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NIE PRZEGAP

Prezydent Miasta Gliwice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów 
na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
Europy, państwa członkowskie 
Unii Europejskiej raz na 10 lat 
przeprowadzają pełne badanie 
statystyczne obejmujące wszyst-
kie gospodarstwa rolne. Najbliższy 
Powszechny Spis Rolny będzie 
prowadzony w całej Polsce od  
1 września do 30 listopada 2020 r. 
Rolnicy będą mogli udzielić infor-
macji o gospodarstwach rolnych 
poprzez samospis internetowy 
za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, odpowiedzi w wywiadzie 
telefonicznym przeprowadzanym 
przez rachmistrza telefonicznego 
lub odpowiedzi w wywiadzie 
bezpośrednim przeprowadzanym 
przez rachmistrza terenowego, 
który odwiedzi gospodarstwo 
rolne. Wszystkie zbierane dane 
są objęte tajemnicą statystyczną 
i podlegają szczególnej ochronie. 
Więcej informacji o spisie można 
znaleźć na stronie Spisrolny.gov.pl.

Kto może zostać 
rachmistrzem?

Nabór kandydatów na rachmi-
strzów terenowych prowadzony 
jest przez m.in. przez Prezydenta 
Miasta Gliwice – Gminnego Ko-
misarza Spisowego. Osoby zain-
teresowane pełnieniem funkcji 
rachmistrza powinny dostarczyć 
swoje zgłoszenia do 8 lipca 2020 r.  
do budynku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 
21, przy wejściu od ul. Wyszyń-
skiego (zgłoszenie należy wrzucić 

do skrzynki podawczej w holu 
budynku) lub wysłać na adres 
korespondencyjny – Gminny 
Komisarz Spisowy, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice. Na 
kopercie ze zgłoszeniem należy 
napisać: „Nabór na rachmistrza 
terenowego – Powszechny spis 
rolny 2020 r.”. O rozpatrzeniu 
kandydatury zadecyduje data 
faktycznego wpływu do Urzędu. 
Dokumenty, które wpłyną po  
8 lipca, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci powinni być pełnolet-
ni, mieszkać na terenie Gliwic, 
posiadać co najmniej średnie 
wykształcenie, posługiwać się 
językiem polskim w mowie 
i piśmie. Ponadto nie mogą być 
skazani prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Mile widziana jest 
umiejętność obsługi kompu-
tera i GPS, korzystania z map 
cyfrowych oraz komunikatyw-

ność i łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów. Kandydaci na rach-
mistrza przejdą szkolenie zakoń-
czone egzaminem testowym. Za 
prace spisowe rachmistrzowie 
otrzymają wynagrodzenie zgod-
nie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy 
o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r.

W zgłoszeniu trzeba podać imię 
i nazwisko, adres zamieszkania, 
numer telefonu i adres e-mail. 
Należy również dołączyć oświad-
czenia o spełnianiu: wymagań 
kandydata na rachmistrza, wy-
mogu niekaralności oraz wymogu 
dodatkowych umiejętności.

Więcej informacji na temat na-
boru, a także wzory zgłoszenia 
i oświadczeń można znaleźć na 
stronie internetowej Bip.gliwice.
eu/powszechny_spis_rolny_2020. 
Informacja telefoniczna: 32/238-
54-34, mejlowa:  so@um.gliwice.
pl.  (mf)

Rusza jubileuszowa XV edycja konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. Autorzy prac 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub dok-
torskich, które mogą być wykorzystane do promocji 
miasta, mają szanse na wygranie nagród pieniężnych 
lub rzeczowych. Termin zgłoszeń upływa 15 paździer-
nika. W poprzednich latach do konkursu zgłoszono 
w sumie 164 prace, a nagrodzono autorów 50. 

W konkursie mogą wziąć 
udział absolwenci studiów 
wyższych, którzy obronili ty-
tuły w latach 2017–2020 i nie 
brali udziału w poprzednich 
edycjach. Uwaga! Prawo do 
zgłaszania prac mają władze 
uczelni lub wydziału, posia-
dające prawo do nadawania 
tytułu licencjata, inżyniera, 
magistra lub doktora. Auto-
rzy mogą także zgłosić prace 
do konkursu – po uzyskaniu 
rekomendacji władz uczelni, 
wydziału lub placówki ba-
dawczej. O tym, które prace 
zostaną nagrodzone, zadecy-
duje Prezydent Miasta Gliwice 
w oparciu o opinię komisji 

konkursowej, w skład której 
wejdą przedstawiciele Pre-
zydenta Miasta, Rady Miasta 
Gliwice oraz Politechniki 
Śląskiej.

