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Gotowa jest kolejna część obwodnicy Gliwic. Inwestycja tworzy dogodniejsze 
połączenie z węzłem autostradowym Gliwice Sośnica i zapewnia lepszy dojazd 
do rozbudowujących się firm logistycznych znajdujących się w tym rejonie. Od 
piątku 4 grudnia kierowcy będą mogli jeździć prawie 2 km odcinkiem łączącym 
ul. Bojkowską z Pszczyńską.
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AReNA GlIWIce / AktuAlNOścI

Gliwiczanie wiele urzędowych 
spraw mogą załatwić przez 
Internet. Mają do dyspozycji 
Internetowy sklep geodezyjny 
(https://zasobgeodezyjny.gli-
wice.eu/e-uslugi/sklep-online) 
i Płatności online (https://gli-
wice.oplatyurzedowe.pl) – plat-
formę, dzięki której w wygodny 
i bezpieczny sposób można do-
konywać koniecznych płatności 
za większość standardowych 
czynności urzędowych. Na Gli-
wickiej Elektronicznej Platformie 
Analityczno-Rozrachunkowej, 
w skrócie GEPAR, można na-
tomiast sprawdzić wysokość 
naliczonych podatków lokal-
nych, opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, rocz-
nej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego, a także dzierżaw 
i bezumownego korzystania 
z nieruchomości – i opłacić je 
w terminie, bez wychodzenia 
z domu. Warto skorzystać z tej 
możliwości, zwłaszcza w czasie 

obowiązujących obostrzeń epi-
demicznych. GEPAR jest także 
kolejnym wygodnym kanałem 
komunikacji z urzędem.

Gliwicka Elektroniczna Platfor-
ma Analityczno-Rozrachunkowa 
została w tym roku nagrodzona 
„Skrzydłami”, w kategorii e-Usługi 
dla obywatela, przez miesięcznik 
„IT w Administracji”. „Skrzydła” 
otrzymują najlepsze projekty in-
formatyczne zrealizowane przez 
instytucje publiczne. Z założenia 
nagrody trafiają do realizato-
rów przedsięwzięć, które pod 
względem sposobu wdrożenia 
i osiągniętych korzyści mogą 
stanowić wzór do naśladowania 
(np. ułatwiły dostęp do usług 
publicznych, poprawiły jakość 
obsługi czy komunikację urząd 
– obywatel). Tegoroczną edycję  

objęło honorowym patronatem  
Ministerstwo Cyfryzacji.

krok I – Profil 
Zaufany

Do rejestracji w systemie GE-
PAR konieczne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego. To bezpłatne 
narzędzie, dzięki któremu można  
potwierdzać swoją tożsamość 
w kontaktach z podmiotami 
publicznymi. Służy jako elek-
troniczny podpis. – Logowanie 
do systemu z wykorzystaniem 
Profilu Zaufanego jest konieczne 
dla zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa w do-
stępie do indywidualnych danych 
finansowych – mówi Krzysztof 
Zbrożek, naczelnik Wydziału 
Informatyki Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Jak uzyskać Profil Zaufany? 
Najłatwiej, a obecnie również 
najbezpieczniej, można to zrobić 
za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. Lista banków 
udostępniających swoim klientom 
taką możliwość jest dostępna na 
stronie pz.gov.pl. Na stronie moż-
na znaleźć również szczegółowe 
informacje na temat Profilu Zaufa-
nego i sposobów jego uzyskania.

krok II – Załóż 
konto GePAR

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego 
należy zarejestrować konto użyt-
kownika na stronie gepar.gliwice.
eu. – Należy pamiętać o tym, że 
dane użytkownika muszą zostać 
zweryfikowane. Proces ten może 
zająć do 24 godzin – tłumaczy 
Krzysztof Zbrożek. Po tym czasie 

można się zalogować i w pełni 
korzystać z możliwości portalu 
GEPAR. 

Dodatkową funkcjonalnością w GE-
PAR-ze, poza dostępem do indy-
widualnych danych finansowych, 
jest zakładka KOMUNIKACJA, za 
pośrednictwem której można 
kontaktować się w sprawach mery-
torycznych z Wydziałem Podatków 
i Opłat Lokalnych oraz Wydziałem 
Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach. Natomiast 
w sprawach technicznych zwią-
zanych z portalem – z Wydziałem 
Informatyki gliwickiego magistratu. 
Uwaga! Odpowiedzi będą trafiały 
do skrzynki kontaktowej danego 
użytkownika w GEPAR. 

Projekt GEPAR jest współfinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020.    (mm/ap)

GePAR – opłaty pod kontrolą
Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunalnymi można sprawdzić 
i opłacić na Gliwickiej elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby z niej korzystać, wy-
starczy posiadać Profil Zaufany i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu.

Arena Gliwice – 3...2...1... akcja!
Dzieje się w Arenie Gliwice. Przed nami kolejny miesiąc pełen ciekawej rozrywki i z mocą atrakcji, także tych 
dla najmłodszych i miłośników dobrego jedzenia. co arenowego czeka nas w grudniu?
Przez minione dwa tygodnie 
w studio Arena Online odbywały 
się przygotowania do grudniowej 
przygody z teatrem, czyli cyklem 
warsztatów i spektakli online re-
alizowanym przez fundację „W to 
mi graj”. Teraz przyjdzie czas na 
wielki finał, który będziecie mogli 
podziwiać na Waszych ekranach. 
W każdą środę, od 2 do 30 grud-
nia, o godzinie 16.00 na Facebo-
oku Areny Gliwice prezentowane 
będą transmisje warsztatów „Daj 
przykład”. W programie: zabawy, 
ćwiczenia czy zadania teatralne, 
cyrkowe, taneczne i rytmiczne. To 
nie koniec atrakcji. 

SZOPkA W MIkOŁAJkI

Nie zabraknie ciekawych propozycji 
okolicznościowych. Już w niedzielę 
6 grudnia, o godz. 16.00 rozpocz-
nie się transmisja przedstawienia 
familijnego „Szydełkowa Szopka 

Babci Klary” – to dla najmłodszych. 
Z kolei 19 grudnia o godz. 19.00 
coś dla starszych – „Balladyna” 
w wykonaniu Gliwickiego Teatru 
Tańca, skierowana do widowni 
powyżej 15. roku życia.

Grudzień kojarzy się z czasem 
spędzanym częściej z rodziną czy 
znajomymi. Choć w tym roku ra-

czej w okrojonym gronie, ciężko 
sobie wyobrazić zimowe spotkania 
bez wspólnego posiłku. Właśnie 
przy takich okazjach warto się-
gnąć po SzamArenę – pierwszą 
na gliwickim rynku ofertę z jedze-
niem przeznaczonym na imprezy. 
W menu: burgery, zapiekanki, pizza 
i hot dogi, które można zamówić 
w boksach po 6 sztuk, idealnych na 

kameralne, nieformalne spotkanie 
z bliskimi osobami. 

Dla wielu osób ten przedświątecz-
ny okres to również moment na 
chwilę oddechu. Nie dotyczy to 
jednak sportowców, którzy cały 
czas intensywnie trenują. Także 
w Arenie Gliwice, za sprawą sekcji 
wspinaczkowych aktywnie dzia-
łających na ścianie Chwyciarnia, 
a także przygotowujących się do 
turniejów kursantów studia tańca 
3arte Arena Gliwice. 

WAŻNe  
SPOtkANIA lIGOWe
Dodatkowo Arenę Gliwice kilka 
razy w tygodniu odwiedzają fut-
saliści Piasta i koszykarze GTK 
Gliwice, którzy niestrudzenie 
przygotowują się do ligowych roz-
grywek. Mecze STATSCORE Futsal 
Ekstraklasy rozgrywane m.in. na 

gliwickiej Małej Arenie można 
zobaczyć na kanale nSport. Naj-
bliższy odbędzie się 5 grudnia. 
Z kolei gliwiccy koszykarze w tym 
tygodniu zagrają dwukrotnie –  
3 i 6 grudnia.

Mimo minusowych temperatur 
za oknem, grudzień, za sprawą 
nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia, kojarzy się z cie-
płem. W tym wyjątkowym czasie 
szczególnie staramy się pomagać 
potrzebującym. Arena Gliwice jak 
zwykle wspiera przedsięwzięcia 
charytatywne. Tym razem Szla-
chetną Paczkę, której zabrzańsko-
-gliwicki finał zaplanowany jest 
na 12 i 13 grudnia. Zapraszamy 
do oglądania, spróbowania i po-
magania, bo jak widać pierwsza 
połowa miesiąca zapowiada się 
w Arenie Gliwice wyjątkowo cie-
kawie!  (Arena Gliwice)

Warsztaty, które zobaczycie na arenowym Facebooku przygotowali 
profesjonalni aktorzy, m.in. z Gliwickiego teatru Muzycznego

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://gliwice.oplatyurzedowe.pl
pz.gov.pl
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
gepar.gliwice.eu
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Z MIAStA

We wrześniu do użytku kierow-
ców oddano ponad 3-kilome-
trowy odcinek zachodniej części 
obwodnicy, łączący ul. Rybnicką 
z Daszyńskiego. Teraz gotowy jest 
fragment obwodnicy południo-
wej. Nowo oddany odcinek łą-
czący ul. Bojkowską z ul. Pszczyń-
ską (węzeł autostradowy) liczy 
prawie 2 km. Składa się z jednej 
jezdni z dwoma pasami ruchu 
(po jednym w każdą stronę). 
Droga jest oświetlona, a wzdłuż 
niej stanęły tablice zmiennej 
treści, na których wyświetlane 
są informacje o ewentualnych 
utrudnieniach czy warunkach 
atmosferycznych. Wybudowano 

także chodniki umożliwiające 
bezpieczną komunikację pie-
szych, drogę rowerową oraz dwie 
zatoki autobusowe.

W ramach tej inwestycji zre-
alizowano także przebudowę 
i rozbudowę układu drogowego 
pomiędzy ulicami Bojkowską i Psz-
czyńską, wybudowano 700-me-
trowy łącznik ul. Bojkowskiej 
z ul. Okrężną i przebudowano 
południową część ul. Okrężnej 
na odcinku ok. 500 metrów. 

Koszt odcinka obwodnicy połu-
dniowej wyniósł nieco ponad 57 
mln zł. Dofinansowanie do bu-

dowy uzyskano z dwóch źródeł: 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie ponad 11 mln 600 tys. 
zł, a także z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości blisko  
9 mln 800 tys. zł

Wzdłuż obwodnicy nasadzono 
450 roślin. Kierowcy będą po-
ruszać się wśród szpaleru 120 
drzew, m.in. odpornych na 
niesprzyjające warunki środo-
wiskowe klonów pospolitych, 
ozdobnych jarząbów szwedzkich 
i dorastających do 30 metrów 
lip drobnolistnych. Całość uzu-
pełnia 329 krzewów – tawuł 
japońskich, dereni białych i ro-

kitników zwyczajnych zwanych 
rosyjskimi ananasami, w Polsce 
spotykanych w formie natural-
nej wyłącznie nad wybrzeżem 
Bałtyku. 

Gliwicka obwodnica będzie 
miała w sumie 10,5 km dłu-
gości. Połączy ul. Pszczyńską 
z aleją Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, będzie 
gotowa w 2025 r.

Trwa projektowanie 2-kilome-
trowego jednojezdniowego 
odcinka obwodnicy zachodniej 
od ul. Sowińskiego do ul. Da-

szyńskiego (powstanie również 
droga serwisowa i ciąg pie-
szo-rowerowy). Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, ten 
odcinek będzie gotowy w III 
kwartale 2022 r. W planach jest 
również rozpoczęcie budowy 
odcinka obwodnicy południowej 
od ul. Bojkowskiej do Rybnickiej 
– jeszcze w tym roku ma zostać 
ogłoszony przetarg na wykonaw-
cę dokumentacji projektowej. 
W całości 10,5-kilometrowa 
obwodnica przebiegająca przez 
południową i zachodnią część 
miasta – od ul. Pszczyńskiej do 
tzw. dekawki, powinna być go-
towa do 2025 r.  (mf)
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Gotowa jest kolejna część obwodnicy Gliwic. Inwestycja tworzy dogodniejsze połączenie z węzłem autostradowym Gliwice 
Sośnica i zapewnia lepszy dojazd do rozbudowujących się firm logistycznych znajdujących się w tym rejonie. Od piątku 
4 grudnia kierowcy będą mogli jeździć prawie 2 km odcinkiem łączącym ul. Bojkowską z Pszczyńską.

