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NIE PRZEGAP
W czerwcu impreza
goni imprezę

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

AKtualności
Drogowcy wrócili
na Jagiellońską

>>4

druga strona w obiektywie
IGRY 2019. Król był tylko jeden ;-)

Podczas tegorocznych gliwickich juwenaliów wystąpiło wiele gwiazd. Świetną zabawę pod Areną Gliwice zafundowali publiczności między innymi raper O.S.T.R. czy
megapozytywna grupa Łąki Łan. Serca studenckiej braci bezdyskusyjnie skradł Krzysztof Krawczyk. Fantastyczny koncert legendy polskiej sceny zapamiętamy na długo.
Do zobaczenia w przyszłym roku! (fot. M. Baranowski, UM Gliwice)

W Noc Muzeów byliśmy na Kresach

Gliwickie bolidy najlepsze na torze Formuły 1!

Przy wtórze pieśni i śpiewanek, przy dźwiękach liry korbowej i śpiewu tradycyjnego 18 maja wybraliśmy się na Kresy. Podczas Nocy Muzeów słuchaliśmy opowieści
o Huculszczyźnie, wykonaliśmy lwowskie wycinanki i biżuterię łemkowską.
Wspaniałe koncerty dała Orkiestra św. Mikołaja, jeden z najważniejszych polskich
zespołów folkowych. (fot. UM Gliwice)

Zespół Silesian Greenpower zdobył pierwsze i drugie miejsce w międzynarodowych wyścigach samochodów elektrycznych formuły F24+, które odbyły się
18 maja na słynnym torze Kirkstown w Irlandii Północnej. Drużyna studentów
z Politechniki Śląskiej po raz kolejny udowodniła, że skonstruowane przez nich
bolidy są bezkonkurencyjne! (fot. Silesian Greenpower)

Mistrzyni golfa z Gliwic!

Wiedzą, jak tańczy się w Europie!

Kinga Kuśmierska ma 12 lat i wiele wygranych turniejów na swoim koncie.
Na podium stawała blisko 100 razy. Pierwsze sukcesy zaczęła osiągać tuż po
rozpoczęciu przygody z tym sportem, w cyklu turniejów dla juniorów Audi Cup,
a w 2018 r. zdobyła pierwsze miejsce w tych rozgrywkach w swojej kategorii
wiekowej. Teraz kolejny raz zdobyła tytuł Mistrzyni Regionu Południe. W tym
roku Kinga otrzymała powołanie do kadry Polski. Gratulujemy! (fot. archiwum
prywatne)

300 dzieci wystąpiło podczas VI Wojewódzkiego Festiwalu Tańców Europy. 23
zespoły taneczne z przedszkoli i szkół podstawowych z całego województwa
zaprezentowały swoje umiejętności przed profesjonalnym jury. Gliwickie szkoły
stanęły na podium – w kat. kl. 4–8 na 3. miejscu uplasował się Zespół Szkolno
-Przedszkolny nr 1, w kat. kl. 1–3 Szkoła Podstawowa nr 28 zajęła 2. miejsce, a
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – 3. miejsce. Festiwal objął swoim patronatem
Prezydent Miasta Gliwice i Śląski Kurator Oświaty. (fot. T. Kluk / UM Gliwice)
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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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aktualności

Drogowcy wrócili na ul. Jagiellońską
Wznowienie remontu ul. Jagiellońskiej, na odcinku od skrzyżowania ulic Konarskiego-Jagiellońskiej-Zabrskiej do ul. ks. Hlubka, stało się
możliwe dzięki porozumieniu, które władze
miasta podpisały z przedstawicielami spółki
Tauron. Prace już się rozpoczęły.

fot. UM Gliwice

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace prowadzone na

odcinku ul. Jagiellońskiej, od
skrzyżowania ulic Konarskiego–Jagiellońskiej–Zabrskiej
do ul. ks. Hlubka, powinny
zakończyć się za około 3 miesiące. W tym czasie drogowcy
ułożą nawierzchnię jezdni oraz
chodników i wybudują odcinek
ścieżki rowerowej.

(mf)

Gliwicka wystawa
z ważną nagrodą

Wypożycz w Gliwicach,
oddaj w innym mieście
fot. UM Gliwice

Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” prezentowana
w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich wygrała konkurs
na Wydarzenie Muzealne Roku. Marszałek województwa
śląskiego wyróżnił także książkę Bogusława Tracza „Gliwice. Biografia miasta” wydaną przez Muzeum w Gliwicach.

Gliwice dołączyły do zintegrowanego metropolitalnego systemu rowerowego. Oznacza to, że od czerwca wypożyczony w Gliwicach rower miejski będzie można zostawić na stacji w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Tychach,
Chorzowie lub w Siemianowicach Śląskich i odwrotnie.
Zintegrowany metropolitalny
system rowerów miejskich
Nextbike liczy w sumie ponad 1 000 rowerów. Można
je wypożyczać w chorzowskim
systemie KajTeroz, katowickim
City By Bike, Sosnowieckim
Rowerze Miejskim, Siemianowickim Rowerze Miejskim,
Tyskim Rowerze oraz Zabrzańskim Rowerze Miejskim, a od
1 czerwca również w Gliwickim Rowerze Miejskim.
Integracja Gliwickiego Roweru Miejskiego z pozostałymi
systemami działającymi na
obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to efekt
porozumienia, które Miasto
Gliwice podpisało 13 maja
z firmą Nextbike Polska SA.
Co to oznacza dla użytkownika GRM? Od 1 czerwca będzie mógł wypożyczyć rower
w jednym mieście, a oddać
w innym. Koszt relokacji
jednośladu do stacji systemu bazowego pokryje
Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia.

Według pierwszych badań
dotyczących zintegrowanego
systemu rowerowego takie
rozwiązanie się sprawdza. Tylko
w pierwszym miesiącu rowery
były relokowane między miastami Metropolii ponad 6 tys. razy.

Po integracji z Gliwickim Rowerem Miejskim ta liczba
z pewnością się zwiększy. Tylko
w kwietniu system GRM zanotował 11 702 wypożyczenia
i 1 005 nowych użytkowników. 

(mf)

Stacje Gliwickiego Roweru Miejskiego:
















przy dworcu PKP (przy wejściu głównym na dworzec)
pl. Piłsudskiego (nieopodal pomnika)
pl. Inwalidów Wojennych (blisko kiosku)
róg ul. Kościuszki i Zawiszy Czarnego (przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej)
przy pl. Mickiewicza (ul. Siemińskiego)
przy ul. Kozielskiej (u zbiegu z ul. Góry Chełmskiej)
na skwerze Dessau (przy fontannie)
przy ul. Akademickiej (przy skrzyżowaniu z ul. B. Krzywoustego, blisko fontanny)
przy ul. Żwirki i Wigury (przy pawilonach handlowych)
na Sikorniku (przy ul. Sikornik, obok siłowni pod chmurką i Domu Pomocy Społecznej)
na os. Kopernika (ul. Gwiazdy Polarnej)
przy ul. Poniatowskiego (nieopodal Domu Pamięci
Żydów Górnośląskich)
przy Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej
w Sośnicy przy ul. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania
z ul. Reymonta)
w Szobiszowicach przy ul. Lublinieckiej (w rejonie
Radiostacji Gliwickiej)
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Wyniki konkursu zostały ogłoszone 21 maja w Muzeum Miejskim
w Żorach. Marszałek uhonorował najważniejsze przedsięwzięcia muzealne zrealizowane na
terenie województwa w 2018
roku. Nagrody są przyznawane
w czterech kategoriach: wystawa, publikacja książkowa,
dokonanie z zakresu inicjatyw
edukacyjnych i dokonanie z zakresu konserwacji.
Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” w Domu Pamięci Żydów
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14), oddziale Muzeum
w Gliwicach, składa się z tablic,
gablot z eksponatami, dotykowych ekranów, a także specjalnych słuchawek, z których
rozbrzmiewają wspomnienia
górnośląskich Żydów. Jest nawet stylowy telewizor, w którym
polska telewizja transmituje an-

tysemickie wystąpienie Edwarda
Gierka na wiecu w Katowicach
w 1968 roku. Kuratorem ekspozycji jest Bożena Kubit. Wszystkie
materiały – pisane i dźwiękowe
– są dostępne w dwóch językach: polskim i angielskim. Na
zwiedzenie całej wystawy trzeba
sobie zarezerwować minimum
godzinę. Bilet wstępu kosztuje 1
zł. W soboty wejście do Muzeum
w Gliwicach jest bezpłatne. Godziny zwiedzania są dostępne na
stronie muzeum.gliwice.pl.
„Gliwice. Biografia miasta” to
autorskie spojrzenie dr. Bogusława Tracza na historię Gliwic
– od pradziejów do początku XXI
wieku. To kawał historii. Blisko
600-stronicowe wydawnictwo
ma niewątpliwą wartość historyczną, jednak przede wszystkim
jest to pasjonująca lektura dla
gliwiczan. 
(mm)

fot. UM Gliwice

Wielomiesięczne zabiegi ze
strony przedstawicieli magistratu i Zarządu Dróg Miejskich
doprowadziły do wypracowania
porozumienia, na mocy którego zostały wznowione prace na
ul. Jagiellońskiej.

3

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

sport
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Ten mecz zapamiętamy na długo! Tak właśnie w efektowny sposób zapisuje się karty historii! Niebiesko-Czerwoni w meczu kończącym sezon 2018/2019 Lotto Ekstraklasy pokonali na Stadionie Miejskim im. Piotra
Wieczorka Lecha Poznań 1:0 i sięgnęli po Mistrzostwo Polski. Bramkę na wagę złota zdobył Piotr Parzyszek.

Nic więc dziwnego, że to zawodnicy Piasta Gliwice byli głównymi
bohaterami poniedziałkowej Gali
Ekstraklasy, podczas której uhonorowano najlepszych zawodników
i trenera minionych rozgrywek.
Tytuły Najlepszego Piłkarza
Sezonu oraz Najlepszego Pomocnika zdobył Joel Valencia.
Nagroda dla najlepszego trenera trafiła do rąk Waldemara
Fornalika. Bramkarzem sezonu

został František Plach, a obrońcą – Aleksandar Sedlar. Tytuł
Młodzieżowca Sezonu PKO Banku Polskiego przypadł w udziale
Patrykowi Dziczkowi, który wraz
z Pawłem Tomczykiem otrzymał
powołanie do kadry narodowej
na czerwcowe EURO U–21.

fot. piast-gliwice.eu

Piast czekał na tytuł mistrzowski
74 lata. Swoją historię rozpoczynał miesiąc po zakończeniu II
wojny światowej, w zniszczonych
na skutek działań wojennych
Gliwicach. W skład zarządu klu-

W tym sezonie Piast zdetronizował Legię, w Gdańsku pozbawił
złudzeń Lechię, odprawił z kwitkiem Zagłębie Lubin i Cracovię.
W meczu z Jagiellonią pokazał
charakter i stalowe nerwy, walcząc do ostatniej sekundy. Taka
postawa musiała dać efekty.