Termin zgłoszeń do konkur-
su upływa 15 października. 
Prace przyjmowane są w se-
kretariacie Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21, p. 245, tel. 
32/239-12-71). Regulamin 
jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (bip.
gliwice.eu). 
  (kik)

Nabór kandydatów  
na rachmistrzów

Jakie będzie Śląskie? 

Zgłoś swoją  
pracę do 
konkursu!

Ruszają konsultacje spo-
łeczne projektu Strategii 
Rozwoju Województwa 
Śląskiego „Śląskie 2030”.

W związku z przyjęciem przez 
Zarząd Województwa Śląskiego 
projektu Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Śląskiego „Śląskie 2030” 
zapraszamy Państwa do zapozna-
nia się z tym strategicznym dla 
naszego regionu dokumentem 
i zachęcamy do zgłaszania ewentu-
alnych opinii i uwag na jego temat.

Z treścią aktualizacji Strategii 
można zapoznać się na stronie 
www.slaskie.pl w zakładce plany 

rozwoju, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego oraz na 
stronie http://rcas.slaskie.pl.

Uwagi, z dopiskiem „Konsultacje 
Śląskie 2030” prosimy przesyłać 
na adres strategia@slaskie.pl i jed-

nocześnie do wiadomości Biura 
Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach brm@um.gliwice.pl 
najpóźniej do 27 lipca 2020 r. na 
„formularzu zgłaszania uwag” do-
stępnym na stronie internetowej 
Gliwice www.gliwice.eu w zakład-
ce: Aktualności.       (BRM)
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AKTUALNOŚCI

Strefa płatnego parkowania w Gliwicach funkcjonuje 
od 5 lat. Została wprowadzona aby wymusić rotację 
na miejscach parkingowych, tak aby osoby, które za-
łatwiają w centrum swoje sprawy, nie musiały długo 
poszukiwać wolnego miejsca.
– Po wprowadzeniu strefy ob-
serwowaliśmy zadowalającą 
dostępność miejsc. Niestety od 
dłuższego czasu widać wyraźny 
spadek rotacji. Po pięciu latach 
funkcjonowania strefy chcemy 
złożyć Radzie Miasta projekt 
zmian, który przywróci główny 
cel strefie płatnego parkowania, 
czyli zapewnienie rotacji na 
miejscach parkingowych, a tym 
samym ich dostępność – mówi 
Anna Gliner, Dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich.

W ubiegłym roku Zarząd Dróg 
Miejskich, który zarządza strefą 
płatnego parkowania przeprowa-
dził ankietę wśród mieszkańców, 
zbierając ich opinie o funkcjono-
waniu strefy. Wyniki ankiety były 
zbieżne z obserwacjami pracow-
ników ZDM. Do malejącej rotacji 
miejsc postojowych przyczynia 
się stały wzrost liczby abona-
mentów mieszkańca. Ich liczba 
wynosi już ponad 3500 i stale 
wzrasta, pomimo spadku liczby 
mieszkańców zameldowanych na 
terenie strefy. Na nadużywanie 
tej formy płatności za parko-
wanie zwracali również uwagę 
mieszkańcy w przesłanych do 
ZDM-u ankietach.

Wynikiem przeprowadzonych 
analiz ma być projekt uchwały 
zmieniającej zasady funkcjono-
wania strefy. Projekt zostanie 
przygotowany na lipcową sesję 
Rady Miasta. Znane są już jednak 
jego najważniejsze założenia, któ-
re zostały przedstawione radnym 
podczas posiedzenia Komisji Go-
spodarki Nieruchomościami.