Bardzo prawdopodobne, że w Gliwicach powstaną dwa nowe przystanki kolejowe. Projekty, wraz 
z 13 innymi z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakwalifikowały się do drugiego 
etapu rządowego programu „kolej Plus”, który dofinansuje rozwój kolei w Polsce. Dzięki temu 
inwestycje te zbliżą nas do powstania kolei Metropolitalnej, która ma być podstawą systemu 
transportowego dla mieszkańców Metropolii. Wszystkie zgłoszone projekty wpisują się w kon-
cepcję kolei Metropolitalnej.

coraz bliżej kolei Metropolitalnej

Nowe przystanki osobowe 
miałyby powstać przy ul. Bema 
w Sośnicy i w Czechowicach. 
Linia kolejowa nr 137 uspraw-
ni dostępność do połączenia 
na głównej trasie średnicowej 
Katowice – Gliwice. Z kolei linia 
kolejowa nr 135 ułatwiłaby ko-
rzystanie z połączenia na głów-
nej trasie średnicowej Katowice 
– Gliwice – Pyskowice.

W drugim etapie, który po-
trwa 12 miesięcy, będą pro-
wadzone prace nad opraco-
waniem wstępnego studium 
planistyczno-prognostyczne-
go, trzeba też będzie złożyć 
deklarację, że po zakończeniu 
inwestycji przez minimum pięć 
lat na odcinkach objętych 
inwestycjami będą kursować 
co najmniej cztery pary po-
ciągów. Wnioskodawcy muszą 
także złożyć dokumenty po-
twierdzające zabezpieczenie 
finansowe na wkład własny.

– Jesteśmy w pełni gotowi do 
drugiego etapu, mamy zabez-
pieczone na ten cel fundusze. 
Wymagane wstępne studium 
planistyczno-prognostyczne 
planujemy zrealizować w ra-
mach opracowywanego obecnie 
Wstępnego Studium Wykonalno-
ści Kolei Metropolitalnej. Zatem 

gminy nie będą musiały ponosić 
żadnych dodatkowych kosztów 
na opracowanie tego dokumen-
tu. Ponadto Metropolia sfinansu-
je także wymagany w Programie 
15-procentowy wkład własny 
kosztów kwalifikowalnych każde-
go z projektów – mówi Grzegorz 
Kwitek, członek zarządu G-ZM.

W sumie, wśród projektów 
z terenu GZM, które przeszły do 
drugiego etapu programu znalazło 
się sześć projektów liniowych, któ-
rych zadaniem jest usprawnienie 
połączeń na trasie kilku gmin 
z miastem wojewódzkim, czyli 
Katowicami oraz dziewięć punk-
towych, które mają poprawić 

funkcjonowanie kolei w ramach 
jednej gminy. Każdy wyremonto-
wany, zrewitalizowany czy wybu-
dowany kilometr torów lub nowo 
powstały przystanek w ramach 
Programu „Kolej Plus” będzie 
elementem Kolei Metropolitalnej. 
Łączny koszt wszystkich projek-
tów zgłoszonych z terenu Z-GM 
to około 1,7 mld zł, a szacowany 
wkład własny, który sfinansuje 
Metropolia, to ponad 200 mln zł.

Cały projekt, w którym złożono 
79 projektów z 18 województw 
zakończy się w 2028 r. Będzie 
kosztować 6,5 mln zł. Dofinan-
sowanie z programu „Kolej Plus” 
wyniesie 5,6 mld zł.  (mf)
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WARtO WIeDZIeć

Gliwice solidarnie z wieloma polskimi samorządami zwracają uwagę 
na rosnące problemy finansowe. 1 grudnia w naszym i kilkudziesięciu 
innych miastach zgasło oświetlenie uliczne. celem było zwrócenie uwagi 
na zagrożenia, jakie niesie ze sobą osłabianie miejskich budżetów.
Na ostatniej sesji miejscy radni 
przyjęli uchwałę zawierającą 
apel do rządu RP wzywający do 
zawarcia porozumienia w spra-
wie budżetu Unii Europejskiej. 
Z jego treścią można zapoznać się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(Rada Miasta/Uchwały Rady 
Miasta/Uchwała XXI/408/2020). 
W przygotowanym na wniosek 
prezydenta Gliwic i grupy rad-
nych tekście czytamy, że efektem 
braku porozumienia w kwestii 
uznania zasady praworządności, 
a co za tym idzie – budżetu Unii 
Europejskiej na najbliższe lata, bę-
dzie pozbawienie naszego miasta 
ogromnych środków przeznaczo-
nych na rozwój oraz walkę z kry-
zysem związanym z pandemią 
koronawirusa. Podobnej treści 
apele przyjmowane są obecnie 
przez wiele samorządów zrzeszo-
nych w Związku Miast Polskich.

Miasto Gliwice korzysta z fun-
duszy unijnych, od kiedy tylko 
stały się dostępne. Od początku 
członkostwa w UE Gliwice pozy-
skały z tego źródła kwotę ponad 
1 miliarda zł, realizując duże 
projekty inwestycyjne, takie jak 
np. Nowe Gliwice, modernizacja 
kanalizacji czy Drogowa Trasa 
Średnicowa, ale również szereg  
działań w dziedzinie edukacji. 
Warto pamiętać, że po środki 

unijne sięga nie tylko miasto. 
Dzięki projektom centralnym 
powstały chociażby autostrady 
A1 i A4, ogromne środki unijne 
pozyskiwała i pozyskuje Politech-
nika Śląska, środki pomocowe 
zasilają też bezpośrednio wiele 
gliwickich firm.

Kolejny budżet unijny to nie tylko 
kontynuacja polityki spójności, 
ale również Fundusz Odbudowy, 
który ma wesprzeć walkę ze skut-
kami obecnej pandemii, pobudzić 
gospodarkę i ochronić miejsca 
pracy. Dlatego też wynegocjowa-
ne obecnie kwoty w wieloletnim 
budżecie Unii Europejskiej oraz 
Funduszu Odbudowy, w wyso-
kości 159 mld euro wsparcia na 
rzecz Polski, są w ocenie gliwic-
kich samorządowców niebywa-
łą szansą dla rozwoju nie tylko 
w ujęciu ogólnokrajowym,  ale 
oznaczają także nowe możliwości 

dla naszego miasta i jego miesz-
kańców.

Gliwice przyłączyły się również 
do innej samorządowej akcji 
mającej na celu zwrócenie uwa-
gi rządzących i mieszkańców 
na trudną sytuację finansową 
miejskich budżetów oraz zagro-
żenia wynikające z pozbawienia 
samorządów środków unijnych.  
1 grudnia o godzinie 17.00 zgasły 
symbolicznie światła i latarnie 
w wybranych punktach kilkudzie-
sięciu polskich miast. Tego dnia 
w Gliwicach przez jedną godzinę 
wyłączone było oświetlenie ul. 
Zwycięstwa oraz iluminacja Urzę-
du Miejskiego. Akcja miała poka-
zać, do jakich konsekwencji może 
prowadzić kontynuowanie polityki 
osłabiania finansów samorządów 
oraz nieodpowiedzialne podejście 
do utrzymania dostępności środ-
ków unijnych.  (lor)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych, obchodzonego 3 grudnia, 
składam wszystkim osobom z niepełnospraw-
nością oraz ich rodzinom najserdeczniejsze 
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwa-
łości i siły w pokonywaniu trudności dnia 
codziennego.
Wierzę, że codzienne życie dostarczy Państwu 
nieskończenie wielu możliwości realizacji 
swoich planów, a otaczający ludzie będą 
przyjaźni, życzliwi i pomocni.
Najserdeczniejsze podziękowania składam 
także wszystkim osobom zaangażowanym 
w działania na rzecz osób z niepełnospraw-
nością.

Z wyrazami szacunku

prezydent Gliwic

BeZPŁAtNA POMOc PRAWNA  
I NIeODPŁAtNe PORADNIctWO  
OBYWAtelSkIe ORAZ MeDIAcJe

• Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego, składa osobie udzielającej pomocy pisemne oświadczenie, 
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Gliwic, 
które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim 
telefonicznym umówieniu wizyty.

• Z pomocy mogą skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostat-
niego roku. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego 
mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy.

• Aby skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej, należy wcześniej telefo-
nicznie umówić jej termin. Dane kontaktowe do wybranych punktów 
zostały podane obok.

Więcej informacji: https://bip.gliwice.eu/nieodplatna-pomoc-prawna

NIeODPŁAtNA POMOc PRAWNA I MeDIAcJe (punkty obsługiwane przez radców prawnych 
i adwokatów wskazanych przez właściwe samorządy zawodowe)
• Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej), ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), 

poniedziałek–piątek: 11.00–15.00,
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci): poniedziałek-piątek: 14.00–18.00,
• Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci), 

poniedziałek–wtorek: 8.00–12.00, środa–czwartek–piątek: 12.30–16.30,
Kontakt: npp_gliwice@ops.gliwice.eu, tel. 517-081-054.

NIeODPŁAtNA POMOc PRAWNA (punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Porad-
nictwa Obywatelskiego „Dogma”, obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych)
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, 

poniedziałek–piątek: 13.15–17.15,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kopernika 63, 

poniedziałek–piątek: 15.00–19.00,
Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel. 32/239-12-59.

NIeODPŁAtNe PORADNIctWO OBYWAtelSkIe i MeDIAcJe (punkty prowadzone przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”, obsługiwane przez adwokatów, 
doradców obywatelskich)

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7, poniedziałek-piątek: 
15.00–19.00,

• 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25, poniedziałek–piątek: 9.00–13.00,
Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel. 32/239-12-59.

W obronie finansów miast

fo
t. 

Pi
xa

ba
y

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 
finansowane ze środków budżetu państwa,odbywają się za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo.

https://bip.gliwice.eu/nieodplatna-pomoc-prawna
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Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania 
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskie-
go 2021. Zrealizowane zostaną 74 projekty 
zgłoszone i wybrane przez mieszkańców.
W tej edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy od-
dali łącznie prawie 30 tysięcy gło-
sów – o ponad 4,5 tysiąca więcej 
niż w 2019 roku. Zdecydowanie 
zwiększyło się zainteresowanie 
głosowaniem w formie elektro-
nicznej – odnotowano o 7 tysięcy 
głosów elektronicznych więcej 
niż rok wcześniej. 

W przyszłym roku wykonane 
zostaną 73 zadania dzielnicowe, 
w tym 62 w ramach środków z puli 
podstawowej i 11 w ramach tzw. 
puli dla aktywnych, którą rozdys-
ponowano pomiędzy dzielnice 
z najwyższą frekwencją. Zrealizo-
wane będzie także jedno zadanie 
ogólnomiejskie.

Przewidywany koszt projek-
tów skierowanych do reali-
zacji w ramach GBO 2021 
wynosi prawie 7 mln zł. 

Co wybrali gliwiczanie? Duża 
grupa zadań dotyczy tworzenia 
i modernizacji szeroko pojętej bazy 
rekreacyjnej – np. boisk, placów za-
baw, siłowni plenerowych, systemu 
rowerów publicznych czy pola do 
minigolfa. Wyłoniono także sporo 
zajęć sportowych, kulturalnych 
lub edukacyjnych. Gliwiczanie po-
stawili również na zieleń – poparli 
nasadzenia drzew i krzewów, łąkę 
czy rabaty kwietne. Na liście zadań 
skierowanych do realizacji znalazły 
się też m.in. projekty wpływające 
na poprawę bezpieczeństwa (mo-
nitoring, wyświetlacze prędkości 
czy przejście dla pieszych). 

