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druga strona w obiektywie
Dali radę! X Gliwicki Rajd Przygodowy 360° już za nami

Pokonali 80 km na rowerach, pieszo, na
rolkach i kajakiem. Zaliczyli zadania sprawnościowe i rozwiązali łamigłówki. Na trasie
X Gliwickiego Rajdu Przygodowego 360°
rywalizowało blisko 200 osób. Dużym powodzeniem cieszyła się też rodzinna gra
miejska. Organizatorzy dziękują: SP nr 6,
Centrum Tańca i Ruchu 3arte – Gliwice,
ZSO nr 1, Wydziałowi Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej, Stowarzyszeniu GTW, CKZiU, Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach, MDK, MZUK,
4 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
oraz Jednostce Wojskowej AGAT, Ośrodkowi
Sportu Politechniki Śląskiej, sekcji szermierczej GKS Piast. (fot. A. Ziaja, M. Szypliński,
UM Gliwice)
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Nowe samochody, większe zatrudnienie
Groupe PSA planuje w 2021 r. rozpocząć w Gliwicach produkcję dużych samochodów dostawczych, a rok później
zwiększyć zatrudnienie o minimum 300 osób. Ma to wzmocnić pozycję gliwickiej lokalizacji w perspektywie
ponad dziesięciu lat.
Groupe PSA, lider segmentu lekkich samochodów dostawczych
na rynku europejskim, zamierza
wzmocnić w nim swój udział
i przyspieszyć rozwój w innych
regionach.

fot. Opel Automobile GmbH

W związku z tym na
terenie gliwickiej fabryki, przy ul. Adama Opla,
powstaną nowe hale
produkcyjne, by od 2021 r.
mogła tam ruszyć produkcja dużych vanów.
Nowe obiekty zostaną wyposażone w odpowiednie rozwiązania technologiczne.
Inwestycja ma na celu zapewnienie zdolności produkcyjnych
umożliwiających produkcję do
100 000 rocznie dużych samochodów dostawczych takich
marek jak Peugeot, Citroën,
Opel i Vauxhall. W związku z tym

w 2022 r. powstanie min. 300
nowych miejsc pracy.
– Ta decyzja jest mocnym fundamentem dla naszej przyszłości,
ale też wyzwaniem. Cieszymy się

i zrobimy wszystko, by mu sprostać. Zbudujemy nowy zakład,
dostosowany do produkcji dużych samochodów dostawczych
– mówi Andrzej Korpak, dyrektor
gliwickiego zakładu Groupe PSA.

– Branża motoryzacyjna to
trudny, bardzo konkurencyjny
rynek. Cieszy mnie, że gliwicka
fabryka, od lat znana ze swojej
jakości, otrzymała szansę od
nowego właściciela. Planowa-

na przez koncern PSA inwestycja
w Gliwicach to bardzo dobra
wiadomość dla naszego miasta
– dodaje Zygmunt Frankiewicz,
prezydent Gliwic. 

(mf)

Usprawnia ruch w mieście, niweluje korki
Inteligentny system sterowania ruchem jest w stanie ocenić natężenie ruchu w całym mieście i dopasować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach tak, by kierowcy mogli jak najszybciej dotrzeć do celu. Jest to możliwe dzięki
przetwarzaniu danych z kamer, czujników i punktów pomiarowych oraz z Mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.
Jak to działa? Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach zainstalował na terenie całego miasta setki czujników
i punktów pomiarowych, pracujących przez całą dobę. System wykorzystuje m.in. kamery wideodetekcji, które wykrywają i liczą pojazdy
zbliżające się do skrzyżowania. Na
podstawie zebranych informacji
sterownik sygnalizacji świetlnej
dopasowuje długość zielonego
światła do natężenia ruchu pojazdów w danym kierunku. – System
wykrywa odległości pomiędzy
pojazdami, dlatego ważne jest, by
kierowcy poruszali się płynnie, bez
zbędnych odstępów – tłumaczy
Ludomir Utratny z Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.
Urządzeniem, które spełnia podobną rolę w przypadku pieszych jest
czujnik dotykowy umieszczony na
maszcie sygnalizatora. Dotknięcie
przycisku powoduje wysłanie sygnału do sterownika, a ten informuje system o potrzebie nadania
sygnału zielonego dla pieszych.

Detekcja
na czterech kołach
A jak mierzyć natężenie ruchu
tam, gdzie nie ma sygnalizacji

świetlnej? W ramach rozbudowy systemu detekcji Zarząd Dróg
Miejskich zakupił samochód,
który pełni rolę Mobilnego Centrum Sterowania Ruchem. Pojazd
został wyposażony w stanowiska
dla dwóch operatorów, kamerę
monitoringu, punkt pomiarowy
oraz szereg innych urządzeń
wspomagających analityków
ruchu w ich codziennej pracy.
Mobilne Centrum Sterowania
Ruchem sprawdza się szczególnie
podczas monitorowania sytuacji
na drogach podczas masowych
imprez w hali Arena Gliwice oraz
meczów na stadionie klubu sportowego Piast Gliwice. Zgodne
z proekologiczną polityką miasta
pojazd jest napędzany energią
elektryczną.

stępna na stronie internetowej its.
gliwice.eu. Użytkownicy urządzeń
mobilnych z systemem Android
mogą ją pobrać ze sklepu Google
Play. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zapewnia, że w ciągu kilku
najbliższych tygodni zostanie również udostępniona wersja na iOS.

Projekt jest realizowany
w ramach zadania „Rozbudowa systemu detekcji na terenie
miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji
świetlnych, etap II”. Całkowity
koszt projektu wynosi 29 399
318,19 zł. 85% kosztów kwali-

fikowanych udało się pozyskać
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020.
Pozostałe koszty zostały pokryte
z budżetu Miasta Gliwice. 


(mf)

Sprawdź, jak szyko
dojedziesz
Dzięki bieżącemu analizowaniu
przez system natężenia ruchu
w całym mieście użytkownicy
aplikacji ITS Gliwice jeszcze
przed wyjściem z domu mogą
sprawdzić, jak szybko dojadą
w wybrane miejsce i wybrać trasę
alternatywną. Aplikacja jest do-
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piast gliwice
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„Urząd Miasta niszczy Piasta”. Pamiętacie? Kto dziś powtórzy te słowa? Piast jest dzisiaj na ustach całej
sportowej Polski. Eksperci, dziennikarze i kibice z innych miast zachodzą w głowę, jak to możliwe, że klub
o jednym z najmniejszych budżetów w lidze drugi raz w ciągu trzech lat zagraża potężnej Legii Warszawa.
Trochę
historii

Do największych sukcesów sportowych
gliwickiego klubu w XX wieku zaliczyć
można dwukrotny udział w finale Pucharu Polski, w obydwu przypadkach
zakończony jednak porażkami. Piast
w tamtym czasie występował głównie
na zapleczu najwyższego poziomu rozgrywkowego, kilkukrotnie zbliżając się
do awansu do I ligi, wówczas jednak
nie udało mu się go osiągnąć. Najpoważniejszy kryzys w historii Piasta
nastąpił na początku lat 90. W wyniku
problemów organizacyjnych i finansowych w 1993 r. klub został wycofany
z rozgrywek.

Nowa epoka,
czyli „Urząd
Miasta buduje
Piasta”

o regularnym przekazywaniu klubowi dotacji z miejskiego budżetu.

Droga Piasta do Ekstraklasy nie byłaby
możliwa bez bardzo dużego zaangażowania
samorządu Gliwic. W 2003 r. klub otrzymał
od miasta dzierżawę Gliwickiej Giełdy Samochodowej, co zapewniło mu wieloletnie
finasowanie, przez lata miasto prowadziło
również niezbędne modernizacje stadionu
przy ul. Okrzei. Pełne przejęcie odpowiedzialności za klub przez miasto wiązało się
jednak z awansem do Ekstraklasy. Zgodnie
z przepisami ligi konieczne było utworzenie
sportowej spółki akcyjnej, która w Gliwicach
powstała w 2009 r. Gliwicki samorząd objął
w niej 51% udziałów, a stowarzyszenie GKS
Piast 49%. W tym czasie zapadła również
decyzja o budowie nowego stadionu oraz

Ostatnie 30 lat historii Gliwic to czas nieprzerwanego rozwoju i wzrostu pozycji
miasta. Z zaniedbanego ośrodka zmagającego się z upadkiem przemysłu ciężkiego
awansowaliśmy do grona najbardziej
rozwiniętych i najlepiej zarządzanych
miast Polski, co regularnie potwierdzają
wszelkiego rodzaju rankingi. Sukces Gliwic
na wielu polach rozbudził również ambicje posiadania silnego ekstraklasowego
klubu piłkarskiego. Droga do tego celu
realizowana była w sposób konsekwentny
i przemyślany, bez rozrzutności i z jasną
wizją celu.
Po awansie wywalczonym w 2008 r. bardzo szybko stało się jasne, że utrzymanie
w piłkarskiej elicie wymaga profesjonalizacji zarządzania kubem. Entuzjazm, który

niósł Piasta od B klasy pozwolił jedynie na
dwa sezony gry na najwyższym poziomie
i w 2010 r. drużyna spadła do I ligi. Zmiany w klubie trwały jednak nadal. Mimo
niezadowolenia części kibiców, którzy
w 2011 r. domagali się zwolnienia trenera
Marcina Brosza i skandowali o „Zarządzie
Miasta niszczącym Piasta”, już rok później
drużyna pod wodzą Brosza powróciła do
Ekstraklasy i jako beniaminek wywalczyła
4. miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.
Dzisiaj wielu ekspertów upatruje źródeł
sukcesu gliwickiego klubu właśnie w takiej stabilności i nieuleganiu emocjom.
Kiedy pod koniec ubiegłego sezonu
przebudowana drużyna pod wodzą
Waldemara Fornalika broniła się przed
spadkiem, pojawiało się wiele głosów
o konieczności rozwiązania umowy z trenerem. Zaufanie do jego długofalowego

fot. R. Neumann

fot. piast-gliwice.eu

Reaktywacja Piasta Gliwice nastąpiła
w 1997 r., kiedy klub wystawił drużynę
w B – klasie. Końcówka lat 90. i początek
nowego wieku był dla Piasta czasem powrotu na zaplecze Ekstraklasy. I w końcu,
po kilku latach gry w II lidze, w 2008 r.
przyszedł historyczny awans na najwyższy poziom rozgrywkowy.

fot.A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

Historia gliwickiego klubu rozpoczęła
się podobnie do wielu innych instytucji
w naszym mieście. Piast został założony
1945 r. przez wysiedleńców z Kresów,
których losy rzuciły do Gliwic. Przez całe
dziesięciolecia sekcja piłkarska Piasta
pozostawała w cieniu innych klubów
regionu, takich jak Ruch Chorzów czy
Górnik Zabrze. Szczególnie klub z sąsiedniego miasta, cieszący się sympatią
komunistycznych władz oraz wsparciem
kluczowego w minionym ustroju sektora górniczego, przewyższał gliwickiego
Piasta w wymiarze sportowym, przyciągając wielu kibiców mieszkających
w naszym mieście.
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fot.A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

piast gliwice
– Piast gra dzisiaj najładniejszą piłkę w lidze.
To zdanie zarówno ekspertów, jak i kibiców
z całej Polski. Jesteśmy bliscy historycznego
sukcesu. Kiedy 10 lat temu miasto wzięło
odpowiedzialność za klub, naszym celem był
racjonalny, stopniowy rozwój. Chcieliśmy
mieć w Gliwicach klub, który będzie walczył
o najwyższe cele. Obecny sezon, niezależnie od tego, jak się zakończy, pokazuje że
wicemistrzostwo w 2016 roku to nie był
przypadek. Prowadzenie klubu piłkarskiego
to specyficzna działalność, bo sport bywa
nieprzewidywalny. Konsekwentne i rzetelne zarządzanie przynosi jednak, jak widać,
dobre efekty. Będziemy kontynuować
tę pracę – komentuje prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz.

Zarządzanie
„po gliwicku”
Dzisiaj Piast Gliwice walczy o Mistrzostwo Polski z klubami, które dysponują
dwu-, trzy-, a nawet pięciokrotnie wyższymi budżetami. Klub w zimowym oknie
transferowym nie sprowadził żadnego
nowego zawodnika. Ponadto, klub nie
przepłaca kontraktów. Zawodnicy mają
jednak pewność, że wynagrodzenie będzie wpływać na ich konta na czas, co
nie jest standardem w lidze. Od 2017 r.
klubem zarządza Paweł Żelem. Finanse
Piasta pod jego rządami są dobrze ułożone i transparentne.
Piast gra na stadionie, który kosztował Miasto 53,5 mln zł. Dla porównania sąsiednie
Zabrze dysponuje ciągle nieukończonym
obiektem, który, co prawda, ma być docew latach 90. Pełnił funkcję jego prezesa, zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki. W Urzędzie Miejskim był odpowiedzialny za nadzór
nad miejskimi spółkami, od 2009 r. podlegał
mu więc również Piast Gliwice. Jego upór
i konsekwencja oraz doświadczenie w zarządzaniu wieloma zakończonymi sukcesem
przedsięwzięciami w Gliwicach sprawiły, że
Piast na stałe rozgościł się w Ekstraklasie
i regularnie osiąga sukcesy.

O krok od
mistrzostwa
Wiosna 2019 r. jest pasmem sportowych
sukcesów Piasta. Klub ma szansę sięgnąć
po pierwszy w historii tytuł mistrzowski.
Niezależnie jednak, jak zakończą się ligowe

Wysokie miejsce w lidze oznacza spory
zastrzyk finansowy. Kolejnego można
spodziewać się z rynku transferowego, chociaż gliwicki klub nie będzie
zmuszony do pośpiesznej wyprzedaży
najlepszych zawodników dla ratowania
swoich finansów. Najważniejsze dla prezydenta Gliwic i klubu jest utrzymanie
solidnego poziomu sportowego w kolejnych sezonach oraz dalsze inwestycje
w przyszłość. Dodatkowe środki mają
zostać przeznaczone na inwestycje
w bazę treningową i systematyczne
zwiększanie nakładów na rozwój Akademii Piłkarskiej. Piast zamierza w większym stopniu stawiać na wychowanków,
budować solidne podstawy rozwoju na
kolejne lata. 