– Chcemy przedstawić gliwickiej 
Radzie Miasta projekt zmian 
w funkcjonowaniu strefy, który 
jest wynikiem analiz prowadzo-
nych od ubiegłego roku. Projekt 
zakłada wzrost niezmienianych 
od 5 lat cen za parkowanie, ale nie 
jest to najistotniejsza jego część. 
Dużo ważniejsze są nowe zasady 
dotyczące abonamentów miesz-
kańca. Będziemy proponować, 
aby te zasady weszły w życie po 
wakacjach tego roku. Natomiast 
zmiana opłat za parkowanie 
zostanie odsunięta w czasie, ze 
względu na zalecenia wynikające 
ze stanu epidemii. Proponujemy, 
aby zmiany weszły w życie od  
1 stycznia 2021 r. Celem podwy-
żek nie jest dodatkowy zarobek 
miasta, tylko przywrócenie strefie 
jej funkcji – zniechęcania do dłu-
gotrwałego parkowania w cen-

trum – wyjaśnia Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic.

Jest to szczególnie istotne w odnie-
sieniu do strefy A obejmującej ulicz-
ki gliwickiej starówki. Liczba miejsc 
parkingowych dostępnych w jej 
obrębie zmniejszy się w związku 
z przygotowywaną właśnie organi-
zacją ruchu dopuszczającą powsta-
nie na uliczkach starówki ogródków 
gastronomicznych. Jednocześnie 
prowadzone są prace nad planem 
budowy oraz wyznaczenia nowych 
miejsc parkingowych w strefie B. 
W najbliższym czasie założenia tego 
planu zostaną omówione z Radą 
Dzielnicy Śródmieście.

Ostateczny zakres zmian poznamy 
po zakończeniu uzgodnień z radny-
mi Rady Miasta oraz Rady dzielnicy. 
Poniżej przedstawiamy założenia 
przedstawione do dyskusji.
 Nowe godziny płatnego par-

kowania – od 8:00 do 16:00, 
a nie jak dotychczas od 10:00 
do 18:00,

opłata za parkowanie ma obo-
wiązywać w godzinach, w których 
obłożenie miejsc parkingowych 
jest największe;

Zmiany w abonamencie miesz-
kańca:
 Wzrost rocznej opłaty za pierw-

szy pojazd ze 120 do 180 zł. 

Wprowadzenie rosnącej opłaty 
za kolejne pojazdy.

 Wprowadzenie zasady obo-
wiązywania abonamentu na 
ulicy miejsca zamieszkania 
oraz na trzech ulicach są-
siednich wskazanych przez 
mieszkańca, a nie jak obecnie 
w całej strefie.

Proponowane zmiany mają 
na celu ograniczenie nadużyć 
związanych z abonamentami 
mieszkańca. Dotychczas wydane 
abonamenty zachowają swoją 
ważność na cały okres, na jaki 
zostały wykupione.  
 (rzp)

Dla pieszych
i rowerzystów

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Komfortowo, wygodnie i bezpiecznie. Tak już niebawem będzie na alei Sikornik. 
Prace przy wymianie kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni alejki zakończą 
się za dwa miesiące.
Trwają intensywne prace na 
alei Sikornik. Trasa jest częścio-
wo wyłączona z użytkowania 
i piesi oraz rowerzyści muszą 
korzystać z dróg alternatyw-
nych, ale warto poczekać – już 
za dwa miesiące aleja w nowej 
odsłonie zostanie udostępnio-
na użytkownikom. Dotychczas 
na alei wymieniono kana-
lizację deszczową, obecnie 

trwa remont nawierzchni na 
odcinku od ul. Opawskiej do 
ul. Czajki. 

– Za około dwa miesiące 
z tego miejsca, już bez utrud-
nień, będą mogli korzystać 
piesi, rowerzyści czy rolka-
rze. Wprowadzona zostanie 
segregacja ruchu. Część spa-
cerowa wyłożona zostanie 

kostką brukową, natomiast 
ta, z której będą korzystali 
rowerzyści, zyska nawierzch-
nię asfaltową – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach. 

Szacunkowy koszt inwestycji to 
około 1 mln zł.  
 (mf)

Ruszyła budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy 
Stare Gliwice i Brzezinkę. Będzie można z niego korzystać 
już od początku 2021 r.