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Gliwicki klub zdobył tytuł
mistrzowski po raz pierwszy w swojej historii!

bu wchodzili głównie Polacy ze
Wschodu. Pierwszym prezesem
został ówczesny prezydent Gliwic Wincenty Szpaltowski.
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Dzięki niedzielnemu
zwycięstwu Piasta pod
wodzą Waldemara
Fornalika tytuł Mistrza
Polski wrócił po 30 latach
na Górny Śląsk.

W 1989 r. mistrzostwo zdobył Ruch
Chorzów, w którym wtedy grał…
Waldemar Fornalik. – Pokazaliśmy,
że tytuł Mistrza Polski nie należy się
tylko tym bogatym i że liczy się to,
jak kto pracuje – nie krył satysfakcji
opiekun Niebiesko-Czerwonych.
– »Momy Majstra!« Wszyscy się

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Do walki zagrzewał Piasta doping
9 913 kibiców zgromadzonych
przy Okrzei. Udało się pobić
frekwencyjny rekord stadionu!
– Finał był wspaniały! Napisaliśmy cudowną historię dla Gliwic.
Zawodnicy mogą być dumni, że
w tym sezonie prezentowali taki
poziom. Chyba nikt nie podważy,
że Piast zasłużył na mistrzostwo –
komentował Waldemar Fornalik,
trener MISTRZÓW POLSKI. Mistrzostwo zadedykował wszystkim kibicom Piasta.
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sport / z miasta
cieszymy, bo to jest splendor dla
śląskiej piłki. Na Śląsku jest wiele
klubów i dobrze, że w takich sytuacjach te kluby się wspierają –
dodał Waldemar Fornalik.

Złoty medal wręczono również
prezydentowi Gliwic Zygmuntowi
Frankiewiczowi i – pośmiertnie –
jego zastępcy Piotrowi Wieczorkowi (w imieniu ojca medal odebrał
syn). Bezcenny krążek trafił również w ręce prezesa Piasta Pawła
Żelema, dyrektora sportowego
Bogdana Wilka i współwłaściciela
klubu Zbigniewa Kałuży.

– W imieniu władz Polskiego Związku Piłki Nożnej, w imieniu własnym,
a także całej polskiej rodziny piłkarskiej chciałbym pogratulować
Gliwickiemu Klubowi Sportowemu
Piast zdobycia tytułu mistrza Polski
w sezonie 2018/2019. Dobrze wiemy, jakie zasługi położyło Miasto
Gliwice i osobiście Pan Prezydent
w rozwój tego klubu. Niedziela
19 maja 2019 przejdzie do historii
klubu i miasta. Tego dnia zostaliście
nagrodzeni za wytrwałą i konsekwentną pracę dla Piasta. Dziś
mieszkańcy Gliwic mogą być dumni
nie tylko z sukcesu Waszej drużyny,
ale i postawy władz miasta, od lat
konsekwentnie wspierających klub,
będący od kilkudziesięciu godzin
mistrzem Polski…

ności w dalszej budowie potęgi
Piasta. Czas świętowania szybko
minie i trzeba będzie się skupić na
nowych wyzwaniach, takich jak
na przykład walka w europejskich
pucharach. Gliwice i Piast zasłużyły na pokazanie się w futbolowej

Europie. Jestem przekonany, że
da to miastu i piastowskiemu
środowisku wiele radości oraz
satysfakcji. Wszystkiego najlepszego dla Pana, mieszkańców
Gliwic i kibiców Piasta – napisał
Zbigniew Boniek.

W trakcie dekoracji
Mistrzów Polski wszyscy
zawodnicy i sztab szkoleniowy otrzymali złote
medale oraz puchar.

Po odebraniu medalu
prezydent Frankiewicz
ogłosił, że od 19 maja
Stadion Miejski w Gliwicach nosi nazwę im.
Piotra Wieczorka, jednego z inicjatorów reaktywacji klubu w latach 90.
minionego wieku.
– Był architektem sukcesów Piasta,
wieloletnim działaczem sportowym, zagorzałym kibicem i dobroczyńcą tego klubu – podkreślił
Zygmunt Frankiewicz.  (mw/kik)

fot. M. Baranowski

Gratulacje klubowi i Miastu złożył także prezes
PZPN, Zbigniew Boniek,
w liście przesłanym do
prezydenta Zygmunta
Frankiewicza.

fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Po odebraniu pucharu na stadionie wybuchła euforia i radość,
deszcz niebiesko-czerwonego
konfetti obsypał cały team Piasta. Zawodnicy wylali na trenera
wiadro piwa, świętując w ten sam
sposób, jak piłkarze Bayernu po
zdobyciu Mistrzostwa Niemiec.
Fora internetowe pękały od gratulacji kibiców innych drużyn.

Panie Prezydencie! Życzę więc
Panu i Pańskim współpracownikom konsekwencji w piłkarskiej
robocie oraz wszelkiej pomyśl-

Gliwice stawiają na futbol
Podstawą rankingu był specjalnie
przygotowany zestaw wskaźników oparty o udział środków
przekazanych klubom piłkarskim
w wydatkach gmin ogółem oraz
m.in. dotychczasowe wyniki sportowe dofinansowanych klubów.
Uroczyste wręczenie nagród
10 laureatom rankingu odbyło
się 21 maja w Lublinie podczas
wieczornej gali Ogólnopolskiej
Konferencji Samorządu i Oświaty
„Edukacja Przyszłości”.
Przypomnijmy raz jeszcze, że
Piast Gliwice nie miał sobie
równych w sezonie 2018/2019
piłkarskiej Ekstraklasy i po raz
pierwszy w swojej 74-letniej

historii sięgnął po tytuł Mistrza
Polski. Jest piątym – po Ruchu Chorzów, Górniku Zabrze,
Polonii Bytom i Szombierkach
Bytom – zespołem z Górnego
Śląska, który gra w piłkę najlepiej
w kraju. Na sukces ten z pewnością miało wpływ konsekwentne i długofalowe wsparcie ze
strony gliwickiego samorządu.
Na przestrzeni 8 lat (od ustanowienia w 2011 roku spółki
GKS Piast SA z większościowym
udziałem Miasta Gliwice) klub
otrzymał z miasta ponad 86 mln
zł w formie dotacji na realizowane zadania publiczne w zakresie
wzrostu poziomu sportowego
zawodników. 
(kik)
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fot. R. Neumann

Gliwice zostały wyróżnione tytułem „Samorządu przyjaznego klubom piłkarskim”, przyznawanym w rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” organizowanym pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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z miasta

Nowe stawki
czynszu

fot. Freepik

fot. UM Gliwice

Porozmawiamy
o architekturze

Od września w Gliwicach będą obowiązywały nowe stawki bazowe czynszów za
mieszkania komunalne i socjalne. Podwyżka pozwoli pokryć koszty niezbędnych
modernizacji prowadzonych w miejskim zasobie mieszkaniowym.
W zasobie mieszkaniowym
Miasta Gliwice systematycznie
prowadzone są prace modernizacyjne związane z likwidacją
niskiej emisji, polegające na
zmianie systemu ogrzewania
i podnoszeniu standardu lokali.
Dodatkowo, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej,
ubezpieczenia nieruchomości
oraz kosztów pracy rosną także
m.in. koszty utrzymania czystości, konserwacji i koniecznych
przeglądów. – Po dokonaniu
szczegółowej analizy stwierdzono zatem, że przy obecnie
obowiązujących stawkach najmu
wpływy z czynszu nie pokrywają
wydatków ponoszonych przez
Miasto Gliwice. Dlatego podwyżka czynszów, która umożliwi

miastu realizację zadań, jest konieczna – wyjaśnia Bożena Kus,
dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej.
Ostatnia podwyżka miała miejsce
w sierpniu 2016 r. Od tego czasu
stawka bazowa miesięcznego
czynszu za 1 m² powierzchni
użytkowej komunalnego lokalu
mieszkalnego wynosi 5 zł, natomiast za 1 m² lokalu socjalnego
1,10 zł.
Nowa stawka bazowa czynszu zacznie obowiązywać od
1 września. Opłata bazowa za
1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego będzie wynosić 5,50 zł, natomiast stawka za
1 m² powierzchni użytkowej

lokalu socjalnego wyniesie
1,50 zł.
Warto dodać, że na ostateczną
stawkę komunalnego czynszu
opłacanego przez najemcę składa się zarówno opłata bazowa,
jak i wszelkiego rodzaju „zniżki”
i „zwyżki” uzależnione głównie
od położenia budynku (a w nim
– danego mieszkania) oraz
stopnia wyposażenia budynku
i lokalu mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje, takie
jak m. in. centralne ogrzewanie.
Maksymalna stawka miesięcznego czynszu dla komfortowych
mieszkań komunalnych z c.o.
wynosi obecnie 8,25 zł/m2. Od
września wzrośnie do 9,08 zł/m2
za miesiąc.
(ZGM/kik)

Dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
będzie gościem kolejnego spotkania w ramach
Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności.
30 maja w Willi Caro opowie o tym, czym jest dziedzictwo architektury.
Teoria i historia architektury
to główny obszar zainteresowań Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak. Jako badaczka
zajmuje się dziedzictwem kulturowym, ochroną i adaptacją obiektów zabytkowych.
Pracuje jako wykładowca na

wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
Wykład „Meandry dziedzictwa
architektury: konteksty i interpretacje” rozpocznie się o godz.
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych
Wałów 8a). Wstęp wolny. (mm)

Nowe rady dzielnic już działają!
Już nie osiedla, a dzielnice – w życie weszła zainicjowana
przed kilkunastoma miesiącami zmiana nazwy gliwickich
jednostek pomocniczych. Równolegle 16 gliwickich rad
dzielnic zainaugurowało swoją działalność w kadencji
2019–2024, biorąc udział w pierwszych posiedzeniach
zwołanych przez sekretarza miasta Andrzeja Karasińskiego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach.

6

fot. Rada Dzielnicy Łabędy

kazy reprezentantów znajdują
się na stronie https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_.
Aby sprawdzić skład danej rady,
należy kliknąć w nazwę interesującej nas dzielnicy na poglądowej mapie Gliwic.

fot. A. Świderska / UM Gliwice

W trakcie serii spotkań zorganizowanych 25 kwietnia, 15 i 16
maja w Urzędzie Miejskim wyłonieni zostali (w głosowaniach
tajnych) przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych
rad oraz zarządów dzielnic. Wy-

Przypomnijmy, że rady dzielnic to
najniższy szczebel samorządu terytorialnego. Odgrywają przede
wszystkim rolę opiniotwórczą,
społeczną i kulturalną. Ich przedstawiciele w pierwszej kolejności
reagują na codzienne problemy
mieszkańców danej dzielnicy.

