchwały 
antysmogowej oraz możliwo-
ściach uzyskania dofinansowania 
na wymianę systemu grzewczego 
z miasta oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. – Liczę na 
to, że będą Państwo przekazywać 
mieszkańcom dzielnic informa-
cje uzyskane na tym oraz innych 
spotkaniach na ten temat. Trzeba 
zwłaszcza przypominać o tym, że 

dzięki połączeniu dofinansowania 
z rządowego programu „Czyste 
powietrze” z miejską dotacją, 
osoby najuboższe mogą uzyskać 
bardzo duży, blisko 100% zwrot 
kosztów związanych z wymianą 
ogrzewania na ekologiczne – mó-
wił prezydent Adam Neumann.

Przypomnijmy, że dzięki ostat-
nim zmianom w lokalnych prze-
pisach będzie można otrzymać 
wsparcie z miasta w wysokości 
do 6 tys. zł dla nowej instalacji 
gazowej, do 10 tys. zł dla pomp 
ciepła, a nawet 12 tys. zł przy po-
łączeniu z termomodernizacją. 

Możliwe jest aktualnie powtórne 
przyznanie dotacji – w sytuacji 
gdy pierwsza dotacja przyznana 
była do kotła węglowego obec-
nie niespełniającego wymogów 
śląskiej uchwały antysmogowej 
i przy zastąpieniu go ogrzewa-
niem innym niż węglowe. Nie 
będzie natomiast już dofinanso-
wania miejskiego do kotłów na 
paliwa węglowe, montowanych 
od 2021 r., a dotacje do kotłów 
spełniających wymogi 5 klasy wg 
normy PN-EN 303-5 na paliwo 
stałe (ekogroszek) będą przyzna-
wane do końca 2021 r. tylko dla 
inwestycji zakończonych do 31 
grudnia br. 

Szczegółowe informacje na 
temat miejskich dotacji oraz 
programu „Czyste powietrze” 
można znaleźć na stronie nisko-
emisyjne.gliwice.eu.

Rafał Bogdoł, zastępca komen-
danta ds. prewencji Straży 
Miejskiej, przybliżył członkom 
Rad Dzielnic działalność tzw. 

Ekopatroli, w ramach których 
strażnicy kontrolują posesje 
pod kątem spalania nieczysto-
ści,  prowadzą akcje edukacyjne, 
pomagają mieszkańcom określić 
termin, w którym należy – zgod-
nie ze śląską uchwałą antysmogo-
wą – wymienić system grzewczy 
i informują o dostępnych for-
mach wsparcia. Poinformował 
także o planowanym rozszerzeniu 
współpracy z Wydziałem Środo-
wiska UM, aby strażnicy miejscy 
mogli również pośredniczyć 
w składaniu do urzędu wniosków 
o miejską dotację.

Przedmiotem dyskusji była rów-
nież możliwość zbudowania na 
terenie Gliwic kolejnej, poza tą 
przy ul. Mewy, stacji mierzącej 
jakość powietrza. – Zdaniem 
GIOŚ (przyp. redakcji: jednostki 
aktualnie zarządzającej wszyst-
kimi stacjami państwowego sys-
temu monitoringu jakości powie-
trza), określona w wojewódzkim 
programie ochrony powietrza 
strefa Aglomeracja Górnoślą-
ska, a w szczególności Gliwice, 
ma do dyspozycji więcej stacji 
pomiarowych niż wymaga tego 
prawo – mówił Tomasz Misztal, 
główny specjalista ds. realizacji 
programu ochrony powietrza 
w Wydziale Środowiska Urzędu 
Miejskiego. – Trzeba przy tym 
pamiętać, że dostępne na rynku 
tanie czujniki jakości powietrza 
dostarczają pomiary obarczo-
ne dużym marginesem błędu. 
Lepszym źródłem informacji dla 
mieszkańców są udostępniane 
od ubiegłego roku przez GIOŚ 
prognozy jakości powietrza, 
oparte na matematycznym 
modelowaniu stanu jakości po-

wietrza w oparciu o szereg da-
nych, w tym o prognozy meteo-
rologiczne jak i dane pozyskane 
z pobliskich stacji pomiarowych 
– dodał Tomasz Misztal. Bieżącą 
prognozę jakości powietrza na 
najbliższe godziny i kolejne dwa 
dni  dla Gliwic można sprawdzić, 
klikając w zielony baner w pra-
wym górnym rogu strony głów-
nej Gliwice.eu. Do aktualnych 
komunikatów o poziomie pyłu 
zawieszonego, zmierzonym ok. 
godziny wcześniej, prowadzi 
natomiast baner „Jakość po-
wietrza” w dolnej części strony 
głównej tej witryny.

Tematem budzącym duże za-
interesowanie przedstawicieli 
dzielnic była także Gliwicka 
Inicjatywa Lokalna, w ramach 
której mieszkańcy mogą złożyć 
do urzędu wniosek o realizację 
zadania publicznego na rzecz 
gliwickiej społeczności. Jak refe-
rował zastępca prezydenta Gliwic 
Mariusz Śpiewok, w porozumie-
niu z Radami przygotowywane 
są spore zmiany w procedurze, 
mające w efekcie ułatwić zgła-
szanie i realizowanie projektów 
w ramach GIL.