Ciąg dla pieszych i rowerzystów 
będzie miał długość 350 m  
i szerokość 2,5 m. Od ruchu 
ulicznego będzie go separował 
pas zieleni. W pierwszej kolej-
ności wykonawca wybuduje 
nasyp, na którym powstanie 
chodnik i droga dla rowerów. 
Całość uzupełni oświetlenie 

uliczne, wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa i tele-
techniczna, rów melioracyjny 
zostanie umocniony, a kolidujące 
z inwestycją sieci uzbrojenia – 
przebudowane. Prace potrwają  
7 miesięcy. Koszt robót oszaco-
wano na ok. 1,8 mln zł.  
 (mf)
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Po tygodniach spędzonych w domu można już uczestniczyć w propozycjach kulturalno-rozryw-
kowych. Przygotowując wakacyjne atrakcje dla mieszkańców Gliwic i okolic wybieraliśmy takie 
opcje, które pozwalają zachować standardy bezpieczeństwa, a równocześnie są ciekawymi 
propozycjami spędzania czasu.
Wakacje to okazja, by dołączyć 
do Areny Online. Przynajmniej 
przez miesiąc można uczestniczyć 
w transmitowanych na żywo wy-
darzeniach, poznając przy okazji 
tajniki pracy kamery i kulisy 
produkcji programów. Pierwszy 
program z udziałem publiczno-
ści już 26 czerwca, a kolejne od 
środy 1 lipca.

OD ŚRODy  
DO PIąTKU
 – Na szczególną uwagę zasługuje 
On Festiwal – scena My Name Is 
New, czyli występy młodych i de-
biutujących artystów z projektu 
My Name Is New wytwórni Kayax, 
w każdą środę – mówi Łukasz 
Buszman, manager ds. promocji 
Areny Gliwice.

Czwartek to propozycja dla 
rodzin z dziećmi. Tego dnia, od 
godziny 14.00 transmitowane 

są atrakcje, animacje i zabawy 
ruchowe dla dzieci, a od 18.00 – 
strefa sztuki, dla nieco starszych 
widzów. Piątek to koncerty naj-
ciekawszych lokalnych zespo-
łów, których piosenki mocno 
wyróżniają się na tle innych. 
Wstęp: 5 zł dzieci, 9 zł dorośli.

KORZySTAJ  
Z WAKACJI
W weekend cała uwaga skupia 
się wokół aktywności w plenerze. 
Summer Arena zaprasza od 27 
czerwca, w każdą sobotę i niedzielę 

tego lata. – To strefa idealna na 
odpoczynek dla osób, które space-
rują lub uprawiają sporty w parku 
Chrobrego – przekonuje Buszman.

W Summer Arenie od rana do po-
łudnia będzie można uczestniczyć 
w grach i zajęciach sportowych. Wie-
czory będzie można spędzić tańcząc 
lub relaksując się przy dźwiękach 
muzyki na leżakach w strefie ga-
stronomicznej. Wstęp jest bezpłatny.

Zainteresowanych obowią-
zującymi w Summer Arenie 
zasadami bezpieczeństwa oraz 
poszukujących szczegółowych 
informacji na temat letnich 
wydarzeń zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej 
Areny www.arenagliwice.com 
oraz do śledzenia aktualności 
na profilach społecznościowych. 
 
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

ARENA GLIWICE

Młodzi robią Metropolię

To będzie prawdziwa gratka dla miłośników kina i samo-
chodów. 3 i 4 lipca Arena Gliwice organizuje wyjątkowe 
kino letnie – film wyświetlony na podwieszanym ekranie 
w samym sercu Areny Głównej!
To nie koniec niespodzianek. 
Film można zobaczyć na dwa 
sposoby. Tradycyjnie, z trybun 
lub... wjechać na płytę samocho-
dem i korzystać z unikalnego kina 
samochodowego. Taka okazja już 
się nie powtórzy! 

Długie letnie wieczory to do-
skonała okazja, by nadrobić 

filmowe zaległości albo przy-
pomnieć sobie kultowe tytuły, 
stąd w piątkowym repertuarze 
postawiono na sprawdzoną 
i lubianą propozycję – „Cztery 
Wesela i Pogrzeb”. Sobotni 
seans przypadnie do gustu 
miłośnikom filmów sensacyj-
nych – będą mogli zobaczyć 
film „Z podniesionym czołem”, 

z główną rolą Dwayne’a Johnso-
na, niektórym znanego bardziej 
jako The Rock. 