(lor)

fot.A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

fot.A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

To niejedyny przypadek, w którym gliwicki
klub postępuje wbrew utartym ligowym
zwyczajom. W Gliwicach nie ma chociażby znanego z wielu innych klubów pobłażania dla stadionowych chuliganów. Po
ekscesach na derbach z Górnikiem Zabrze
w marcu 2018 r. prezydent Gliwic zobowiązał władze klubu do twardej rozprawy
z osobami łamiącymi prawo. Posypały się
zakazy stadionowe, wszczęto kilkadziesiąt postępowań karnych i w sprawach
o wykroczenia. Stowarzyszenie kibiców
odpowiedziało bojkotem i zawieszeniem
zorganizowanego dopingu, który został
zignorowany zarówno przez władze, jak
i zwykłych kibiców. Teraz sytuacja już na
szczęście normalizuje się.

Nie sposób pisać o historii Piasta Gliwice bez
wspomnienia o jednym z najważniejszych
ojców jego sukcesów – Piotrze Wieczorku,
zmarłym w lutym tego roku wieloletnim
zastępcy prezydenta Gliwic. Piotr Wieczorek
był jednym z inicjatorów reaktywacji klubu

zmagania, Piast ma nadal budować swoją
pozycję w taki sposób, jak dotychczas.

fot. piast-gliwice.eu

planu jednak popłaciło, a sam trener jest
wymieniany jako murowany faworyt do
tytułu szkoleniowca sezonu.

lowo trzykrotnie większy, ale jego łączny
koszt władze tego miasta szacują na prawie
320 mln zł, a NIK na ponad 350 mln, czyli
prawie 7 razy drożej niż w Gliwicach. Kiedy
zapadała decyzja o budowie w Gliwicach
nowego stadionu na 10 tys. miejsc, pojawiały się głosy, że to zdecydowanie za mało.
Ta pojemność, jak do tej pory, była jednak
zupełnie wystarczająca. Jeśli zwiększy się
liczba kibiców zainteresowanych oglądaniem meczów przy ul. Okrzei, stadion
może zostać w relatywnie prosty sposób
rozbudowany o kolejne 5 tys. miejsc.
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miasto w obiektywie
Sonbird, Sarsa i Zakopower – to były fantastyczne koncerty!

11 maja, w ramach finału Gliwickiego Rajdu Przygodowego 360° i imprezy Śląsk Maturzystom, odbyły się wielkie plenerowe koncerty przy Arenie Gliwice. Imprezę rozkręcili
chłopaki z Sonbird. Świetny występ dała Sarsa, oryginalna piosenkarka pop. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower pod wodzą Sebastiana Karpiela-Bułecki. Rockowa kapela
góralska poderwała publiczność do wspólnej zabawy. Organizatorami imprezy byli Miasto Gliwice i Politechnika Śląska. (fot. UM Gliwice)
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Prawo jazdy w ramach lekcji

Rajd rowerowy w trosce o kasztanowce

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
w Gliwicach mają do dyspozycji nowy samochód do nauki jazdy. Toyota Yaris,
która pierwszy raz została zaprezentowana w sobotę podczas szkolnego festynu,
kosztowała 47 800 zł. Auto zostało zakupione ze środków miejskiego budżetu. Dotąd
uczniowie trenowali jazdę na wysłużonym już Nissanie Micrze i blisko 10-letnim
Fiacie Grande Punto. (fot. A. Ziaja/UM Gliwice)

18 maja o godz. 9.00 z gliwickiego Rynku wyruszy XII Rajd Rowerowy „O zielony
liść kasztanowca”. Jego trasa prowadzi alejami kasztanowymi powiatu gliwickiego, by zwrócić uwagę na problem tych drzew, atakowanych przez groźnego
pasożyta. Na mecie w Rachowicach będą konkursy, gry, zabawy i ognisko.
Zbiórka uczestników przed siedzibą PTTK o 8.45. Szczegóły na gliwice.pttk.pl.
(fot. Pixabay)

Kawiarenka Zdrowia

Integracja po europejsku

22 maja w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II ostatnia Kawiarenka Zdrowia
przed przerwą wakacyjną! Spotkanie poprowadzi dr n. med. Maria Turska-d’Amico,
która opowie o tym, jak zdrowo się opalać. Początek – godz. 17.00. O oprawę
muzyczną zadba Todo Trio w koncercie „W starym kinie”. Organizatorem Kawiarenki
Zdrowia jest Miasto Gliwice. Wstęp wolny! (fot. D. Nita-Garbiec)

W ramach projektu „Korzystajmy z doświadczeń europejskich – nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób
niepełnosprawnych” 18 nauczycieli z ZSS miało okazję skorzystać z doświadczeń szkół w Hiszpanii, Islandii, na Malcie i na Węgrzech. Projekt jest realizowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, na zasadach programu Erasmus+. Kwota dofinansowania wyniosła
54 513 euro. (fot. Zespół Szkół Specjalnych w Gliwicach)
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Mamy wybierają Gliwice Komunikacja
Gdzie najlepiej rodzić na Śląsku? Na przykład w Gliwicach! Gliwicka placówka
znalazła się w gronie 12 najlepszych szpitali położniczych w województwie.

PKM Gliwice systematycznie modernizuje tabor, zastępując
wyeksploatowane pojazdy nowoczesnymi i ekologicznymi
autobusami. Dwanaście nowych 18-metrowych solarisów
wyjechało w ostatnich dniach na gliwickie ulice.

w pokoju jednoosobowym, to po
prostu w Gliwicach aż chce się
rodzić!
W zestawie, który trafia do
każdego urodzonego w Gliwicach maluszka, znajduje się
miękki, dwustronny kocyk

z kolorowej bawełny i pluszu
minky, elastyczny komin, który
może chronić główkę lub szyję
malucha, termoopakowanie na
butelkę, pieluchy jednorazowe
i grzechotka.
Warto dodać, że od marca ubiegłego roku gliwicki szpital ma
akredytację przyznawaną przez
ministra zdrowia, tym samym
dołączył do elitarnego grona
220 szpitali w Polsce, którym
udało się spełnić ministerialne
wymogi.

Nowe przegubowe niskopodłogowce wyposażone są w ekologiczne
silniki DAF, automatyczne skrzynie
biegów oraz elektroniczny układ
hamowania. Zamontowano w nich
monitoring wewnętrzny, klimatyzację, elektroniczne kasowniki i tablice kierunkowe. Pasażerowie mają
także do dyspozycji 141 wygodnych
miejsc siedzących, uchwyty do mocowania rowerów, ładowarki usb
oraz darmowe wi-fi. Autobusy są
przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych.
To kolejna już partia „zielonych”
autobusów zakupionych przez
PKM Gliwice w ramach projektu

„Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez
odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego”. W kwietniu po gliwickich
ulicach zaczęły kursować cztery
12-metrowe, najnowsze solarisy.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020. W ramach projektu zakupiono w sumie 36 ekologicznych
autobusów. Planowana całkowita
wartość projektu wynosi ponad 52
mln zł, a unijne dofinansowanie
ponad 29,2 mln zł. 
(mf)

fot. Ł. Fedorczyk

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Przyszłe mamy mają tu zagwarantowaną profesjonalną opiekę, nowoczesny sprzęt, intymne
sale porodowe, wsparcie doradcy laktacyjnego i psychologa.
Miasto dziękuje mamom za ten
wybór, przekazując maluchom
specjalną, gliwicką wyprawkę.
Otrzymało ją już ponad 1 390
dzieci.

W gronie 12 najlepszych szpitali
położniczych (wg „Dziennika
Zachodniego”) oprócz gliwickiej placówki znalazły się m.in.
szpitale z Bytomia, Mysłowic,
Zabrza i 3 z Katowic. 
(nd)

fot. www.szwg.pl

Nasz gliwicki Oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży
Szpitala Wielospecjalistycznego
zapewnia opiekę specjalistycznej
kadry oraz wysokiej klasy sprzęt
diagnostyczny i monitorujący.
Można zdecydować się na poród
rodzinny lub w wodzie, z wykorzystaniem bezpłatnych, nowoczesnych form znieczulenia.
Jeżeli dodamy do tego komfortowe i przytulne sale dla pacjentek
z internetem, możliwość pobytu

miejska na zielono

Lekkoatletyczne gwiazdy znów w Gliwicach
Chcesz zobaczyć gwiazdy sportu? Koniecznie przyjdź 2 czerwca na arenę lekkoatletyczną przy ul. Syriusza. Nie zawiedziesz się! Podczas Grand Prix Gliwic
rywalizować będą czołowi polscy i zagraniczni sportowcy, m.in. Michał Haratyk, Anna Kiełbasińska i Joanna Linkiewicz.

W biegach sprinterskich kobiet
zobaczymy Annę Kiełbasińską,
wielokrotną medalistkę mistrzostw
Polski. Rywalizować będzie z naszą
znakomitą biegaczką na 400 m,
byłą mistrzynią Europy juniorów
Patrycją Wyciszkiewicz oraz Brytyjką Anyiką Onuorą – brązową

fot. UM Gliwice

Do Gliwic zawita mistrz Europy
w pchnięciu kulą – Michał Haratyk! Wystąpi on w parze z czwartą

zawodniczką mistrzostw naszego
kontynentu – Klaudią Kardasz.
Pchać kulę będzie też mistrzyni Europy Juniorów, trzecia zawodniczka
ME seniorów – reprezentantka
Turcji Emer Derfel.

medalistką Igrzysk Olimpijskich
w sztafecie.
Na swoim koronnym dystansie
wystąpi jedna z gwiazd polskiej
lekkoatletyki, była wicemistrzyni
Europy z Amsterdamu Joanna
Linkiewicz, wielokrotna mistrzyni
Polski na 400 metrów w biegach
przez płotki.
W biegach średnich będziemy
podziwiać m.in. Annę Sabat –
najlepszą Polkę w poprzednim
sezonie na dystansie 800 metrów,
piątą zawodniczkę mistrzostw
Europy. Będzie ścigać się z byłą
mistrzynią świata – Białorusinką
Mariną Arzamasową oraz m.in.
zawodniczkami z Kenii.
Swój udział w Grand Prix Gliwic
zapowiedziała również mistrzyni
świata weteranów – 38-letnia
Aneta Lemiesz. Na ostatnich mistrzostwach zdobyła dwa złote
medale na dystansie 400 i 800
metrów. Zawodniczka osiąga rezultat 55 sekund na 400 metrów.
Kibice zobaczą również czołowe

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20/2019 (952), 16 maja 2019

fot. UM Gliwice

W pierwszej edycji mityngu kibice
pasjonowali się m.in. fantastycznym rzutami najlepszych na świecie
młociarzy: Pawła Fajdka czy Wojciecha Nowickiego, który wówczas
na gliwickim obiekcie ustanowił
swój rekord życiowy. W tym roku
także nie zabraknie medalistów
Mistrzostw Świata i Europy,
uczestników Igrzysk Olimpijskich
i czołowych polskich lekkoatletów.

polskie zawodniczki w skoku
wzwyż. Zaproszenie otrzymała
także mistrzyni Azji – Nadia Duszanowa.
W sprincie mężczyzn wystąpią
mistrzowie Polski: Remigiusz
Olszewski, Karol Zalewski,
Rafał Omelko, Jakub Krzewina, Dariusz Kowaluk. Będą
oni ścigać się na dystansie 200
metrów z aktualnym mistrzem
świata juniorów – Brytyjczykiem
Jona Efoloko oraz doskonałym
Brazylijczykiem Jorge Videsem

legitymującym się znakomitymi
rekordami życiowymi 10,08 oraz
20,34 sek. Na połowę krótszej
trasie ich rywalem będzie Brytyjczyk Harry Aikines-Aryeetey,
były mistrz świata juniorów,
brązowy medalista Mistrzostw
Świata w Berlinie.
Ponadto będzie można zobaczyć, jak rywalizują ze sobą Michał Rozmys, czwarty zawodnik
mistrzostw Europy oraz Filip
Sasínek, medalista mistrzostw
Europy.
(mw)
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Startuj do młodzieżowego
sejmiku Śląska!
Masz więcej niż 15 lat, a mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem i działasz
społecznie? Jesteś członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice lub samorządu
studenckiego jednej ze śląskich uczelni? Weź udział w wyborach uzupełniających
do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędą się 14 czerwca
w Sali Sejmu Śląskiego!

To idealna okazja, by pozbyć się zbędnych rzeczy i kupić tanio inne, unikatowe – 19 maja ruszają cykliczne
wyprzedaże garażowe na pl. Krakowskim. Impreza
będzie odbywać się w każdą trzecią niedzielę miesiąca,
do 15 września.
na zdobycie kolekcjonerskich
perełek. Zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Gliwice podczas
wyprzedaży obowiązuje obniżona opłata targowa (1 zł). (aś)

fot. materiały organizatora

Tego typu wyprzedaże to świetny sposób na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy zalegających w
szafach, piwnicach, strychach
czy garażach. To również szansa

Czerwcowe wybory przeprowadzone zostaną zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze
obowiązujące w wyborach do
Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 r. Dla przedstawicieli
młodzieżowych rad do objęcia
będzie łącznie 25 mandatów,
dla reprezentantów samorządów
studenckich przewidziano 5 mandatów. Uwaga! W przypadku
osób indywidualnych, aktywnie
działających społecznie, wybory
uzupełniające odbędą się tylko
w 4 okręgach, m.in. w okręgu nr
4 obejmującym Bytom, Gliwice
i powiaty gliwicki, lubliniecki
oraz tarnogórski. W każdym z 4
okręgów do objęcia będzie 1
mandat.

W pozostałych 3 okręgach wyborczych radni zostali wybrani
na 2-letnią kadencję w 2018 r.
Będą sprawować swoją funkcję
do października 2020 r.
Zgłoszenia kandydatów ubiegających się o mandat radnego
przyjmowane będą wyłącznie na
formularzach (dla każdego z kandydatów osobno) dostępnych
pod adresem https://mlodzi.
slaskie.pl/content/o-mlodziezowym-sejmiku.
Formularze zgłoszeniowe
należy dostarczyć do końca
maja, osobiście lub pocztą na
adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, ul. J.

Ligonia 46, 40-037 Katowice
(z dopiskiem Młodzieżowy
Sejmik Województwa Śląskiego). Można też przesłać skan
wypełnionego formularza na
adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl.
O ważności zgłoszenia decyduje
data jego wpływu do UMWŚ.
Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów
na radnych i funkcjonowania
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają
pracownicy Wydziału Edukacji,
Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. 32/774-07-22 i 32/774-00-52, e-mail:
mlodzi@slaskie.pl. 
(kik)

fot. Freepik

Kupić, sprzedać,
pooglądać…

W październiku upływa kadencja
części składu radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Śląskiego, który powołany został
przez Zarząd Województwa
Śląskiego. Nowi radni, wyłonieni w czerwcowych wyborach
uzupełniających, rozpoczną
swoją kadencję 22 października.
W wyborach uzupełniających wybrani zostaną również kandydaci
rezerwowi, którzy w przypadku
wygaśnięcia mandatu radnego
młodzieżowego sejmiku będą
obejmować kolejno wakujące
mandaty.