Do najważniejszych zmian nale-
ży wprowadzenie dodatkowych 
punktów za udostępnienie 
przez wnioskodawcę w celu 
realizacji zadania w ramach GIL 
terenu niebędącego własnością 
miasta lub innego typu wkład 
rzeczowy. – Propozycja ta do-
tyczy dwóch pozycji z katalogu 
zadań, które zgodnie z zapisami 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie 
mogą zostać wykonane w ra-

mach inicjatywy lokalnej – mó-
wił Mariusz Śpiewok.

Chodzi o zadania obejmują-
ce w szczególności budowę, 
rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji i sieci wodociągowej, 
stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także 
budynków i obiektów małej ar-
chitektury oraz zadania z zakresu 
ochrony przyrody, w tym zieleni 
miejskiej. – Chcemy zwłaszcza pre-
miować propozycje przekazania 
terenu niebędącego własnością 
miasta na rzecz budowy dróg 
dojazdowych do posesji, utworze-
nia placów zabaw, siłowni, boisk, 
rolkowisk, ścieżek pieszych czy 
rowerowych. W przypadku zadań 
związanych z ochroną przyrody 
chcemy zaproponować, aby nowa 
formuła GIL premiowała sadze-
nie drzew i krzewów oraz inne 
prace na rzecz poprawy zieleni 
w miejscach publicznie dostęp-
nych. Dodatkową punktacją by-
łaby również wspierana budowa 
zbiorników na deszczówkę oraz 
działania na rzecz upiększania 
gliwickich podwórek – tłumaczył 
Mariusz Śpiewok. Kolejną propo-
zycją poddaną pod dyskusję była 
możliwość dodatkowej oceny 
wniosku przez Radę Dzielnicy, 
której dany wniosek dotyczy.

Podczas wtorkowego spotkania 
członkowie Rad Dzielnic otrzy-
mali również m.in. zaproszenie 
do wsparcia promocji głosowania 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2021, a także 
informacje na temat aktualnego 
etapu procedury GBO, projektu 
budżetu dla Rad na rok 2021 
oraz listopadowych ponownych 
wyborów do Rad Dzielnic w Cze-
chowicach, Ligocie Zabrskiej, Szo-
biszowicach oraz Wójtowej Wsi.

Następne spotkanie z przedstawi-
cielami wszystkich dzielnic Gliwic 
planowane jest na pierwszy kwar-
tał przyszłego roku. Kierownictwo 
miasta nie wyklucza jednak dodat-
kowych, indywidualnych spotkań 
z poszczególnymi Radami, jeżeli 
zgłoszą one taką potrzebę.

Warto wiedzieć, kto jest radnym 
w naszej dzielnicy i jak można się 
z nim skontaktować. Informacje 
te można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (bip.gli-
wice.eu), w dziale Rady Dzielnic.
 (ap)

Kolejne spotkanie kierownictwa  
miasta z Radami Dzielnic
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ARChITEKTURA W ROLI GłóWNEj

Czas po II wojnie światowej był dziwnym okresem. jeszcze wszyscy próbowali 
żyć jak dawniej, wrócić do normalności, do tego, co było. Przy odbudowie czy 
stawianiu nowych budynków kierowano się takimi samymi regułami. To była 
niestety iluzja, wchodził nowy, totalitarny reżim. Dzięki zapiskom w „Dzienniku 
1954” Leopolda Tyrmanda możemy przyjrzeć się tym czasom, obserwowanym 
z pozycji pisarza sekowanego za poglądy polityczne.

Klimat stolicy z 1953 roku i kon-
dycję psychiczną prawdopodob-
nego Leopolda Tyrmanda oddaje 
film „Pan T.” Marcina Krzyszta-
łowicza. Czarno-białe ujęcia 
świetnie pasują do opowiadanej 
historii. Jednak przed filmem ra-
dzę zapoznać się z twórczością 
Tyrmanda, inaczej widz może 
pogubić się w surrealistycznych 
scenach. Nie odczyta, która z po-
staci to być może pierwowzór 
Stefana Kisielewskiego, a która 
przypomina znanego redaktora 
ówczesnego „Przekroju”, Maria-
na Eilego. Zaśmieje się, a może 
przyjmie za pewnik, że filmowy 
Bierut palił w WC marihuanę, 
a pan T. pobrudził mu spodnie 
również w ustronnym miejscu. 
Jednak wszechobecne rusztowa-
nia przy remontowanych budyn-
kach i powojenne ruiny czekające 
na odbudowę, a w tle sylwetka 
Pałacu Kultury i Nauki, będą dla 
widza jak najbardziej rzeczywiste 
i zrozumiałe.

Tyrmanda  
zwano królem 
polskiego 
bikiniarstwa

„Bikiniarz” to barwny ptak tego 
okresu, kontestujący szarą, 
komunistyczną rzeczywistość 

poprzez kolorowe skarpetki „pi-
ratki”, dłuższe włosy zaczesane 
na tzw. mandolinę, buty na gru-
bej podeszwie, wąskie spodnie 
i szeroką marynarkę o mocno 
zaznaczonych ramionach. Sama 
nazwa ruchu wzięła się od kra-
watów z rysunkiem atolu Bikini 
z atomowym wybuchem. Oczy-
wiście wszyscy bikiniarze obo-
wiązkowo słuchali zakazanego 
jazzu. L.T. dodatkowo kupował 
na pchlim targu koszule z darów 
i przerabiał krój kołnierzyka we-
dług najmodniejszych wzorów. 
„Boso, ale w ostrogach”.