Mogą przedstawiać władzom samorządowym swoje stanowisko
w sprawach dotyczących m.in.
organizacji ruchu w dzielnicy,
lokalizacji obiektów usługowych, placów zabaw czy miejsc
parkingowych, projektu planu
zagospodarowania przestrzen-

nego, planowanych i realizowanych przez miasto inwestycji,
remontów dróg, usytuowania
przystanków, zmian w sieci szkół
i przedszkoli. Rady dzielnic organizują też okolicznościowe
festyny i starają się integrować
mieszkańców.
(kik/BR)
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aktualności

Gliwicka NGK Ceramics inwestuje
Lady D.
fot. D. Nita-Garbiec

NGK Ceramics Polska działa w Gliwicach od 16 lat, zatrudnia 3 400 osób i wciąż
inwestuje. Firma uruchomiła w gliwickiej strefie już trzy zakłady, gdzie produkuje zaawansowane technologicznie elementy ceramiczne. 16 maja uroczyście
otwarto nową fabrykę, w której znajdzie pracę 400 osób. Będzie produkowała
nowoczesne czujniki kontroli spalin.
NGK Ceramics Polska działa
w przemyśle ceramicznym,
energetycznym i elektronicznym. W gliwickiej strefie
ekonomicznej jest obecna od
2003 r. W tym czasie firma
uruchomiła tu trzy zakłady
wytwarzające m.in. filtry do
cząstek stałych dla samochodów z silnikiem diesla
i benzynowych oraz substraty
ceramiczne stanowiące elementy układów wydechowych

Lady D., czyli Lady Disabled – Dama z Niepełnosprawnością – to przede wszystkim silna, mądra kobieta,
skupiona głównie na aktywnej pomocy innym, nie sobie.
Taka właśnie jest gliwiczanka Jolanta Oczko, tegoroczna
zdobywczyni honorowego tytułu Lady D. Gliwic w konkursie im. Krystyny Bochenek.

Nowo otwarta fabryka przy
ul. Gutenberga ma 8 tys. m2
powierzchni. Będą w niej
produkowane nowoczesne
czujniki tlenków azotu NOx
Sensor – części systemów
sterowania pracy silników
spalinowych diesla. Przy
zaawansowanych technologicznie liniach montażowych

i inspekcyjnych zatrudnienie
znajdzie 400 osób. Rekrutacja
już się rozpoczęła.
– Rozwijamy nasz oddział
w Gliwicach, ponieważ to dobre
miejsce na inwestycje m.in. z powodu dogodnej lokalizacji, przychylności i wsparcia lokalnych
władz oraz wykwalifikowanych
pracowników – mówi Piotr Słowik, dyrektor administracji NGK
Ceramics Polska SP. z o.o.  (mf)

przez dziennikarkę, polityk i wicemarszałek Senatu VI kadencji,
Krystynę Bochenek.
– Niepełnosprawność to dodatkowe wyzwanie, które te
wspaniałe dziewczyny pokonują, czasem z trudem, ale zawsze
z radością i niebywałą urodą
duszy. To zaś pomaga radzić
sobie z kłopotami i spełniać własne marzenia nam wszystkim,
niezależnie od sprawności i niepełnosprawności – podkreślał
podczas uroczystości europoseł
Marek Plura.

fot. NGK Ceramics Polska

Jolanta Oczko pełni funkcję
skarbnika w gliwickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik. Jest
osobą niezwykle zaangażowaną
w działania tej organizacji. Od
wielu lat całe jej życie i wolny
czas skupia się wokół bezinteresownego niesienia pomocy
innym. 9 maja wraz z innymi niepełnosprawnymi mieszkankami
Śląska, szczególnie aktywnymi
w różnych dziedzinach życia,
odebrała honorowy tytuł Lady D.
w konkursie zainicjowanym
w 2002 roku przez niepełnosprawnego europosła Marka
Plurę i promowanym szczególnie

dla samochodów ciężarowych
i autobusów.

W uroczystym otwarciu nowej
fabryki NGK Ceramics wzięli udział m.in.
prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz
i Janusz Michałek, prezes Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gratulacje, Pani Jolanto!  (kik)

Zbyt ciężkie nie pojadą!
Przeładowane samochody niszczą nawierzchnię jezdni
do 400 razy bardziej niż te z prawidłowymi gabarytami. Dlatego już od kilku lat obowiązuje zakaz wjazdu
do centrum Gliwic dla ciężkich ciężarówek. System
wprowadzony kilka tygodni temu przez Zarząd Dróg
Miejskich pozwala natomiast na identyfikację przeciążonych pojazdów i szybkie powiadomienie o tym fakcie
Inspekcji Transportu Drogowego.
Według informacji Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów
co trzeci samochód ciężarowy
w Polsce jest przeciążony. Jest
to niezgodne z obowiązującymi
przepisami i ma zgubny wpływ na
stan naszych dróg. Z tym zjawiskiem usiłuje walczyć Inspekcja
Transportu Drogowego, a pomaga
w tym wprowadzony w Gliwicach
nowoczesny system preselekcyjnego ważenia pojazdów.
Do tej pory inspektorzy transportu drogowego wybierali kontrolowane pojazdy w sposób losowy.
Kilka tygodni temu procedura
kontroli pojazdów w Gliwicach
zmieniła się diametralnie. Zarząd
Dróg Miejskich wdrożył specjalny
system, dzięki któremu z łatwością można wskazać samochód
o przekroczonych parametrach,
takich jak: dopuszczalna masa

pojazdu, jego długość, szerokość,
wysokość oraz prędkość.

Za pomocą szeregu kamer
oraz specjalnych czujników kwarcowych zamontowanych w jezdni, każdy
pojazd przejeżdżający
przez punkt kontrolny jest
wstępnie mierzony.
System analizuje otrzymane
dane i przekazuje je inspektorom transportu drogowego,
którzy zatrzymują wskazany
samochód i ponownie przeprowadzają ważenie, tym razem
za pomocą legalizowanych wag
przenośnych. ITD, po potwierdzeniu uzyskanego wyniku
o przekroczeniu dopuszczalnych

parametrów, może nałożyć na
przewoźnika karę od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
– Preselekcyjne ważenie pojazdów
poprawia bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ogranicza degradację

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 21/2019 (953), 23 maja 2019

nawierzchni dróg oraz zwiększa
skuteczność wykrywania pojazdów
ciężarowych o przekroczonych parametrach. To innowacyjny, precyzyjny i bardzo przydatny system
– tłumaczy Ludomir Utratny z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Na terenie Gliwic działają
obecnie trzy punkty do preselekcyjnego ważenia pojazdów.
Niebawem ta liczba wzrośnie –
ZDM planuje montaż kolejnych,
w ramach rozbudowy zachodniej
obwodnicy miasta. 
(mf)
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KULTURA

Gliwickie święto organów
Do naszego miasta przyjadą najlepsi organiści z całej Europy. 26 maja rozpocznie się
XXX Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej. W programie są między innymi
dwa wyjątkowe koncerty kantatowo-oratoryjne. Miasto Gliwice zaprasza!
Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach i uczniów Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej .
Koncert inaugurujący festiwal rozpocznie się 26 maja o godz. 20.15
w kościele pw. Wszystkich Świętych.
Wystąpi znakomity zespół Ars Cantus
pod kierownictwem Piotra Karpety.
W murach średniowiecznej świątyni
zabrzmi muzyka dawna autorstwa
Piotra z Grudziądza. Także koncert
zakończenia festiwalu będzie nie lada
gratką dla melomanów. 2 czerwca
utwory Mozarta wykona Chór Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego
oraz Śląska Orkiestra Kameralna pod
batutą Jarosława Wolanina. Wystąpią
także soliści: Bożena Harasimowicz
(sopran), Tomasz Dziwisz (tenor)
i Patryk Wyborski (baryton). Na
organach zagra Wojciech Różak.
Koncert rozpocznie się o godz. 20.00
w katedrze pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
Tegoroczny jubileusz festiwalu łączy
się także z 30-leciem pracy artystycznej Wojciecha Różaka, gliwiczanina,
który od wielu lat pracuje jako organista w kościele pielgrzymkowo-sanktuaryjnym Matki Bożej z Lourdes w Zurychu. – Praca organisty w Szwajcarii

fot. G. Łańcucki

– Nasz festiwal to jedna z najważniejszych tego typu imprez w Polsce.
W ciągu 30 lat gościliśmy w Gliwicach praktycznie wszystkich najwybitniejszych organistów – mówi
Wojciech Różak, organista i dyrektor festiwalu. W tegorocznej edycji
zabrzmią utwory między innymi
Johanna Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Händla, wielkich niemieckich wirtuozów organów, ponadczasowe kompozycje Wolfganga
Amadeusa Mozarta, a także utwory
Piotra z Grudziądza, głównego
reprezentanta kultury muzycznej
naszej części Europy w epoce średniowiecza. Będzie z czego wybierać i będzie kogo posłuchać, do miasta przyjedzie bowiem aż sześciu
fantastycznych instrumentalistów.
Recitale organowe zagrają: Józef
Serafin, Wojciech Różak, Wolfgang
Capek, Ulrik Spang-Hanssen, Felix
Pachlatko i István Ella. – W Gliwicach mamy naprawdę wspaniałe
organy. Publiczności zaprezentujemy instrumenty w katedrze pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła i kościele pw. św. Bartłomieja
– mówi Wojciech Różak. Oprócz
recitali mistrzowskich zaplanowano także dwa koncerty promocyjne
studentów klasy organów Akademii

jest bardzo wymagająca i różni się
od pracy organisty w Polsce. Trzeba
współpracować z wieloma solistami,
chórami. Wiąże się to z koniecznością
posiadania dobrego muzycznego wykształcenia, zwłaszcza w tak zwanych
kościołach o szczególnym znaczeniu,
jak katedry czy sanktuaria w głównych miastach Szwajcarii – tłumaczy
Wojciech Różak. Muzyk połknął
organowego bakcyla już jako mały
chłopiec, słuchając gry swojego ojca,
wieloletniego organisty w gliwickiej
katedrze pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
Poza koncertami w ramach festiwalu zaplanowano także wycieczkę
szlakiem organów Górnego Śląska.
8 czerwca prof. Julian Gembalski,
wirtuoz organów, zabierze uczestników do czterech śląskich kościołów,
w których znajdują się wspaniałe
instrumenty. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.
dmo.gliwice.pl.
Dni Muzyki Organowej są dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. 
(mm)

Gliwicko-chorzowska grupa folkowa o swojsko brzmiącej nazwie Krzikopa zajęła III miejsce
w finale festiwalu Nowa Tradycja. Muzycy ze Śląska zmierzyli się z najbardziej obiecującymi
wykonawcami z kręgu muzyki folkowej w najważniejszym tego typu konkursie w Polsce.
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A już niedługo – 21 czerwca –
zespół Krzikopa wystąpi w parku
Chrobrego podczas Nocy Świętojańskiej w Gliwicach.
(mm)