Więcej informacji o procedu-
rze GBO, zasadach i wynikach 
głosowania można znaleźć na 
stronie internetowej Gliwice.eu  
w dziale Gliwicki Budżet Obywa-
telski oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. (bpm)

Co wybrali gliwiczanie?

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2021 roku 
w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu

Przewidywany 
koszt projektu 

w złotych

liczba głosów 
ważnych dla 

projektu

BAILDONA Monitoring 086
Budowa trzech punktów monitoringu wizyjnego obejmujących: plac zabaw 
przy ul. Hutniczej, skrzyżowanie ulic Robotniczej i Baildona, przejście dla 
pieszych przy Szkole Społecznej nr 1 na ul. Robotniczej.

148 600 419

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

157 600 395

BAILDONA Nasadzenia 133 Nasadzenia drzew w dzielnicy. 6 200 58

BOJKÓW Park 163 Stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy ul. Rolników. 100 000 240

BOJKÓW Wyświetlacze 
prędkości 139 Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości samochodów przy ul. Bojkow-

skiej/Rolników. 50 000 81

BOJKÓW 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 63

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

15 000 45

BRZEZINKA Ubrania strażackie 281 Zakup 25 trzyczęściowych, nowoczesnych kompletów ubrań specjalnych dla 
strażaków ochotników. 95 000 350

BRZEZINKA Gimnastyka 289 Cykl 60 godzin zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla osób 
powyżej 60. roku życia. 10 000 48

KOPERNIKA 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.

97 700 478

KOPERNIKA Parking 069 Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Jowisza. 65 000 209

KOPERNIKA Nasadzenia 027 Zagospodarowanie terenu wokół parkingu przy ul. Kopernika/Centaura. 100 000 142

LIGOTA ZABRSKA Skwer 148 Rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej – etap II. 160 000 245

ŁABĘDY Wybieg dla psów 138 Budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej. 100 000 282

ŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 205 Budowa siłowni zewnętrznej i street workoutu na terenie Piaskowej 
Doliny. 220 000 247

ŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 203 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej. 110 000 86

lIcZBA ODDANYcH GŁOSÓW OGÓŁeM

OPIS WAŻNe NIeWAŻNe
GŁOSY NIeODDANe –

nie były brane pod uwagę, ponieważ
 projekt nr 068 z dzielnicy Brzezinka 

został wycofany przez wnioskodawcę 
przed rozpoczęciem głosowania

SuMA

GŁOSY ODDANE  
W FORMIE PAPIEROWEJ 9639 397 2 10 038

GŁOSY ODDANE W FORMIE 
ELEKKTRONICZNEJ 16 253 2953 0 19 206

RAZEM 25 892 3350 2 29 244

http://gliwice.eu
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Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2021 roku 
w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu

Przewidywany 
koszt projektu 

w złotych

liczba głosów 
ważnych dla 

projektu
OBROŃCÓW 
POKOJU Monitoring 035 Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 39. 85 000 319

OBROŃCÓW 
POKOJU Aerobik 182 Aerobik dla 25 pań z dzielnicy – 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. 30 000 107

OBROŃCÓW 
POKOJU Łąka kwietna 022 Założenie łąki kwietnej z hotelem dla owadów pomiędzy ul. Ligocką, 

Jałowcową i Folwarczną. 31 000 80

OSTROPA Skwer 185 Budowa skweru rekreacyjnego z małą architekturą przy ul. Ciesielskiej/
Tokarskiej. 93 000 260

OSTROPA Przejście dla pieszych 301 Aktywne przejście dla pieszych przy ul. Daszyńskiego. 40 000 175

OSTROPA Akcja ekologiczna 287

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

10 900 35

POLITECHNIKA Aktywizacja seniorów 184 Całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem, zajęcia gimnastyczne, 
nordic walking, zajęcia kulturalno-rozrywkowe, imprezy integracyjne. 30 000 89

POLITECHNIKA Rolki 074 Zajęcia z jazdy na rolkach dla 30 mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu 
dla 2 grup uczestników (VIII-X). 12 000 52

POLITECHNIKA 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 38

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

200 000 511

SIKORNIK Minigolf 251 Pole do gry w minigolfa przy ul. Bekasa/Pliszki. 160 000 431

SIKORNIK Fitness 250 Całoroczne zajęcia fitness dla mieszkańców dzielnicy – raz w tygodniu 
(z wyjątkiem wakacji). 9 700 49

SIKORNIK Tablice informacyjne 253

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

13 500 49

SIKORNIK Pierwsza pomoc 261 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 50 osób. 1 000 33

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

500 000 583

STARE GLIWICE Plac zabaw 230 Modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 13 – dostawienie nowych urządzeń zabawowych. 170 000 335

STARE GLIWICE Zajęcia rekreacyjno-
-sportowe 231 Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez wykwa-

lifikowanych trenerów. 38 500 166

STARE GLIWICE Aqua aerobik 227 Organizacja 40 zajęć aqua aerobiku dla osób 50+. 16 800 108

STARE GLIWICE Aktywizacja seniorów 080 Całoroczny cykl imprez dla seniorów – 5 koncertów muzycznych,  
5 spektakli teatralnych, 2 wieczorki taneczne. 19 800 45

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

132 000 688

SZOBISZOWICE Plac zabaw 191 Doposażenie placu zabaw oraz terenu wokół Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 4 – bezpieczna nawierzchnia, urządzenia rekreacyjne. 84 000 259

SZOBISZOWICE Boiska 286 Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą na 
terenie Zespołu Szkół Łączności. 150 000 128

SZOBISZOWICE Aktywizacja seniorów 221 Wieczorki taneczne dla seniorów. 12 000 38

ŚRÓDMIEŚCIE Plac zabaw 104 Budowa sensorycznego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 
4 – urządzenia zabawowe: koła optyczne, rury deszczowe, ściana do pisania. 110 300 119

ŚRÓDMIEŚCIE Nasadzenia 128 Nasadzenia 38 drzew na terenie dzielnicy. 15 000 99
ŚRÓDMIEŚCIE Zieleniec 149 Zagospodarowanie zielenią pasa przy ul. Dworcowej. 40 000 72
ŚRÓDMIEŚCIE Nasadzenia 130 Urządzenie rabat kwietnych z roślin miododajnych i ziół przy ul. Wysokiej. 20 000 47
ŚRÓDMIEŚCIE Zieleń 147 Pas zieleni ochronnej wzdłuż ul. Dubois. 50 000 41
ŚRÓDMIEŚCIE Monitoring 199 Montaż dwóch punktów monitoringu miejskiego przy alei Przyjaźni. 120 000 41

ŚRÓDMIEŚCIE Gimnastyka 039 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów – raz w tygodniu po 45 
minut dla grupy ok. 30 osób. 12 600 38

TRYNEK Plac zabaw 235

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

107 000 292

TRYNEK Boks 248 Ogólnorozwojowe zajęcia z elementami boksu dla 15 osób – dwa razy 
w tygodniu przez pół roku. 12 000 166

TRYNEK 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.

229 000 133

TRYNEK Język angielski 162 Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
– dla początkujących i średnio zaawansowanych. 60 000 109

WILCZE GARDŁO Instalacja 
nawadniająca 272 Budowa instalacji do nawadniania murawy boiska przy ul. Niezapomi-

najki. 80 000 58

WILCZE GARDŁO 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 48

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

115 400 1287
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Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2021 roku 
w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu

Przewidywany 
koszt projektu 

w złotych

liczba głosów 
ważnych dla 

projektu

WOJSKA POLSKIEGO Warsztaty 072 Przeprowadzenie 15 cyklicznych warsztatów artystycznych dla 12 uczest-
ników (dorosłych i dzieci). 19 000 45

WÓJTOWA WIEŚ Doposażenie Parku 
Grunwaldzkiego 144

Doposażenie Parku Grunwaldzkiego w tablicę o historii dzielnicy, tabliczki 
z opisem gatunków drzew oraz zakup świetlnych dekoracji bożonaro-
dzeniowych.

244 000 241

ZATORZE Warsztaty 075
Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 765 godzin warsz-
tatów rękodzielniczych, chemicznych, przyrodniczych komputerowych, 
teatralnych, filozoficznych oraz sportowo-rekreacyjnych.

174 000 305

ZATORZE Ławki 294 Montaż ławek na chodniku przy kościele Chrystusa Króla. 40 000 100

ZATORZE Wyposażenie biblioteki 177 Zmiana aranżacji wnętrza Filii nr 17 MBP – zakup mebli, wyposażenia, 
urządzeń i narzędzi edukacyjnych. 105 000 87

ZATORZE Ławki 295
Postawienie 10 ławek z oparciami przy ul. Wandy (4 na odcinku od ul. 
Okrzei do ul. Poniatowskiego oraz 6 na odcinku od ul. Poniatowskiego 
do ul. Dąbrowskiego).

19 000 77

ZATORZE Oświetlenie skweru 293 Oświetlenie skweru „Foka” zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego/
Czarnieckiego. 40 000 62

ŻERNIKI Street workout 023 Budowa siłowni typu street workout/kalistenika przy ul. Żernickiej. 125 000 329

ŻERNIKI Siłownia zewnętrzna 195 Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. Chałubińskiego/Domeyki. 70 000 181

5 124 600

GlIWIckI BuDŻet OBYWAtelSkI

Do realizacji w 2021 r. został skierowany  
jeden projekt ogólnomiejski.

Nazwa 
projektu

Numer 
wniosku krótki opis projektu

Prze-
widywa-
ny koszt 
projektu 
w złotych

liczba 
głosów 

ważnych
dla 

projektu

Gliwicki 
Rower 
Miejski

300

Uruchomienie systemu rowerów 
publicznych IV generacji 7/24 –  
150 rowerów miejskich (m.in. 
standardowych, tandemów, cargo/
familijnych) w 15 stacjach, wy-
posażonych w terminal z panelem 
informacyjnym. Kompleksowa 
obsługa systemu w okresie IV–X.

800 000 2202

Wykaz projektów dzielnicowych,  
które zostają skierowane do realizacji w 2021 roku  

w ramach puli dla aktywnych.

Dzielnica
Nazwa 
projek-

tu

Numer 
wniosku krótki opis projektu

Przewidy-
wany 
koszt 

projektu  
w złotych

liczba 
głosów 

ważnych
dla 

projektu

WOJSKA 
POLSKIEGO

Park do-
świad-
czeń

306
Budowa na terenie 
Przedszkola Miejskiego nr 5 
ogólnodostępnego, eduka-
cyjnego parku doświadczeń.

355 000 1217

OSTROPA Street 
workout 228 Budowa street workoutu 

przy ul. Ciesielskiej/Tokarskiej. 90 000 125

LIGOTA 
ZABRSKA

Plac 
zabaw 067

Rozbudowa placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej 
nr 11 przy ul. Pocztowej 
31 – zamontowanie nowych 
urządzeń zabawowych.

62 000 147

BOJKÓW
Zajęcia 
sporto-
we

097

Organizacja zajęć ogól-
norozwojowych dla 18 
dzieci w wieku 2–5 lat 
oraz piłkarskich dla 30 
dzieci w wieku 6–10 lat na 
terenie dzielnicy.

30 000 56

WILCZE 
GARDŁO

Fontan-
na 297 Budowa fontanny na 

Placu Jaśminu. 120 000 46

OBROŃ-
CÓW 
POKOJU

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

170 000 277

SIKORNIK Plac 
zabaw 181

Wykonanie wokół boiska 
do koszykówki na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 
23 „podwórkowego placu 
zabaw” – wymalowanie 
10 różnych gier podwórko-
wych, m.in. tor przeszkód, 
twister, gra w klasy, dart.

35 000 176

STARE 
GLIWICE

Nasa-
dzenia 101 Nasadzenia drzew i krze-

wów na terenie dzielnicy. 40 000 104

SOŚNICA Warsz-
taty 008

Spotkania warsztatowe 
wokalno-instrumentalne dla 
dzieci i młodzieży – rozwija-
nie talentów muzycznych.