Pojadą na finał Odysei Umysłu do USA!
Drużyna SP FILOMATA zdobyła tytuł wicemistrza Polski
i zakwalifikowała się do światowego finału Olimpiady
Kreatywności Odyseja Umysłu 2019! Konkurs odbędzie
się pod koniec maja na Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Trzymamy mocno kciuki za sukces!
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a rozwiązanie tworzy w zaledwie
kilka minut.
Drużyna Szkoły Podstawowej
FILOMATA, czyli piątoklasiści: Ania,
Maja, Marta, Natalia, Filip, Olek
i Oliwier, pod opieką trenerek
Gabrieli Morel i Izabeli Białkowskiej-Cichoń przygotowała rozwiązanie problemu z kategorii
techniczno-teatralnej. Uczniowie
skonstruowali pojazd napędzany…
wiertarką akumulatorową. Dzieci
samodzielnie wykonały także kostiumy i scenografię na potrzeby
prezentacji swojego projektu.
Ich zaangażowanie zostało docenione, drużyna z Gliwic została wicemistrzem Polski i weźmie udział
w finałach światowych Odysei Umy-

fot. SP FILOMATA

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs twórczego rozwiązywania problemów. Co roku
bierze w nim udział kilkadziesiąt
tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Odyseusze pracują
pod opieką trenera w drużynach,
które reprezentują szkoły lub inne
placówki edukacyjne. Przez kilka
miesięcy samodzielnie projektują
i przygotowują rozwiązanie jednego z pięciu zadań. Następnie
wspólnie decydują jak to, co w ich
pomysłach najlepsze, połączyć
w 8-minutową prezentację, którą
przedstawiają sędziom oraz publiczności podczas wiosennych
eliminacji. W czasie konkursu zespół musi się także zmierzyć z zadaniem-niespodzianką, którego
treści nie zna do ostatniej chwili,

słu 2019 w Stanach Zjednoczonych.
Na potrzeby finału gliwicka drużyna
ulepszyła swój projekt i przerobiła
scenografię prezentacji tak, żeby
możliwe było przewiezienie jej
samolotem. – Emocjom nie było

końca, trudno jest opisać naszą
radość. Ten sukces to efekt ciężkiej
pracy dzieci, które poświęcały swój
wolny czas – mówi Gabriela Morel,
trenerka odysejowej drużyny z SP
FILOMATA.

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz objął przedsięwzięcie
swoim patronatem, miasto
wsparło także wyjazd uczniów
finansowo.

(aś)
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sport
Gatta na łopatkach! 6:1 dla Piasta

Sukces młodziczek SPR Sośnicy

Futsalowa drużyna Piasta pewnie pokonała u siebie Gattę Zduńska Wola. Po
dwa gole dla gospodarzy zdobyli Przemysław Dewucki i Douglas Neutzling.
Po jednym trafieniu dołożyli Rafał Franz i Sebastian Szadurski. Dla gości honorową
bramkę zdobył Mateusz Olczak. W najbliższą sobotę gliwiczanie zmierzą się na
wyjeździe z Clearexem Chorzów, który walczy o trzecie miejsce. Piast spróbuje
w tym przeszkodzić. Początek spotkania o godz. 18.00. (fot. I. Dorożański)

Drużyna młodziczek SPR Sośnicy zagra w ćwierćfinale Pucharu ZPRP Młodziczek. Szczypiornistki wygrały wszystkie swoje mecze w Gliwicach i już za
dwa tygodnie pojadą na kolejne rozgrywki do Kwidzyna. Najskuteczniejszą
zawodniczką w drużynie SPR-u została Nikola Okuńska, ale gratulacje należą
się całemu zespołowi za determinację oraz walkę do ostatniego gwizdka.
(fot. M.Bieniek)

Gliwiccy judocy na medal!

Deszcz nagród dla pływaków!

Zawodnicy z sekcji Judo AZS Gliwice mają na koncie kolejne sukcesy. W ubiegły weekend
Oliwier Nowok zdobył dwa srebrne medale w Pucharze Europy Jujitsu w Holandii.
Gliwiczanie wrócili z medalami także z Międzynarodowego Turnieju Dzieci, Młodzików
i Juniorów Młodszych w Sosnowcu. Złoto zdobyli: Wiktoria Kulik, Igor Wesołowski
i Borys Lewicki. Srebro wywalczyli: Anna Kruża, Alicja Koszyczka, Maks Obersztyn, Piotr
Żak. Brązowymi medalistami zostali: Zuzanna Krzykawska, Zuzanna Kruża, Eryka Kielar,
Oskar Trochim, Szymon Makuchowski. Brawo! (fot. AZS Gliwice sekcja Judo/Facebook)

Na Mistrzostwach Polski Niesłyszących w pływaniu aż 10 medali wywalczyli
zawodnicy z klubu MIG Gliwice. Pływacy zdobyli 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe
krążki. Artur Pióro zdobył 1 złoty, 4 srebrne oraz 1 brązowy medal. Juliusz Sawka
wywalczył 3 złote krążki, a Jakub Kramarczyk 1 brązowy. Wszyscy trzej zawodnicy
będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Niesłyszących w São Paulo.
(fot. MIG Gliwice)

Wicemistrz Polski z Politechniki Śląskiej

KTS Gliwice na podium

W miniony weekend studenci z całego kraju rywalizowali w Poznaniu o tytuły Akademickich Mistrzów Polski w szermierce. Drugim najlepszym szpadzistą w Polsce
został Bartosz Staszulonek (PŚ Gliwice), będący jednocześnie zawodnikiem GKS
Piast Gliwice. Zawodnik z Gliwic otrzymał także tytuł najlepszego szpadzisty wśród
zawodników z uczelni technicznych. Serdecznie gratulujemy! (fot. GKS Piast)

Z Mistrzostw Śląska Juniorów w tenisie stołowym, tenisiści z Gliwic wrócili z trzema
medalami. Szymon Radło zdobył brązowy medal w grze pojedynczej i grze mieszanej
wraz z klubową koleżanką Patrycją Szabat. Zawodniczka KTS drugi medal, tym
razem srebrny, zdobyła w grze podwójnej wraz z Karoliną Rakowską (KU AZS UJD
Częstochowa). Gratulujemy! (fot. KTS Gliwice)
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fot. MBP w Gliwicach

Nasza biblioteka
numerem 1!

Biblioteka Śląska podsumowała działalność za 2018 rok wszystkich 170 bibliotek publicznych
w naszym województwie. Jak na tle pozostałych wypadła nasza gliwicka instytucja? Zdecydowanie dobrze, nawet bardzo dobrze!

wypożyczalnie odwiedza ponad
1 500 osób. Czy przychodzą tylko
po książki? Oczywiście, że nie! Dzisiejsza biblioteka to dużo więcej. Po
pierwsze – różnorodność zbiorów
jest tym, co przyciąga odbiorców.
Króluje książka papierowa, jednak
wielu sięga po jej wersje alternatywne: audiobooki oraz książki
elektroniczne. Hitem ostatniego
miesiąca są kody do Legimi. Jest
to aplikacja umożliwiająca czytanie i słuchanie bestsellerów
na urządzeniach mobilnych. Dla
indywidualnego odbiorcy jest
ona płatna, czytelnicy MBP mogą

fot. MBP w Gliwicach

W Gliwicach do biblioteki jest
zapisany niemal co trzeci mieszkaniec miasta. Każdego dnia

Biblioteka zaprasza wielu gości –
często są to mieszkańcy naszego
miasta, którzy tworzą lub chcą
się dzielić swoją pasją. Kilka razy
w roku gliwicka MBP organizuje
także spotkania z najbardziej rozpoznawalnymi autorami. W tym
roku byli to już Marzena Rogalska
oraz Katarzyna Puzyńska.
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jednak otrzymać bezpłatnie kod
aktywacyjny ważny do końca
roku. Gliwicka biblioteka wydała
już kilkaset kodów. Szczegółowej
informacje o tej usłudze można
znaleźć na stronie biblioteki w zakładce „Zbiory” (www.biblioteka.
gliwice.pl).

Coraz
więcej
czytelników
Z roku na rok rośnie także liczba
osób zainteresowanych wypożyczaniem gier planszowych.
W marcu biblioteka była obecna na „Planszówkach w Arenie”, podkreślając, że jej oferta
z ponad 1 500 pudełkami planszówek jest atrakcyjna. Z grami
jest bibliotece zresztą wybitnie
„po drodze”. W ubiegłym roku
zrealizowano projekt „Bibliogranie”, rok wcześniej „Rozgrywki
z lekturą”. W tym roku biblioteka
postawiła na gry mobilne i wykorzystuje aplikację Action Track do
projektowania gier i quizów. Na
stronie biblioteki, skanując kod
QR, można spróbować swoich
sił w grze o Piłsudskim czy też

w quizie o mowie nienawiści. Ten
ostatni jest adresowany głównie
do młodzieży. Propagowanie
pozytywnych postaw i wartości
jest dla biblioteki ważne, stąd też
jej zaangażowanie w kampanię
Pozytywni.Gliwice.pl czy w realizowany wspólnie z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną
projekt „Gliwickie skarby”.
Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez MBP to także ponad
50 tys. osób. W 2018 r. wzięli oni
udział w 2 105 wydarzeniach. Były
to i małe, kameralne spotkania

Przed nami natomiast
spotkania z Wojciechem
Tochmanem, Marcinem
Mellerem, Wojciechem
Jagielskim czy Mirosławem Hermaszewskim.
Tak znakomitych gości udaje się
zaprosić także dzięki współpracy – wsparcie zaprzyjaźnionych
firm i instytucji jest dla biblioteki
nieocenione. Współpracuje ona
szeroko ze środowiskiem i dla
środowiska.  (MBP w Gliwicach)

fot. MBP w Gliwicach

Czytamy
nie tylko na
papierze

z pasjonatami, ale także duże,
plenerowe wydarzenia o miejskim
charakterze, jak choćby dwudniowy Festiwal Miasta „Złota Rybka”,
który zgromadził ponad 5 tys.
uczestników.

fot. MBP w Gliwicach

Najbardziej satysfakcjonującym
wynikiem jest rosnąca z roku na
rok liczba gliwiczan korzystających z biblioteki. W 2018 r. było
ich – po raz pierwszy w historii
MBP – ponad 50 tys. (dokładnie
52 460 użytkowników). Odwiedzili oni biblioteki pół miliona razy
i wypożyczyli prawie 900 tys. egzemplarzy zbiorów. Ta statystyka
sprawiła, że Gliwice znalazły się na
pierwszym miejscu w województwie (awansując z 4.) w rankingu
Biblioteki Śląskiej dla bibliotek
powiatów grodzkich. Na pudle
znalazły się wraz z Jaworznem,
a wyprzedziły m.in. Bielsko-Białą,
Jastrzębie-Zdrój i Dąbrowę Górniczą. Ranking ten uwzględnia takie
wskaźniki, jak liczba czytelników
i udostępnień oraz woluminów
na 100 mieszkańców danej miejscowości. W rankingu bibliotek
powiatów ziemskich pierwsze
miejsce zajął powiat bielski.
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KULTURA

Podziel się kulturalnie z innymi
Czy przeczytane książki i obejrzane filmy mogą komuś pomóc? Mogą, jeżeli trafią na VI Skup
Kultury. Zbiórka książek, płyt, komiksów, gier i rękodzieła trwa do 16 czerwca.
chód z akcji trafi do niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia
Cała Naprzód. Każdego roku udaje
się zebrać więcej pieniędzy, w 2018
roku było to rekordowe 16 295,60 zł.

Akcja jest organizowana przez Stowarzyszenie Cała Naprzód. Projekt
jest dofinansowany z miejskiego
budżetu.

(mm)

fot. materiały organizatora

Dzieła kultury można przynosić między innymi do filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarządowych, restauracji i sklepów. Mapa z zaznaczonymi
punktami uczestniczącymi w zbiórce
jest dostępna na stronie internetowej
mapa.calanaprzod.org. Każdy może
dołączyć do tworzenia Skupu Kultury ‒ ofiarowując książki i inne dzieła
kultury albo tworząc punkt zbiórki
w swoim miejscu pracy, szkole czy
zaprzyjaźnionym lokalu.
Finał Skupu Kultury odbędzie się 23
czerwca na Rynku. Podczas największego w regionie kiermaszu kulturalnego będzie można kupić książki,
winyle, filmy na DVD i rękodzieło po
wskazanej przez siebie cenie. Cały do-

Shakespeare w Ruinach
17 maja na Scenie w Ruinach odbędzie się premiera spektaklu „Miasto we krwi” w reżyserii Jacka Głomba. Przedstawienie według „Kronik królewskich” Williama Shakespeare’a to teatralne wydarzenie sezonu.

Scenariusz autorstwa Roberta
Urbańskiego powstał na podstawie
„Kronik królewskich”, bardzo obszernego dzieła mistrza ze Stratfordu.
Na bazie fragmentów „Króla Jana”,
trzech części „Henryka VI” i dotąd
nieprzetłumaczonej na język polski sceny z dramatu „Sir Thomas

More” powstała zupełnie nowa
całość. „Miasto we krwi” to z jednej
strony wizja ponurej historii, z drugiej obraz mechanizmów władzy,
wszystko okraszone sporą dawką
emocji w wykonaniu 18-osobowego
zespołu aktorskiego.
W przedstawieniu wystąpią między
innymi Alina Czyżewska, Edyta Torhan,
Mirosława Żak, Przemysław Chojęta
i Grzegorz Wojdon. Za muzykę odpowiada zespół Kormorany w składzie:
Jacek „Tuńczyk” Fedorowicz, Krzysztof
„Konik” Konieczny, Piotr „Blusmen”
Jankowski i Marcin Witkowski. Po
premierze 17 maja spektakl będzie
grany jeszcze 18 i 31 maja oraz 1, 2,
22, 23, 29 i 30 czerwca. 
(mm)

„Miasto we krwi”,
reż. J. Głomb

Witamy w teatrze!

fot. J. Jankowska

Czy małe dzieci mogą chodzić do teatru? Oczywiście! W Teatrze Miejskim w Gliwicach 18 maja
zaplanowano premierę spektaklu „Powitanie” skierowanego do maluchów od 6 miesięcy do 3 lat.
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czwartek 16 maja

■■ godz. 17.00: „Kundel” – otwarcie wystawy pokonkursowej, Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)
■■ godz. 18.00: „O psich emocjach” – wykład Olimpii Kłosińskiej z cyklu „Nasi bracia mniejsi”, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Katarzyną
Puzyńską w ramach Tygodnia Bibliotek, Scena
Forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ od godz. 18.00: Farfocle, Iksy, Lej Mi Pół, Krzysztof
Krawczyk, Łąki Łan – koncerty w ramach IGRÓW
2019, teren przy Arenie Gliwice (ul. Akademicka
50)
■■ godz. 21.00: Jacek Kochan Trio feat. Jerry Bergonzi – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą, Ormiańska
(ul. Siemińskiego 22)

piątek 17 maja

■■ godz. 16.00: Wikińska Wioska z Utgardem, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 17.00: „Coś z niczego, czyli tworzymy wazony z puszek” – warsztaty plastyczne, Filia nr
17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Spółdzielcza 33a)
■■ od godz. 18.00: Jeden Osiem L, Łydka Grubasa, O.S.T.R., Oberschlesien – koncerty w ramach
IGRÓW 2019, teren przy Arenie Gliwice (ul. Akademicka 50)
■■ godz. 18.00: „Jak ono sobie poradzi?” – warsztaty
z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”,
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 19.00: „Miasto we krwi”, reż. J. Głomb –
premiera spektaklu, Scena w Ruinach (al. Przyjaźni 18)

sobota 18 maja

fot. J. Astaszow

Jacek Głomb na co dzień jest dyrektorem Teatru im. H. Modrzejewskiej
w Legnicy, ale dobrze zna także gliwicką Scenę w Ruinach. Podczas kilku
edycji Gliwickich Spotkań Teatralnych
przy al. Przyjaźni 18 wystawił pięć
swoich spektakli. W tym roku wraca
do magicznych ruin teatru Victoria
(obecnie sceny Teatru Miejskiego
w Gliwicach) z „Miastem we krwi”.