Bilety można kupić w sprzedaży 
internetowej na eventim.pl w ce-
nie 10 zł za miejsce siedzące na 
trybunach lub 30 zł za miejsce 
na samochód.  
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

Arena Gliwice startuje ze spacerami 
z przewodnikiem. Możesz poznać obiekt 
w sposób niedostępny dla uczestników 
wydarzeń.
Przygotowano cztery różne trasy 
zwiedzania. W zależności od wy-
branej opcji, goście zobaczą halę 
z perspektywy kilkudziesięciu 
metrów nad ziemią, poczują at-
mosferę sportowej szatni i przejdą 
korytarzami, którymi na scenę 
wychodziły międzynarodowe 
gwiazdy. 

Obowiązuje rezerwacja miejsca za 
pomocą strony internetowej: ht-
tps://arenagliwice.com/zwiedza-
nie-areny-gliwice/. Poznaj trasy 
wycieczek, znajdź termin dogodny 
dla siebie, kup bilet przez internet 
i przyjdź do Areny Gliwice. 

 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

RODZINNE LATO Z ARENą GLIWICE

WSZySTKIE  
TAJEMNICE  
ARENy

Zajęcia taneczne latino – to jedna z lubianych propozycji, która 
wraca w letniej miejscówce Areny.

Strefa Summer to propozycja spędzenia czasu wolnego dla całych rodzin.
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NIECODZIENNE  
KINO LETNIE

Filmy w piątek 
i sobotę – to 
propozycja 
Areny Gliwice.

Wszystkie tajemnice Areny Gliwice poznasz dzięki spacerom 
z przewodnikiem.
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Z MIASTA

Miasto wzywa do działania!
Niezgodne z przepisami gospodarowanie odpadami czy podrzucanie śmieci z zagranicy stają się w Polsce coraz częstszą 
praktyką, z którą zmagają się lokalne samorządy – także Gliwice. Miasto od dłuższego czasu dąży do uporządkowania i roz-
wiązania problemu odpadów z ul. Cmentarnej – zarówno tych porzuconych na terenie nieczynnej stacji paliw, jak i tych 
składowanych przez firmy w sąsiedztwie miejscowego cmentarza. W obydwu sprawach prezydent Gliwic współdziała z Wo-
jewódzkim i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. W obydwu bezskutecznie oczekuje na dalsze wiążące rozwiązania.

Porzucone odpady na terenie 
nieczynnej stacji paliw przy  
ul. Cmentarnej w Gliwicach zo-
stały ujawnione przez policję dwa 
lata temu. Na podstawie zabezpie-
czonych na miejscu dokumentów 
transportowych ustalono, że 46 
ton sprasowanych, głównie pla-
stikowych śmieci przywieziono 
z Włoch. O sprawie powiadomio-
no Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) w Warszawie.

– GIOŚ próbował wyegzekwować 
zwrot odpadów do Włoch zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 
Nie doszło do tego, ponieważ 
strona włoska stwierdziła, że 
dopełniła wszystkich procedur. 
Prezydent Gliwic tymczasem jesz-
cze w sierpniu 2018 roku zawia-
domił prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa – wy-
jaśnia zawiłości sprawy Agniesz-
ka Setnik, naczelnik Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Na działce przy ul. Cmentarnej 
inspektorzy Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
w Katowicach znaleźli również 
porzucone przez nieznanych 
sprawców odpady tego samego 

rodzaju, ale niepochodzące z za-
granicy. Prezydent Gliwic wszczął 
więc niezwłocznie postępowanie 
administracyjne zmierzające do 
wydania decyzji o ich usunięciu. 
Nieruchomość została objęta 
nadzorem straży miejskiej i policji 
oraz mobilnym monitoringiem 
miejskim.

– W trakcie oględzin przepro-
wadzonych przez przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
stwierdzono, że odpady przywie-
zione z Włoch, w stosunku do 
których sprawę prowadzi GIOŚ, 
nie są w żaden sposób ozna-

kowane. Dalsze prowadzenie 
postępowania przez Prezydenta 
Miasta Gliwice w kierunku wy-
dania decyzji o usunięciu odpa-
dów krajowych uzależniono więc 
od jak najszybszego wskazania 
przez GIOŚ odpadów nawiezio-
nych z zagranicy. Kwestia ta od 
długiego czasu jest wyjaśnia-
na przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, jednak 
wciąż brakuje rozstrzygnięcia, 
które pozwoliłoby na skuteczne 
i definitywne załatwienie tak 
newralgicznej dla mieszkańców 
kwestii – zwraca uwagę Agniesz-
ka Setnik.