87 200 357

SZOBISZO-
WICE

Warsz-
taty 190

Cykl 10 warsztatów dla 
seniorów dotyczący pielę-
gnacji zieleni oraz kwiatów.

25 000 67

BOJKÓW

Tablice 
z pla-
nem 
dzielni-
cy

278

Wykonanie 3 tablic infor-
macyjnych z małym planem 
miasta oraz większym planem 
dzielnicy z zaznaczeniem 
ciekawych miejsc, tras rowe-
rowych itp. oraz drogowskazu 
do zabytkowego kościoła pw. 
Narodzenia NMP.

16 000 40

1 030 200

liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty  
w danej dzielnicy, uwzględniana w podziale pieniędzy  

z tzw. puli dla aktywnych

Dzielnica

Minimalna  
wymagana 

liczba głosów 
ważnych  

w dzielnicy 

liczba 
wszystkich 

głosów ważnych 
oddanych 

w dzielnicy

relacja liczby 
oddanych głosów 

ważnych do 
minimalnej wymaganej 
liczby głosów ważnych 
w danej dzielnicy (w %)

WOJSKA POLSKIEGO 1178 2554 216.81%

OSTROPA 304 651 214.14%

LIGOTA ZABRSKA 206 392 190.29%

BOJKÓW 298 545 182.89%

WILCZE GARDŁO 115 186 161.74%

BRZEZINKA 257 398 154.86%

OBROŃCÓW POKOJU 526 783 148.86%

ŻERNIKI 372 510 137.1%

SIKORNIK 1282 1571 122.54%

STARE GLIWICE 664 799 120.33%

SOŚNICA 1785 2140 119.89%

BAILDONA 936 1087 116.13%

KOPERNIKA 1013 1082 106.81%

SZOBISZOWICE 1252 1313 104.87%

ZATORZE 1265 1043 82.45%

ŁABĘDY 1490 1105 74.16%

WÓJTOWA WIEŚ 587 348 59.28%

TRYNEK 1674 932 55.68%

POLITECHNIKA 446 179 40.13%

ŚRÓDMIEŚCIE 1383 469 33.91%
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2019 był niesamowity dla gliwic-
kiej rozrywki. Przy ul. Akademic-
kiej 50 zorganizowano w sumie aż 
192 wydarzenia, w tym:
 45 imprez sportowych,
 16 koncertów,
 8 wydarzeń familijnych,
 45 wydarzeń społecznych 

z cyklu „Nasza Arena”,
 9 wydarzeń targowych,
 3 produkcje telewizyjne,
 67 wydarzeń biznesowych 

i okolicznościowych.

Tylko w ciągu jednego roku z ofer-
ty Areny Gliwice skorzystało blisko 
260 tys. odwiedzających. Od po-
czątku funkcjonowania obiektu, 
„na liczniku” mamy tu w sumie 
ponad pół miliona gości. Wielkie 
wydarzenia w Arenie wiązały się 
z korzyściami dla lokalnego biz-
nesu, przede wszystkim przed-
siębiorców z branży hotelarskiej 
i gastronomicznej.

areNa  
wielkiCh  
WYDARZeń
Niewątpliwie jednym z naj-
większych wydarzeń 2019 
roku nie tylko w Gliwicach, 
ale w całej europie, był finał 
konkursu eurowizji Junior. 
24 listopada nasze miasto było 
gospodarzem tej popularnej im-
prezy. Drugi raz z rzędu zwyciężyła 
reprezentantka Polski – Viki Gabor 
przejęła tytuł od Roksany Węgiel. 
To były wielkie emocje!

Koncerty były generalnie mocną 
stroną 2019 roku. W pierwszej ko-
lejności warto wspomnieć występy 
dwóch gigantów ciężkiego grania 
– w Arenie Gliwice wystąpiły 
zespoły Slayer i Scorpions. 
Oprócz nich także: kayah 
i Bregović, Il Volo, Zenon 
Martyniuk i Modern talking, 
the Show a tribute to ABBA. 
Ogromną publiczność przyciągnęła 
wreszcie trance’owa impreza Dre-
amstate Europe 2019.

Nie brakowało dużych imprez 
plenerowych, najczęściej bez-
płatnych, adresowanych przede 
wszystkim do mieszkańców 
naszej metropolii. W Gliwicach, 
w ramach IGRÓW Politechniki 
Śląskiej, wystąpili między innymi 
Sarsa, Zakopower, O.S.T.R., Krzysz-
tof Krawczyk, Łąki Łan.

W hali widowiskowo-sportowej 
odbywały się też zawody sporto-
we. Zawodnicy Siatkarskiej 
ligi Mistrzów, reprezentacje 
Polski siatkarzy i piłkarzy 
ręcznych, zawodnicy Mi-
strzostw europy w Ju-Jit-
su czy polscy kadrowicze 
w meczach bokserskich 
– oni wszyscy dostarczali 
kibicom sportowych emo-
cji w Arenie Gliwice. Jeśli 
chodzi o aktywności sportowe, 
ogromnym atutem hali była i nie-
zmiennie jest fantastyczna ścianka 
wspinaczkowa – Chwyciarnia – na 
której rozgrywane są zawody naj-
wyższej rangi międzynarodowej.

NASZA AReNA
Niezwykle chętnie goszczą 
w Arenie Gliwice mieszkańcy 
miasta i najbliższych okolic. Jest 
tak, ponieważ poza wielkimi 
wydarzeniami Arena proponuje 
też bardziej kameralne imprezy, 
przygotowane specjalnie dla 
gliwiczan. W 2019 roku popular-
nością cieszyły się między innymi 
Targi Budownictwa i Architektury 
ExpoBud, Letnie Kino Plenerowe, 
Muzyczne Pożegnanie Wakacji, 
obchody Światowego Dnia Tury-
styki i koncert kolęd z udziałem 
Kayah. Młodzi gliwiczanie oglądali 
cykl „Teatr dla dzieci”, wystawę 
dinozaurów DINO EXPO czy 
makiety kolejowe na ekspozycji 
„Miniaturowa Polska”.

W Arenie rywalizowali także 
„nasi” sportowcy: futsaliści Piasta, 
koszykarze GTK, a podczas Spar-
takiady nawet najmłodsi sports-
meni, czyli uczniowie gliwickich 
szkół. Dla gliwiczan organizowane 
były imprezy biegowe – Gliwicki 
Półmaraton i Runmageddon. 
Dużą popularnością cieszyło się 
również rolkowisko, na którym 
organizowane były warsztaty dla 
mieszkańców.

Także miejskie jednostki organiza-
cyjne i instytucje kultury znajdują 
w Arenie Gliwice pole dla swoich 
działań. Z obiektem współpra-
cowały między innymi Centrum 
Pieczy Zastępczej, organizując spo-

Przygotowując się do kolejnego sezonu wydarzeń, przypominamy, jaki potencjał tkwi w Arenie Gliwice, 
najnowocześniejszej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. 2019 rok był pierwszym pełnym ka-
lendarzowym rokiem jej funkcjonowania. koncerty największych gwiazd, emocjonujące rozgrywki 
sportowe na mistrzowskim poziomie, ale także bardziej kameralne wydarzenia, przygotowane przede 
wszystkim z myślą o mieszkańcach Gliwic... to wszystko znalazło się także w kalendarzu imprez 2020, 
drastycznie zmienionym przez niespodziewaną epidemię.

arena Gliwice 
– apetyt rośnie!

the Show a tribute to ABBA

Scorpions

kayah i Bregović
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tkanie wigilijne oraz miejskie kluby 
seniorów, które dobrze bawiły się 
na parkiecie podczas potańcówek.

W SeRcu  
DzielNiCy  
AkADeMIckIeJ
Hala widowiskowo-sportowa 
przy ul. Akademickiej 50 to no-
woczesny obiekt, który działa 
z rozmachem, pamiętając jednak 
o ekologii. W całym obiekcie 
wykorzystywane jest ener-
gooszczędne oświetlenie 
leD, a spółka zarządzająca 
Areną cały czas monitoruje 
i optymalizuje zużycie ener-
gii cieplnej i elektrycznej. 
Jako pierwszy tego typu obiekt 
w Polsce Arena Gliwice zamiast 
naczyń jednorazowych wykorzy-
stuje kubki wielorazowego użytku 
oraz naczynia biodegradowalne. 
Zrezygnowano całkowicie z plasti-

kowych sztućców i toreb, co daje 
wymierny efekt dla środowiska. 
Dzięki wprowadzeniu ekokubków, 
w Arenie zaoszczędzono plastik 
z ok. 50 tysięcy jednorazowych 
kubków. Ponadto uczestnicy im-
prez mogą dojechać na duże wy-
darzenia transportem publicznym, 
co jest działaniem zmniejszającym 
zanieczyszczenie powietrza.

Ze szczególną troską w Arenie Gli-
wice traktowane są również osoby 
niepełnosprawne, które przy każ-
dym wydarzeniu mogą skorzystać 
z opieki wyszkolonej do pomocy 
grupy wolontariuszy. Osobom nie-
pełnosprawnym dedykowanych 
jest 25 miejsc parkingowych, 
a także 36 miejsc w Dużej Arenie 
(przy każdym z nich jest miejsce dla 
opiekuna – osoby towarzyszącej). 
Odpowiednio przystosowane są 
zarówno toalety, jak i windy, a tak-
że wjazd dla wózków inwalidzkich 
(przy wejściu A). Utworzono 

również dedykowany dla osób 
niepełnosprawnych adres mejlowy 
pomozemy@arenagliwice.com – 
pisząc na niego, można uzyskać 
pomoc przed wydarzeniami.

Arena Gliwice znajduje się w dziel-
nicy Politechnika, tuż obok kam-
pusu Politechniki Śląskiej. Wiedzie 
do niej ścieżka światła, zreali-
zowana zgodnie z założeniami 
Masterplanu dla Miasta Gliwice. 
Trakt usytuowany na tak zwanej 
Osi Schabika, od pl. Piłsudskiego 
do Politechniki Śląskiej, a później 
dalej do Areny Gliwice, zaznaczo-
no umieszczonymi na latarniach 
znacznikami LED w kolorze nie-
bieskim. W bezpośrednim są-
siedztwie Areny Gliwice znajduje 
się także zrewitalizowany park 
Chrobrego. Niewątpliwie ta część 
miasta w ostatnich latach zyskała 
świeże, atrakcyjne oblicze i ciągle 
zaskakuje nas czymś nowym.  
 (mm)

arena Gliwice 
– apetyt rośnie!

Adam Neumann
prezydent Gliwic

Od lat konsekwentnie stawiamy na zrównoważony rozwój miasta. 
Arena Gliwice to jedna z największych hal widowiskowo-sportowych 
w Polsce i tej części Europy, a zarazem jedna z najważniejszych 
inwestycji rozwojowych w naszym mieście. To symbol pozytywnych 
zmian, które dokonały się w Gliwicach w ostatnich latach i sprawiają, 
że miasto wyróżnia się na tle regionu. Dzięki nim hasło „Gliwice. 
Przyszłość jest tu!” ma bardzo realny wymiar. 
Rok 2019 był bardzo pomyślny dla Gliwic. Liczę na to, że po pan-
demii koronawirusa, w 2021 roku Arena Gliwice znów przygotuje 
ciekawy program wydarzeń, które zainteresują zarówno gliwiczan, 
jak i gości z innych miast.

Freestyle Heroes

Runmageddon

Planszówki w Arenie

Dreamstate europe

Viki Gabor podczas finału eurowizji Junior

turniej Piłki Halowej

Miniaturowa Polska

Siatkarska liga Mistrzów w Arenie Gliwice fo
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Najwyższe w tym sezonie zwycięstwo odniosła 
futsalowa drużyna Piasta. Gliwiczanie, grając 
na wyjeździe, pokonali Gattę Zduńska Wola 
10:1. Po dwie bramki zdobyli Rafał Franz i Do-
minik Wilk. Ponadto dla gości strzelali jeszcze 
Marek Bugański, Mateusz Mrowiec, Sebastian 
Szadurski, Michał Rabiej i Mateusz Szyszko.