Na fali odwilży nacisk na pięt-
nowanie bikiniarzy zelżał, a Tyr-
mand mógł nawet zorganizować 
oficjalny Jam Session. Następną 
zakazaną muzyczną miłością 
młodych Polaków został inny 
nurt – rock & roll.

Co  
z architekturą?

Ideologia socrealizmu, mająca 
źródła w komunistycznej Rosji, 
ustanowiona została jedynym 
i oficjalnym stylem w polskiej 
sztuce i architekturze w 1949 
roku. Ogłoszono to podczas 
Konferencji Warszawskiej PZPR, 
później również na Konferencji 
Architektów Partyjnych. Efek-
tem tej doktryny jest zabudowa 
Nowej Huty i warszawskiego 
MDM-u, a ukoronowaniem – 
budowa Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie (1952–1955). Jej 
koniec obwieszczono na Ogól-
nopolskiej Naradzie Architektów 
w 1956 roku.

Socrealizm odcisnął ślad w za-
budowie powojennych Gliwic. 
Powstało dużo obiektów, a nawet 
całe osiedle mieszkaniowe – Try-
nek. Jeden z socrealistycznych 
budynków możemy zobaczyć 
w ścisłym centrum miasta, ale nie 
piszę tu o gmachu Fluora, tylko 
o budynku mieszkalnym przy ul. 
Dworcowej 36 autorstwa archi-
tekta Giedroyca, zaprojektowa-
nym dla pracowników Biprohutu. 
Ma świetnie rozwiązany parter 
w formie reprezentacyjnego 
przejazdu, który nigdy nie powi-
nien być zabudowany.

Miasteczko akademickie Politech-
niki Śląskiej to następny punkt 
na mapie budowli z tego okresu 
– gmachy Wydziału Górniczego, 
Architektury oraz Budownictwa 
i nieco dalej zlokalizowane bu-

dynki akademików przy ul. Łu-
życkiej. W Łabędach znajdziemy 
m.in. Dom Kultury, który, gdyby 
przywrócić mu oryginalną ko-
lorystykę i wyremontować ele-
menty małej architektury (m.in. 
reprezentacyjne schody, gazony 
na kwiaty), znalazłby pewnie 
uznanie w oczach współczesnych.

„Leżę na łóżku, przyjaźnię się 
z sufitem i męczy mnie świado-
mość, jak wiele rzeczy w życiu 
potrafiłbym zrobić…”. Niech to 
zdanie z dziennika filmowego 
Pana T. zepnie intensywny okres 
socrealistycznych dokonań 
w miejskiej architekturze, rozdar-
tych między centralnie sterowaną 
polityką a potrzebami ludzi tego 
okresu.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Tajemniczy T. 
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Wydział Budownictwa
Politechniki Śląskiej

Elegancja i kolorowe krawaty. 
Sposób na szarość przełomu lat 40. i 50.

Wojciech Fangor „Postaci”
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OGłOSZENIA
oferty pracykomunikaty

turystyka.gliwice.eu

 

● asystent rodziny 
wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjolo-
gia, nauki o rodzinie lub praca socjalna; kandydat nie jest lub nie był 
pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie została 
mu ograniczona; doświadczenie zawodowe mile widziane; zakres obo-
wiązków: praca z rodzinami przeżywającymi trudności w wykonywaniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zadaniowy system czasu pracy; 
miejsce pracy: siedziba zakładu pracy oraz w terenie;

● fizjoterapeuta 
rehabilitacja pacjentów w warunkach domowych; wykształcenie 
wyższe; aktualne prawo wykonywania zawodu; zakres obowiązków: 
praca z pacjentami w warunkach domowych; miejsce pracy: Knurów;

● konsultant sprzedaży – sprzedawca stacjonarny 
wykształcenie: brak wymagań; wymagana podstawowa znajomość 
motoryzacji; sprzedaż produktów i usług; bezpośredni kontakt z klien-
tem; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice; 

● listonosz/doręczyciel 
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań; doręczanie przesyłek 
listowych, dokładne i terminowe rozliczanie się z pobranych do dorę-
czenia przesyłek; praca na terenie miasta Gliwice;

● operator CNC 
wykształcenie mile widziane techniczne; doświadczenie na tokarce lub 
frezarce; umiejętność programowania CNC mile widziana; znajomość 
rysunku technicznego i przyrządów pomiarowych; zakres obowiązków: 
obsługa tokarek lub frezarek lub maszyn wielkogabarytowych; obsługa 
przyrządów pomiarowych; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie min. 6 miesięcy; zakres 
obowiązków: obsługa maszyn typu prasy, piankowanie, obsługa wy-
tłaczarek; trzy zmiany; miejsce pracy: Kleszczów.

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 22 października 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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 Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego wg 

procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych.

Termin składania ofert: 3 listopada 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 listopada 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.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

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

ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania  
odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B.