CO? GDZIE? KIEDY?

Reżyserem spektaklu jest Bartosz
Kurowski, który oswajał już w Gliwicach maluchy z teatrem podczas
warsztatów „Powitanie w teatrze”.
18 maja czas na powitalny spektakl, przygotowany we współpracy
z Teatrem Zagłębia. Przedstawienie
zostanie pokazane na Scenie Mikro Teatru Miejskiego w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57). Scenariusz
Bartosza Kurowskiego nawiązuje do
zwyczajów związanych z narodzinami
dziecka w różnych kulturach. Poprzez
obrazy, dźwięki i kształty dzieci zostaną zaproszone do wzięcia udziału
w niezwykłej przygodzie. W „Powitaniu” wystąpią Iga Bancewicz i Cezary
Jabłoński. Spektakl będzie można zobaczyć po premierze także 19 i maja
23 czerwca. 
(mm)

■■ godz. 15.00: „Powitanie”, reż. B. Kurowski –
premiera spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57)
■■ od godz. 17.00: Noc na Kresach Rzeczpospolitej – Noc Muzeów w Gliwicach, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a), Zamek Piastowski
(ul. Pod Murami 2), Radiostacja (ul. Tarnogórska 129), Oddział Odlewnictwa Artystycznego
(ul. Bojkowska 37), Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

niedziela 19 maja

■■ godz. 11.00: Dziecięcy salonik filmowy z „Basią
2”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.15: „Cézanne. Portrety życia” – projekcja
z cyklu „Sztuka na ekranie”, Scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.30: Marzenka Nowakowska i Wojtek Lachowski – koncert z cyklu „PaskudoFonia”, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

wtorek 21 maja

■■ godz. 18.00: „Boliwia. Zapiski na kolanie” – spotkanie podróżnicze, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

środa 22 maja

■■ godz. 17.00: „Kwiatki na Dzień Matki” – warsztaty plastyczne z cyklu „Biblioteka Art”, Filia nr
17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 18.00: „Dogonić marzenia”, reż. J. Gościński – spektakl Państwowego Policealnego
Studium Zawodowego Wokalno-Baletowego
w Gliwicach, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy
Świat 55–57)

kultura.gliwice.eu
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15 LAT w europejskiej wspólnocie

Stawiamy na rozwój z Unią Europejską
Od kopalni do strefy IT

Unia na rzecz bioinżynierów

W imponującą przemianę pokopalnianego terenu i ponadstuletnich ceglanych budynków przy
ul. Bojkowskiej 37 w „Nowe Gliwice” miasto zainwestowało 24 mln euro, wykorzystując środki
unijne w wysokości 9,5 mln euro. Po 10 latach trzeba stwierdzić, że była to bardzo udana inwestycja.
W zrewitalizowanym kompleksie utworzono
centrum nowoczesnego przemysłu, skupiające
kilkadziesiąt firm z branży nowych technologii.
Powstała jednocześnie atrakcyjna, funkcjonalna
miejska przestrzeń, która przyciąga mieszkańców
wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi.

Dzięki 11 mln zł ze zrealizowanego ze środków unijnych projektu Śląska BIO-FARMA, Politechnika Śląska tchnęła nowe życie w jeden z nieużytkowanych gmachów
Wydziału Chemicznego przy ul. Bolesława Krzywoustego.
W zmodernizowanym od podstaw budynku uruchomiono Centrum Biotechnologii – pozawydziałową jednostkę o charakterze naukowo-badawczo-dydaktycznym.
Naukowcy Politechniki prowadzą tam zaawansowane,
innowacyjne badania w zakresie biotechnologii środowiskowej, farmaceutycznej i bioinformatyki, a dzięki
ścisłej współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach
– również biotechnologii medycznej.

fot. Freepik

Pracownie zamiast
 magazynu

Innowacje są dla ludzi!

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Równie istotnym samorządowym projektem z pogranicza nauki, biznesu i innowacyjnego przemysłu
było wybudowanie i wyposażenie kosztem ponad
24 mln zł głównej siedziby Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE. Inwestycja
w trzech czwartych (15,4 mln zł) została sfinansowana ze środków unijnych przeznaczonych na
rozwój inkubatorów i parków technologicznych.
W TECHNOPARKU działa aktualnie około 80 nowoczesnych przedsiębiorstw. Ponad 80% to firmy
ściśle związane osobowo ze strukturami Politechniki Śląskiej.

Kosztem niemal 6 mln zł – w tym 4,1 mln zł pozyskanych z Unii Europejskiej – znajdujący się na terenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego stary
magazyn został przebudowany, wyremontowany
i przystosowany do nowej funkcji. Powstało w nim
13 pracowni wraz z zapleczem, głównie z branży
mechaniczno-mechatronicznej. Służą uczniom Centrum Kształcenia Praktycznego GCE, doskonalących
się przy ul. Okrzei w nowych technikach (takich
jak np. projektowanie i druk 3D) oraz w nowych
technologiach (m.in. spawalniczych).

Z unijnym strumieniem

w XXI wiek
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fot. UM Gliwice

fot. J. Szymik / UM Gliwice

Europejska „żyleta” nauki
Politechnika Śląska – jedna z najlepszych uczelni technicznych
w kraju – regularnie korzysta z funduszy unijnych. Trwałym
śladem europejskiego wsparcia są m.in. nowocześnie
wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria w nowych
lub całkowicie zmodernizowanych budynkach. Flagowy
obiekt Politechniki, czyli Centrum Nowych Technologii przy
ul. Konarskiego, wyrósł z ziemi w ramach wielkiego projektu
dofinansowanego z Unii na kwotę ponad 70 mln zł. W inteligentnym budynku wykorzystującym najnowsze technologie
działa nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne prowadzące badania w strategicznych obszarach wiedzy z punktu
widzenia gospodarki kraju.

fot. UM Gliwice

fot. M. Baranowski

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Od tego czasu Gliwice z powodzeniem wykorzystują strumień pieniędzy płynących z Brukseli. Na terenie miasta zrealizowano już 1 295 projektów ze wsparciem unijnym, a kwota dofinansowania pozyskanego
tylko przez gliwicki samorząd wyniosła łącznie ok. 1,2 mld zł! Korzyści płynące z 15-letniej przynależności do Unii długo by wymieniać –
to m.in. innowacyjne centra przemysłu IT, ośrodki badawczo-rozwojowe, pracownie zawodowe, a także np. nowoczesna i przykuwająca
uwagę infrastruktura muzealna na miarę XXI wieku.
(kik)
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Czym byłby rozwój bez pamięci o przeszłości?
Gliwice – ważny ośrodek na kulturalnej mapie regionu
– pozyskały prawie milion zł z Unii na rewitalizację
Zamku Piastowskiego. Dzięki tym środkom nie tylko
wyremontowano historyczny budynek i odnowiono
sąsiadujący z nim skwer Salgótarján. Stworzono też
nowoczesną, multimedialną wystawę stałą „Gliwice –
miasto wielu kultur”, obejmującą pradzieje, etnografię
oraz wielowątkową historię Gliwic i ziemi gliwickiej.
Atrakcją zbioru jest szkielet mamuta oraz bogata
kolekcja militariów.
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z kart historii

Gliwice pamiętają

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka
w Polsce i jedna z najwcześniej powołanych organizacji grupujących weteranów wojen na świecie. W kwietniu minęło 100 lat od jego powstania.
Była to okazja do złożenia gratulacji i podziękowań gliwickim członkom tego
szacownego stowarzyszenia.
W nowym państwie była to jedna
z pierwszych form pomocy społecznej skierowanej do ludzi trwale
okaleczonych wojną. Związek

wspiera osoby, które podczas działań wojennych i służby wojskowej
poniosły rany i kontuzje, a także
otacza opieką ich rodziny.
Gliwicki Oddział Związku działa
od 1945 r., z pięcioletnią przerwą
od 1950 do 1956 roku, kiedy to
ówczesne władze zlikwidowały
Związek i odebrały prawie cały
jego majątek. Wznowienie działalności statutowej nastąpiło
w 1956 roku.

Na zdjęciu od lewej Kazimierz Łupinowicz i Michał Matys –
członkowie gliwickiego Związku Inwalidów Wojennych RP

fot. UM Gliwice

Związek Inwalidów Wojennych
RP powstał z potrzeby niesienia
pomocy weteranom, którzy wracali z frontu I wojny światowej.

Od lewej Edward Zając Prezes ZIW RP Oddział Gliwice,
Jan Panek członek gliwickiego Związku, Stella Zaborowska-Nawrath, z-ca naczelnika Wydziału Kulutry i Promocji
Miasta UM Gliwice

W tamtym okresie ZIW RP Oddział
Gliwice liczył ponad 380 członków
zwyczajnych (inwalidów wojennych) i 65 podopiecznych (wdów
i sierot po inwalidach wojennych).
Dziś Związek sprawuje opiekę nad
6 inwalidami wojennymi oraz 38
wdowami po żołnierzach.

państwowe, awanse wojskowe,
a także przygotowuje paczki świąteczne. Regularnie staramy się też
odwiedzać naszych podopiecznych
– wyjaśnia Edward Zając, Prezes
Zarządu Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Gliwicach.

– Zarząd Związku dla swoich członków i podopiecznych pozyskuje
zapomogi finansowe, darmowe
aparaty słuchowe, sprzęt medyczny, występuje o odznaczenia

Z okazji 100-lecia Związku
Prezydent Miasta Gliwice
uhonorował gliwickich członków stowarzyszenia listami
gratulacyjnymi.

8 maja, w rocznicę zakończenia
II wojny światowej w Europie,
w imieniu Prezydenta Miasta
Gliwice na ręce członków
Związku przekazała je Stella
Zaborowska-Nawrath, zastępca naczelnika Wydziału Kultury
i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w towarzystwie prezesa Edwarda Zająca.
Wręczono także pamiątkowe
albumy o mieście.

(mw)

Kolory miasta
Niewiele jest w Gliwicach miejsc położonych w ścisłym centrum, a znanych tylko nielicznym.
To przypadek żydowskiej nekropolii przy ul. Na Piasku. Ukryta w zieleni, na końcu mało
uczęszczanej uliczki, tuż przy torach kolejowych, odkrywa swoje piękno po przekroczeniu
cmentarnej bramy lub w czasie podróży pociągiem. Z okien wagonu – przez krótką chwilę
– można podziwiać cmentarz w pełnej okazałości.

Od Bożeny Kubit, badaczki kultury
żydowskiej z Muzeum w Gliwicach,
można dowiedzieć się, jacy obywatele Gliwic i okolicznych miejscowości zostali tam pochowani. To
m.in. Troplowitzowie (protoplaści
Oskara, wynalazcy kremu Nivea,
pasty do zębów czy plastra),
gliwicki architekt i budowniczy
Salomon Lubowski z rodziną, Kleczewscy (m.in. właściciele fabryki
papieru), przemysłowiec Meyer
oraz rodzeństwo św. Benedykty od
Krzyża (Edith Stein).
Trudnym momentem w historii
cmentarza był czerwiec 1943 r.,
kiedy obiekt przejęło niemieckie Gestapo i zaczęło traktować
ten teren jako swoisty magazyn
materiału kamieniarsko-budowlanego. Po wojnie też różnie
bywało, ale pomimo zniszcze-
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nia domu przedpogrzebowego
znajdującego się przy wejściu
nekropolia się zachowała i należy z powrotem do gminy żydowskiej. Niezmiennie też może
liczyć na ludzi wielkich serc.
Na dowód opiszę sytuację
z ubiegłego roku. Wraz z Jolantą
Bezudrowicz, przedstawicielką
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Gliwicach, szukałyśmy sposobu
na zatrzymanie postępujących
zniszczeń ogrodzenia cmentarza.
To temat trudny, bo przy murze
znajdują się grobowce, cmentarz
nie należy do miasta, lecz gminy
żydowskiej, a tej funduszy na
remont brak…
Wspomniałam o tym Bernardowi Klinikowi, superfachowcowi,
który odrestaurował i uratował
w Gliwicach wiele zabytkowych
obiektów. Nieśmiało poprosiłam,
żeby zobaczył i ocenił zakres
zniszczeń, a przede wszystkim
poradził, jak możliwie najtaniej
można to naprawić. Przyznaję od
razu, że później inne pilniejsze
sprawy przysłoniły mi problem

uszkodzonego muru, ale podświadomie jak zawsze liczyłam
na pozytywne rozwiązanie.
We wrześniu odebrałam telefon
od zaskoczonej, ale i uradowanej Jolanty Bezdurowicz z podziękowaniem za naprawione
ogrodzenie. Wracając z urlopu,
zobaczyła z okien pociągu, że
dziura w murze… zniknęła. Co
się okazało?