Do dnia dzisiejszego Główny In-
spektorat Ochrony Środowiska 
nie ustalił też, kto jest odpowie-
dzialny za przywóz odpadów 
z zagranicy na teren legalnego 
składowiska w sąsiedztwie 
cmentarza przy ul. Cmentarnej. 
Ich obecność została ujawniona 
przez pracowników Wydziału Śro-
dowiska UM w Gliwicach w sierp-
niu 2018 roku. Sprawę zgłoszono 
Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska.

– Spółki składujące odpady nie-
zgodnie z posiadanymi zezwole-
niami zostały przez WIOŚ ukarane, 

lecz w kwietniu 2019 roku wniosły 
odwołanie od decyzji nakładają-
cych kary do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Do dnia dzi-
siejszego organ ten nie podjął roz-
strzygnięcia w tych sprawach. Nie 
ustalił też, kto jest odpowiedzialny 
za przywóz odpadów z zagranicy 
na teren w sąsiedztwie cmentarza 
przy ul. Cmentarnej. Tegoroczne 
pisma ponaglające kierowane do 
GIOŚ zostały wysłane przez Miasto 
Gliwice 7 lutego, 30 kwietnia i 22 
maja. Wszystkie pozostają bez od-
powiedzi. W rezultacie Prezydent 
Miasta Gliwice nie może podjąć 
żadnych zgodnych z prawem 
działań w zakresie zagospodaro-
wania odpadów zgromadzonych 
na tym terenie – zwraca uwagę 
naczelnik Wydziału Środowiska 
UM w Gliwicach.

Ważny dla mieszkańców problem 
zostanie poruszony 25 czerwca 
na sesji Rady Miasta Gliwice. Pre-
zydent Adam Neumann skieruje 
pod obrady RM projekt uchwały-
-apelu do właściwych służb admi-
nistracji rządowej o zobowiązanie 
GIOŚ do podjęcia pilnych działań 
w sprawie zagospodarowania 
odpadów znajdujących się przy 
ul. Cmentarnej. (kik)

23 czerwca przywrócona została w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach możliwość osobistego załatwienia spraw w zakresu rejestracji pojazdów i praw 
jazdy / profilu kandydata na kierowcę (PKK). Konieczna telefoniczna rezerwacja wizyty!

Celem załatwienia sprawy oso-
biście w Urzędzie wymagane 
jest:

1. Wcześniejsze umówienie 
wizyty telefonicznie

• rejestracja pojazdów, ul. 
Zwycięstwa 21, 32/238-54-
-96, 32/238-54-85;

• rejestracja pojazdów, ul. Ja-
sna 31a/ tylko firmy, 32/338- 
-64-58;

• prawa jazdy/PKK, ul. Zwy-
cięstwa 21, 32/239-11-81, 
32/238-56-52.

2. Skompletowanie wymaga-
nych dokumentów z zakresu 
załatwianej sprawy: 

• wypełnieniony wniosek,
• wymagane załaczniki,
• potwierdzenie dokonania 

koniecznych opłat (kasy um 
są nieczynne)!

Niezbędne druki można pobrać 
pod adresem: https://bip.gliwice.
eu/strona=51 oraz w wejściu głów-
nym do Urzędu.
• katalog spraw z zakresu Wy-

działu Komunikacji znajduje 
się pod adresem: https://bip.
gliwice.eu/strona=50,0,30;

• wysokość opłat – PRAWA 
JAZDY znajduje się pod adre-
sem: https://bip.gliwice.eu/
strona=50,266,10;

• wysokość opłat – REJESTRA-
CJA POJAZDÓW znajduje się 
pod adresem: https://bip.
gliwice.eu/strona=50,282,10.

Z uwagi na limitowany czas obsługi 
klienta i brak możliwości wniesienia 
opłaty na terenie urzędu, proszę 
przychodzić na umówioną wizytę 
z wymaganymi dokumentami – brak 
wymaganych dokumentów spowo-
duje odmowę załatwienia sprawy.

3. Zgłoszenie się 5 minut wcze-
śniej przed umówioną wizy-
tą/ ul. Zwycięstwa 21, wejście 
boczne przy bankomacie

4. Wejście na salę obsługi bę-
dzie możliwe w maseczce, 
rękawiczkach i z własnym 
długopisem, bez osób towa-
rzyszących i dzieci (w przy-
padku wielu wnioskodawców 
prosimy o skorzystanie z for-
my pełnomocnictwa)

• wzór pełnomocnictwa znajdu-
je się pod adresem: https://
bip.gliwice.eu/pub/boi/
KM_30_8.pdf.