Termin składania ofert: 4 listopada 2020 r. do godz.12.00
Termin otwarcia ofert: 4 listopada 2020 r. o godz. 13.00

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki 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 formu-
larza 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 nieruchomości i gospo-
darowanie odpadami komunalnymi można teraz 
sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej 
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby 
z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany 
i zarejestrować konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GEPAR –  
opłaty pod kontrolą

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice,  
ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze
1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa 
polskiego,

b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomoc-

nym wyrokiem sądu za ści-
gane z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

i) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282),

• ustawa z 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 110 z późn. zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gmin-
nych (DzU z 2019 r., poz. 
1795); 

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe 

oraz umiejętności interperso-
nalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b i c dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. Zakres zadań wykonywanych na 

stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do 
zapewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) udział w interwencjach 
i kontrolach zlecanych przez 
dyżurnego Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

d) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

e) udział w zabezpieczeniach 
i akcjach,

f) zabezpieczenie miejsca prze-
stępstwa, katastrofy lub inne-
go podobnego zdarzenia albo 
miejsc zagrożonych takim 
zdarzeniem przed dostępem 
osób postronnych lub znisz-
czeniem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia wła-
ściwych służb, a także usta-
lenie, w miarę możliwości, 
świadków zdarzenia,

g) ochrona obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczności 
publicznej.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca w zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu 

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 

w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.

8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klima-

tyzowanych pomieszcze-
niach,

• finansowanie dodatko-
wych uprawnień (pojazdy 
uprzywilejowane, użytko-
wania urządzeń przezna-
czonych do obezwładnia-
nia energia elektryczną 
(TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szko-
leniu w zakresie technik 
interwencji i samoobro-
ny, w tym użycia środków 
przymusu bezpośredniego 
(w tym urządzeń TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej 
pomocy, 

• praca w młodym i dyna-
micznie rozwijającym się 
zespole, 

• kadra kierownicza nasta-
wiona na rozwój pracow-
ników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnienia: 
listopad – grudzień 2020 r.

8. Termin i miejsce składania do-
kumentów
Osoby zainteresowane powin-
ny wysłać komplet dokumentów 
własnoręcznie podpisanych do 
siedziby Straży Miejskiej w Gli-
wicach za pośrednictwem poczty 
w terminie do 6 listopada 2020 r. 
do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława Śmiałego 2a,  
44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko 

urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za złożone 
w terminie, jeżeli wpłyną na ww. 
adres do 6 listopada 2020 r. do 
godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy przesłać 
fotokopię podpisanych dokumen-
tów, następnie otrzymacie Państwo 
numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.smgli-
wice.pl w zakładce BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 13 listopada 2020 r.
9. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwestio-
nariusz powinny być własnoręcz-
nie podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w ję-
zyku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Doku-
menty sporządzone w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem,

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

http://turystyka.gliwice.eu
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.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, inżynierii lądowej.

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.

nabór nr KD.210.16.2020.NA-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego  

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, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 13 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 wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
• nr 29/SP/2020 do 4 listopada 2020 r.
przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa:
• nr 30/SP/2020 do 4 listopada 2020 r.
przeznaczoną do zbycia w trybie ustnego przetargu nieogra-
niczonego, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 31/SP/2020 do 9 listopada 2020 r.

nieruchomości

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://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice
http://www.skladowiskogliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGłOSZENIA

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 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 zgłosze-
nia ewentualnych roszczeń do nieruchomości 

umieszczonych w wykazach.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

lokali przeznaczonych do użyczenia:
• nr 524/2020 do 6 listopada 2020 r.;
lokali przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 528/2020 do 6 listopada 2020 r.

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

Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.
gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieru-
chomość przeznaczoną do dzierżawy, 
stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/36/2020 do 5 listopada 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 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 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 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 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 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 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 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.

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

nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
7 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, 
zapisanej w KW nr GL1G/00038122/3, o powierzchni 0,0737 ha. Przedmiotowa działka położona jest 
w Gliwicach przy ul. Rolników 363A i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
207 700,00 zł
Wadium: 20 770,00 zł
Minimalne postąpienie: 2080,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.) działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód 
zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 15 czerw-
ca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 13 paździer-
nika 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 172/2, obręb Bojków Wschód, użytek: 

B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0737 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00038122/3.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, poło-
żona jest w Gliwicach przy ul. Rolników 363A, 
w odległości ok. 8,5 km od centrum, w połu-
dniowo-wschodniej części miasta. Otoczenie sta-
nowią tereny zabudowy mieszkaniowej, drobne 
punkty handlowo-usługowe. W pobliżu znajdują 
się przystanki komunikacji miejskiej.
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Jest to 
tzw. działka wąska o szerokości od ok. 13,50 m 
(od strony ul. Rolników) do 16,20 m (od strony ul. 
Siennej). W związku z powyższym, zabudowa działki 
po ewentualnej rozbiórce istniejących obiektów bę-
dzie wprawdzie możliwa, ale istotnie ograniczona.
Powierzchnia budynków znajdujących się na działce:
• pow. użytkowa budynku mieszkalnego (bez 