Nieoceniony Bernard
Klinik spełnił moją
prośbę w dwójnasób:
nie tyle wycenił zakres
prac remontowych, co
po prostu (wraz z dawnymi pracownikami) fantastycznie je wykonał!
Gdy ktoś nie oczekuje oklasków
i zapłaty, pozostaje mu po stokroć dziękować. I to właśnie
czynię. A przypomnę tylko, że
w podobny sposób, parę lat
temu, Pan Bernard uratował

fot E. Pokorska

Cmentarz żydowski z ul. Na Piasku
założono w 1815 roku na około
0,6 ha działce położonej poza ówczesnym terenem zabudowanym.
Wieczny spoczynek znalazło tam
około 1 500 osób, a do dzisiaj zachowało się około 700 nagrobków.

jeden z gliwickich krzyży przydrożnych.
W Gliwicach znajduje się jeszcze
jeden cmentarz żydowski – przy
ul. ks. Józefa Poniatowskiego.
Sąsiadujący z nim dawny dom
przedpogrzebowy uratowało
przed zniszczeniem miasto
i obecnie w murach neogotyckiego zabytku można oglądać

wystawę poświęconą historii
Żydów Górnośląskich. To nowatorska ekspozycja mogąca
śmiało konkurować z wystawami
w warszawskim Muzeum Historii
Żydów Polskich Polin czy berlińskim Muzeum Żydowskim. Myślę,
że jeszcze będzie o niej głośno...
Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź,
jak możesz oddać głos i gdzie załatwisz najważniejsze sprawy związane
z uczestnictwem w głosowaniu. W tym numerze „MSI–GLIWICE” znajdziesz również wykazy komisji wyborczych w Gliwicach, a także spis ulic
i odpowiadających im obwodów głosowania. Listy kandydatów do PE
ukażą się w kolejnym wydaniu gazety (23 maja).

Sposób głosowania
Można głosować tylko na jedną listę kandydatów! Głos będzie ważny, jeżeli wyborca postawi na karcie do głosowania
tylko jeden znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kartki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
wybranego kandydata.
Głos będzie nieważny, jeżeli: wyborca postawi na karcie do głosowania więcej niż jeden znak „X”; wyborca nie postawi znaku
„X” na żadnej liście; wyborca postawi znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego lista została unieważniona
przez okręgową komisję wyborczą.
Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

O czym pamiętać?
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że do 17 maja w pok. 231 na II piętrze gmachu UM przy
ul. Zwycięstwa 21 będą przyjmowane zgłoszenia głosowania przez pełnomocnika. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/239-11-69.
21 maja upływa z kolei termin składania wniosków o dopisanie do spisu
wyborców przez wyborców przebywających czasowo na obszarze miasta
Gliwice lub wyborców nigdzie niezamieszkałych. Wnioski są przyjmowane
w pokojach 218 lub 221 (II p. gmachu UM, tel. 32/239-11-18, 32/239-11-03).
Do 23 maja do godz. 17.00 w pok. 218 będą przyjmowane zgłoszenia
dowozu osób niepełnosprawnych (tel. 32/239-11-18). Natomiast
do 24 maja do godz. 15.00 na stanowiskach obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich (na parterze gmachu UM – wejście od strony ul. Wyszyńskiego)
wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu
w zakładce „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.
Wykaz obwodowych komisji wyborczych w Gliwicach
Nr obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr obwodu
głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic, ul. Nad Łąkami 1
Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24
Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Wrzosowa 14
Szkoła Podstawowa nr 32 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Wrzosowa 14
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
Przedszkole Miejskie nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Literatów 41
Przedszkole Miejskie nr 38 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Literatów 41
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30

63.

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,
ul. Wiślana 12
Przedszkole Miejskie nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
Przedszkole Miejskie nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Sportowa 17
Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Robotnicza 6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 , ul. Jasnogórska 15 – 17
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1A
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
ul. Kozielska 39

67.
68.
69.
70.
71.
72.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A
Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, ul. Hutnicza 9 – 9A
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

73.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

74.
75.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

76.
77.

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

78.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,
ul. Płocka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

20.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
ul. Kozielska 39

79.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,
ul. Płocka 16

21.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
ul. Kozielska 39

80.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

81.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

82.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

83.
84.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

22.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4, ul. Ignacego Paderewskiego 70

23.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
ul. Obrońców Pokoju 4

24.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
ul. Obrońców Pokoju 4

25.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

64.
65.
66.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

85.

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25

86.

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25

87.
88.
89.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Artura Grottgera 23A
Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bernardyńska 2
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59
Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5

90.
91.
92.
93.
94.
95.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

96.
97.
98.

II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9
Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

99.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

100.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

101.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole Miejskie nr 4 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,
ul. Norberta Barlickiego 16
Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Księcia Ziemowita 12
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

102.
103.
104.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A
Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A
Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Rubinowa 16A
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
ul. Juliusza Ligonia 36
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
ul. Juliusza Ligonia 36
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,
ul. Adama Mickiewicza 65
Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Pszczyńska 18
Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Pszczyńska 18
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1
Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24A
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Adama Asnyka 36
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Adama Asnyka 36
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10
Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10
Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

105.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

106.

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

107.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20

108.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29

109.

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 1
VITO-MED. Sp. z o.o., ul. Radiowa 2

110.
111.

VITO-MED. Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

112.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

113.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże
Armii Krajowej 15
Dom Pomocy „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26
Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Jedności 35
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Jedności 35
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2

114.
115.
116.

Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Ignacego Daszyńskiego 29
Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. O. Jana Siemińskiego 10

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.gliwice.eu
w zakładce WYBORY I REFERENDA /Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.
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Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.
Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania
ULICA

Nr
obwodu

15 Grudnia – patrz Grudniowa
22 Lipca – patrz Lipcowa

A

Agrestowa
Akacjowa
Akademicka
Aleja Majowa
Aleja Przyjaźni
Andersena
Andromedy
Anny Jagiellonki
Architektów
Arkońska
Armii Ludowej – patrz Ordona
Aronii
Asnyka od nr 1 do nr 10 wszystkie
Asnyka od nr 11 do końca wszystkie
Astrów
Augustowska
Azalii

35
38
70
18
44
82
14
4
77
48

Baildona
Bajana
Bajkowa
Bałtycka
Banacha
Bankowa
Bardowskiego
Barlickiego
Barwinka
Basztowa
Batalionu Kosynierów
Bażancia
Bednarska
Begonii
Bekasa
Bereniki
Bernardyńska
Beskidzka
Białej Bramy
Białostocka
Biegusa
Bielika
Bielska
Bienka
Bieszczadzka
Bluszczowa
Bł. Czesława od nr 1 do 15
nieparzyste
Bł. Czesława od nr 17 do końca
nieparzyste
Bł. Czesława od nr 2 do nr 28
parzyste
Bł. Czesława od nr 30 do końca
parzyste
Bławatków
Błękitna
Błonie
Bogatki
Bohaterów Getta Warszawskiego
Bojkowska wszystkie od nr 1
do nr 20A
Bojkowska wszystkie od nr 101
do końca
Bojkowska wszystkie od nr 21
do nr 80D
Bolesława Chrobrego
Bolesława Krzywoustego
Bolesława Śmiałego
Bończyka
Borówkowa
Bożonarodzeniowa
Braci Grimm
Bracka
Broniewskiego
Brzechwy
Brzozowa
Bujwida
Bursztynowa
Bydgoska
Byliny
Bytomska
Bzów

67
97
82
84
70
50
93
44
77
47
27
22
47
75
103
12
28
56
47
78
105
105
78
37
54
35

Caro
Cechowa
Cedrowa
Ceglarska

81
30
22
65

B

C

35
94
96
75
78
75

68
66
68
66
75
24
65
104
46
89
73
91
4
70
84
15
1
26
81
56
7
82
38
23
80
78
44
47
22

ULICA

Centaura
Ceramików
Chabrowa
Chałubińskiego
Chałupnicza
Chatka Puchatka
Chełmońskiego
Chełmska
Chemiczna
Chmielna
Chodkiewicza
Chodźki
Chopina
Chorzowska nieparzyste od nr 1
do nr 39
Chorzowska nieparzyste od nr 41
do końca
Chorzowska parzyste od nr 44
do końca
Chorzowska parzyste od nr 2
do nr 42
Chudoby
Cicha
Cichociemnych
Ciesielska
Cieszyńska
Ciołkowskiego
Ciupków
Cmentarna
Cyraneczki
Cytadeli Warszawskiej
Czajki
Czapli
Czarnieckiego
Czekanowskiego
Czeremchowa
Czereśniowa
Czernego
Czerskiego
Częstochowska
Czoka
Czołgowa
Czwartaków

D

Damrota
Darz Bór
Daszyńskiego nieparzyste od nr 59
do nr 149
Daszyńskiego parzyste od nr 58
do nr 150
Daszyńskiego wszystkie od nr 1
do nr 57
Daszyńskiego wszystkie od nr 151
do nr 290
Daszyńskiego wszystkie od nr 300
do końca
Dąbrowskiego
Dekabrystów
Derkacza (bez nr 10)
Dębowa
Diamentowa
Długa
Długosza
Dojazdowa
Dolna
Dolnej Wsi
Dolnych Wałów
Domańskiego
Domeyki
Dożynkowa
Drozdów
Drzymały
Dubois
Dunikowskiego
Dworcowa
Dworska
Dybowskiego
Dzierżona wszystkie od nr 1 do 30
Dzierżona wszystkie od nr 31
do końca
Dziewanny
Dzionkarzy

E

Edisona
Eiffel’a
Einsteina
Ekonomistów
Elektryków
Elsnera
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Nr
obwodu

10
76
74
25
67
3
29
78
80
74
41
54
52
39
38
38
39
44
65
97
77
22
7
83
54
104
81
104
103
40
25
35
22
92
25
71
25
1
21
85
11
85
84
17
83
76
40
82
103
38
81
53
53
65
65
83
47
30
25
73
101
57
44
47
46
31
25
98
93
32
61
2
2
2
76
76
26

ULICA

Nr
obwodu

Emilii Plater
Esperantystów
Ezopa

21
24
81

Fabryczna
Fałata
Ficka
Fiołkowa
Fizyków
Florera
Floriańska
Folwarczna
Fornalskiej – patrz Modelarzy
Franciszkańska wszystkie od nr 1
do 11
Franciszkańska wszystkie od nr 13
do końca
Fredry
Frezji
Funka

3
29
83
4
76
93
27
27

Gagarina
Gajdy
Gajowa
Galaktyki
Gałczyńskiego
Gankowa
Gaudiego
Gdańska
Gdyńska
Generała Andersa
Generała Bema
Generała Berbeckiego od nr 2
do nr 4 parzyste
Generała Berbeckiego od nr 6
do końca parzyste
Generała Berbeckiego do nr 9
nieparzyste
Generała Berbeckiego od nr 11
do końca nieparzyste
Generała Okulickiego
Generała Sikorskiego od nr 2
do nr 34 parzyste
Generała Sikorskiego od nr 36
do nr 114 parzyste
Generała Sikorskiego od nr 1 do nr 21
nieparzyste
Generała Sikorskiego od nr 116
do końca parzyste
Generała Sikorskiego od nr 23
do nr 91 nieparzyste
Generała Sikorskiego od nr 93
do końca nieparzyste
Generała Zajączka
Geodetów
Gierymskiego
Gipsowa
Glebowa
Głogowska
Głowackiego
Główna
Gnieźnieńska
Goduli
Gojawiczyńskiej
Gomułki – patrz Rubinowa
Goplany
Gorkiego – patrz Wrześniowa
Gorzołki
Goździkowa
Górna
Górników
Górnych Wałów
Góry Chełmskiej
Grabowa
Grabowskiego
Graniczna
Granitowa
Grażyny
Grażyńskiego
Grodeckiego
Grodowa
Gromadzka
Gronowa
Grottgera od nr 1 do nr 31
nieparzyste
Grottgera od nr 2 do nr 50 parzyste
Grottgera od nr 33 do końca
nieparzyste
Grottgera od nr 58 do końca
parzyste

19
38
11
11
6
55
78
66
26
21
54

F

G

69
66
44
75
25

45
44
45
44
20
58
59
58
56
59
56
35
77
34
98
74
54
83
3
78
58
3
83
71
75
65
65
50
18
38
23
22
81
38
26
25
50
57
74
29
29
36
36

ULICA

Nr
obwodu

Gruszczyńskiego
Gryczana
Grzybowa
Gutenberga
Gwardii Ludowej – patrz Emilii Plater
Gwarków
Gwiazdy Polarnej

45
74
1
78

Halicka
Handlowa
Harcerska
Helska
Hibnera – patrz Spadochroniarzy
Hlubka
Hłaski
Hoblera
Husarska
Hutnicza

78
20
15
84

Idy
Izerska

38
81

Jabłoni
Jagiellońska
Jagodowa
Jakuba Wujka
Jałowcowa
Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 15
nieparzyste
Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr 25
nieparzyste
Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 18
parzyste
Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 28
parzyste
Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca
nieparzyste
Jana III Sobieskiego od nr 30 do końca
parzyste
Jana Pawła II
Jaracza
Jarzębinowa
Jasińskiego
Jaskółcza
Jasna
Jasnogórska
Jaworowa
Jedności od nr 1 do nr 16 wszystkie
Jedności od nr 17 do końca wszystkie
Jesienna
Jesionowa
Jeziorna
Jeżynowa
Jęczmienna
Jodłowa
Jondy
Jowisza
Junaków

22
69
1
40
22

H

I

J

K

Kaczyniec
Kadłubka
Kalinowa
Kaliska
Kanałowa
Kapliczna
Karnawałowa
Karolinki
Karpacka
Karskiego
Kasprowicza od nr 1 do nr 37
nieparzyste
Kasprowicza od nr 2 do nr 42
parzyste
Kasprowicza od nr 39 do końca
nieparzyste
Kasprowicza od nr 44 do końca parzyste
Kasprzaka
Kasztanowa
Kaszubska
Kazimierza Wielkiego
Kielecka
Kilińskiego od nr 1 do końca
nieparzyste
Kilińskiego od nr 2 do końca parzyste
Klasztorna
Klonowa
Kłodnicka
Kłosista

90
12

46
83
43
84
68

52
53
52
53
86
86
49
3
35
93
100
92
16
38
58
59
64
38
73
35
74
38
85
11
96
50
25
35
78
2
38
26
84
54
7
57
57
58
58
80
31
70
53
78
93
94
2
65
46
29
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informator wyborczy

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.
Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania
ULICA