■■ godz. 15.30: „Słowa, które ranią” – warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 17.30: „Uważność w relacji” – warsztaty
psychologiczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek
4–5)
■■ godz. 18.00: „Z kopułą czy bez? O architekturze
synagog” – wykład Sławomira Pastuszki z cyklu
„Dom życia i Dom zgromadzenia: o tradycjach
górnośląskich Żydów”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.00: „Unia do hymnu, czyli brzmienia
zjednoczonej Europy” – Dyskusyjny Klub Płytowy,
Biblioteka Centralna (ul. Kościuszki 17)

sobota 25 maja

■■ godz. 11.00: „Felix”, reż. R. Durrant – projekcja z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, Scena Bajka –
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 11.00: „Kto pierwszy, ten gorszy” – gra miejska, Gliwice
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Kontrast i światłocień Caravaggia” – zajęcia z cyklu „Na szlaku sztuki. O technikach
artystycznych od antyku po współczesność”, Willa
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 11.30 i 13.30: „Tajemnice cmentarzysk w Świbiu i Łabędach” – zajęcia z cyklu „Z silezaurem i mamutem przez pradzieje Śląska”, Zamek Piastowski
(ul. Pod Murami 2)
■■ godz. 14.00–19.00: Wikińska wiosna z Utgardem –
Piknik Historyczny, park Chopina
■■ godz. 15.00: „Abramek wrócił sam”, reż. T. Wiśniewski – projekcja w ramach XIV Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 16.00: „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie” –
wykład z cyklu „Godzina próby. Polacy podczas II
wojny światowej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów
8a)
■■ godz. 18.00: Deiphago, Insulter, Pyre, Hate Them All
– koncerty metalowe, Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 19.15: „Poranek” – spektakl Teatru A, kościół
pw. św. Jerzego w Ostropie (ul. Piekarska 13)

niedziela 26 maja

■■ godz. 15.00: koncert promocyjny studentów klasy
organowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej, kościół
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Rolników 188)
■■ godz. 20.15: koncert kantatowo-oratoryjny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej Ars Cantus w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Organowej, kościół pw. Wszystkich Świętych
(ul. Kościelna 4)
■■ godz. 17.30: „Dorotka po drugiej stronie tęczy” –
spektakl dla dzieci, Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)
■■ godz. 19.30: Józef Serafin – recital organowy w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki
Organowej, kościół pw. św. Bartłomieja (ul. Bernardyńska 19)
■■ godz. 20.00: Farben Lehre – koncert akustyczny, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
(ul. Pszczyńska 85)

wtorek 28 maja

■■ godz. 19.30: Wojciech Różak – recital organowy
w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni
Muzyki Organowej, katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5)

środa 29 maja

Krzikopa

fot. materiały promocyjne

Krzikopę współtworzą gliwiczanie.
Katarzyna Dudziak w Krzikopie
śpiewa i gra na bębnie. W 2017
roku wywalczyła II miejsce w kategorii solistów wokalistów na III
Turnieju Muzyków Prawdziwych.

Mateusz Dyszkiewicz jest głównym autorem utworów grupy.
Komponuje, aranżuje i gra na
akordeonie.

czwartek 23 maja

poniedziałek 27 maja

Śląski folk podbija Polskę
Jury wyróżniło Krzikopę za
„współczesne odczytanie wielowiekowych tradycji Górnego
Śląska”. Festiwal Nowa Tradycja
jest organizowany od przeszło 20
lat przez Polskie Radio i promuje
wykonawców inspirujących się
polską muzyką ludową. Na Nowej Tradycji rozpoczęły się kariery
takich gwiazd folku, jak Kapela ze
Wsi Warszawa czy Kwadrofonik.

CO? GDZIE? KIEDY?

■■ godz. 19.00: „NieFotogeniczna” – warsztaty fotograficzne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.30: Wolfgang Capek – recital organowy
w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Dni
Muzyki Organowej, kościół pw. św. Bartłomieja
(ul. Bernardyńska 19)

kultura.gliwice.eu
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nie przegap

fot. UM Gliwice

W czerwcu impreza
goni imprezę!
Dzień Dziecka, Gliwickie Święto Rodziny, Święto Wolności i Solidarności, Noc Świętojańska –
czerwcowy kalendarz obfituje w ciekawe wydarzenia. Startujemy 1 czerwca w parku Chopina,
a kończymy 21 czerwca w parku Chrobrego. Miasto Gliwice zaprasza!
Atrakcje
dla dzieci,
koncerty
dla młodzieży

Po pełnym wrażeń dniu,
2 czerwca ponownie spotkamy
się w parku Chopina. Podczas V
Gliwickiego Święta Rodziny nikt
nie będzie się nudził. Na scenie
zaprezentują się młodzi artyści
z Młodzieżowego Domu Kultury
w Gliwicach, a niepełnosprawni
uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej „Tęcza” wystawią
spektakl „Ali Baba”. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Chrząszcze.

Trebunie Tutki

Trochę
historii
Podczas weekendu 1 i 2
czerwca w parku Chopina zaplanowano także kilka atrakcji
nawiązujących do 30. rocznicy
pierwszych wolnych wyborów
po II wojnie światowej. Będą
warsztaty teatralne i artystyczne,
a 2 czerwca o godz. 20.00 roz-

Bartek
Kaszuba
Olivia
Klinke

fot. materiały promocyjne

Agata
Gładysz

pocznie się plenerowa projekcja
kultowego filmu Andrzeja Wajdy
– „Człowiek z żelaza”. Pokażemy także wystawę plakatów
wyborczych z 1989 roku. Na
godz. 17.00 zaplanowano także
interaktywny kwiz historyczny.
4 czerwca, 30 lat po tym, jak
Polacy po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wybrali swoich
przedstawicieli, o godz. 12.00
na Rynku odśpiewamy hymn
państwowy. Z okazji ważnej
rocznicy uczniowie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poczęstują gliwiczan
pysznymi pierogami. Będzie ich
można spotkać w pobliżu szkolnego baru sałatkowego U króla
Stasia przy ul. Dolnych Wałów
35. Pierogów będzie dokładnie
1 989.
30 maja Muzeum w Gliwicach
planuje uruchomienie nowego
portalu internetowego www.
opozycja.muzeum.gliwice.pl.
Strona będzie poświęcona
gliwickiej opozycji – znajdą się
tam relacje uczestników oporu
społecznego, fotografie i dokumenty. Publikowane treści będą
konsultowane z Oddziałowym
Biurem Badań Historycznych IPN
w Katowicach i Centrum Wolności
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i Solidarności w Katowicach. Uruchomieniu portalu będzie towarzyszyć plenerowa wystawa „Już
zachodzi czerwone słoneczko”,
którą w czerwcu będzie można
oglądać na Rynku. W Muzeum w
Gliwicach zaplanowano także spotkania edukacyjne. Szczegóły na
stronie www.muzeum.gliwice.pl.

W industrialnym
klimacie
8 czerwca odbędzie się INDUSTRIADA. Miejskie obchody
zaplanowano przy Radiostacji.
Podczas rodzinnego pikniku
zagłębimy się w świat muzyki

Gooral

Na folkową
nutę
Tegoroczna Noc Świętojańska
odbędzie się 21 czerwca w parku
Chrobrego. Podczas sobótkowego
festynu zaplanowano między innymi góralską watrę, czyli wielkie
ognisko, gawędy, zabawę taneczną
i warsztaty plecionkarstwa. Zagrają
zespoły ludowe, będą też tańce
zbójnickie. O godz. 21.00 na łące
przy parku Chrobrego rozpoczną
się koncerty gwiazd wieczoru. Podczas Nocy Świętojańskiej wystąpi
śląska kapela folkowa Krzikopa
(więcej o zespole na str. 8), a po
niej na scenę wejdzie legendarny
góralski zespół Trebunie Tutki.
Muzykalnej rodzinie z Białego Dunajca na scenie będzie towarzyszył
Gooral, który łączy folk z muzyką
elektroniczną. 
(mm)

fot. materiały promocyjne

W programie jest między innymi artystyczny pokaz baniek
mydlanych, laserowy labirynt
i odlotowe miasteczko cyrkowe. O godz. 17.30 rozpoczną
się koncerty. Wystąpią młode gwiazdy – Agata Gładysz
i Olivia Klinke oraz Bartek
Kaszuba.

fot. materiały promocyjne

1 czerwca między godz. 12.00
a 19.00 w parku Chopina
zaplanowano fantastyczny
festyn rodzinny z mnóstwem
atrakcji.

– będzie między innymi silent
disco i VR dance, interaktywna wystawa, warsztaty, a od
godz. 19.00 – koncerty. W tym
roku zagrają Frank e la Familia
i Gromee. Podczas INDUSTRIADY
warto także zajrzeć do Oddziału Odlewnictwa Artystycznego
w Nowych Gliwicach – będzie
sporo warsztatów w klimacie retro. Więcej informacji na str. 24.
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ogłoszenia
PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 30 maja 2019 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
stanowiska w sprawie XXX rocznicy
wyborów parlamentarnych z 1989
roku.
2. Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
3. Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie budżetu Miasta
Gliwice na 2019 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie podjęcia
działań zmierzających do wyłonienia biegłego rewidenta mającego
dokonać badania sprawozdania
finansowego Miasta Gliwice za rok
2019 i 2020.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi
Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta

Miasta Gliwice z wykonania budżetu
za 2018 r.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy drodze na terenie miasta
Gliwice.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul.
Akademickiej 3, obejmującej działkę
nr 711/1, obręb Politechnika.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących
niezabudowane działki nr 106, 107
i 111 obręb Kłodnica, położonych
przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących własność Miasta Gliwice.
11. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania

z przystanków komunikacji miejskiej
na terenie miasta Gliwice.
13. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.
14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
15. Projekt uchwały w sprawie projektu
Medalu Honorowego Zasłużony dla
Gliwic.
16. Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zaproszenia do
osiedlenia na terenie miasta Gliwice

rodziny repatriantów zamieszkałej
na terenie Republiki Kazachstanu.
17. Projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia
gminnej jednostki budżetowej –
Straż Miejska w Gliwicach.
18. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników.
19. Projekt uchwały w sprawie apelu
o podjęcie przez rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
23 maja br. oraz w „Miejskim Serwisie
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym
numerze, który ukaże się 30 maja br.

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie

W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie
jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed
salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

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 do 17 czerwca
2019 r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Win-
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centego 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.

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

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

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice – 4 zadania inwestycyjne.
Termin składania ofert: 28 maja 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2019 r. o godz. 9.30

Usługi chemicznego czyszczenia wymienników ciepła.
Termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 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

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. 44-100
Gliwice, ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o

sprzedaży używanych autobusów
– sygn. PKM/S/TP/1/2019.
Termin składania ofert:
27 maja 2019 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert:
27 maja 2019 r. o godz. 12.00

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

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo
zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek
z ofert.
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edukacja

Udany finał trudnej inwestycji
Od lutego dzieci z Brzezinki korzystają z nowego budynku przy ZSO nr 12. Do dyspozycji mają kompleksowo
wyposażone sale, bezpieczne toalety oraz specjalną
salę integracji sensorycznej. Teraz nadszedł czas na
oficjalne otwarcie obiektu i świętowanie zakończenia
tej inwestycji wspólnie z mieszkańcami dzielnicy.
Warto przypomnieć, że musieliśmy ogłosić aż cztery przetargi
na budowę. Z tego powodu
przesunął się termin oddania
budynku do użytkowania –
mówi Krystian Tomala, zastępca
prezydenta Gliwic.
Nowy obiekt o powierzchni
1,75 tys. m2 został połączony
łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym. Przedszkolne
sale zostały kompleksowo

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Budowa nowego przedszkola
przy ul. Płockiej 16 kosztowała
blisko 10 mln złotych. Dzięki
zabiegom gliwickiego magistratu udało się zwiększyć dofinansowanie projektu – ponad
5,2 mln zł na ten cel pozyskano z Regionalnego Programu
Operacyjnego Woj. Śląskiego
2014–2012. Pozostałe koszty
pokryto z miejskiego budżetu.
– To była bardzo potrzebna, ale
też bardzo trudna inwestycja.

wyposażone w meble, materiały dydaktyczne, zabawki,
książeczki edukacyjne, bajki
oraz materiały potrzebne do
realizacji zajęć dodatkowych.
Przedszkolaki mają także do
dyspozycji bezpieczne toalety
oraz specjalną salę integracji
sensorycznej.

wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”. Jego
koszt wynosi ponad 470 tys. zł,
85% środków na jego realizację
Miasto Gliwice pozyskało z funduszy unijnych. Dzięki temu
dzieci mogą m.in. uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach rozwijających.