poddasza) – 55,61 m2, 
• kubatura budynku mieszkalnego – 279,08 m3,
• pow. użytkowa stodoły – ok. 74 m2, 
• pow. użytkowa budynku gosp. – ok. 26 m2.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkal-
nym oraz budynkami gospodarczymi. Budynki 
znajdujące się na działce są w pogorszonym sta-
nie technicznym. Część niezabudowaną działki 
stanowi podwórze z wysoką trawą i chodnikiem 
z kostki betonowej. 
Uzbrojenie nieruchomości:
• linia elektroenergetyczna, 
• linia telekomunikacyjna, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna, 
• sieć gazowa. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbro-
jenia terenu oraz możliwość zapewnienia dosta-
wy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii właścicie-
la. W granicach przedmiotowej nieruchomości 
przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki nr 172/2 winno odby-
wać się do drogi publicznej ul. Siennej w Gliwi-
cach zjazdem istniejącym. W przypadku zamiaru 
jego przebudowy, należy uzyskać w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach decyzję admini-
stracyjną zezwalającą na jego przebudowę oraz 
uzgodnić projekt techniczny zjazdu.
Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji istnie-
jącego zjazdu z ul. Siennej. Wówczas konieczne bę-
dzie uzyskanie stosownego zezwolenia w zakresie 
nowej lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie projektu 
zjazdu. W sytuacji, w której istnieje możliwość 
podłączenia danej działki do drogi publicznej niż-
szej klasy technicznej i o mniejszym obciążeniu 
ruchem (ul. Sienna), należy wykluczyć możliwość 
lokalizacji dodatkowego zjazdu z drogi o wyższych 
parametrach technicznych i bardziej niekorzyst-
nych warunkach ruchowych (ul. Rolników).
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 
172/2 winna zostać poprzedzona złożeniem wnio-
sku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wnio-
sek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego 
z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać 
indywidualnie, w zależności od generowanego 
przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, 
jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz in-
nych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po 
działce nr 172/2 w zakresie odgałęzienia sieci ka-
nalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości 
2,64 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną 
o szerokości po 1,0 m z każdej strony urządzenia, 
co daje powierzchnię gruntu objętego służebno-
ścią wynoszącą 7,87 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze 
wieczystej nr w GL1G/00038122/3 w dziale  
III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczy-
stych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje moż-
liwość oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym – 32/338-64-09 lub 
32/338-64-12 – na co najmniej dwa dni przed 
planowanym terminem wizji.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru zlokalizowanego po południowej stro-
nie autostrady A4 stanowiącego dzielnicę Bojków 
w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 z 22 
grudnia 2005 r.) przedmiotowa działka znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem:
G.1.1/MN3 – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (jednorodzinnej).
Dla terenów oznaczonych symbolem MN3 usta-
lono następujące przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzin-
na, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszcze-
niem uzupełniających funkcji związanych z róż-
nymi formami działalności gospodarczej, których 
łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy 
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, 
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Zakazy:
a) budowa na działce budowlanej garaży po-

wyżej dwóch stanowisk (dot. wolnostojących 
oraz zintegrowanych z budynkiem),

b) lokalizacja garaży bezpośrednio w granicy 
z drogami publicznymi (nie dotyczy dróg KDd),

c) zabudowa lub realizacja innych elementów 
zainwestowania (infrastruktura techniczna 
i drogowa), w promieniu 3,0 m od obwodu 
pnia drzewa.

Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, w obo-
wiązującym planie, położona jest na obszarze 
górniczym KWK „Sośnica”, a ponadto objęta 
jest zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-

frastruktury.
Ponadto przedmiotowa działka jest zlokalizowa-
na w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodar-
czego, poza terenem korytarzy komunikacyjnych 
GOG oraz poza terenami zarezerwowanym pod 
zbiorniki retencyjne. 
Niezależnie od powyższego informujemy, że 
Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła 
uchwałę nr XIII/331/2016 w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” 
położoną pomiędzy ul. Bojkowską, a autostra-
dami A1 i A4. Przedmiotowa działka znajduje 
się w granicach opracowania projektu planu, 
sporządzanego na podstawie ww. uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 grudnia 2020 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. In-
formacja 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, przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpusz-
czane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 20 770,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 172/2, obręb Bojków 
Wschód, 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 
1 grudnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-
nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym 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 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – 
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-1393/19 z 31 października 2019 r. oraz 
zmieniające PM-1522/19 z 14 listopada 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyj-
nie jako zabudowana działka nr 172/2, obręb 
Bojków Wschód, o powierzchni 0,0737 ha,  
KW nr GL1G/00038122/3, położonej w Gliwicach 
przy ul. Rolników nr 363A, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 ze 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 zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 6 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 wyznaczo-
nym terminem aktu stosownego zezwolenia na na-
bycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-1393/19 z 31 października 
2019 r. oraz nr PM-1522/19 z 14 listopada 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338- 
-64-10, 32/338-64-41, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podst. 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.),

oGŁaSZa

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 przy-

padkach 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 współadmi-
nistratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