Kniejowa
Kniewskiego – patrz Paralotniarzy
Knurowska
Kocanki
Kochanowskiego od nr 1 do nr 24
wszystkie
Kochanowskiego od nr 25 do końca
wszystkie
Kokoszki
Kolberga
Kolejarzy
Kolejowa
Kolibrów
Kona – patrz Brzechwy
Konarskiego
Koniczynowa
Konopnickiej
Konwalii
Kopalniana
Kopernika od nr 1 do nr 63A
wszystkie
Kopernika od nr 65 do końca
wszystkie
Koralowa
Koraszewskiego
Korczoka
Korfantego
Kormoranów
Kosmonautów
Kosów
Kossaka
Kostki
Kosynierów
Koszalińska
Kościelna
Kościuszki
Kotlarska
Kowalska
Kownackiej
Kozielska od nr 1 do nr 3 nieparzyste
Kozielska od nr 117 do nr 207
nieparzyste
Kozielska od nr 122 do nr 254
parzyste
Kozielska od nr 2 do nr 18 parzyste
Kozielska od nr 20 do nr 38 parzyste
Kozielska od nr 297 do końca
wszystkie
Kozielska od nr 31 do nr 77
nieparzyste
Kozielska od nr 46 do nr 120 parzyste
Kozielska od nr 5 do nr 29
nieparzyste
Kozielska od nr 79 do nr 115
nieparzyste
Kozieradki
Kozłowska
Krakusa
Krasickiego
Krasińskiego
Kraszewskiego
Kresowa
Krokusów
Królewskiej Tamy
Królowej Bony
Królowej Jadwigi
Krótka
Krucza
Kruczkowskiego – patrz Karskiego
Krupnicza
Kruszynowa
Krzywa
Księdza Strzody
Ku Dołom
Kujawska od nr 1 do końca
nieparzyste
Kujawska od nr 2 do nr 12a parzyste
Kujawska od nr 34 do końca parzyste
Kukuczki
Kunickiego
Kurpiowska
Kusocińskiego
Kuźnicka
Kwiatowa
Kwiatów Polnych

L

Las Łabędzki
Lawendowa
Legnicka

18

Nr
obwodu

11
74
77
101
88
103
34
43
1
105
72
74
44
75
91
13
14
80
35
57
51
106
5
100
36
68
84
78
45
52
30
32
8
17
81
81
17
18
78
19
19
18
20
77
84
39
93
7
4
78
75
67
49
69
45
105
50
35
68
46
83
65
70
65
25
93
26
95
26
3
74
11
75
26

ULICA

Nr
obwodu

Lekarska
Lelewela
Lema
Leonarda da Vinci
Leszczynowa
Leśna
Lewkonii
Libelta
Ligocka
Ligonia
Ligustrowa
Liliowa
Limanowskiego
Lindego
Lipcowa
Lipowa
Lisia
Literatów
Lniana
Lompy
Lotników od nr 1 do nr 38 wszystkie
Lotników od nr 39 do nr 70
wszystkie
Lotników od nr 71 do końca
wszystkie
Lubelska
Lubliniecka
Luksemburg
Lutycka
Lwowska

76
51
8
2
35
35
75
43
24
85
35
94
56
39
5
43
22
8
74
50
94

Łabędzka
Łanowa
Łąkowa
Łowicka
Łódzka
Łukasiewicza
Łużycka

80
74
74
26
78
25
70

Macierzanki
Magnolii
Majakowskiego
Makowskiego
Maków
Makuszyńskiego
Malczewskiego
Malinowa
Malinowskiego
Mała
Małopolska
Marksa – patrz Popiełuszki
Marynarska
Marzanki od nr 1 do nr 16
wszystkie
Marzanki od nr 18 do końca
wszystkie
Mastalerza
Matejki
Mazowiecka
Mechaników
Metalowców
Mewy
Miarki
Michałowskiego
Mickiewicza
Mielęckiego
Mieszka I
Między Wzgórzami
Mikołowska
Miła
Miodowa
Miodunki
Mitręgi – patrz Hlubka
Mleczna
Młodego Górnika
Młodego Hutnika
Młodopolska
Młodych Patriotów
Młodzieżowa
Młyńska
Mniszka
Modelarzy
Modrzejewskiej
Moniuszki
Morawska
Morcinka
Morska
Mościckiego

77
75
4
36
75
8
29
35
52
86
26

Ł

M

95
91
78
29
6
48
78

77
88
100
30
47
26
4
3
102
51
29
86
16
84
83
49
3
74
77
47
60
39
64
98
60
51
77
96
66
72
26
7
84
25

Nr
obwodu

ULICA

Murarska
Myśliwska do nr 23 wszystkie
Myśliwska od nr 24 do końca
wszystkie

2
15

Na Filarze
Na Łuku
Na Miedzy
Na Piasku
Na Skarpie
Na Uboczu
Na Wzgórzu
Na Zbiegu
Nad Bytomką
Nad Kanałem
Nad Łąkami
Nad Stawem
Nad Torami
Nadbrzeżna
Nadrzeczna
Nagietka
Nałkowskiej
Narcyzów
Narutowicza
Nasyp
Nauczycielska
Niedbalskiego – patrz Granitowa
Niedurnego
Niemcewicza
Niepaszycka
Niezapominajki
Noakowskiego
Nobla
Norwida
Nowa
Noworoczna
Nowosądecka
Nowy Świat od nr 1 do nr 24
wszystkie
Nowy Świat od nr 25 do końca
wszystkie

57
26
29
46
52
83
53
35
38
4
1
83
31
58
18
77
3
4
4
46
77

N

O

22

56
7
2
75
31
78
86
95
26
78
88
101

Obrońców Westerplatte
Obrońców Poczty Gdańskiej
Obrońców Pokoju
Ociepki – patrz Turkusowa
Odlewników
Odrowążów
Oficerska
Ogrodowa
Okopowa
Okrężna
Okrzei
Olchowa
Oleśnickiego
Olimpijska
Olszewskiego
Olsztyńska
Olszynki
Omańkowskiej
ONZ
Opawska
Opla
Opolska
Orchidei
Ordona – numery nieparzyste
Ordona – numery parzyste
Oriona
Orkana
Orkiszowa
Orląt Śląskich
Orlickiego
Orłów
Orzechowa
Orzeszkowej
Ossolińskich
Ossowskiego
Oświęcimska
Owczarska
Owocowa
Owsiana

67
55
77
22
46
65
37
105
86
3
25
78
67
25
22
100
2
41
75
20
21
11
83
74
27
16
105
22
84
8
93
4
31
29
17

Paderewskiego
Pana Twardowskiego
Panewnicka
Panufnika
Paralotniarzy

24
7
65
26
93

P

24
23
23

ULICA

Parkowa
Partyzantów
Paska
Patrolowa
Paulińska
PCK
Pelikana
Perkoza
Perłowa
Perseusza
Piaseckiego
Piaskowa
Piastowska od nr 1 do nr 17
wszystkie
Piastowska od nr 18 do końca
wszystkie
Piekarska
Pietrusińskiego
Piękna
Pilotów
Pionierów
Piramowicza
Pistacjowa
Piwna
Plac Grunwaldzki
Plac Inwalidów Wojennych
Plac Jaśminu
Plac Krakowski
Plac Mariacki
Plac Marszałka Piłsudskiego
Plac Mickiewicza
Plac Mleczny
Plac Niepodległości
Plac Piastów
Plac Rzeźniczy
Plac Wszystkich Świętych
Planetarna
Platynowa
Plebańska
Plebiscytowa
Pliszki
Plonowa
Płażyńskiego
Płocka
Płowiecka
Pocztowa
Pod Borem
Pod Murami
Podlesie
Podmokła
Poezji
Pogodna
Pokoju
Pola
Poligonowa
Polna
Południowa
Pomorska
Poniatowskiego
Popiełuszki
Portowa
Porzeczkowa
Powroźnicza
Powstańców Warszawy
Poziomkowa
Poznańska
Prawników
Prozy
Prusa
Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Przedwiośnie
Przemyska
Przemysłowa
Przewozowa
Przy Raciborskiej Bramie
Przy Tamie
Przydrożna
Przyniczyńskiego księdza
Przyszłości od nr 52 do końca
parzyste
Przyszłości od nr 1 do końca
nieparzyste
Przyszłości od nr 2 do nr 50 parzyste
Przyszowska
Przytulii
Pszczyńska od nr 1 do nr 65A
nieparzyste
Pszczyńska od nr 133 do końca
nieparzyste

Nr
obwodu

74
6
26
27
69
23
105
106
81
12
24
7
94
96
77
93
4
94
15
72
74
46
53
45
75
48
55
45
51
51
3
46
45
51
7
81
45
16
104
74
65
78
84
65
11
47
35
2
9
61
2
67
83
29
83
26
37
7
31
35
30
45
1
57
76
8
53
45
62
78
31
66
51
31
24
35
61
61
62
6
77
87
65
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informator wyborczy

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.
Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania
ULICA

Nr
obwodu

Pszczyńska od nr 2 do nr 76
parzyste
Pszczyńska od nr 200 do końca
parzyste
Pszczyńska od nr 67 do nr 131
nieparzyste
Pszczyńska od nr 78 do nr 198
parzyste
Pszenna
Pukasa
Pułaskiego
Puławska
Pusta
Puszkina

87

Raciborska
Racławicka
Radiowa
Radomska
Radosna
Rapackiego – patrz Obrońców Poczty
Gdańskiej
Ratowników Górniczych
Reja
Rejtana
Rekreacyjna
Reymonta
Robotnicza
Rodzinna
Rogera
Rogozińskiego
Rolna
Rolników
Rostka
Równa
Różana
Rubinowa
Rumiankowa
Rutkiewicz
Rutkowskiego – patrz Florera
Rybacka
Rybitwy
Rybnicka od nr 1 do nr 19 wszystkie
Rybnicka od nr 20 do nr 54 parzyste
Rybnicka od nr 21 do nr 31
nieparzyste
Rybnicka od nr 43 do końca
nieparzyste
Rybnicka od nr 56 do końca parzyste
Rydygiera
Rymera
Rynek
Rzeczycka
Rzepakowa
Rzeszowska

50
52
84
79
3

R

65
89
89
2
25
7
78
56
86

90
57
7
1
54
67
6
35
25
35
73
35
93
4
82
1
25
76
102
87
101
101
98
98
93
65
47
2
74
79

S
Sadowa
Samotna
Sandomierska
Sarnia
Saturna
Satyryków
Sawickiej – patrz Szybowcowa
SDKPiL
Serdecznika
Siedlecka
Siemińskiego
Sienkiewicza
Sienna
Sieronia – patrz Perłowa
Sikornik
Sikory
Skalskiego – patrz Ezopa
Skarbnika
Skargi
Składowa
Skłodowskiej-Curie
Skowrończa
Skowrońskiego
Słoneczna
Słoneczne Wzgórze
Słonecznikowa
Słowackiego
Słowików
Smolnicka
Snopowa
Sobieskiego – patrz Jana III
Sobieskiego

80
65
79
22
10
8
82
77
79
51
44
74
100
35
57
86
30
70
100
36
83
83
74
85
106
74
73

ULICA

Sobótki
Sojki
Sokoła
Solskiego
Sołtysa
Sołtysia
Sopocka
Sowińskiego
Spacerowa
Spadochroniarzy
Spokojna
Sportowa
Spółdzielcza
Srebrna
Stabika
Stalmacha
Stanisławowska
Stara Cegielnia
Starogliwicka od nr 1 do nr 100
wszystkie
Starogliwicka od nr 101 do końca
wszystkie
Staromiejska
Staszica
Stefana Batorego
Stepowa
Storczyków
Strażacka
Stryjska
Strzelców Bytomskich od nr 1
do nr 61 nieparzyste
Strzelców Bytomskich od nr 2
do nr 70 parzyste
Strzelców Bytomskich od nr 63
do końca nieparzyste
Strzelców Bytomskich od nr 72
do końca parzyste
Strzeleckiego
Strzelnicza
Studzienna
Stwosza
Styczyńskiego
Sudecka
Sylwestrowa
Syriusza
Szafirowa
Szara
Szarych Szeregów
Szczecińska
Szczepanowskiego
Szczęść Boże
Szenwalda – patrz Lema
Szkolna
Szlak Kolejowy
Szmaragdowa
Szobiszowicka
Szparagowa
Sztabu Powstańczego
wszystkie numery nieparzyste
Sztabu Powstańczego
wszystkie numery parzyste
Sztygarska
Szybowa
Szybowcowa
Szymanowskiego

Ś

Śląska
Śliwki
Ślusarska
Śniadeckich
Średnia
Świdnicka
Świerkowa
Świętego Andrzeja
Świętego Brata Alberta
Świętego Huberta
Świętego Jacka
Świętego Józefa
Świętego Ludwika
Świętego Marka do nr 5 wszystkie
Świętego Marka od nr 6 do końca
wszystkie
Świętego Michała
Świętego Urbana
Świętego Wojciecha
Świętej Anny
Świętej Barbary
Świętej Bronisławy
Świętej Cecylii
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Nr
obwodu

88
2
15
99
26
57
79
84
74
93
4
66
41
81
55
49
79
83
2
80
2
55
7
26
75
1
79
3
3
1
1
25
22
45
35
17
54
26
11
82
69
98
84
67
56
45
8
81
30
74
27
28
56
54
93
26
26
31
30
25
45
79
11
33
74
26
65
65
83
43
36
60
31
22
68
46
41
66

ULICA

Świętej Elżbiety
Świętej Katarzyny
Świętej Małgorzaty
Świętojańska od nr 1 do nr 37
nieparzyste
Świętojańska od nr 2 do nr 46
parzyste
Świętojańska od nr 39 do końca
nieparzyste
Świętojańska od nr 48 do końca
parzyste
Świętokrzyska

T

Targosza – patrz Koralowa
Targowa
Tarninowa
Tarnogórska od nr 1 do nr 151
wszystkie
Tarnogórska od nr 174 do końca
parzyste
Tarnogórska od nr 189 do końca
nieparzyste
Tarnopolska
Tatrzańska
Tesli
Tęczowa
Tkacka
Tokarska
Topolowa
Toruńska
Toszecka od nr 1 do nr 85
wszystkie
Toszecka od nr 101 do nr 169
wszystkie
Toszecka od nr 170 do końca
wszystkie
Toszecka od nr 86 do nr 100
wszystkie
Towarowa
Traktorzystów
Traugutta
Trzech Króli
Tulipanów
Turkusowa
Tuwima
Tylna
Tymiankowa

U

Nr
obwodu

39
69
30
32
32
34
34
51

42
35
36
25
25
79
56
2
7
47
77
38
94
32
10
1
15
38
76
41
26
75
80
5
60
73

Udzieli
Ułańska
Urodzajna
Ustroń
Uszczyka

34
84
74
98
31

Wadowicka
Wakacyjna
Waliszewskiego
Wałbrzyska
Wandy
Warmińska
Warszawska
Waryńskiego
Warzywna
Wasilewskiej
Wawelska
Wazów
Wesoła
Węglowa
Wiązowa
Wichrowe Wzgórze
Widokowa
Wieczorka – patrz Siemińskiego
Wiejska
Wielicka
Wielkanocna
Wielkiej Niedźwiedzicy
Wielkopolska
Wieniawskiego
Wiertnicza
Wierzbowa
Wiesiołka
Wigilijna
Wileńska
Wilgi
Willowa
Wiosenna
Wiślana
Wiśniowa
Witkiewicza