W placówce jest również realizowany projekt unijny pod
nazwą „Przedszkole da Ci
szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu
Miejskim nr 43 w Gliwicach

17 maja odbyło się oficjalne
otwarcie przedszkola. Dzieci
wraz rodzinami, mieszkańcy
dzielnicy, nauczyciele i przedstawiciele władz miejskich
uczestniczyli w „Bajkowym Pik-

niku Rodzinnym”. Była to także
okazja do zwiedzenia nowego
budynku.
Dzięki inwestycji w przedszkolu znalazło miejsce 100 dzieci.
Władze miasta podjęły jednak
decyzję, że miejsc będzie jeszcze więcej. – Prezydent Gliwic
podjął decyzję o utworzeniu
kolejnej grupy przedszkolnej,
tak aby każde dziecko z dzielnicy
mogło znaleźć miejsce w tym
przedszkolu – mówił podczas
uroczystości Krystian Tomala.

(aś)

Bo nauka to najlepsza zabawa
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego
ma nową pracownię do zajęć laboratoryjnych. Dzięki
niej świat nauk ścisłych nie będzie dla dzieci abstrakcją,
a stanie się ciekawą zabawą. Pracownia kosztowała 45
tys. zł i została sfinansowana w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego 2019.
ni zainstalowano profesjonalne
dygestorium, czyli specjalną komorę do realizacji doświadczeń,
zaopatrzoną w wentylator, który
wydmuchuje zanieczyszczone
chemikaliami powietrze poza
laboratorium. Dzięki temu przeprowadzane tu eksperymenty
będą całkowicie bezpieczne dla
dzieci. Tak dobrze wyposażone

fot. UM Gliwice

Pracownia jest przeznaczona do
prowadzenia zajęć praktycznych
z fizyki, chemii i przyrody. Jest
wyposażona między innymi w nowoczesny stół multimedialny, zestaw do doświadczeń z mechaniki
i elektrostatyki, model demonstracyjny silnika elektrycznego
czy przyrząd do badania ruchu.
Warto podkreślić, że w pracow-

laboratorium to także gratka dla
nauczycieli, którzy w przystępny
i interesujący sposób będą mogli
wprowadzać dzieci w nauki ścisłe.
– Dla dzieci otaczający świat
jest ciekawy i pełen zagadek. To
co dla nas powszechne, dla nich
jest przedmiotem dociekań. Najlepszym sposobem na poznanie
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świata i wprowadzenie do nauk
ścisłych i przyrodniczych są badania i eksperymenty, a to właśnie
umożliwi dzieciom nasza nowa
pracownia – podkreśla Anna Pomykała, dyr. SP nr 9 im. Króla Jana
III Sobieskiego.
Pracownia to jedno z zadań wskazanych przez mieszkańców do

realizacji w ramach Gliwickiego
Budżetu Obywatelskiego 2019.
Dlatego też będą z niej mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale
wszyscy mieszkańcy Śródmieścia,
w ramach zajęć prowadzonych
przez nauczycieli szkoły we współpracy z Radą Dzielnicy.

(aś)
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15 LAT w europejskiej wspólnocie

Z Unią Europejską nauka idzie lepiej!
Świętujemy właśnie 15 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej. W Gliwicach dzięki funduszom unijnym zrealizowano do tej pory prawie 1 300 różnorodnych projektów, a kwota dofinansowania pozyskanego tylko przez gliwicki samorząd wynosi łącznie ok. 1,2 mld zł.
Najliczniejszą grupę przedsięwzięć z europejskim wsparciem tworzą projekty edukacyjne. W ich ramach w Gliwicach opracowywane
są m.in. nowe metody nauczania uczniów i przedszkolaków, zacieśnia się międzynarodowa współpraca szkół i wymiana rówieśnicza,
a kształcenie zawodowe i specjalne nabiera nowego wymiaru.
(kik)
Z Unią dla najmłodszych

Hi! Hallo! Salut, ça va?

Wsparcie unijne to także programy wspomagające międzynarodową
współpracę szkół, takie jak Socrates Comenius, Leonardo da Vinci,
Młodzież w Działaniu i Erasmus+. Gliwickie szkoły (podstawowe,
ogólnokształcące i techniczne) biorą w nich udział indywidualnie.
Nawiązują kontakty ze swoimi odpowiednikami za granicą, organizują
wymiany uczniów i nauczycieli, realizują rozmaite projekty, dzielą się
doświadczeniami i wiedzą, upowszechniają wiedzę o różnorodności
kultur i języków europejskich.

Przez naukę i praktykę…
Może na politechnikę?

Doceni to każdy rodzic – dzięki funduszom unijnym można pomóc
słabszym uczniom. Z pierwszego cyklu pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych (w ramach tylko jednego z rozlicznych europejskich
przedsięwzięć prowadzonych przez gliwickie placówki oświatowe)
skorzystało w projekcie SP nr 39 niemal 300 uczniów i uczennic
z klas drugich z pięciu szkół podstawowych. Do organizacji zajęć
Unia „dołożyła” ponad 632 tys. zł.
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Unia wspiera kreatywność małych i dużych, zbliżając uczelnie i szkoły. W ramach Dziecięcej Wszechnicy Architektury – najnowszego projektu Politechniki Śląskiej dofinansowanego przez UE na
kwotę 387 tys. zł – kilkuset uczniów klas IV–VIII z podstawówek
z Gliwic i powiatu bierze udział w ćwiczeniach i warsztatach architektonicznych przybliżających m.in. architekturę miast, tzw. zieloną
architekturę i architektoniczne perły ziemi śląskiej.
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fot. UM Gliwice

Europa kluczem do sukcesu!

Dotacje unijne zbliżają naukę i biznes, a korzystają na tym podwójnie
młodzi ludzie ze szkół technicznych i zawodowych. M.in. uczestnicy
projektu edukacyjnego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
zwiększali swoje szanse na lokalnym rynku pracy, podnosząc kwalifikacje w ramach praktyk i staży zawodowych (842 tys. zł dotacji),
a uczniowie ostatnich klas gliwickich techników stawiali w projekcie
GOM (568 tys. zł dofinansowania) na studia na kierunkach ścisłych.
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Młody Europejczyk powinien nie tylko znać kilka języków obcych i być
za pan brat z nowoczesnymi technologiami, ale też posiadać wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, przyrody,
biologii i chemii. W przyszłości wykorzysta je na rynku pracy! Ten
europejski wymiar nauczania przybliża najmłodszym uczniom m.in.
Szkoła Podstawowa nr 15 w dofinansowanym przez Unię na ponad
250 tys. zł projekcie „Wzór na przyrodę”.

fot. archiwum GCE

…i baw się wiedzą!

fot. Freepik

fot. T. Bulenda

Uczniu, rozwiń skrzydła...

Nauki ścisłe są OK

fot. SP nr 15

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Z pomocą europejskich środków gliwickie placówki oświatowe
coraz bardziej otwierają się na uczniów z niepełnosprawnościami
ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi. W Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 trwa właśnie remont budynku
oraz 8 pracowni i warsztatów szkolnych. Po przebudowie mają być
przyjazne i bezpieczne. Powstanie też m.in. platforma schodowa
oraz winda dla osób poruszających się na wózkach. Z Unii pozyskano
na ten cel ok. 1,8 mln zł.

fot. archiwum UM Gliwice

Nawet maluchy wiedzą, co to fundusze unijne. Wspólnota Europejska wsparła m.in. budowę nowego budynku przedszkola w Brzezince
(ok. 5,2 mln zł dofinansowania), otwartego oficjalnie 17 maja.
Dodatkowo dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, w przedszkolu
może uczyć się i bawić więcej dzieci. Mają do dyspozycji dodatkowe zajęcia rozwijające, plastyczne, korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, umuzykalniające i ruchowe.

fot. Pixabay

fot. UM Gliwice

Szkoła bez barier

Fundusze unijne zbliżają młodzież do Europy w przenośni i dosłownie,
umożliwiając np. odbycie praktyk zawodowych poza granicami Polski.
Wiedzą o tym m.in. uczniowie GCE, przebywający we włoskiej Martina Franca w ramach międzynarodowego projektu dofinansowanego
z Unii na kwotę 618 tys. zł. Każdy został przydzielony do zakładu
pracy, w którym wykonuje zlecone zadania oraz nabywa umiejętności
zawodowe. Dodatkową korzyścią jest konieczność posługiwania się
na co dzień językiem angielskim lub włoskim.
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informator wyborczy
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26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź,
gdzie i na kogo możesz głosować. W tym numerze znajdziesz informacje o zasadach głosowania, listy kandydatów, wykazy komisji
wyborczych oraz spis ulic.

O czym pamiętać?
W dniu głosowania lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 do 21.00.
Członek Obwodowej Komisji Wyborczej – przed wydaniem karty do głosowania – dokona sprawdzenia tożsamości wyborcy. W tym
celu niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią.
Wyborca otrzyma jedną kartę do głosowania, a jej otrzymanie musi potwierdzić poprzez złożenie własnoręcznego podpisu w spisie
wyborców. Jeżeli tego nie zrobi, komisja odmówi wydania karty do głosowania. Uwaga! Tylko w przypadku okazania dokumentu
potwierdzającego, że wyborca jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, członek komisji
wyda kartę bez podpisu, odnotowując przyczynę jego braku.

Sposób głosowania
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów,
stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się
w obrębie kratki.
Głos będzie nieważny, jeżeli wyborca:
• postawi znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście;
• nie postawi znaku „X” w żadnej kratce;
• 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. 
(kik)
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informator wyborczy

Wybory do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019 r.