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

http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
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
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGłOSZENIA
nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg ogra-
niczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr: 
636, 637/1, 637/3, 638/11 i 638/15, obręb Przedmieście.  
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
101 500,00 zł
Wadium: 10 150,00 zł
Minimalne postąpienie: 1020,00 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.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 637/2, obręb Przedmieście, 

użytek: RIIIb – grunty orne, B – te-
reny mieszkaniowe, o pow. grun-
tu 0,0349 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, 
położona jest w zachodniej części miasta 
Gliwice. W sąsiedztwie położone są tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny niezabudowane przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową i mieszkanio-
wo-usługową. Granice działki tworzą kształt 
wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią 
niską. Działka częściowo ogrodzona. 
Ogrodzenie nie stanowi własności Mia-
sta Gliwice. Przy południowo-wschodniej 
części działki znajdują się pozostałości po 
zabudowaniach gospodarczych.   
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia 
terenu dostępne są w dalszym zasięgu. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. Ewentualne skomu-
nikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się 
poprzez działki przyległe i funkcjonujące 
dojazdy wewnętrzne (wymagany jest tytuł 
prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmio-
towej nieruchomości poprzez działkę nr 
636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest 
możliwy wyłącznie gdy nieruchomość po-
zostanie użytkowana w dotychczasowy 
sposób, tj. jako pole uprawne. W przypad-
ku przeznaczenia nieruchomości pod bu-
downictwo mieszkaniowe, zgodnie z pla-
nem miejscowym, jej skomunikowanie 
będzie możliwe wyłącznie poprzez układ 
planowanych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczo-
ne do pasów dróg publicznych, wobec 
czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzy-
maniem w zakresie czystości, odśnieżania, 
naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) 
oraz brak dostępu do drogi publicznej dział-
ka nr 637/2, obręb Przedmieście, nie nadaje 
się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momen-
cie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się 
przyłącze kanalizacji deszczowej. 
W III dziale księgi wieczystej nr GL1G/ 
00074965/8 prowadzonej m.in. dla działki 
nr 637/2, obręb Przedmieście, widnieje 
wpis dotyczący nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na rzecz Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, 
która dotyczyła przed podziałem działki 
nr 637, obręb Przedmieście. Natomiast 
po podziale działki nr 637, faktycznie wy-
konywana jest na działce nr 637/1, ob-
ręb Przedmieście. Elektroniczny dostęp 
do treści księgi wieczystych na stronie:  
https://ekw.ms.gov.pl
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się 
z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią księgi wieczy-
stej, przebiegiem sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa dział-
ka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, 
położona jest na terenie, dla którego od  
4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan 

ten uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018  
z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., 
poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przed-
miotowa działka położona jest na tere-
nie oznaczonym symbolem 1M/U – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej o średniej intensywności 
zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
1M/U, 2M/U ustalono przeznaczenie 
podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy 
wielorodzinnej dojazd do ul. Daszyńskie-
go poprzez działki przyległe na zasadach 
służebności przejazdu o szerokości 5 m 
będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 30 listopada 
2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „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 nieprzychodze-
nie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Tryb przetargu 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) 
oraz brak bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej działka nr 637/2, obręb 
Przedmieście, nie może stanowić samo-
dzielnej nieruchomości do odrębnego za-
gospodarowania. W związku z powyższym, 
działka nr 637/2, obręb Przedmieście, 
została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli 
nieruchomości przyległych oznaczonych 
jako działki nr: 636, 637/1, 637/3, 638/11 
i 638/15, obręb Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie do-
konana na podstawie elektronicznego 
wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 
23 listopada 2020 r. W przypadku, gdy 
zapisy ksiąg wieczystych nie odzwiercie-
dlają stanu faktycznego, uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu w terminie do 23 listopada 
2020 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój  
nr 16 (kontakt telefoniczny 32/338-64-41).  
6. Wadium
Wadium w wysokości 10 150,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 637/2, obręb Przedmieście, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice naj-
później 23 listopada 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 rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 

w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Reje-
stru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypad-
ku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-2640/2020 z 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 637/2, obręb Przedmie-
ście, o powierzchni 0,0349 ha, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wy-
kazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości 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, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gmi-
ny. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 30 grudnia 2020 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca w rozumieniu przepi-
sów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-
ziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) 
wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosowne-
go zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego zgodnie z zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-2640/2020 z 7 sierpnia 2020 r.
8.6. 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 telefo-
nicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
30 listopada 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg ogra-
niczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 637/3, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr: 
636, 637/2, 637/4, 638/14, obręb Przedmieście.  
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
238 000,00 zł
Wadium: 23 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2380,00 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.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 637/3, obręb Przedmieście, 

użytek: RIIIb – grunty orne, o pow. 
gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, 
położona jest w zachodniej części miasta 
Gliwice. W sąsiedztwie położone są tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny niezabudowane przeznaczone 
pod zabudowę mieszkaniową i mieszkanio-
wo-usługową. Granice działki tworzą kształt 
wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka częściowo ogrodzona. Ogrodzenie 
nie stanowi własności Miasta Gliwice. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia 
terenu dostępne są w dalszym zasięgu. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapew-
nienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieru-
chomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu 
do drogi publicznej. Ewentualne skomu-
nikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się 
poprzez działki przyległe i funkcjonujące 
dojazdy wewnętrzne (wymagany jest tytuł 
prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przed-
miotowej nieruchomości poprzez działkę  
nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki 
jest możliwy wyłącznie gdy nieruchomość 
pozostanie użytkowana w dotychczasowy 
sposób, tj. jako pole uprawne. W przypadku 
przeznaczenia nieruchomości pod budow-
nictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem 
miejscowym, jej skomunikowanie będzie 
możliwe wyłącznie poprzez układ planowa-
nych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczo-
ne do pasów dróg publicznych, wobec 
czego nie są objęte przez Zarząd Dróg Miej-
skich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy 
nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok.  
11 m) oraz brak dostępu do drogi publicz-
nej działka nr 637/3, obręb Przedmieście, 
nie nadaje się do samodzielnego zago-
spodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momen-
cie przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się 
przyłącze kanalizacji deszczowej. 
W III dziale księgi wieczystej nr GL1G/ 
00074965/8 prowadzonej m.in. dla działki 
nr 637/3, obręb Przedmieście, widnieje 
wpis dotyczący nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na rzecz Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, 
która dotyczyła przed podziałem działki 
nr 637, obręb Przedmieście. Natomiast 
po podziale działki nr 637, faktycznie wy-
konywana jest na działce nr 637/1, ob-
ręb Przedmieście. Elektroniczny dostęp 
do treści księgi wieczystych na stronie:  
https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księgi 
wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje nieru-
chomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 637/3, obręb Przedmieście, 
położona jest na terenie, dla którego od 
4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej. Plan 
ten uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018  
z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzien-