Proponujemy Państwu również 
inne możliwe ścieżki kontaktu 
i dostarczania dokumentacji do 
załatwienia spraw w Wydziale 
Komunikacji Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach:

•  za pośrednictwem platformy 
ePUAP – informacja na ten 
temat umieszczona jest na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w zakładce e-Ad-
ministracja,

•  za pośrednictwem operatora 
pocztowego,

•  korzystając ze skrzynki po-
dawczej – URNA „WYDZIAŁ 
KOMUNIKACJI” przy wejściu 
do budynku Urzędu Miejskie-
go od strony ul. Wyszyńskiego 
w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu Miej-
skiego
poniedziałek–środa: 8:00–16:00

czwartek: 8:00–17:00
piątek: 8:00–15:00

Kontakt telefoniczny z Wydzia-
łem Komunikacji:
w sprawie rejestracji pojazdów:
• ul. Zwycięstwa 21, 32/239-13-

29, 32/238-54-03, 32/238-56-
90, 32/238-54-92, 32/239-11-
79, 32/239-12-10;

• ul. Jasna 31A, 32/338-64-57, 
32/338-64-58, 32/338-64-59, 
tylko FIRMY.

W sprawie prawa jazdy: 32/239-
11-96, 32/239-11-81, 32/238-
56-53, 32/238-54-70.
 (KM)

Można już załatwiać sprawy  
w Wydziale Komunikacji

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

/ U
M

 G
liw

ice

https://bip.gliwice.eu/strona%3D51
https://bip.gliwice.eu/strona%3D51
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C0%2C30
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C0%2C30
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C266%2C10
https://bip.gliwice.eu/strona%3D50%2C266%2C10
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf
https://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf
https://bip.gliwice.eu/strona=50.282.10


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2020 (1010), 25 czerwca 20206

KOLORy MIASTA

Miało być m.in. o klasycyzmie Schinkla i dziele ojca Stanisława Wyspiańskiego, jest – jak zawsze u mnie – o Gliwicach. Już po 
raz trzeci został bowiem opracowany 4-letni program opieki nad zabytkami dla naszego miasta. Opracowanie to, do którego 
sporządzenia zobowiązuje samorządy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest adresowane przede wszystkim 
do właścicieli zabytków oraz tych, którzy je użytkują, ale cieszy się ogromnym zainteresowaniem także wśród samych gliwiczan.

Program stanowi ważny element 
polityki samorządowej, wspiera 
bowiem jednostki organizacyjne 
miasta we właściwym postępowa-
niu przy remontach obiektów zwią-
zanych z naszym dziedzictwem. 
Po raz pierwszy ustanowiono go 
na lata 2012–2015. Nie znaczy 
to, że wcześniej nic w tej materii 
nie robiono – wręcz przeciwnie, 
intensywnie „wyciągano z niebytu” 
gliwickie obiekty mające znaczenie 
zabytkowe. Przypomnę przykłady, 
którymi powinnyśmy się ciągle 
chwalić. 

Uratowane zabudowania pokopal-
niane przy ul. Bojkowskiej. Tak fa-
chowo, z uszanowaniem wartości 
zabytkowych, zarazem prawidłowo 
wykonane zmiany przystosowu-
jące obiekty do nowych funkcji 
trudno znaleźć gdzie indziej. Dla 
mnie osobiście realizację tę można 
przyrównać do rewitalizacji wie-
deńskich gazometrów. 

Radiostacja gliwicka to kolejny 
zabytek, który miasto uratowało 
i nadało mu nową oprawę bez 

uszczerbku dla wartości historycz-
nych i zabytkowych. V Oddział Mu-
zeum w Gliwicach, czyli dawny dom 
przedpogrzebowy przy ul. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, też jest 
świetnym przykładem ratowania 
dawnej kultury, historii i zabytku. 
Należy dodać, że w wymienionych 
przykładach miasto przejęło obiekty 
na własność ze świadomością ich 
ratowania.

A co z obiektami, któ-
re są w rękach innych 
właścicieli? Jeśli są ujęte 
w rejestrze zabytków 
województwa, miasto 
wspiera ich remonty 
dotacjami. 