Zarejestrowane listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
Lista nr 1 – KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Lp. nazwisko, imiona
WILK
Jacek
JANOSKA
2
Jerzy Jan
3 SKALIK
Włodzimierz Bogdan
4 MODZELEWSKA
Bożena Krystyna
5 KORDEK
Emilia Aneta
6 JARCZYK
Agnieszka Teresa
7 BIAŁEK
Agnieszka
8 PAWLIKOWSKI
Jacek Adam
9 GRUSZKA
Jakub Krystian
SOŚNIERZ
10
Dobromir Andrzej
1

zawód

miejscowość

oznaczenie

adwokat

Warszawa

przedsiębiorca

Ogrodzieniec-Fugasówka

przedsiębiorca

Częstochowa

ekonomista

Ruda Śląska

architekt

Jastrzębie-Zdrój

dziennikarz

Ustroń

trener biznesu

Jaworzno

nie należy do partii
politycznej
członek partii politycznej:
Ruch Narodowy
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej

przedsiębiorca

Częstochowa

przedsiębiorca

Jastrzębie-Zdrój

przedsiębiorca

Katowice

Lista nr 2 – KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Lp. nazwisko, imiona

zawód

1

KOHUT
Łukasz Marcin

2

OBWIOSŁO-BUDZYŃ
dyrektor
Sabina Krystyna
generalny
NEHREBECKI
producent
Roman
filmowy
STĘPIEŃ
ekonomista
Joanna Krystyna
KLIMEK
socjolog
Maciej Artur
ZIEGLER-CHAMIELEC monter urządzeń
Anita Kornelia
elektronicznych

3
4
5
6

7

GOŁDA
Marcin Antoni

SOBERA
Iwona Maria
9 ŁUKASIEWICZ
Piotr Leszek
KULCZYK10 SZYMAŃSKA
Anna Barbara
8

politolog

miejscowość

oznaczenie

Rybnik

członek partii politycznej:
Wiosna Roberta Biedronia

Będzin

nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
członek partii politycznej:
Wiosna Roberta Biedronia
członek partii politycznej:
Wiosna Roberta Biedronia
członek partii politycznej:
Wiosna Roberta Biedronia

Bielsko-Biała
Bytom
Wojkowice
Bielsko-Biała

pedagog

Częstochowa

pedagog

Częstochowa

nauczyciel
akademicki

Warszawa

dyrektor
generalny

Tychy

złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
przepisów powołanej ustawy

nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej

Lista nr 3 – KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Lp. nazwisko, imiona
1

BUZEK
Jerzy Karol

BALT
Marek Paweł
NYKIEL
3
Mirosława
OLBRYCHT
4
Jan Marian
PLURA
5
Marek Mirosław
6 KULIK
Grażyna Danuta
CABAN
7
Renata Wiesława
8 KIEPURA
Henryk
9 SEKUŁA
Joanna
10 KOBYLIŃSKI
Paweł Bronisław
2

zawód

miejscowość

oznaczenie

poseł do Parlamentu
Europejskiego

Gliwice

członek partii politycznej:
Platforma Obywatelska RP

ekonomista
posłanka na Sejm
RP
socjolog
poseł do Parlamentu
Europejskiego
specjalista
ds. rachunkowości
wyższy urzędnik
samorządowy
wyższy urzędnik
samorządowy
dyrektor
generalny
ekonomista

członek partii politycznej:
Sojusz Lewicy Demokratycznej
członek partii politycznej:
Bielsko-Biała
Platforma Obywatelska RP
członek partii politycznej:
Cieszyn
Platforma Obywatelska RP
członek partii politycznej:
Katowice
Platforma Obywatelska RP
Piekary Śląskie członek partii politycznej:
Partia Zieloni
członek
partii politycznej:
Gliwice
Nowoczesna
Wręczyca
członek partii politycznej:
Wielka
Polskie Stronnictwo Ludowe
członek partii politycznej:
Sosnowiec
Platforma Obywatelska RP
nie należy do partii
Gliwice
politycznej
Częstochowa

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Lp. nazwisko, imiona
1
2
3
4

WIŚNIEWSKA
Jadwiga Maria
TOBISZOWSKI
Grzegorz Józef
KLOC
Izabela Helena
PIECHA
Bolesław Grzegorz

zawód

miejscowość

oznaczenie

pedagog

Koziegłowy

ekonomista

Ruda Śląska

ekspert ds. funduszy
europejskich

Kobiór

lekarz medycyny

Rybnik

członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
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ANDZEL
parlamentarzysta
Waldemar Franciszek
6 SOŚNIERZ
lekarz medycyny
Andrzej Stanisław
7 KUBICA
leśnik
Józef Jan
pedagog
8 KOPER-STASZOWSKA
Wioletta Maria
9 SZYDLIK
pielęgniarka
Bożena Grażyna
10 SZWED
parlamentarzysta
Stanisław
5

Rogoźnik
Kobiór
Tarnowskie
Góry
Ruda Śląska
Włodowice
Grodziec

członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Porozumienie Jarosława Gowina
członek partii politycznej:
Solidarna Polska
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość
członek partii politycznej:
Prawo i Sprawiedliwość

Lista nr 5 – KKW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Lp. nazwisko, imiona
1

zawód

zawodowy
KONIECZNY Maciej działacz organizacji
pozarządowej

IWAŃSKA
Katarzyna
SACZEK
3
Martin
LAMEK4 KOCHANOWSKA
Agnieszka Zofia
5 SMOLIŃSKI
Zdzisław
6 RADECKA
Monika Kamila
GASPARSKA
7
Katarzyna Olga
8 MROZOWSKI
Konrad
9 SŁANIA
Barbara Joanna
10 BLICHARSKI
Bogusław Zbigniew
2

miejscowość

oznaczenie

Gliwice

członek partii politycznej:
Partia Razem

technik ogrodnik

Zabrze

specjalista ds. marketingu i handlu

Częstochowa

etnograf

Bielsko-Biała

chemik

Mikołów

księgowy

Częstochowa

specjalista ds. reklamy i marketingu
elektryk
budowlany

Godziszka

socjolog

Bytom

ekonomista

Sosnowiec

Gliwice

członek partii politycznej: Ruch
Sprawiedliwości Społecznej
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej:
Partia Razem
członek partii politycznej: Ruch
Sprawiedliwości Społecznej

Lista nr 6 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Lp. nazwisko, imiona
DŁUGI
Grzegorz Karol

SITARSKI
Krzysztof Serafin
3 JACHNIK
Jerzy Witold
JELONEK
4
Aleksandra Elżbieta
5 HIERO-CICHOŃ
Agata
6 KARWOT
Anna Zofia
7 KUMOR
Monika Aleksandra
WILK
8
Artur
9 BURYN
Jadwiga Agata
10 JASKÓŁA
Tomasz Janusz

1
2

zawód

miejscowość

oznaczenie

prawnik

Katowice

nie należy do partii
politycznej

inżynier górnik

Radlin

inżynier metalurg

Bielsko-Biała

bibliotekarz

Chorzów

specjalista ds. reklamy i marketingu

Częstochowa

prawnik

Chudów

prawnik

Koziegłowy

inżynier
elektroenergetyk
nauczyciel języka
obcego

Jaworzno

parlamentarzysta

Częstochowa

nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
członek partii politycznej:
Ślonzoki Razem
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
politycznej

Rybnik

Lista nr 7 – KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Lp. nazwisko, imiona
1
2
3
4
5

ŁĘŻAK
Dominik Adam
MILAS
Jolanta Elżbieta
WIŚNIEWSKA
Anna Elżbieta
PALKA
Dominik Franciszek
SWACZYNA
Grażyna Gabriela

URBAŃCZYK
Maciej Krzysztof
CURRAN
7
Justyna
SIERPIŃSKI
8
Jacek Zbigniew
9 BARTECKA-MEYER
Gabriela Małgorzata
10 MARANDA
Marcin
6

zawód
nauczyciel
akademicki
ekonomista
student
adwokat
ekonomista
geolog
ekonomista
informatyk
inżynier chemik
nauczyciel
historii

miejscowość

oznaczenie

nie należy do partii
politycznej
nie należy do partii
Katowice
politycznej
nie
należy
do partii
Katowice
politycznej
nie należy do partii
Myszków
politycznej
nie należy do partii politycznej,
popierana przez partię
Ruda Śląska
polityczną: Ślonzoki Razem
nie należy do partii
Śrubarnia
politycznej
nie
należy
do partii
Częstochowa
politycznej
nie należy do partii
Będzin
politycznej
nie należy do partii
Łaziska Górne
politycznej
nie
należy
do partii
Częstochowa
politycznej
Sosnowiec
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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.

16

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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informator wyborczy

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

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

5
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
oferty pracy
nabór nr KD.210.27.2019.PU-2

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Przedsięwzięć Gospodarczych
i Usług Komunalnych 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,
• 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 6 czerwca
2019 r. do godz. 17.00 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.

nabór nr KD.210.28.2019.KS-2

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

• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 10 czerwca
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.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 16 maja 2019 r.

● pracownik malowania
linii / kierownik
doświadczenie zawodowe w malowaniu linii w halach, na drogach,
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność,
gotowość do częstych wyjazdów,
malowanie linii, pasów, oznaczeń
BHP w halach logistycznych w całej
Polsce;

● kierowca / magazynier

wykształcenie, doświadczenie:
brak wymagań, prawo jazdy kat.
B, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, zakres obowiązków:
przyjmowanie dostaw, pakowanie
paczek, przygotowywanie towarów
do wysyłki, utrzymanie porządku
w magazynie, kontrola stanów
magazynowych, odbiór towarów
od kontrahentów na terenie Gliwic
i okolic, dowóz części do klienta na
terenie Śląska, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● operator żurawia

wykształcenie: zawodowe, doświadczenie w pracy na ww.
stanowisku min. 1 rok, aktualne
uprawnienia na żurawia wieżowego, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

● kierownik budowy, 
kierownik robót
wykształcenie wyższe techniczne,
kilkuletnie doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia bu-

 owlane do prowadzenia robót bud
dowlanych na sieciach wod.-kan.,
zakres obowiązków: prowadzenie
budowy, kosztorysowanie, nadzór
nad pracą pracowników, opracowywanie dokumentacji, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● serwisant urządzeń
przeciwpożarowych 
– przyuczenie do zawodu

wykształcenie zawodowe lub
średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B, uczciwość, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność,
gotowość do wyjazdów służbowych, chęć do szkolenia i nabycia
wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
zawodowego w celu objęcia samodzielnego stanowiska w firmie, mile
widziana znajomość języka obcego,
która ułatwi kandydatowi rozwój
i możliwość odbycia szkoleń bezpośrednio u producenta urządzeń
przecipożarowych, praca przy serwisie urządzeń przecipożarowych
w zakładach przemysłowych na
obszarze kraju i poza granicami
RP, praca w delegacjach, siedziba
firmy: Gliwice;

● elektromechanik
samochodowy
wykształcenie: brak wymagań, pożądane 3 miesiące doświadczenia
zawodowego na ww. stanowisku,
zakres obowiązków: naprawa samochodów, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice.

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.

nabór nr KD.210.29.2019.ŚR-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Środowiska
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
14 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
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.

nabór nr KD.210.25.2019.IN-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Informatyki
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,
• 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
4 czerwca 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.

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,

• 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-

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,
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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.)”.

• 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
informacje
Urząd Miejski
w Gliwicach
informuje,

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
informuje,

że biuro Miejskiego Rzecznika
Konsumentów będzie nieczynne
27 i 28 maja (poniedziałek i wtorek).

że 6 maja br. udostępnił
specjalny formularz dotyczący funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

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.

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.