niku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., 
poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przed-
miotowa działka położona jest na tere-
nie oznaczonym symbolem 1M/U – co 
oznacza tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej o średniej intensywności 
zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
1M/U, 2M/U ustalono przeznaczenie 
podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy 
wielorodzinnej dojazd do ul. Daszyńskie-
go poprzez działki przyległe na zasadach 
służebności przejazdu o szerokości 5 m 
będzie niewystarczający.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 30 listopada 
2020 r. o godzinie 11.30 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie oso-
by licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Tryb przetargu 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) 
oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej działka nr 637/3, obręb Przed-
mieście, nie może stanowić samodzielnej 
nieruchomości do odrębnego zagospoda-
rowania. W związku z powyższym działka 
nr 637/3, obręb Przedmieście, została prze-
znaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego na poprawę zagospodaro-
wania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli 
nieruchomości przyległych oznaczonych 
nr: 636, 637/2, 637/4 i 638/14, obręb 
Przedmieście. 
Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana 
na podstawie elektronicznego wypisu 
z ksiąg wieczystych wg stanu na 23 listo-
pada 2020 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg 
wieczystych nie odzwierciedlają stanu 
faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w przetargu 
w terminie do 23 listopada 2020 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 (kontakt 
telefoniczny 32/338-64-41).  
6. Wadium
Wadium w wysokości 23 800,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 637/3, obręb Przedmieście, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
23 listopada 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystą-
pi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Re-
jestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed wy-
znaczonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-2639/2020 z 7 sierpnia 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczone-
go prawa własności niezabudowanej części 
nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 637/3, obręb Przedmie-
ście, o powierzchni 0,0823 ha, położonej 
w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynę-
ły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r. 
poz. 65 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczest-
nik, 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 nierucho-
mości powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 30 grudnia 2020 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca, w rozumieniu prze-
pisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 
r. o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), 
wymagane będzie przedłożenie, przed wy-
znaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-2639/2020  
z 7 sierpnia 2020 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338- 
-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 65 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podst. 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.),

oGŁaSZa

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podst. 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.),

oGŁaSZa

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). 

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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Krzysztof Kobyliński

KULTURA

Fantaści często bywają określani mianem 
eskapistów, chcących uciec od otaczającej ich 
rzeczywistości w świat zmyślony. Tymczasem 
powieści i opowiadania fantastyczne od po-
czątku istnienia nurtu przewidują możliwe 
ścieżki przyszłości, sięgają w udokumentowaną 
historycznie przeszłość, pozwalając sobie na 
twórcze jej interpretacje, ale też komentują 
rzeczywistość danej chwili, pobudzając czytel-
ników do własnych rozważań.
„Fantastyka – ucieczka czy ko-
mentarz?” to panel dyskusyjny, 
który odbędzie się 6 listopada 
o godz. 18.00 w Bibliotece 
Centralnej przy ul. Kościuszki 
17 w Gliwicach.

Czym obecnie jest fantastyka 
i jak postrzegają ją uczestnicy 
spotkania? Dlaczego zdecydo-
wali się akurat na ten rodzaj 
literatury? Odpowiedzi udzielą 
zaproszeni do Biblioteki znako-
mici goście:

 Michał Cholewa – matema-
tyk z wykształcenia, informatyk 
z zawodu, fantasta z zamiłowa-
nia. Nałóg czytania wykształcono 
mu podstępnie za młodu, zain-
teresowanie pisaniem przyszło 
z czasem. Fan twórczości Lema, 
Haldemana i Heinleina. Histo-
rycznie zainteresowany wojną 
na Pacyfiku 1941–1945. Laure-
at Nagrody im. Janusza Zajdla 
w roku 2015 za powieść „Forta”;

 Piotr W. Cholewa – polski 
tłumacz literatury anglojęzycz-
nej, głównie fantastycznej oraz 
działacz polskiego fandomu 
fantastycznego. Tłumaczył 
książki takich pisarzy jak Terry 
Pratchett, Orson Scott Card, Wil-
liam Gibson, Roger Zelazny czy 
Ursula K. Le Guin. Przełożył także 
na polski komiksy o Garfieldzie 
oraz Calvinie i Hobbesie. Laureat 
licznych nagród, m.in. nagrody 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Science Fiction „Hall of Fame” 
dla najlepszego tłumacza;

 Paweł Kopijer – urodzony 
w Warszawie, ale życiowo zwią-
zany z Gliwicami, absolwent bry-
tyjskich studiów MBA, ekspert 
zarządzania ludźmi, wykładowca 
kilku uczelni biznesowych, autor 

szeregu publikacji i standardów 
z obszaru zarządzania, dla któ-
rego pisanie jest życiową pasją, 
a tworzenie światów fantasy 
sferą wyzwań intelektualnych. 
Obecnie przede wszystkim autor 
cieszącej się coraz większą popu-
larnością serii powieści fantasy 
„Kroniki Dwuświata”.