Piast był faworytem tego spo-
tkania, ale nikt chyba nie przy-
puszczał, że tak szybko i łatwo 
gliwiczanie będą zdobywać 
bramki. Już po pierwszej poło-
wie podopieczni Orlando Duar-
te prowadzili 5:0. Ten festiwal 
bramkowy w tej części meczu 
rozpoczął i zakończył Rafał Franz.

Po zmianie stron dalej atakowali 
gliwiczanie, co przełożyło się na 
kolejne dwa gole. Dopiero wtedy 
Norbert Dregier znalazł sposób 
na dobrze broniącego Michała 

Widucha. To jednak nie ostudzi-
ło zapędów gości, którzy potem 
jeszcze dołożyli trzy trafienia. 
Szczególnie mogły się podobać 
kontry w wykonaniu pary Szysz-
ko – Rabiej, którzy jako ostatni 
wpisali się na listę strzelców.

Po 13 rozegranych meczach 
Piast z 34 punktami zajmuje 
drugie miejsce w tabeli. Tyle 
samo punktów ma Constrat, 
ale zespół z Lubawy ma lepszy 
stosunek goli, stąd jest wyżej. 
  (piast.gliwice.pl/kik)

Ostre strzelanie

kolejny mecz w I lidze futsalu rozegrała w niedzielę w hali Jasna 
31 drużyna kS Sośnicy Gliwice. Rywalem był AZS AWF Profi Sport 
Wrocław, outsider tabeli.
Gliwiczanie od samego po-
czątku spotkania zdominowali 
swoją grą Wrocławskich Aka-
demików. Strzelanie rozpoczął 
Grzegorz Górka, który już w 16. 
sekundzie, po doskonałej ze-
społowej akcji, pokonał bram-
karza rywali. Po 6 min Sośnica 
prowadziła już 6:0! Żelazna 

defensywa i skrupulatne wy-
konywanie boiskowych zadań 
przez podopiecznych trenera 
Łukasza Kujawy sprawiły, że po 
pierwszej połowie gliwiczanie 
schodzili z boiska przy wyniku 
8:2. Druga część spotkania dała 
możliwość gry zawodnikom, 
którzy mieli trochę mniej minut 

na parkiecie w tym sezonie. Oni 
również nie zawiedli, dokłada-
jąc kolejne trzy bramki.

Przed piłkarzami z Sośnicy 
ostatni mecz pierwszej rundy, 
który rozegrają 5 grudnia na 
wyjeździe z drużyną GKS Futsal 
Nowiny.  (kik)

ekipa BJJ Factory zdobyła 1. miejsce w kla-
syfikacji drużynowej na odbywających się 
w miniony weekend Otwartych Mistrzo-
stwach śląska Ju Jitsu w katowicach. 

Łącznie klub reprezentowało 33 
zawodników, którzy toczyli boje 
w 64 kategoriach w formułach ne-
-waza oraz fighting. Świetne wyni-
ki walk pozwoliły na zdobycie złota 
drużynowo w klasyfikacji U18 oraz 
senior i 3. miejsca w klasyfikacji 
drużynowej U8-U16.

To kolejny po Mistrzostwach Pol-
ski i Pucharze Polski udany start 
ekipy z Sośnicy. Podopieczni 
Pawła Bańczyka dumnie repre-
zentują Miasto Gliwice na wielu 
turniejach rozgrywanych w kraju 
i za granicą.   
 (jb)

Złoto  
lubi BJJ Factory

Skuteczny pościg  
Niebiesko-czerwonych
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Podziałem punktów zakończyła się rywalizacja Piasta Gliwice z legią 
Warszawa. Niebiesko-czerwoni dwukrotnie skutecznie odrabiali stra-
ty w starciu z liderem. Dzięki bramkom Piotra Malarczyka i Jakuba 
świerczoka podopieczni Waldemara Fornalika wywieźli z Łazien-
kowskiej cenny punkt, awansując na 14. miejsce w ligowej tabeli.

Pierwsze minuty rywalizacji 
Legii z Piastem mijały pod dyk-
tando gospodarzy. Wojskowi 
wysoko wyszli całym zespołem 
i w pierwszym kwadransie 
kilkukrotnie starali się znaleźć 
sposób na zdobycie gola. Więk-
szość prób kończyła się rzutami 
rożnymi, ponieważ czujnie we 
własnym polu karnym bronili 
defensorzy z Gliwic. Stołeczna 
drużyna dopięła jednak swego 
i przekuła swoją przewagę na 
bramkę. Niebiesko-Czerwoni 
mieli kłopoty, by zaznaczyć swo-
ją obecność w ofensywie. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika 
szukali swoich szans głównie po 
stałych fragmentach gry. Jeden 
z nich dostarczył gliwiczanom 
gola. Dzięki precyzyjnemu do-
środkowaniu Badíi swoją pierw-
szą bramkę w barwach Piasta 
zdobył Piotr Malarczyk.

Tempo gry w drugiej połowie 
rozkręcało się wraz z upływem 
minut. Tuż po przerwie akcenty 
były dość wyrównane, lecz coraz 
częściej do głosu zaczęli docho-
dzić stołeczni, którzy odzyskali 
prowadzenie po rzucie karnym. 
W podjęciu decyzji sędziemu 
pomogła wideoweryfikacja, któ-

ra miała potwierdzić zagranie 
piłki ręką przy wślizgu Jakuba 
Czerwińskiego. Po stracie gola 
Niebiesko-Czerwoni dłużej 
posiadali piłkę, chcąc w ataku 
pozycyjnym wypracować sobie 
okazję do ponownego wyrów-
nania stanu meczu. Statystyki 
gry z piłką delikatnie się wyrów-
nały. W kluczowym momencie 
meczu przypomniał o sobie 

Jakub Świerczok, który w Gli-
wicach stał się gwarantem zdo-
byczy bramkowych. Legioniści 
w końcówce starali się jeszcze 
przechylić szalę zwycięstwa na 
swoją stronę, ale dobrze dys-
ponowany František Plach przy 
wsparciu obrońców nie dopuścił 
już do straty gola.

 (Biuro Prasowe GKS Piast SA)

Pewna wygrana Sośnicy
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 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

 do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. 

 do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do eksplo-
atacji przed 1 września 2017 r.

Jeśli twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.

Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r. 

Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących 
tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-
sejmiku-nr-v3612017

DO kIeDY tRZeBA ZlIkWIDOWAć StARe kOtŁY WęGlOWe?

Dzięki tym działaniom ciepło 
systemowe wprowadzono 
m.in. do przedwojennych do-
mów w Łabędach i tzw. Starej 
Sośnicy. Podłączono też wybrane 
fragmenty pozostałych dzielnic. 
Dotyczy to m.in. Baildona, Cen-
trum, Śródmieścia, Politechni-
ki, Nowych Gliwic, Sikornika, 
Starych Gliwic, Trynku, Zatorza 
i Ligoty Zabrskiej. 

Obecnie w mieście z podłącze-
nia do miejskiej sieci ciepłow-
niczej korzystają mieszkańcy 
3878 lokali komunalnych znaj-
dujących się w 109 budynkach 
Miasta Gliwice oraz w 341 
budynkach Wspólnot Miesz-
kaniowych zarządzanych przez 
ZBM I tBS i ZBM II tBS.

– Celem naszych działań jest po-
prawa jakości powietrza w Gliwi-
cach i zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do ekologicznego, bez-
piecznego ciepła systemowego. 
Wprowadzamy je wszędzie tam, 

gdzie jest to możliwe – podkreśla 
prezydent Gliwic Adam Neumann.

Dostarczająca ciepło systemowe 
miejska spółka PEC-Gliwice tylko 
w ciągu ostatnich 5 lat wybu-
dowała ok. 46 km nowych sieci 
ciepłowniczych. Przyłączono do 
nich 6975 mieszkań w istniejących 
oraz nowych budynkach, w tym 
578 mieszkań w 69 budynkach 
gminnych. Nakłady PEC-Gliwice 
na inwestycje sieciowe (moderni-
zacje i rozbudowy sieci oraz stacje 
wymiennikowni ciepła), zrealizo-
wane od lipca 2015 r. do czerwca 
2020 r., wyniosły 61,6 mln zł, 
z czego 16,7 mln zł pochodziło 
z budżetu miejskiego. 

Na przestrzeni 4 minionych 
miesięcy (od lipca do połowy 
listopada tego roku) do miejskiej 
sieci ciepłowniczej przyłączono 
już 609 mieszkań należących do 
wspólnot mieszkaniowych (m.in. 
przy ul. Korczoka, Lotników, Koziel-
skiej, Bałtyckiej, Górnych Wałów, 

Kochanowskiego, Pszczyńskiej, 
Kasprzaka i Zygmuntowskiej) oraz 
166 mieszkań gminnych (z ulic: 
Górnej, Pocztowej, Lotników, Sikor-
skiego, Jana Pawła II, Daszyńskiego, 
Opolskiej, Lipowej i Sokoła). 

Ogółem w całym roku obroto-
wym 2020/2021 Pec-Gliwice 
podłączy do ciepłociągu 1669 
lokali w 93 budynkach, z któ-
rych 22 to budynki gminne. 

Do 121 mieszkań, które dotych-
czas korzystały jedynie z ciepła 
miejskiego dla celów ogrzewania, 
trafi również ciepło systemowe do 
podgrzania wody użytkowej. Na te 
działania spółka przeznaczy ok. 11 
mln zł (w tym 8 mln otrzymanych 
z budżetu miejskiego). Analogiczną 
kwotę PEC-Gliwice wyasygnuje 
na przedsięwzięcia przewidziane 
w roku obrotowym 2021/2022, 
związane z rozbudową miejskiej 
sieci ciepłowniczej oraz podłącza-
niem nowych odbiorców ciepła 
systemowego.  (kik)

Miasto od lat nie ustaje w staraniach, aby jakość powietrza w Gliwicach była coraz lepsza. Jednym z zasad-
niczych elementów walki ze smogiem i niską emisją jest likwidacja nieefektywnych lokalnych kotłowni oraz 
przyłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gliwickie Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 
systematycznie podłącza do ciepłociągu kolejne fragmenty naszego miasta.

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
 / 

UM
 G

liw
ice

Przypomnijmy, że w geoportalu ciepło Systemowe w Miejskim 
Systemie Informacji Przestrzennej, pod adresem msip.gliwice.
eu/geoportale, można zapoznać się z informacjami na temat: 
rejonów Gliwic, w których budynki są w trakcie przyłączania do 
PEC-u; przebiegu sieci ciepłowniczej oraz możliwości przyłącze-
nia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej sieci 
ciepłowniczej; o ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów 
do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie ciepłem 
systemowym; w których obszarach miasta zostały wykonane 
analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia 
kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Miejskie  
ciepło  

coraz szerzej

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
https://msip.gliwice.eu/geoportale/
https://msip.gliwice.eu/geoportale/
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Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1363 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z 14 października 2020 r. 
złożony w imieniu:

Gliwic – Miasta na prawach powiatu  
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa ul. kujawskiej (droga powiatowa nr 7213S) 
poprzez budowę chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 

do mostu nad rzeką kłodnicą w Gliwicach”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 
(przed podziałem):
obręb Łąki kłodnickie: nr 290/1, nr 293/2, nr 294/1, nr 294/2, nr 578/1, nr 578/2, 
nr 579/1, nr 579/2, 
obręb ligota Zabrska: nr 391/3, nr 391/5, nr 420/1, nr 420/2, nr 421/1, nr 422,  
nr 423, nr 424, nr 425, nr 426, nr 427, nr 428, nr 645. 
Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, strony mogą 
zapoznać się z projektem budowlanym po uprzednim telefonicznym umówieniu 
spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim, pod numerem 
telefonu 32/239-11-66. Przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się 
w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie powołując się na znak 
niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogło-
szenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody 
i materiały.