NIERUCHOMOŚCI
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16, tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice,
złożona z działek o numerach 14/36 i 14/22 o powierzchni łącznej 0,3868 hektara, ujawniona w Księdze
Wieczystej o numerze GL1G/00052624/6, prowadzonej
przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Gliwicach.
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. w Gliwicach na
podstawie aktu notarialnego z 8 grudnia 2009 r. Prawo
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie
i realizację przedsięwzięć nowych technologii.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny netto
metra kwadratowego nieruchomości.
Minimalne postąpienie: 5 zł netto / m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.
Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości netto: 165,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
1 m2 nieruchomości brutto: 202,95 zł (słownie: dwieście
dwa złote 95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 14/36 i 14/22 wynosi – 638 220,00 zł
(słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście
dwadzieścia złotych i zero groszy) – cena wywoławcza
całej nieruchomości.
Cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/60 wraz
z 23% podatkiem VAT wynosi 785 010,60 zł (słownie:
siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych

i sześćdziesiąt groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100
groszy), płatnego na rachunek Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach (68
1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do 30 maja
2019 r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się
30 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Górnośląskiej
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium
w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty
o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, w siedzibie organizatora przetargu do 30 maja
2019 r. do godz. 8.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej
infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu, w dniach roboczych (od poniedziałku
do piątku, w godz. 8.00 – 15.00), do 29 maja 2019 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na
zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka
z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
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.
----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako:

• dz. 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.
Położone w Gliwicach pomiędzy ul. Sadową a ul. Wesołą, stanowiące własność
Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia działek to 0,0875 ha.
Termin przetargu: 17 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: 220 000,00 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: 22 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 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,

oferuje do wynajęcia:

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.

LOKALE NA SPRZEDAŻ
UŻYTKOWE
• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I, parter, I piętro, pow. 376,76 m2 + 2 piwnice o łącznej
powierzchni: 42,51 m2, 15 pomieszczeń,
3 korytarze, 4 WC; I piętro – 4 pomieszczenia i 2 korytarze, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 6 czerwca 2019 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 149 600,00 zł
Wadium: 57 500,00 zł
Termin oględzin: 4 czerwca 2019 r. od godz. 9.30 do
9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 31 maja 2019 r.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl
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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.
----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 1940/1, obręb Sośnica, o powierzchni 0,3840 ha, położonej w Gliwicach przy ulicy Sikorskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej
w KW nr GL1G/00052401/7.
Termin przetargu: 2 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*: 836 300,00 zł

*Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 84 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 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.

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

• 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.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53,
32/338-39-69.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

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 121/2019 do 30 maja 2019 r.,
• nr 135 – 137/2019 do 30 maja 2019 r.,
• nr 138 – 139/2019 do 31 maja 2019 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 129 – 130/2019 do 4 czerwca 2019 r.,
• nr 134/2019 do 4 czerwca2019 r.,
• nr 144 – 145/2019 do 5 czerwca 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu wraz ze sprzedażą
ułamkowej części działki:
• nr 131 – 133/2019 do 4 czerwca 2019 r.,
• nr 146 – 149/2019 do 5 czerwca 2019 r.

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

turystyka.gliwice.eu
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

OGŁASZA

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.),

25 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 III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 129, obręb Przyszówka,
o powierzchni 0,0346 ha, KW GL1G/00138443/0, położoną przy ul. Piaskowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 500,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Minimalne postąpienie: 460,00 zł

Działka położona jest w granicach Obszaru Rewitalizacji Łabędy.

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Nieruchomość obejmująca działkę nr 129, obręb Przyszówka,
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6779/18 z 30 sierpnia 2018 r.
I przetarg nieograniczony odbył 17 grudnia 2018 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył 13 marca 2019 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Działka nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha,
stanowi teren niezabudowany, częściowo ogrodzony, o regularnym
trójkątnym kształcie. Położona jest przy ul. Piaskowej, od której
prowadzić będzie dojazd do nieruchomości. Nieruchomość stanowi
teren użytku oznaczonego symbolem „Ba”, porośnięty dziko rosnącą roślinnością i drzewami. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Przez działkę przechodzi wodociąg, kanalizacja deszczowa oraz
przewód elektroenergetyczny zasilający sąsiedni budynek położony
na działce nr 128/1. Dla wymienionych sieci nie ustanowiono
służebności. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego funkcjonowania
kanalizacji deszczowej w obrębie działki nr 129, obręb Przyszówka.
W pobliżu znajduje się także kanalizacja sanitarna i sieć gazowa.
Ponadto w granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie przeprowadzania
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę.
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcie awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działka jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na miejsca
postojowe i zagospodarowanie zielenią. Umowa została zawarta
do 31 marca 2021 r. Kupujący wchodzi w prawa i obowiązki
wydzierżawiającego.
Skomunikowanie przedmiotowej działki z ul. Piaskową powinno
odbywać się zjazdami istniejącymi na działkach sąsiednich, pod
warunkiem ustanowienia stosownych służebności drogowych.
Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich, który nie planuje
w najbliższym czasie rozbudowy ul. Piaskowej, nie wydzielano
geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego symbolem 13KL.
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów należy stosować
przepisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 142).
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość niezabudowana
obejmująca działkę nr 129 położona jest na obszarze oznaczonym
symbolem 16 U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców dzielnicy,
które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie ochrony
zdrowia i opieki społecznej, administracji i łączności, oświaty,
sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu i gastronomii.
(…)
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże w tym podziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
oraz w niewielkim fragmencie: 13 KL – co oznacza tereny komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej oraz projektowanej – ulice lokalne.

Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które
wniosą wadium w wysokości 4600,00 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
129, obręb Przyszówka, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
19 czerwca 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.
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.
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 zawarty do 30 dni od
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 25 lipca 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 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 wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od
nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają
pracownicy w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18 z 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 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
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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.).

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 113/2019 do 31 maja 2019 r.,
nr 114/2019 do 4 czerwca 2019 r.,
nr 115/2019 do 5 czerwca 2019 r.,
nr 116/2019 do 5 czerwca 2019 r.;

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• nr 106/2019 do 30 maja 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•
•

nr 107/2019 do 30 maja 2019 r.,
nr 108/2019 do 30 maja 2019 r.,
nr 109/2019 do 30 maja 2019 r.,
nr 110/2019 do 30 maja 2019 r.,
nr 111/2019 do 30 maja 2019 r.,
nr 112/2019 do 30 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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OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
8 lipca 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 niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 525, obręb
Stare Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 219 000,00 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:
• dz. nr 525, obręb Stare Gliwice, użytek Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, pow. 0,1011 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00032256/9;
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 525, obręb Stare Gliwice, położona jest w zachodniej
części miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu.
Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona,
porośnięta roślinnością trawiastą. Na działce sąsiedniej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zlokalizowany jest przystanek
autobusowy (działka nr 1312, obręb Stare Gliwice).
Działka może być skomunikowana z drogą publiczną ul. Kozielską w miejscu istniejącego zjazdu. Ewentualna realizacja
inwestycji na powyższym terenie winna zostać poprzedzona
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione
są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
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.
Obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność przesyłu w zakresie
sieci kanalizacji sanitarnej o pow. 4,65 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,
• nieograniczona w czasie służebność przesyłu pod istniejącym gazociągiem niskiego ciśnienia o łącznej pow. 32,5 m2
oraz projektowanym przyłączem niskiego ciśnienia o łącznej
pow. 2 m2 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej
nr w GL1G/00032256/9 w dziale III – elektroniczny dostęp do
treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Wzdłuż południowej granicy działki znajduje się napowietrzny
kabel elektroenergetyczny zasilający miejską sieć oświetleniową, na który nie ustanowiono służebności. Przedmiotowy kabel
stanowi własność firmy Tauron.
W granicy przedmiotowej działki 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.
Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej nr 8 wzdłuż
ul. Kozielskiej.
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
Działka nr 525, obręb Stare Gliwice, położona jest na obszarze,
na którym obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice” – uchwała nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta
w Gliwicach z 14 czerwca 2018 r., opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego 21 czerwca 2018 r. pod poz. 3935.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U opisanym
jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności
zabudowy.
Zgodnie z §21 ww. planu dla terenów oznaczonych symbolem
2MN/U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu – budynki mieszkalne
jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
(…)
g) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 35%
powierzchni działki budowlanej.
Ponadto na przedmiotowym terenie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 lipca 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, działka nr 525, 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
3 lipca 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-480/19 z 28 marca
2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości
oznaczonej jako niezabudowana działka nr 525, obręb Stare
Gliwice, o pow. 0,1011 ha, z KW nr GL1G/00032256/9, położonej w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiącej własność
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 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 7 sierpnia 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-480/19 z 28 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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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
OGŁASZA
5 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpoczną się I rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice, obejmujących zabudowaną działkę
nr 296, obręb Centrum, KW GL1G/00053840/3, wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy
budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 3954 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 297,
obręb Centrum, KW GL1G/00118278/6.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 800 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 49 780,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT:
3 750 220,00 zł
Zaliczka: 380 000,00 zł

Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Cena nieruchomości 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) stanowi 1,31% ceny wywoławczej
nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość
zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi
98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 297 oraz
nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 296 zostały
przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr V/61/2011
z 17 marca 2011 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6982/18 z 13 czerwca 2018 r.
I przetarg nieograniczony odbył się 15 października 2018 r. i został
zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 5 marca 2019 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
Uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 300, obręb
Centrum, objętej KW nr GL1G/00060190/3, polegającej na prawie
dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296
i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego napraw,
konserwacji oraz remontów, na rzecz każdoczesnego właściciela lub
użytkownika wieczystego działki nr 296.
Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 301, obręb
Centrum, objętej KW nr GL1G/00091486/1, polegającej na prawie
dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296
i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego napraw,
konserwacji oraz remontów, na rzecz każdoczesnego właściciela lub
użytkownika wieczystego działki nr 296.
Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 296, obręb Centrum, ustanowiona została nieodpłatna
służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu od
działki nr 295 (arch. 34/2) do ulicy ks. Hlubka i Jagiellońskiej po
działkach nr 296 (arch. 34/7), 428 (arch. 35/5), na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 295 (arch. 34/2).
Działka nr 297, obręb Centrum, jest obciążona służebnością
gruntową polegającą na prawie dostępu do muru oporowego
posadowionego w granicy działki nr 297 z działką nr 300, w celu dokonywania napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz
każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki
nr 300, objętej KW nr GL1G/00060190/3.
Opis nieruchomości
Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 to reprezentacyjna budowla wzniesiona w okresie największej prosperity huty założonej przez Salomona
Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat wciąż, wiele elementów przypomina o dawnej świetności. Klatka schodowa z kutymi balustradami,
sala konferencyjna i gabinet dyrektora z drewnianym wyposażeniem
czy reprezentacyjne wejście do budynku. Prestiżu dodaje także
wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta tuż obok Drogowej Trasy
Średnicowej, która zapewnia doskonałą komunikację w ramach
aglomeracji górnośląskiej.
Właścicielem nieruchomości obejmującej działki nr 296 i 297,
w obrębie Centrum, o łącznej powierzchni 0,2506 ha, jest Skarb
Państwa, a prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało
do 5 grudnia 2089 r. i przysługuje Miastu Gliwice.
Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę nr 296, obręb Centrum, o powierzchni 0,1944 ha i nieregularnym kształcie. Działka jest
w większości zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym,
położnym przy ul. ks. Hlubka 4. Powierzchnia zabudowy wynosi
1447 m2, a powierzchnia użytkowa 3954 m2.
Budynek został wniesiony w latach 1913 – 1915. Wybudowany
został w technologii tradycyjnej i składa się z dwóch części: wyższej i niższej. Cześć wyższa, przyległa do ul. ks. Hlubka składa się
z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru i dwóch pięter. Cześć niższa
przyległa do ul. Piwnej składa się z trzech kondygnacji: piwnicy,
parteru i piętra.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe,
• stropy – nad piwnicą ogniotrwałe – typu Kleina na profilach
stalowych, pozostałe drewniane,
• ściany – murowane z cegły,
• dach – w części wysokiej konstrukcji drewnianej, wielospadowy
z lukarnami, o układzie krokwiowym, z czterema rzędami podpór
słupowych skratowanych, usztywnionymi mieczami, w kaletnicy budynku głównego zabudowana wieżyczka, całość kryta
dachówką (w 2008 r. przeprowadzono remont dachu); w części
niższej dach konstrukcji drewnianej, kryty papą.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, telefoniczną, centralnego ogrzewania z lokalnej
wymiennikowi (obecnie nieczynna, bez podłączenia). Wszystkie
instalacje wymagają wymiany.
Program użytkowy:
• PIWNICE: 47 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
1085,46 m2.
• PARTER: 32 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej
1080,24 m2.
• I PIĘTRO: 34 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej
1066,40 m2.
• II PIĘTRO: 21 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
722,61 m2.
Decyzją K-RD-KL/4150/965/4/06 (nr rej, B/85/07) Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 5 lutego
2007 r. wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej został