 Anna hrycyszyn – tarno-
górzanka od lat mieszkająca 
w Gliwicach, zawodowo tyflo-
pedagożka, hobbystycznie pisar-
ka. Autorka powieści „Zatopić 
»Niezatapialną«” i kilkunastu 
opowiadań publikowanych 
w magazynach internetowych 
i papierowych antologiach. Jej 
opowiadanie „Detektyw Fiks 
i sprawa mechanicznego ska-
fandra” zostało nominowane do 
nagrody im. Janusza A. Zajdla za 
rok 2018.

Liczba miejsc ograniczona, 
rezerwacja miejsc: tel. 32/238- 
-26-24 lub e-mail: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl.

Spotkanie transmitowane 
będzie na żywo na Facebooku 
MBP w Gliwicach: https://www.
facebook.com/MBPGliwice.

W związku z uczestnictwem 
w wydarzeniu w czasie obo-
wiązywania stanu epidemii, 
wymagane będzie zachowanie 
wszystkich niezbędnych środków 
ostrożności: złożenie pisemnego 
oświadczenia, obowiązkowe 
zasłonięcie ust i nosa oraz de-
zynfekcja rąk. Wydarzenie zor-
ganizowano w ramach projektu 
„Haczyk – gliwickie spotkania 
literackie”, dofinansowanego ze 
środków MKiDN pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.
 (MBP)

POLECA

W listopadzie kino Amok zaprasza na filmową podróż śladem dwóch genial-
nych kompozytorów – Fryderyka Chopina i Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
11 i 15 listopada będzie można zobaczyć dwa dokumenty w reżyserii Phila 
Grabsky'ego.
Nakręcenie filmu o Chopinie za-
jęło Grabsky'emu, Brytyjczykowi 
o polskich korzeniach, blisko 
cztery lata. Czerpiący z bogac-
twa polskiej muzyki ludowej 
„poeta fortepianu” wszedł 
do historii muzyki poważnej. 
„W poszukiwaniu Chopina” to 
próba odkrycia fenomenu ge-
niusza, który muzykę fortepia-
nową wyniósł na inny poziom. 
Projekcję zaplanowano na 11 
listopada o godz. 18.00.

Drugi z dokumentów Grab-
sky'ego dotyczy Mozarta, 
jednego ze słynnych klasyków 
wiedeńskich. Żył krótko, bo 
tylko 35 lat, ale w tym czasie 
napisał blisko tysiąc dzieł. 
Jego życie i śmierć obrosły 
wieloma legendami. Które 
z nich są prawdziwe? Tego me-
lomani dowiedzą się w kinie 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)  
15 listopada. 
 (mm)

Trwa XI Festiwal Palmjazz. W ramach imprezy czeka nas jeszcze 
sześć koncertów z udziałem publiczności i jeden wirtualny recital 
fortepianowy. Miasto Gliwice zaprasza!

Kasia Moś i Monika Borzym 
to dwa czarujące głosy, które 
rozpoczną listopadową odsłonę 
Festiwalu PalmJazz. Kasia Moś 
Trio wystąpi 3 listopada, a Moni-
ka Borzym zaśpiewa 5 listopada 
w Centrum Kultury Jazovia (Rynek 
10). Jeszcze tego samego wieczo-
ru, po jazzowo-soulowo wokalnej 
uczcie, na scenę wejdzie mocny 
francuski skład instrumentalny: 
jose Fallot Quartet.

6 listopada PalmJazz obierze azy-
mut na daleką Północ – w Jazovii 
o godz. 18.00 zagrają norwescy 
muzycy, Trygve Seim i frode 
haltli, by podczas drugiego 
koncertu, o godz. 21.00, gładko 
powrócić na Południe Europy, 
razem z muzykami włoskiego 
Xy Quartet. 7 listopada gliwicka 
publiczność wysłucha koncertu 
Kurt Rosenwinkel Trio. Występ 
amerykańskiego gitarzysty ja-

zzowego zakończy tegoroczną 
edycję PalmJazzu w przestrzeni 
Jazovii, jednak dla miłośników 
dobrej muzyki organizatorzy 
przygotowali jeszcze jedno, 
wyjątkowe wydarzenie. 20 listo-
pada o godz. 19.30 rozpocznie 
się transmitowany w Internecie 
solowy koncert Krzysztofa Ko-
bylińskiego, gliwickiego piani-
sty, kompozytora i organizatora  
Festiwalu PalmJazz. (mm)

Wielcy kompozytorzy  
na dużym ekranie

PalmJazz  
w listopadowej odsłonie
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