OBWIESZCZENIAkOmuNIkAty

OBWIeSZcZeNIe 
AB.6740.7.6.2020

z 25 listopada 2020 r.

ZAgOSpOdArOWANIE prZEStrZENNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 

położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice Sośnica”
(sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr VI/101/2019 z 30 maja 2019 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 z późn. 
zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), a także zgodnie 
z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( t.j. DzU z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 10 grudnia  
2020 r. do 30 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 
44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 
Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na 
środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal 

planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Prze-

strzennego UM w Gliwicach, którzy udzielać będą odpowiedzi na 
pytania dotyczące ww. projektu planu – pod nr tel.: 32/338-65-12, 
32/338-65-10, w godzinach pracy urzędu,

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

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

Ze względu na zagrożenie cOVID-19 oraz związany z nim ograniczony 
dostęp do budynku urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby 
zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do 
ww. dokumentów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania 
Przestrzennego uM w Gliwicach (nr tel.: 32/338-65-12, 32/338-
-65-10). Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej wizyty 
w celu bezpośredniego wglądu do projektu planu i prognozy, nie 
będą miały możliwości wejścia do budynku urzędu. konieczne jest 
zaopatrzenie się w maseczki, ponieważ urząd Miejski w Gliwicach 
nie zapewnia maseczek dla interesantów. 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń 
wynikających z zagrożenia cOVID-19.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozpocznie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 16.00. 

Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie  
z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość, tj. w formie online na platformie Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uczestniczenia w dyskusji 
publicznej online zamieszczone zostaną w BIP: https://bip.gliwice.eu/
plany-miejscowe oraz w MSIP: https://msip.gliwice.eu/portal-plani-
styczny/dokumenty-do-pobrania.html.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać 
pytania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego 
dzień dyskusji na adres e-mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę firmy/
instytucji, adres lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres e-mail. 
W dniu dyskusji otrzymają Państwo link (na podany adres e-mail) 
do zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do  13 stycznia 2021 r.: 
w formie papierowej – drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 
44-122 Gliwice,
• w formie papierowej – osobiście, w  Punkcie Obsługi Mieszkań-

ców – na stanowiskach informacyjno-podawczych, w godzinach 
pracy urzędu,

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

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

Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod adre-
sem: (https://msip.gliwice.eu / geoportale / Geoportal planistyczny) 
za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie wniosków 
(ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta 
Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta 
Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

OgŁOSZENIE
prEZydENtA mIAStA gLIWICE

INFORMAcJA SZcZeGÓŁOWA O OcHRONIe DANYcH OSOBOWYcH ZBIeRANYcH PRZeZ uRZĄD MIeJSkI W GlIWIcAcH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1.  korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2.  Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi 

i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

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

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

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

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

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz 

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

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

Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są 
współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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). 

Przedsiębiorstwo 
komunikacji 

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

ul. chorzowska 150, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień  

w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie: 

Zawarcia ubezpieczenia pojazdów 
będących własnością zamawiającego 

na rok 2021 w zakresie:
1. obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (Oc) 

wszystkich pojazdów mechanicznych,
2. następstw nieszczęśliwych wypad-

ków kierowcy i pasażerów (NNW) 
wszystkich pojazdów mechanicznych,

3. autocasco (Ac) oraz assistance 
(ASS) samochodu osobowego Opel 

Insignia. 
Sygn. PkM/ZO/tP/4/2020

termin składania ofert:  
7 grudnia 2020 r. do godz. 10.30 

termin otwarcia ofert:  
7 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Dostawę olejów i smarów.
termin składania ofert: 7 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Budowę przyłącza do sieci cieplnej w.p. budynków II etapu 
Osiedla Nove Villove przy ul. toruńskiej w Gliwicach.

termin składania ofert: 4 grudnia 2020 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.05

Remont kotła WR-25 nr 4.
termin składania ofert: 18 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę materiałów elektrycznych.
termin składania ofert: 8 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 8 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Remont sieci cieplnych w technologii preizolacji – odcinek od komory 
włączeniowej do węzłów cieplnych przy ul. Przyszłości 54 i 60  

w Gliwicach.
termin składania ofert: 10 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

mailto:pp@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/dokumenty-do-pobrania.html
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny/dokumenty-do-pobrania.html
mailto:pp@um.gliwice.pl
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGŁOSZeNIA

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 
z późn. zmianami), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zmianami), Prezydent Miasta 
Gliwice zawiadamia, że 13 listopada 2020 r. wydał decyzję nr 4/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Reymonta (droga powiatowa nr 7216S) – Sikorskiego 
(droga powiatowa nr 7213S) – tylna (droga gminna nr 130377S) w Gliwicach”,

jednocześnie decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gliwice – Miasto na prawach powiatu nieruchomości znajdujących 

się w liniach rozgraniczających teren,
• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej – ul. tylnej (drogi gminnej nr 130377S), budowy sieci 

uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla 
realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków.

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. Reymonta 

(droga powiatowa nr 7216S) (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Sośnica:
856/1 (856), 1911/1 (1911), 1912/1 (1912), 1913/3 (1913), 1914/1 (1914).

2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi publicznej – ul. Sikor-
skiego (droga powiatowa nr 7213S) (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Sośnica:
1043/1 (1043), 1044/1 (1044), 1045/1 (1045), 1046/1 (1046), 1335/4, 1347/3 (1347/2), 1710/1 (1710), 1713/1 
(1713), 1890/5, 1949, 1953, 1954/1 (1954).

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzysta-
niu – w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, g, h), to jest przebudowy innej drogi publicznej  
– ul. tylnej (drogi gminnej nr 130377S), budowy sieci uzbrojenia terenu i przebudowy zjazdów (w nawiasie 
podano pierwotny numer działki):
obręb Sośnica:
856/2 (856), 1036/1 (powstałej z podziału działki nr 1036), 1043/2 (1043), 1044/2 (1044), 1046/2 (1046), 1337, 
1979, 1980, 1981.

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

tabela nr 1
Działki podlegające podziałowi

Numeracja ewidencyjna nieruchomości
ObrębNumer 

pierwotny 
działki

Stan po podziale
Numer działki wchodzącej 

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Numer działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 856 856/1 0,0054 856/2 0,0198 Sośnica
2. 1043 1043/1 0,0001 1043/2 0,0139 Sośnica
3. 1044 1044/1 0,0497 1044/2 0,0402 Sośnica
4. 1045 1045/1 0,0123 1045/2 0,0251 Sośnica
5. 1046 1046/1 0,0084 1046/2 0,0652 Sośnica
6. 1347/2 1347/3 0,0045 1347/4 0,0449 Sośnica
7. 1710 1710/1 0,0155 1710/2 0,3873 Sośnica
8. 1713 1713/1 0,0033 1713/2 0,2729 Sośnica
9. 1911 1911/1 0,0085 1911/2 0,0064 Sośnica

10. 1912 1912/1 0,0050 1912/2 0,0041 Sośnica

11. 1913 1913/3 0,2254 1913/1 0,0017 Sośnica1913/2 0,0010
12. 1914 1914/1 0,0049 1914/2 0,0046 Sośnica
13. 1954 1954/1 0,0164 1954/2 0,0070 Sośnica

III Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gliwic – Miasta 
na prawach powiatu, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:

tabela nr 2
Numer działki po podziale Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Obręb

Lp. 1 2 3
1. 1043/1 1043 Sośnica
2. 1045/1 1045 Sośnica
3. 1046/1 1046 Sośnica
4. 1347/3 1347/2 Sośnica
5. 1710/1 1710 Sośnica
6. 1713/1 1713 Sośnica
7. 1954/1 1954 Sośnica
8. --- 1335/4 Sośnica
9. 856/1 856 Sośnica

10. 1911/1 1911 Sośnica
11. 1912/1 1912 Sośnica
12. 1914/1 1914 Sośnica

IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania przebudowy innej drogi publicznej, budowy sieci uzbrojenia 
terenu, przebudowy zjazdów:

tabela nr 3
Numer 

działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub nie 

podlegającej podziałowi
Numer księgi 

wieczystej
Powierzchnia 

zajętości 
terenu w m2

Zakres prac ograniczających 
korzystnie z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5
Obręb Sośnica

1. 856/2 856 GL1G/00037621/4 81 Budowa sieci kanalizacji 
teletechnicznej.

2. --- 1036/1 GL1G/00124082/0 10 Przebudowa zjazdu.
3. 1043/2 1043 GL1G/00036856/3 6 Budowa sieci kanalizacji 

kablowej sygnalizacji świetlnej.
4. 1044/2 1044 GL1G/00025373/3 13 Budowa sieci kanalizacji 

kablowej sygnalizacji świetlnej.
5. 1046/2 1046 GL1G/00031908/8 11 Przebudowa zjazdu.
6. --- 1337 GL1G/00036694/9 6 Przebudowa zjazdu.
7. --- 1979 GL1G/00047980/1 12 Przebudowa drogi gminnej  

nr 130377S – ul. Tylnej.
8. --- 1980 GL1G/00047980/1 5 Przebudowa drogi gminnej  

nr 130377S – ul. Tylnej.

9. --- 1981 GL1G/00047980/1 237
Przebudowa drogi gminnej  

nr 130377S – ul. Tylnej, 
budowa sieci kanalizacji 

deszczowej.

POucZeNIe

1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania 
z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim pod numerem telefonu: 32/239-11-66. Ze względu 
na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa 
się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.

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

3.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 z późn. zmianami).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem 
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 ustawy  
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

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

OfErty prACyOBWIESZCZENIA

komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

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

stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, 
b) 2 lata stażu pracy,
c) posiadanie pełnej zdol- 

ności do czynności praw- 
nych,

d) posiadanie obywatel-
stwa polskiego,

e) korzystanie z pełni praw 
publicznych,

f) cieszenie się nienaganną 
opinią,

d) brak skazania prawo-
mocnym wyrokiem sądu 
za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie 
popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo 
skarbowe.

2. Wymagania, które będą 
dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

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

• ustawa z 4 kwietnia 
2019 r. o finansach 
publicznych, 

• (DzU z 2019 r., poz. 869 
z późn. zm.),

• ustawa z 30 stycznia 
2018 r. o rachunko-
wości (DzU z 2019 r., 
poz. 351 z późn.zm.);

b) dobra znajomość kom-
putera.

3. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
a) umiejętność sprawnej 

i efektywnej organizacji 
pracy,

b) umiejętność pracy w sy-
tuacjach stresujących,

c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) odpowiedzialność.

4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobo-

wy,
b) formularze oświadczeń,
c) życiorys zawodowy CV.

uwaga!
Dokumenty, o których 

mowa w podpunkcie a i b, 
dostępne są do pobrania 

w ogłoszeniu  
zamieszczonym na stronie 

internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/

nabory.

5. Zakres zadań wykonywa-
nych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw 

oraz sporządzanie do-
kumentacji w zakresie 
zawierania umów cywil-
no-prawnych,

b) prowadzenie ewidencji 
zaangażowania wydat-
ków oraz dochodów 
budżetowych,

c) prowadzenie ewidencji 
wykorzystania planu 
wydatków budżetowych 
w ujęciu budżetu zada-
niowego,

d) dekretowanie i wpro-
wadzanie dokumentów 
księgowych do progra-
mu finansowo-księgo-
wego, 

e) sporządzanie sprawoz-
dań budżetowych oraz 
pozostałych sprawozdań 
opisowych w zakresie 
wydatków, dochodów 
budżetowych, Zakłado-
wego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

f) przygotowanie analiz 
oraz rozliczeń finanso-
wych,

g) prowadzenie analitycz-
nej ewidencji dochodów 
budżetowych w zakresie 
rozliczeń należności,

h) rozliczanie należności 
budżetowych w zakresie 
zajęć komorniczych,

i) prowadzenie ewidencji 
w rejestrach sprzeda-
ży i zakupu w zakresie 
rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz 
sporządzanie deklaracji 
VAT,

j) prowadzenie księgowo-
ści kasy zapomogowo
-pożyczkowej pracow-
ników Straży Miejskiej 
w Gliwicach (przygoto-
wywanie przelewów).