wpisany do rejestru zabytków. Prace konserwatorskie przy wystroju
obu sal oraz ewentualna zmiana miejsca przechowywania zabytków wymaga uzyskania pozwolenia ŚWKZ w Katowicach, zgodnie
z art. 36 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z 23 lipca 2003 . (DzU z 2018 r., poz. 2067).
Wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej w budynku byłego
zarządu Huty 1 Maja w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 4 tworzą:
SALA KONFERENCYJNA:
• masyw stolarski wraz z kominkiem, zegarem, witryną i drzwiami,
• obraz „Personifikacja handlu i przemysłu”,
• obraz „Personifikacja ognia”,
• obraz „Personifikacja wiatru”,
• obraz „Personifikacja wody”,
• obraz „Personifikacja światła”.
GABINET DYREKTORA:
• masyw stolarski z kominkiem, schowkami i drzwiami,
• 2 obrazy „Scena rodzajowa o tematyce hutniczej”,
• 2 obrazy z wicią arabeskową i aniołem,
• 2 obrazy z arabeską i medalionem z motywem hutniczym,
• 2 obrazy z arabeską i motywem hutniczym,
• 2 obrazy z dekoracja roślinną,
• biurko drewniane.
Działka nr 297, obręb Centrum, o powierzchni 0,0562 ha, jest
niezabudowana i posiada kształt nieregularny.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 296, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 877,71 zł (kwota nieopodatkowana
podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty
może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane
w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku – bez wezwania.
Dla działki nr 297, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5010,62 zł (kwota nieopodatkowana
podatkiem VAT, ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty
może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane
w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku – bez wezwania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego południowo-wschodniej
części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej (uchwała Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVIII/964/2005 z 22 grudnia 2005 r.)
teren położony w Gliwicach przy ul. ks. Hlubka 4 obejmujący działkę
nr 296, obręb Centrum, oznaczony jest symbolem 5U – co oznacza:
tereny usług różnych – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym obiekty biurowe i administracyjne.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
e) zieleń urządzona.
Obszar działki nr 296, obręb Centrum, jest w całości objęty zasięgiem
Obszaru rewitalizacji.
Budynek przy ul. ks. Hlubka 4 objęty jest ochroną konserwatorską
na mocy prawa miejscowego.
Dla terenu obejmującego działkę nr 297, obręb Centrum, nie
ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/956/2009
z 17 grudnia 2009 r.) teren położony w Gliwicach obejmujący działkę
nr 297, obręb Centrum, oznaczony jest symbolem Ł-U – co oznacza:
tereny usług różnych.
Mając na uwadze brak dostatecznej liczby miejsc parkingowych,
prowadzone są działania mające na celu umożliwienie wykorzystania na ten cel działek o nr 1110/3, 1111/2 i 1112/3, obręb Stare
Miasto, które są zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej. Docelowo
powyższe działki będą mogły być przygotowane do sprzedaży lub
wydzierżawienia.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do zapoznania się ze stanem
nieruchomości w terenie.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod nr
32/338-64-12 lub 32/338-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin
nieruchomości w danym terminie, najpóźniej na 2 dni przed
planowanym terminem. Powyższa informacja jest konieczna, aby
nieruchomość została udostępniona do oględzin.
Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej nieruchomości za
najwyższą zaproponowaną cenę, bez dodatkowych warunków.
Dopuszczalne jest rozłożenie ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań na raty – zgodnie z art. 70 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Informujemy, że sposób zapłaty nie wpływa
na wybór oferty – jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Sposób płatności
Istnieje możliwość rozłożenia ceny nieruchomości na raty. W przypadku rozłożenia ceny na raty wysokość pierwszej raty nie może
być niższa niż 25% zaoferowanej ceny. Pozostała kwota rozłożona
zostanie na maksymalnie 9 równych rat, płatnych: – miesięcznie
(do ostatniego dnia każdego miesiąca), kwartalnie (do ostatniego
dnia każdego kwartału) lub rocznie (do 31 marca każdego roku).
Maksymalny okres spłaty 10 lat. Sposób zapłaty należy opisać
w ofercie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Ponadto nieuiszczenie rat w ustalonych terminach skutkować będzie
naliczeniem odsetek. Dopuszczalna jest wcześniejsza spłata rat niż
zadeklarowana w ofercie.
UWAGA!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty zastosowanie mają przepisy
o pomocy publicznej.

WIZUALIZACJA
W związku z powyższym w przypadku złożenia takiej oferty przez
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, konieczne jest przedłożenie w przedmiotowej ofercie
również informacji, o których mowa w art. 37 ustawy z 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. DzU z 2007 r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.) i przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (DzU z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.), to jest:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie strona
otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie (www.gliwice.eu –> BIP –> Wirtualne
Biuro Obsługi –> Formularze do pobrania –> Wydział Podatków
i Opłat),
2. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis dostępnego na stronie internetowej urzędu
(www.gliwice.eu –> BIP –> Wirtualne Biuro Obsługi –> Formularze do pobrania –> Wydział Podatków i Opłat),
3. sprawozdań finansowych za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości
(lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki),
4. oświadczenia o sytuacji majątkowej zobowiązanego,
5. oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o zobowiązaniach finansowych mających lub mogących mieć wpływ
na płynność finansową,
oraz oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona
jednorazowo.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i wysokości,
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie najpóźniej do 30 lipca 2019 r.,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez osobę
obecną na rokowaniach,
• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach,
• w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego,
• w przypadku osoby prawnej – okazanie aktualnego (wydanego
w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego,
• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 380 000,00 zł należy wnieść 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 „Rokowania działka nr 296 i 297, obręb
Centrum, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa i NIP firmy,
na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Zaliczka winna
być uznana na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 30 lipca 2019 r.
Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości (w przypadku płatności jednorazowej) lub na poczet pierwszej raty (w przypadku
rozłożenia na raty) zaoferowanej przez uczestnika, który wygra
rokowania,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inne rokowania
lub przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży
w wyznaczonym terminie.
Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej
kopercie w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A lub przesłać
pocztą. Zgłoszenie powinno wpłynąć do 30 lipca 2019 r. do godz.
16.00, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu korespondencji do
urzędu, a nie data wysyłki. Kopertę należy zaadresować na adres:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Gliwicach
ul. Jasna 31A
44-100 Gliwice
z dopiskiem:
„ZGŁOSZENIE NA ROKOWANIA, DZ. NR 296 i 297, OBRĘB
CENTRUM – NIE OTWIERAĆ”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz adres siedziby firmy, jeżeli
zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – jednorazowo lub
w ratach. W przypadku wybrania płatności w ratach należy
podać liczbę rat i sposób ich zapłaty (miesięcznie, kwartalnie
czy rocznie),
• kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę
zwolnienia z tego obowiązku,
• podpis oferenta.

Przebieg rokowań
I etap – część pisemna – jawna:
• komisja podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody
wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia
z tego obowiązku – w przypadku osób wymienionych w § 5
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490),
• komisja otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane
w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz
sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
• komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone
przez uczestników rokowań,
• komisja ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do
ustnej części rokowań.
Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej
przetargu, jeżeli:
• nie odpowiadają warunkom rokowań,
• zostały złożone po wyznaczonym terminie,
• nie zawierają wymaganych danych lub dane te nie są kompletne
oraz nie zawierają dowodów wpłat lub dowodów zwolnienia
od tego obowiązku,
• są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
II etap – część ustna – niejawna
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich
warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz oferowanej ceny
osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje cenowe uczestników rokowań, złożone
w trakcie ustnej części rokowań, nie mogą być mniej korzystne od
zawartych w pisemnym zgłoszeniu, z zastrzeżeniem, że oferent
ma prawo do jednej zmiany (podwyższenia) proponowanej ceny.
Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu rokowań w terminie późniejszym.
Po przeprowadzeniu części ustnej rokowań komisja ustala nabywcę
lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, przy czym w przypadku
złożenia przez uczestników rokowań najwyższych równorzędnych
propozycji, komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania
z tymi osobami. Za oferty równorzędne uważa się oferty równe co
do proponowanej ceny.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.
Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana jest do zapłaty zaproponowanej ceny (dotyczy płatności jednorazowej) nie później
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności (użytkowania wieczystego) z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym.
W przypadku rozłożenia na raty – pierwsza rata wynegocjowanej
ceny nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed
zawarciem umowy sprzedaży, a następne raty podlegają zapłacie
w terminach ustalonych w protokole rokowań, z zastrzeżeniem, że
ostatnia rata musi być uiszczona przed upływem 10 lat – licząc od
dnia wpłaty pierwszej raty. Rozłożona na raty niespłacona część
ceny podlega oprocentowaniu według stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
Wierzytelność Miasta Gliwice w stosunku do nabywcy o zapłatę
reszty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie
hipoteki na nabywanej nieruchomości.
Akt notarialny powinien zostać zawarty w terminie 30 dni od
daty zakończenia rokowań.
Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości
powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
rokowań, tj. do 5 września 2019 r.
Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana 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 wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana będzie do poniesienia
kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do
nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków rokowań udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu: pn. – śr.: 8.00-16.00,
czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-12, -10, -11, -08.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6382/18 z 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 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).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania rokowań zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

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,

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 21/2019 (953), 23 maja 2019

• 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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