79
1
34
79
37
26
33
7
74
4
57
8
80
56
22
83
81

W

80
58
26
15
26
6
31
4
77
26
79
105
81
2
63
22
42

ULICA

Witosa
Władysława Jagiełły
Władysława Łokietka
Wodna
Wolności
Wolskiego
Wójtowska
Wrocławska
Wróblewskiego
Wrześniowa
Wrzosowa
Wschodnia
Wspólna
Wujka Jakuba
Wybrzeże Armii Krajowej
Wybrzeże Wojska Polskiego
Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 100
wszystkie
Wyczółkowskiego od nr 101 do końca
wszystkie
Wysoka
Wyspiańskiego wszystkie numery
nieparzyste
Wyspiańskiego wszystkie numery
parzyste

Nr
obwodu

83
4
99
47
4
40
83
48
40
6
3
60
2
40
44
45
2
79
47
18
16

Z

Zabrska od nr 1 do nr 17A
nieparzyste
Zabrska od nr 16 do końca parzyste
Zabrska od nr 19 do końca
nieparzyste
Zabrska od nr 2 do nr 14 parzyste
Zachodnia
Zacisze
Zajęcza
Zakątek Leśny
Zakole
Zakopiańska
Zamenhofa
Zamkowa
Zamojska
Zapolskiej
Zawadzkiego – patrz Anny Jagiellonki
Zawiszy Czarnego
Zawodna
Zbożowa
Zgrzebnioka
Zielińskiego
Zielna
Zielona
Zielone Wzgórze
Ziemięcicka
Ziemowita
Ziębia
Zimnej Wody
Zimorodka
Złota
Zubrzyckiego – patrz Cichociemnych
Związkowa
ZWM – patrz Czernego
Zwycięstwa od nr 1 do nr 21
nieparzyste
Zwycięstwa od nr 2 do nr 28
parzyste
Zwycięstwa od nr 23 do końca
nieparzyste
Zwycięstwa od nr 30 do końca
parzyste
Zygmunta Starego do nr 19 wszystkie
Zygmunta Starego od nr 20 do końca
wszystkie
Zygmuntowska

Ź, Ż

Źródlana
Żabińskiego – patrz Szafirowa
Żeglarska
Żeleńskiego-Boya
Żeńców
Żernicka
Żeromskiego od nr 1 do nr 31
wszystkie
Żeromskiego od nr 32 do końca
wszystkie
Żółkiewskiego
Żurawia
Żurawinowa
Żwirki i Wigury
Żytnia
Żywiecka

69
68
68
69
83
2
22
3
43
79
24
2
79
8
53
54
31
26
4
74
81
83
1
49
100
72
102
81
54
45
45
44
44
50
99
9
81
1
8
73
26
58
59
40
105
73
91
74
79
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ogłoszenia

Zapłać online
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

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

Więcej na
www.gliwice.eu
Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość
opłat administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard
i Maestro) oraz BLIK.
Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne (np. zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe (np.
sporządzenie aktu małżeństwa albo pełnomocnictwa). Online
można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji ludności czy wydanie zezwolenia na budowę.
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego
dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi UM, przy poszczególnych kartach usług
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

Zamów mapę przez internet

„Geodezyjny sklep internetowy” Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostępny jest pod adresem
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu. Za jego pośrednictwem można zamówić - w wersji papierowej lub elektronicznej - wypisy z odpowiednich rejestrów dla działek, budynków i lokali,
wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze oraz wiele innych dokumentów i danych.
Szczegółowe omówienie procedury korzystania z zasobów Wydziału
Geodezji i Kartografii jest zawarte
w regulaminie sklepu, dostępnym
w wyskakującym okienku tuż po
uruchomieniu strony lub w instrukcji obsługi, która poprowadzi
nas krok po kroku po portalu. Dostępna jest ona w prawym górnym
rogu. Wystarczy nacisnąć ikonę
znaku zapytania.

komunikaty
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice,
działając jako inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz
Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – zamawiającego,
ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół” – na
wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia
budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów
lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.
Ww. zamierzenie będzie realizowane w formule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez wykonawców
obiektów budowlanych / zadań wybranych w osobnych przetargach, przy czym oferenci mogą składać
oferty: (1) dla jednego wybranego zadania, (2) dla
większej liczby zadań lub na wszystkie zadania, przy
czym wykonawca składa na każde zadanie oddzielną
ofertę, która rozpatrywana będzie jako oddzielny
przetarg.
Uwagi:
1. we wszystkich wariantach wymagane jest przedstawienie nakładów inwestycyjnych do rozpatrywanego zadania lub zadań;
2. wykaz zadań:
• budynki: nr 1 – przebudowa segmentu A,
nr 2 – przebudowa segmentu B, nr 3 – przebudowa segmentu C, nr 4 – budowa segmentu D,
nr 5 – budowa segmentu E,
• obiekty: nr 6 – wewnętrzne sieci sanitarne,
nr 7 - instalacje wentylacji i klimatyzacji,
nr 8 – zewnętrzne sieci, nr 9 – nawierzchnie
utwardzone (płyta postojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, chodniki),
• dostawy: nr 10 – wyposażenia specjalistyczne
(m.in. symulator).
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty / ofert wraz z wymaganymi dokumentami
do 17 czerwca 2019 r. do godz. 9.30 w siedzibie
GAPR.
Opis przedmiotów zamówienia (zadań), obowiązki
wykonawcy, inwestora zastępczego i zamawiającego,
a także inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty / ofert oraz przystąpienia do przetargu
(w tym forma wadium) zawarto w:
1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dla zadań 1 – 10, zamieszczonej na stronie Internetowej
GAPR od 17 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.,
2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej 17 maja
2019 r.,
przy czym dokumentację techniczną zamierzenia
budowlanego obejmującą:
• decyzje administracyjne,
• Projekt Budowlany,
• Projekt Wykonawczy,
można uzyskać od GAPR w terminie od 17 maja do
17 czerwca 2019 r. w jego siedzibie w Gliwicach
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przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy:
8.00 – 15.00, w formie elektronicznej.
Inwestor zastępczy udzieli wyjaśnień nie później
niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert
pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie internetowej GAPR.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy
złożyć w siedzibie GAPR do 17 czerwca 2019 r. do
godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta,
z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona
(nr zadania) oraz jego terminu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres: gapr@gapr.pl. Uwaga:
GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność
przesyłu wersji elektronicznej.
Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się
w dniach od 17 czerwca do 24 czerwca – część
niejawna, podczas której nastąpi sprawdzenie poprawności formalnej złożonych ofert. Część jawna,
podczas której zostanie przeprowadzona licytacja
w dół, odbędzie się 24 czerwca 2019 r. od godz.
10.00 do 15.00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110.
Podczas jawnego otwarcia ofert każdy wykonawca
musi być reprezentowany tak jak w ofercie albo przez
osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa.
W przeciwnym wypadku wadium takiego oferenta
wraz z odsetkami jest zatrzymywane przez zamawiającego. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po
podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja
„w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna
z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie
określone będzie w dokumentacji przetargowej
danego zadania. Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną
zmienione przez wykonawcę, dostosowując do ceny
ostatecznej.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo
zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

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:

Remont komina H = 80 m.
Termin składania ofert: 27 maja 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 maja 2019 r. o godz. 10.00

Dwa zadania remontowe:
1. Remont sieci cieplnej W.P. ul. Mikołowska.
2. Remont armatury w komorze K5 magistrala nowozachodnia.
Termin składania ofert: 23 maja 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 23 maja 2019 r. o godz. 11.30

Remont fotokomórek komory paleniskowej
WP-70 nr 2.
Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2019 r. o godz. 10.30

Obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych
i remontowych realizowanych w latach 2019
– 2020.
Termin składania ofert: 5 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2019 r. o godz. 12.30

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

Śląskie Centrum Logistyki S.A.
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na

zadanie pt.: „Dostawa i montaż systemu
parkingowego obsługującego samochody
ciężarowe i osobowe wjeżdżające na teren
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. przez bramy
wjazdowe nr 1 oraz nr 2 zlokalizowane
w Gliwicach przy ulicy Portowej 28”.
Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 24 czerwca 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

Zarząd Dróg
Miejskich
w Gliwicach
informuje,
że 6 maja br. udostępnił specjalny
formularz dotyczący funkcjonowania
Strefy Płatnego Parkowania.
Wypełniając go i przekazując do ZDM, można w nim wyrazić swoją opinię na temat
działania strefy lub zamieścić propozycje
zmian.
Formularz dostępny jest także w Biuletynie
Informacji Publicznej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w zakładce KOMUNIKATY
lub w Biurze Obsługi Interesanta Zarządu
Dróg Miejskich, którego siedziba znajduje
się w Gliwicach, przy ul. Płowieckiej 31.
Badanie opinii publicznej prowadzone
będzie do 6 czerwca 2019 r. Udział w nim
możliwy jest tylko jeden raz i jest on całkowicie bezpłatny.
Wyniki badania przedstawione zostaną
na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Urząd Miejski
w Gliwicach
informuje,
że biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów będzie nieczynne
27 i 28 maja (poniedziałek i wtorek).
W Urzędzie Miejskim w pokoju 008
(sekretariat) można uzyskać informację
o innych instytucjach konsumenckich,
a także otrzymać poradniki
konsumenckie.
Do dyspozycji pozostaje:
INFOLINIA KONSUMENCKA,
tel. 801-440-220 oraz 22/290-89-16,
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 18.00.
W celu uzyskania porady konsumenckiej
można skontaktować się z Wojewódzkim
Inspektoratem Inspekcji Handlowej
w Katowicach, ul. Brata Alberta 4,
40-951 Katowice, tel. 32/356-81-00.
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ogłoszenia
oferty pracy
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice,
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisku: elektryk/serwisant.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 9 maja 2019 r.

● dekarz

wykształcenie średnie techniczne
lub zawodowe, min. 5 lat doświadczenia zawodowego, zdolność do
pracy na wysokości, zakres obowiązków: prace remontowe dachów, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

● pracownik produkcji

wykształcenie, doświadczenie zawodowe: brak wymagań, zakres
obowiązków: produkcja części samochodowych, składanie drobnych
elementów, zgrzewanie, sklejanie,
umowa-zlecenie, miejsce pracy:
Gliwice;

● kucharz

wykształcenie zawodowe, mile
widziane gastroniomiczne, zakres
obowiązków: przygotowanie mięs
do obróbki cieplnej, przygotowanie
warzyw i owoców do dalszej obróbki na sałatki i surówki, dbałość
o czystość w miejscu pracy, umowa
-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● robotnik magazynowy

wykształcenie zawodowe, zakres
obowiązków: ładowanie, rozładowywanie i układanie produktów,
składanie lub rozkładanie konstrukcji meblowych, rusztowań, składanie stacji roboczej i dystrybucja
sprzętu IT, sprzątanie miejsca pracy
z gruzu i innych odpadów, składanie
wózków do transportu materiałów,
obsługa i konserwacja maszyn do
czyszczenia podłóg itp., używanie
podręcznych narzędzi (np. wiertarki, wkrętarki, kluczy, młotków itp.),
układanie taśmy 5s, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice, umowa-zle-

cenie z możliwoścą podpisania
umowy tymczasowej;

● kierowca C+E
wykształcenie średnie, mile widziane mechaniczne lub pokrewne,
min. 5 lat doświadczenia zawodowego, prawo jazdy kat. C i E, umiejętność szybkiego uczenia się oraz
otwartość na przyswajanie nowej
wiedzy, dokładność i sumienność
przy wykonywaniu pracy oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, mile widziane
dodatkowe uprawnienia na sprzęt
drogowy, zakres obowiązków: praca na terenie robót drogowych, remontów i inwestycji prowadzonych
przez firmę, transport materiałów
na budowę, dbałość o stan maszyny pod kątem technicznym i estetycznym, dokonywanie napraw
i konserwacji maszyny (w okresie zimowym przygotowywanie maszyn
do pracy), jedna zmiana, miejsce
pracy: Gierałtowice;

● robotnik gospodarczy
(tzw. złota rączka) – 

oferta dla osób z orzeczonym 
 stopniem niepełnosprawności
wykształcenie: brak wymagań,
zakres obowiązków: umiejętności
malarskie, naprawcze, utrzymanie
czystości wokół budynku, prace
konserwatorskie, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● spawacz
wykształcenie zawodowe, rok doświadczenia, znajomość rysunku
technicznego, spawanie konstrukcji
stalowych, miejsce pracy: Zabrze.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,
plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13
im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25,
ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. finansów.
Miejsce wykonywania pracy:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach, ul. Elsnera 25.
Wymiar etatu: 0,5 etatu.
Wymagania:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• wykształcenie wyższe lub średnie, preferowany kierunek: finanse, rachunkowość lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
z minimum trzyletnim doświadczeniem
zawodowym,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
• znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości
budżetowej, zasad inwentaryzacji,
• podstawowa znajomość aktów prawnych: Ustawa o finansach publicznych,

Ustawa o rachunkowości, przepisy
o podatkach, przepisy ZUS, Ustawa
o pracownikach samorządowych
i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych,
• znajomość oprogramowania VULCAN,
PŁATNIK, KSAT,
• zdolność podejmowania samodzielnych
decyzji i zaangażowanie w pracę.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.
Dokumenty należy składać do 20 maja
2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Szkoły
Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek
w Gliwicach, ul. Elsnera 25, w zamkniętej
kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko specjalista ds. finansowych w SP13
w Gliwicach”, lub listem poleconym.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP placówki w zakładce ogłoszenia/
nabory pod adresem: http://sp13.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory,892.

nabór nr KD.210.26.2019.IR-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy /
Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,

• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 27 maja
2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

Zakres obowiązków:
a) diagnostyka instalacji i urządzeń
elektrycznych,
b) realizacja planów konserwacji
i usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,
c) wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz bieżącej eksploatacji urządzeń monitoringu CCTV
oraz sieci światłowodowych,
d) montaż instalacji elektrycznych,
światłowodowych, teleinformatycznych,
e) sporządzanie dokumentacji technicznej, raportów, rejestrowanie
wykonanych prac.
Wymagania:
a) doświadczenie w pracy w serwisie,
b) brak przeciwwskazań do pracy na
wysokości pow. 3 m,
c) umiejętność rozwiązywania problemów elektrycznych:
• znajomość schematów elektrycznych,
• podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektryki,
elektroniki i transmisji światłowodowej,
• umiejętność wykonywania
pomiaru rezystancji, napięcia, prądu,
• umiejętność wymiany części
elektrycznych,
• podstawowa znajomość obsługi agregatów prądotwórczych o mocach do 500 kVA,
• podstawowa znajomość obsługi zasilaczy UPS o mocach
do 200 kVA,
• uprawnienia elektryczne SEP
E1 do 1 kV,
• zdolności manualne i wiedza
z zakresu mechaniki (wymiana
części).
d) podstawowa znajomość techniki
światłowodowej i sieci LAN,
e) znajomość języka angielskiego na
poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
f) wykształcenie techniczne,
g) prawo jazdy kat. B,
h) komunikatywność, sumienność,
dobra organizacja pracy oraz
umiejętność współpracy z zespołem,

i) mile widziane prawo jazdy kat.
B+E, uprawnienia zwyżki, HDS,
inne.
Oferujemy:
a) stabilne warunki zatrudnienia
w oparciu o umowę o pracę,
b) wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
c) możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
d) wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych kompetencji,
e) ubezpieczenie grupowe na życie,
f) dobrą atmosferę,
g) ciekawą pracę w dynamicznie
rozwijającej się firmie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV i list motywacyjny,
b) oświadczenie kandydata o niekaralności,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata, od kiedy
może nastąpić zatrudnienie,
e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów
rekrutacji (zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych),
f) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych
osobowych.
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: kadry@ssm.silesia.pl
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat
na stanowisko: elektryk/serwisant”
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Oferty niewykorzystane podlegają
zniszczeniu.