6. Warunki pracy: 
a) praca w biurze przy 

monitorze ekranowym 
powyżej połowy dobo-
wego wymiaru czasu 
pracy,

b) miejsce pracy: budynek 
Straży Miejskiej w Gliwi-
cach,

c) praca pod presją czasu,

d) tryb pracy: 8 godzin 
dziennie w równoważ-
nym systemie czasu 
pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

e) umowa o pracę zgodnie 
z art. 16 ustawy o pra-
cownikach samorzą-
dowych z 21 listopada 
2008 r. 

7. Wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 
w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:

a) docelowe stanowisko 
przewidziane dla pra-
cownika realizującego 
wyżej opisany zakres 
zadań to specjalista,

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne 
do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych 
przez kandydata wyło-
nionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru,

c) dodatkowe atuty: możli-
wość korzystania z wła-
snej siłowni,

d) planowany termin zatrud- 
nienia: styczeń 2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów

Osoby zainteresowane po-
winny dostarczyć komplet 
własnoręcznie podpisanych 
dokumentów do siedziby 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać je za pośrednic-
twem poczty w terminie do 
11 grudnia 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 
11 grudnia 2020 r. do godz. 
13.00.
W przypadku złożenia doku-
mentów drogą elektroniczną, 
należy podpisać dokumenty 
i wykonać ich fotokopie. Pra-
cownik Wydziału Organizacyj-
no-Finansowego będzie się 
kontaktował w celu przeka-
zania numeru referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys i kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty za-
warte w ofercie należy spo-
rządzić w języku polskim 
w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Wykaz numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania 
konieczne określone w ogło-
szeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej  
www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów re-
ferencyjnych nastąpi do  
30 grudnia 2020 r.
10. Inne informacje: 

a) selekcja kandydatów 
przeprowadzona zo-
stanie tylko na pod- 
stawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

b) planowany termin roz-
mowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert 
kandydatów spełnia-
jących wymagania 
niezbędne w ogłosze-
niu o naborze zostaną 
opublikowane w Biu-
letynie Informacji 
Publicznej oraz na 
stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

c) dodatkowe informa-
cje można uzyskać 
pod numerem tele-
fonu 32/338-19-74 
lub poprzez e-mail:  
sm@sm.gliwice.eu.

ZARZĄD BuDYNkÓW 
MIeJSkIcH  

I tOWARZYStWO  
BuDOwNiCtwa  
SPOŁecZNeGO  

Sp. z o.o. w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko  

inspektora ds. energetycznych 
Nr ref. 015/Pk/2020 

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• współudział przy rozliczeniach centralnego ogrze-

wania i ciepłej wody użytkowej,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianami sys-

temów ogrzewania,
• zlecanie oraz opiniowanie dokumentacji pro-

jektowych związanych ze zmianami systemów 
grzewczych,

• obsługa programu DOM-5 w zakresie kompetencji 
działu,

• uczestnictwo w komisjach i wizjach lokalnych dot. 
centralnego ogrzewania w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompletowanie dokumentacji we-
dług zakresu obowiązków.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 

budowlanej, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie, mile widziane 

w branży energetycznej,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pra-

cy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz w pracy 

zespołowej,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl 
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko inspektora ds. energetycznych” 
w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja  
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000).”. 

ZARZĄD BuDYNkÓW  
MIeJSkIcH  

I tOWARZYStWO  
BuDOwNiCtwa  
SPOŁecZNeGO  

Sp. z o.o. w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko  
inspektora ds. technicznych 

Nr ref. 014/Pk/2020 
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• wykonywanie wycen inwestorskich zlecanych do-

kumentacji technicznych i robót budowlanych, 
• opracowywanie wniosków o zlecenie zamówienia 

do Działu Zamówień Publicznych na dokumentacje 
techniczne oraz roboty budowlane,

• sporządzanie wniosków i wystąpień związanych 
z prowadzonymi zadaniami, weryfikacja i odbiór do-
kumentacji wykonywanych przez firmy zewnętrzne, 

• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji 
i adaptacji pomieszczeń, 

• opiniowanie dokumentacji technicznych związa-
nych z zarządzanymi zasobami, 

• udział w planowaniu remontów w zasobach gmin-
nych,

• samodzielne rozwiązywanie problemów tech-
nicznych,

• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych 
i skargowych,

• prowadzenie korespondencji w zakresie prowa-
dzonych spraw.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 

budowlanej, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pra-

cy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży budowlanej,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia projektowe w branży 

ogólnobudowlanej lub instalacyjnej,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl  
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko inspektora ds. technicznych” 
w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
(DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

OBWIeSZcZeNIe 
AB.6740.7.1.2020

z 25 listopada 2020 r.

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/?on=21.11.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/?on=21.11.2016
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA

NIEruCHOmOŚCI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu), zostały podane do publicznej wiado-
mości wykazy zawierające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• od nr. 214/2020 do nr. 216/2020 do 10 grudnia 2020 r.,
• nr 218/2020 do 10 grudnia 2020 r.,
• nr 220/2020 do 10 grudnia 2020 r.,
• od nr. 222/2020 do nr. 225/2020 do 10 grudnia 2020 r.,
• nr 191/2020 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr 193/2020 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr 197/2020 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr 219/2020 do 11 grudnia 2020 r. 

prEZydENt mIAStA gLIWICE
INfOrmuJE,

nr naboru: ZDM.110.1.20.2020 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

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

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

w zakresie planowania, analizo-
wania, koordynowania i kontro-
lowania na etapie dokumentacji 
projektowej oraz robót inwesty-
cyjnych, w tym przygotowywanie 
materiałów technicznych 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 odbiorach robót oraz prze-
glądach technicznych w okresie 
gwarancyjnym i egzekwowanie 
od wykonawcy realizacji robót na-
prawczych.

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 
jednostkami organizacyjnymi i re-
feratami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.

9. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z realizacją inwe-
stycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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, inżynierii 
lądowej.

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w 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 
statutowej 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 re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka 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 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referencyjny 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 14 grudnia 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 16 grudnia 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 skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

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

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

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

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

nr naboru: ZDM.110.1.21.2020

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 przeglądów 
stanu dróg dla potrzeb ewidencji.

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 rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z 16 
lutego 2005 r. (DzU 2005 nr 67, poz. 
582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta w Gliwicach 
o zaliczeniu/niezaliczeniu dróg do 
kategorii dróg publicznych i usta-
leniu 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 za-
kresie związanym z administrowa-
niem drogami publicznymi i we-
wnętrznymi. 

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek techniczny (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownictwa 
komunikacyjnego, inżynierii drogo-
wo-kolejowej, konstrukcji budow-
lanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej.

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

1.3. 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 
statutowej 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 realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Rozporządzenie w sprawie sposo-
bu numeracji ewidencji dróg pu-
blicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych dro-
gom, obiektom mostowym i tune-
lom.

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 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
14 grudnia 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 16 grudnia 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 stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, 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 zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

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

OfErty prACy

Zadania:
• wykonywanie prac manew-

rowych w obrębie bocznicy 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z drużyną manew-
rową oraz osobami odpowie-
dzialnymi za kierowanie ru-
chem na bocznicy kolejowej.

twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego na stanowi-
sko ustawiacza,

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

rewidenta,
• stan zdrowia pozwalający na 

wykonywanie czynności na 
danym stanowisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 31 lat,

• umowa o pracę lub umowa
-zlecenie,

• atrakcyjne wynagrodzenie,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane  
zapraszamy do kontaktu: 

Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budy-

nek E, tel. 668-609-864, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje 

dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl 

w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekruta-
cyjnym w celu prowadzenia re-
krutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/. 

 

● operator spycharki   
    i ładowarki, mechanik   
    sprzętu ciężkiego 

wykształcenie: brak wymagań; 
doświadczenie zawodowe min. 
3 lata; aktualne uprawnienia na 
obsługę spycharki i ładowarki, 
umiejętności i doświadczenie 
w zakresie naprawy sprzętu 
ciężkiego i budowlanego; za-
kres obowiązków: formowanie 
nasypów na terenie zwałowisk 
kamienia kopalnianego, na-
prawa maszyn; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Knurów;

● mechanik samochodów   
    osobowych 

wykształcenie zawodowe lub 
średnie kierunkowe; doświad-
czenie zawodowe na ww. sta-
nowisku; prawo jazdy kat. B; 
zakres obowiązków: naprawa 
oraz diagnostyka samochodów 
osobowych; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice; 

● magazynier/  
    serwisant 

wykształcenie min. zawodowe; 
zaświadczenie o niekaralności; 
zakres obowiązków: sortowanie, 
naprawa, montaż, demontaż pa-
let drewnianych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Paniówki;

● asystent   
   ds. transportu 

wykształcenie: brak wymagań; 
mile widziana znajomość języ-

ka angielskiego oraz topogra-
fii woj. śląskiego i opolskiego; 
biegła obsługa komputera; sys-
tematyczność; bardzo dobra 
organizacja pracy; komunika-
tywność, odporność na stres; 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● elektromonter 
wykształcenie min. zawo-
dowe/średnie techniczne 
o kierunku elektrycznym lub 
pokrewnym; umiejętność czy-
tania i rozumienia schematów 
elektrycznych i dokumentacji 
technicznej; zaangażowanie, 
dobra organizacja i chęć do 
pracy; mile widziana znajo-
mość jęz. niemieckiego; pra-
wo jazdy kat. B.; zakres obo-
wiązków: montaż urządzeń 
elektrycznych w budynkach 
i obiektach przemysłowych, 
budowa tras kablowych, usu-
wanie bieżących usterek, czy-
tanie i rozumienie schematów 
elektrycznych i dokumentacji 
technicznej, inne obowiązki 
charakterystyczne dla ww. 
stanowiska; umowa-zlecenie; 
miejsce pracy: Niemcy; 

● księgowa 
wykształcenie średnie kie-
runkowe; mile widziane do-
świadczenie zawodowe oraz 
znajomość programu księgo-
wego SAGE SYMFONIA; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

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 26 listopada 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Poszukujemy  
kandydatów  

na stanowisko:

ustawiacz
Miejsce pracy: Gliwice

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
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
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
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OGŁOSZeNIA

mIESZkALNE

uŻytkOWE

LOkALE NA SprZEdAŻ

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

ul. kRÓlOWeJ JADWIGI 2A, lokal 
nr 21, II piętro, pow. 29,56 m2 + Wc: 
0,91 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. SIeMIńSkIeGO 27F, lokal nr 22, 
IV piętro – poddasze (oficyna), pow. 
68,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z Wc, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 136 300,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. HluBkA 3B, lokal nr 7, II pię-
tro, pow. 124,33 m2 + piwnica:  
13,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, komórka, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 297 100,00 zł
Wadium: 29 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. StYcZYńSkIeGO 55, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 64,38 m2, 2 pokoje, 

kuchnia,  łazienka z Wc, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 151 400,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. kOZIelSkA 24, lokal nr 13, 
ii piętro, pow. 78,12 m2 + piwnica:  
5,44 m2, 2 pokoje, kuchnia, komór-
ka, 2 przedpokoje, dostęp do Wc 
(pozostającego w częściach wspól-
nych nieruchomości) odbywa się 
z klatki schodowej, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 182 100,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. cHORZOWSkA 36, lokal nr 5, 
II piętro, pow. 91,39 m2, 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, garderoba, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 193 600,00 zł
Wadium: 19 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. DOlNYcH WAŁÓW 13, lokal 
niemieszkalny (gospodarczy) nr 5, 
III piętro, pow. 56,02 m2 + piwnica: 
7,17 m2, 5 pomieszczeń, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. kOścIuSZkI 35, lokal nr III, I pię-
tro, pow. 145,98 m2, 5 pomieszczeń, 
korytarz, 2 Wc, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 369 400,00 zł
Wadium: 37 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. kOZIelSkA 22A, lokal nr I, par-
ter, pow. 53,11 m2, 2 pomieszczenia, 
Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 128 400,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

ul. NOWY śWIAt 2, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 33,93 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu (w lokalu brak instalacji 
wod.-kan.)
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 8 grudnia 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami, prosimy kontaktować się do 3 grudnia 

2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. DOlNYcH WAŁÓW 19B, lokal  
nr I, parter (oficyna), pow.  
28,77 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 9 grudnia 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami, prosimy kontaktować się do 4 grudnia 
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. cHuDOBY 5, lokal nr 18,  
IV piętro-poddasze (oficyna), pow.  
31,08 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 8 grudnia 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami, prosimy kontaktować się do 3 grudnia 
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. DuBOIS 6A, lokal nr 10, par-
ter (oficyna), pow. 55,06 m2, 4 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 101 200,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 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 za-
kresie 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 ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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.

NIEruCHOmOŚCI

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM//2020/291 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr ZGM//2020/295 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr ZGM//2020/535 do 11 grudnia 2020 r.,
• nr ZGM//2020/578-579 do 10 grudnia 2020 r.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanych oznaczonych jako:
• dz. nr 106, obręb kłodnica, użytki: RIIIb – grunty orne;  

B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,3592 ha, księga wie-
czysta nr Gl1G/00046746/2,

• dz. nr 107, obręb kłodnica, użytek: RIVa – grunty orne, 
o pow. 0,1866 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00036327/6,

• dz. nr 111, obręb kłodnica, użytki: RIVa – grunty orne; 
B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne tereny zabudowane, 
o pow. 1,0470 ha, księga wieczysta nr Gl1G/00036328/3.

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wynosi 1,5928 ha. 
Działki położone w Gliwicach przy ul. kozielskiej, stanowiące 
własność Miasta Gliwice.
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 980 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 298 070,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 802, obręb Sośnica, zapisanej w kW nr Gl1G/ 

00063885/3, o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach przy ul. Poznańskiej 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 147 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 14 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: 
• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha,  

kW nr Gl1G/00024024/4, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 190 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z  ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 19 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r. 

NIEruCHOmOŚCI NA SprZEdAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta  
Miasta Gliwice, których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

kość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają 

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia 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 licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

prEZydENt mIAStA gLIWICE
INfOrmuJE,

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 grunto-
wej niezabudowanej, będącej własnością Spółki, skła-
dającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (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 przestrzennego, 
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 symbo-
lem: 9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej, 
nieznacznej 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 – tereny 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 prze-
targu 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 siedzibie Spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu 
(aukcji) na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.skladowi-
skogliwice.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.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, sta-
nowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/43/2020 do 14 grudnia 2020 r.,
• nr ZDM/49/2020 do 16 grudnia 2020 r.

Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 

Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  

w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  
ul. Wincentego Pola 16,  

tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 
ograniczonego mającego na celu sprzedaż 

nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nie-
ruchomość położona w Gliwicach, obręb Bojkowskie 
Pola, obejmująca działkę o numerze 221/16 o po-
wierzchni 0,0875 hektara.
Działka nr 221/16, obręb Bojkowskie Pola, powstała w wyniku 
podziału działki nr 221/12 o powierzchni 40,3815 ha, ujaw-
nionej w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, 
prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi wła-
sność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z 1 marca  
2017 r. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało 
ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążo-
na ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi 
w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowa-
dzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejono-
wego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem 
zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest prze-
znaczona pod działalność lotniczą oraz lotniczą działalność 
szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
liczba postąpień – minimum jedno.
cena wywoławcza 1 m2 ww. nieruchomości wynosi: 250,00 zł 
netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy), 
a 307,50 zł brutto (słownie: trzysta siedem złotych i pięć-
dziesiąt groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 
221/16 wynosi 218 750,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście 
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości, tj. działki o numerze 221/16, 
wraz z 23% podatkiem VAt wynosi 269 062,50 zł (słownie: 
dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 
i pięćdziesiąt groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości  
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy), 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Spółka z o.o. w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 
0891 3984) w terminie do 14 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się  
15 grudnia 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej 
podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 
15 grudnia 2020 r. do godz. 9.00 w siedzibie organizatora 
przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastruktu-
rze zawarto w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, 
którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym 
w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej 
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 3 grudnia  
2020 r., godz. 8.00 do 14 grudnia 2020 r., godz. 15.00. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, 
wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określo-
nych w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert.
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kultura

„Rój” to projekt gliwickiego reżysera Bartka Bali. Film będzie opowiadał intrygującą historię rodzi-
ny, która wybiera życie na uboczu, z dala od cywilizacji i poza społeczeństwem. to także pierwsza 
polska produkcja, która znalazła inwestorów w crowdfundingu.
– Jest wiele powodów, dla któ-
rych pragnę opowiedzieć tę 
historię. Chcę pokazać Rodzinę, 
która mierzy się z ekstremalną 
próbą stworzenia idealnej spo-
łeczności. Chcę pokazać świat 
absolutnej wolności, o którym 
ludzie marzą, nie mając świado-
mości, jak wygląda naprawdę. 
Chcę wreszcie pokazać, że każda 
skrajność, nawet ta wynikająca 
z najszczerszych intencji, może 
skończyć się tragedią. Chcę wzbu-
dzić czujność w każdym z nas, 
że pozorny raj może okazać się 
piekłem. Ponieważ zawsze po-
winniśmy być wyczuleni wobec 
każdej formy skrajności – mówi 
Bartek Bala, gliwiczanin, reżyser 
i współautor scenariusza filmu 
„Rój”. Reprezentujący młode 

pokolenie filmowców Bala zade-
biutuje w pełnym metrażu. Ma 
już na koncie nagrody na festiwa-
lach filmowych i doświadczenie 

w pracy nad krótkim metrażem, 
filmami dokumentalnymi, tele-
dyskami czy spotami filmowymi. 
Teraz czas na „Rój” – film, za 
którym stoją nie tylko warsztat 
i wrażliwość twórcy, ale też dobry 
pomysł biznesowy.

Gliwiczanie założyli spółkę ce-
lową Rój SA i przecierają szlaki 
w crowdfundingu inwestycyjnym 
na polskim rynku filmowym, ale 
wzorce czerpią z Zachodu. Tam 
taki model finansowania spraw-
dza się na tyle dobrze, że od kilku 
lat jest alternatywą dla zwykłych 

zbiórek. Producenci filmu „Rój” ze-
brali prawie 2 mln zł na platformie  
Crowdway, sprzedając akcje. Bu-
dżet filmowy został tak pomyślany, 
żeby zwrócił się już na wczesnym 
etapie dystrybucji kinowej.

Premiera filmu „Rój” jest plano-
wana na jesień 2021 roku. W roli 
Matki wystąpi Roma Gąsiorow-
ska, aktorka nagrodzona Złotym 
Lwem na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni i Zło-
tą Kaczką miesięcznika „Film”. 
W Ojca wcieli się Eryk Lubos, 
wybierany najlepszym aktorem 
nie tylko w Polsce, ale też na fe-
stiwalach filmowych na Cyprze 
i w Karlowych Warach, znany 
z filmów „Drogówka” czy „Wo-
łyń” Wojciecha Smarzowskiego.

Film „Rój” Bartka Bali objął 
patronatem Adam Neumann, 
prezydent Gliwic. 24 listopada 
prezydent miasta oraz reżyser 
i producent „Roju” spotkali się, 
by porozmawiać o filmie. – Bar-
dzo cieszy mnie gliwicki akcent 
tego przedsięwzięcia. Wierzę, że 
Gliwice to odpowiednie miejsce 
do realizowania wartościowych 
projektów. W imieniu samorządu 
trzymam kciuki za twórców filmu 
„Rój” i powodzenie jego realizacji 
– mówi Adam Neumann.

Wkrótce na planie padnie 
pierwszy klaps, a tymczasem 
zachęcamy do śledzenia losów 
tej gliwickiej produkcji na stro-
nie www.filmroj.pl i Facebooku. 
 (mm)

Gliwiczanin tworzy niezwykły film

Górnośląskie kina, ich właściciele i rola, jaką film odegrał w społeczeństwie 
prowincji górnośląskiej – o tym urszula Biel pisze w swojej nowej książce. 
kierownik kina Amok zabiera czytelników w podróż do dwudziestolecia 
międzywojennego.

Prowincja górnośląska to ta 
część regionu, która po I wojnie 
światowej przypadła Niemcom. 
W jej granicach znalazły się Ka-
towice, Opole, a także Gliwice. 
Urszula Biel ustaliła w swojej 
książce topografię kin i jakie 
filmy były w nich pokazywane. 
Opierając się na szerokich kwe-
rendach archiwalnych, znalazła 
także odpowiedź, kto w nich 
pracował i jak kinematografia 
oraz branża filmowa reagowały 
na rodzącą się ideologię nazi-
stowską. Dla mieszkańców tej 
peryferyjnej dzielnicy Niemiec 
kina okazały się oknem na 
świat. Po stu latach możemy 
przez nie spojrzeć na ówczesną 
rzeczywistość dzięki książce 
„Kultura filmowa prowincji 
górnośląskiej. Kina, właściciele, 
widzowie”.

– W tamtych czasach kontakt 
z filmem zaczynał się od zaku-
pu biletu do najbliższego kina. 

Nieliczne z nich przetrwały do 
dziś, ale nawet jeśli już ich nie 
ma, pozostają w naszej pa-
mięci. Rzadko jednak – oprócz 
nazwy – potrafimy powiedzieć 
o nich cokolwiek więcej poza 
naszymi lub rodzinnymi wspo-
mnieniami. Ufam, że ta książ-
ka pozwoli wypełnić tę lukę 
– mówi Urszula Biel, autorka 
książki.

Dr Urszula Biel jest filmoznaw-
czynią, kierownikiem kina 
studyjnego Amok w Gliwicach 
i autorką dwóch książek na te-
mat historii kina na Górnym 
Śląsku. Dwukrotnie uhonoro-
wana nagrodami Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej (w ka-
tegoriach „Kino” w 2012 roku 
i „Edukacja filmowa” w 2017 
roku), laureatka nagrody pre-
zydenta Gliwic w dziedzinie 
kultury (1999). Od 2016 roku 
jest prezeską Śląskiego Towa-
rzystwa Filmowego.

Książkę można kupić TUTAJ 
(https://www.silesiaprogress.
com/pl/p/Kultura-filmowa
-prowincji-gornoslaskiej.-Ki-
na%2C-wlasciciele%2C-wi-
dzowie/1352). Po złagodzeniu 
obostrzeń związanych z epide-
mią trafi także do sprzedaży 
w Centrum Informacji Kultural-
nej i Turystycznej (ul. Dolnych 
Wałów 3). (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach wznowiła 
działalność. książki można wypożyczać z zachowa-
niem obecnego reżimu sanitarnego.

Przy wejściu do wypożyczalni 
zostały zorganizowane stanowi-
ska, na których można wypoży-
czać i zwracać zbiory. W punkcie 
obsługi może przebywać tylko 
jedna osoba. Wyjątkiem jest 
Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17), w której jedno-
cześnie mogą być obsługiwane 
trzy osoby.

Strefy wolnego dostępu do 
książek, wszystkie czytelnie i sta-
nowiska komputerowe, a także 
toalety są nieczynne dla czytelni-

ków. Wszystkie filie MBP są także 
zamknięte w soboty. Aktualne 
godziny otwarcia są dostępne na 
stronie internetowej biblioteka.
gliwice.pl.

Po wcześniejszym złożeniu  
zamówienia telefonicznie 
(32/231-54-05) lub mejlowo 
(bc@biblioteka.gliwice.pl) 
można korzystać z Wypożyczalni  
Muzycznej i Zbiorów Specjalnych. 
Zachęcamy także do korzystania 
z bazy książek elektronicznych 
Legimi.  (mm)
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Łukasz Siódmok – prezes spółki Rój SA, Adam Neumann – prezydent Gliwic, 
Bartek Bala – reżyser i współscenarzysta „Roju”
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