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice.
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji
przetargowej i umów na prace
remontowe, w tym współudział
przy wykonywaniu przedmiarów
i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór
robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur
w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu
planu remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do
Działu Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach
właścicieli lokali oraz bieżąca
współpraca z przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód
dla firm ubezpieczeniowych,
potwierdzanie regresów i ich
weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie
gminnych lokali mieszkalnych
oraz sporządzanie protokołów
zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe
techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania
nieruchomościami,
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• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• 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 wymagania prosimy
o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na
adres: kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko
inspektora ds. technicznych” w terminie do 7 czerwca 2019 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: „Zgodnie z art. 6 ust.1
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr
119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.
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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 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 123 – 128/2019 do 29 maja 2019 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 108/2019 do 20 maja 2019 r.,
• nr 115 – 116/2019 do 29 maja 2019 r.,
• nr 118/2019 do 29 maja 2019 r.;

lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 107/2019 do 20 maja 2019 r.,
• nr 117/2019 do 29 maja 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 106/2019 do 20 maja 2019 r.;

garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki:
• nr 109 – 113/2019 do 20 maja 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 105/2019 do 27 maja 2019 r.

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

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone
w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy
biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez
profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją
przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice.
17 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 106, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej
jako działka nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od ul. Daszyńskiego, stanowiącej
własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00046226/1.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 446 900,00 zł
Wadium: 44 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 4470,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa Południe, odbył się 8 kwietnia 2019 r. i zakończył
wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 33, obręb
Ostropa Południe, o powierzchni 0,5230 ha, zapisana
jest w księdze wieczystej nr GL1G/00046226/1, użytki
RIVb – grunty orne, W-RIVb – grunty pod rowami.
2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 33, obręb Ostropa Południe. Nieruchomość położona jest
w południowo-zachodniej części miasta Gliwice przy
autostradzie A4. Otoczenie nieruchomości stanowią
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę
usługowo-produkcyjną.
Działka nr 33, obręb Ostropa Południe, jest niezabudowana, granice działki tworzą kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu (długość ok. 390 m, szerokość
ok. 11 m – 20 m). Działka nie jest uzbrojona w sieci
infrastruktury technicznej. Z uwagi na niewielką szerokość działki jej samodzielne zagospodarowanie na
cele zgodne z ustaleniami planu może być znacznie
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego właściciela. W granicach działki przechodzi prawdopodobnie
sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią zwrócić szczególną uwagę.
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. Zgodnie z mapą ewidencyjną w granicy
działki przebiegają rowy melioracyjne. Właściciel nie
może wykonywać żadnych prac powodujących zakłócenie drożności przepływu. Właściciel ma obowiązek
utrzymywania drożności przepływu rowów, zobowiązany jest do ich konserwacji.
Obecnie działka nie posiada bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej. Dla zamierzenia inwestycyjnego
o charakterze innym niż rolnicze istnieje możliwość
optymalnego skomunikowania działki do drogi publicznej, tj. ul. Daszyńskiego lub ul. Traktorzystów
pod warunkiem wybudowania dróg przewidzianych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Koszty wybudowania koniecznych dróg poniesie
inwestor. Ewentualna realizacja inwestycji winna zostać
poprzedzona złożeniem wniosku 4a do Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia do
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, zależnie od natężenia
ruchu drogowego generowanego przez inwestycję,
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją
dróg rowerowych” planuje się przyszłościowo realizację
trasy rowerowej nr 32 w sąsiedztwie przedmiotowej
działki – równolegle do autostrady A4.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego dzielnicę Ostropa w Gliwicach
(uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2010 z 16 grudnia
2010 r.), działka nr 33, obręb Ostropa, znajduje się na
terenie oznaczonym symbolami:
5 MNUn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy
– nowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi im garażami i budynkami gospodarczymi
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,
b) zabudowa usługowa lub budynki zamieszkania
zbiorowego z wykluczeniem zakładów karnych,

z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie
jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.
3 UPn – co oznacza: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej – nowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki usług i budynki zamieszkania zbiorowego,
z wyłączeniem zakładów karnych,
b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy
i składy, hurtownie, stacje paliw, warsztaty i usługo
obsługi komunikacji, salonów samochodowych,
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej
lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe
lub produkcyjne.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże,
w tym wielokondygnacyjne,
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym,
c) sieci infrastruktury technicznej.
3 UPC – co oznacza: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach miasta.
Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie i giełdy handlowe w obiektach, parki:
przemysłowe, biznesu i technologiczne, stacje paliw,
warsztaty i usługi obsługi komunikacji, salony samochodowe i usługi motoryzacyjne, centra logistyczne,
b) budynki usług i zamieszkania zbiorowego, z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady,
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej
lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe
lub produkcyjne.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty komunalnej obsługi miasta z wyjątkiem
składowisk odpadów,
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże,
w tym wielokondygnacyjne,
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca obiektom
budowlanym,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo wąskie pasy działki położone są na terenach
oznaczonych symbolami 1 KDZ 1/2 – co oznacza: tereny
dróg publicznych klasy zbiorczej oraz 16 KDL 1/2 – co
oznacza: tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Przeważająca część działki nr 33, obręb Ostropa Południe, znajduje się w strefie oddziaływania autostrady
A4 i objęta jest izofonami dopuszczalnego poziomu
dźwięku (55 dB, 60 dB) w porze dziennej i (50 dB)
w porze nocnej – od autostrady A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa
nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość
w stanie istniejącym.
4. Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 44 700,00 zł
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka
33, obręb Ostropa Południe, imię i nazwisko oraz PESEL
lub nazwa oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 11 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu
nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na
inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg,
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej, przed
otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego
osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej)
lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku
osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-20/18
z 27 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej działki nr 33,
obręb Ostropa Południe, oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(j.t. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 sierpnia
2019 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku miasta.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie
przedłożenie w wymaganym terminie aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie
z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-12, 32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2204).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,
poz. 1490).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji
w zakresie podatku od nieruchomości.

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).
2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych
własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych,
będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi
w przepisach prawa;
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu
prawa pracy, w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą zostać Państwo poproszeni
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo
prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa
dane nie będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego
zgoda miała dotyczyć.
3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych,
• w przypadku danych zbieranych za zgodą można również
cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają
taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to
jednak danych przetwarzanych w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień –
wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani.Każda
osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
4. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem
danych osobowych zbieranych przez Urząd można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorem ochrony
danych pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie 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 odpowiedzi
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia
odpowiedzi.
5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych;
b) dane przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) 27 kwietnia 2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 335 i 336, obręb Stare Gliwice,
położonych w Gliwicach pomiędzy ul. Sadową a ul. Wesołą, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 220 000,00 zł
Wadium: 22 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 2200,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 335, obręb Stare Gliwice, użytek RIVa – grunty orne,
o pow. 0,0436 ha, księga wieczysta nr GL1G/00028667/2;
• działka nr 336, obręb Stare Gliwice, użytek RIVa – grunty orne,
o pow. 0,0439 ha, księga wieczysta nr GL1G/00028668/9.
Łączna powierzchnia działek to 0,0875 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 335 i 336, obręb Stare Gliwice, położone są w zachodniej
części miasta w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej. Kształt działek regularny, zbliżony
do prostokąta. Nieruchomości są niezabudowane, ogrodzone,
porośnięte dziko rosnącą roślinnością.
Przedmiotowe nieruchomości mogą być skomunikowane z siecią
dróg publicznych:
a) poprzez niepubliczną gminną drogę ul. Wesołą z drogą publiczną
ul. Łabędzką zjazdem istniejącym,
b) bezpośrednio z drogą publiczną ul. Sadową, wyłącznie z działki
nr 336 (poza skrzyżowaniem ulic Sadowej i Turkusowej) nowym
zjazdem.
Na działce nr 335, obręb Stare Gliwice, zlokalizowany jest przewód
wodociągowy Ø63, na który nie została ustanowiona służebność
przesyłu. Sieć nie jest własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Gliwicach. Przedmiotowa sieć zasila prawdopodobnie budynki położone przy ul. Wesołej.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdopodobnie
sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 335 i 336, obręb Stare Gliwice, położone są na obszarze,
na którym od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”. Plan ten uchwalony został przez
Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca
2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r., pod pozycją 3935.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki znajdują
się na terenie oznaczonym symbolem 25MN opisanym jako tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych symbolem 25MN obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej
lub bliźniaczej,
b) ustala się urządzanie usług nieuciążliwych wyłącznie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jako lokale użytkowe.
Dodatkowo, zgodnie z rysunkiem planu, ustalono nieprzekraczalne
linie zabudowy od strony ul. Sadowej oraz ul. Wesołej.
Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w granicach:
1) strefy „OW” obserwacji archeologicznej,
2) złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
5. Wadium
Wadium w wysokości 22 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem
wpłaty „Przetarg, działki nr 335 i 336, obręb Stare Gliwice, imię,

nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 12 czerwca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi,
który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie
ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz
której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy
okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-449/19 z 22 marca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego prawa własności nieruchomości, oznaczonych
geodezyjnie jako: niezabudowana działka nr 335, obręb Stare
Gliwice, o pow. 0,0436 ha, z KW nr GL1G/00028667/2; niezabudowana działka nr 336, obręb Stare Gliwice, o pow. 0,0439 ha, z KW
nr GL1G/00028668/9; położonych w Gliwicach przy ul. Sadowej/
Wesołej, stanowiących własność Miasta Gliwice, oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych
nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 17 lipca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym
terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-449/19 z 22 marca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu
– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest
traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam
również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie
do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie
umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub
korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu
Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54),
wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również
cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia
danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie
SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas
zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu
wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
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Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których
organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako:

• dz. nr 637/2, obręb Przedmieście,
położonej w Gliwicach na północ od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0349 ha, księga wieczysta nr
GL1G/00074965/8.
Termin przetargu: 28 maja 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2019 r.
------------------------------------------------------------------II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako:

• dz. nr 637/3, obręb Przedmieście,
położonej w Gliwicach na północ od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0823 ha, księga wieczysta nr
GL1G/00074965/8.
Termin przetargu: 28 maja 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 17 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2019 r.
------------------------------------------------------------------II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako:

• dz. nr 637/6, obręb Przedmieście,
położonej w Gliwicach na północ od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu 0,0990 ha, księga wieczysta nr
GL1G/00074965/8.
Przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych
nr 636, 637/5, 638/2, 638/10, obręb
Przedmieście.
Termin przetargu: 28 maja 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 159 800,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 16 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 maja 2019 r.
------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności:

• części nieruchomości stanowiącej
działkę nr 324, obręb Stare Miasto,
o pow. gruntu 0,1822 ha, zabudowaną budynkami położonymi przy
ul. Tadeusza Kościuszki 44 i ul. Tadeusza Kościuszki 46 w Gliwicach,
z KW GL1G/00048793/0, użytek:
Bi – inne tereny zabudowane.
Termin przetargu: 10 czerwca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1 200 000,00 zł

Cena nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 ze zm).

Wadium: 120 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2019 r.

------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 543/2, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. Kujawskiej, stanowiącej własność Miasta
Gliwice.
Termin przetargu: 11 czerwca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
2 500 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 250 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 czerwca 2019 r.
------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości:

• działka nr 722, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,5863 ha,
Bi – 0,0513 ha, Bz – 0,5350 ha,
• działka nr 738, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0196 ha,
Bi – 0,0114 ha, Bz – 0,0082 ha,
• działka nr 740, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00036926/5, o pow. 0,0560 ha,
Bz – 0,0560 ha,
• działka nr 721, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0349 ha,
Bz – 0,0349 ha,
• działka nr 911, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00059301/5, o pow. 0,0163 ha,
Bz – 0,0163 ha,
• działka nr 909, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0325 ha,
Bi – 0,0269 ha, Bz – 0,0056 ha,
• działka nr 910, obręb Kolej, z KW nr
GL1G/00032654/9, o pow. 0,0482 ha,
Bz – 0,0482 ha,
o łącznej powierzchni 0,7938 ha. Usytuowane na płn. od ul. Cmentarnej/przy
ul. Cmentarnej/przy ul. Knurowskiej
w Gliwicach.
Termin przetargu: 19 czerwca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 950 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174.

Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2019 r.
------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 710, obręb Kolej, o pow.
0,3234 ha, zapisana w KW nr
GL1G/00036926/5, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane
lub w trakcie zabudowy (0,3075 ha)
oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,0159 ha);
• dz. nr 918, obręb Kolej, o pow.
0,2382 ha, zapisana w KW nr
GL1G/00036927/2, użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pow. łącznie 0,5616 ha. Położone przy
ul. Cmentarnej/ul. Reymonta.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 809 000,00 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 2018 r., poz. 2174).

Wadium: 80 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 101/2019 do 28 maja 2019 r.,
• nr 102/2019 do 28 maja 2019 r.;

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

• nr 104/2019 do 29 maja 2019 r.,
• nr 105/2019 do 29 maja 2019 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 103/2019 do 29 maja 2019 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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