Takie wsparcie finansowe jest 
udzielane od 2007 roku. W prze-
ważającej części ratowane były 
i są obiekty sakralne. Wiadomo, 
że świątynie wznoszono niegdyś 
z najwyższą starannością, nie 
bacząc na koszty. Pełniły one 
bowiem de facto również funk-

cję społeczną. A jako obiekty 
kultu religijnego były miejscem 
przechowywania cennych za-
bytków (np. obrazów, rzeźb czy 
polichromii).

Oto wybrane przykłady obiek-
tów, które w minionych latach 
zyskały wsparcie finansowe 
Miasta Gliwice:
• kościół pw. św. Bartłomieja przy 

ul. Toszeckiej – w 2007 r. i 2010 r.  
udzielono dotacji łącznie w kwo-
cie 156 794,65 zł na prace doku-
mentacyjno-remontowe w ko-
ściele, a od 2013 r. do 2019 r.  
(przez 7 kolejnych lat) dofinan-
sowano remont konserwatorski 
i odbudowę murowanego ogro-
dzenia wokół świątyni na łączną 
kwotą 930 tys. zł;

• kościół pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła – w 2007 r. i 2009 r.  
udzielono dotacji łącznie 
w kwocie 232 792,48 zł na re-
mont zabytkowych organów, 
a od 2012 r. do 2019 r. (przez 8 
kolejnych lat) dofinansowano 
remont elewacji kościoła na 
łączną kwotą 1 mln 20 tys. zł;

• kościół pw. św. Jerzego 
w Ostropie – w 2008 r., 2009 r.  
i 2011 r. udzielono dotacji 
łącznie w kwocie 731 970,80 zł  
na remont kościoła, w tym 
montaż m.in. nowej instalacji 
odgromowej i sygnalizacji poża-
ru; w 2017 r. udzielono dotacji 

w kwocie 175 tys. zł na kon-
serwację elementów wystroju 
wnętrz kościoła;

• kościół pw. Wszystkich Świę-
tych – w 2009 r. udzielono 
dotacji w kwocie 525 926 zł na 
remont kapitalny dachu, I etap;

• kościół pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
przy ul. Kozielskiej – w 2011 r. 
udzielono dotacji w kwocie  
59 405,67 zł na wykonanie in-

stalacji wykrywania i sygnalizacji 
pożaru w kościele;

• budynek przy ul. Dolnych 
Wałów 22/ul. Młyńskiej 1 
– w 2008 r. udzielono dotacji 
w kwocie 203 634,40 zł na ka-
pitalny remont elewacji i dachu;

• kamienica przy ul. S. Chudoby 
8 – w 2011 r. udzielono dotacji 
w kwocie 33,8 tys. zł na konser-
wację witraży znajdujących się 
w oknach klatki schodowej.

Obecny, trudny okres pandemii 
nie przerwie akcji wspierania gli-
wickich zabytków. Na sesji Rady 
Miasta Gliwice przewidzianej na  
25 czerwca zostanie udzielona 
– tak jak to miało miejsce w po-
przednich latach – kolejna ważna 
dotacja. Miasto wesprze gliwicką 
katedrę kwotą 150 tys. zł, dzięki 
czemu będzie możliwy następny 
etap remontu elewacji świątyni. 
Będzie również przedstawiony Ra-
dzie Miasta kolejny program opieki 
nad zabytkami dla naszego miasta. 
 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Bo wszystkie drogi prowadzą 
do Gliwic

Fragmenty murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja przed remontem (po lewej) i po odbudowie (po prawej).

Miasto Gliwice od lat dofinansowuje remont 
katedry pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 

Wspaniałe witraże w oknach klatki schodowej 
kamienicy przy ul. Chudoby 8 po renowacji

Kościół pw. św. Jerzego 
w Ostropie po pracach 
renowacyjnych
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Mija 75 lat od powstania Piasta Gliwice. 18 
czerwca 1945 roku grupa mieszkańców miasta, 
głównie pochodzących ze Lwowa, założyła Klub 
Sportowy Piast Gliwice.
Obecnie to klub zasłużony dla 
polskiego sportu. W dorobku 
Piasta Gliwice są medale Igrzysk 
Olimpijskich, Mistrzostw Świa-
ta i Europy oraz tytuły Mistrza 
Polski w różnych dziedzinach 
sportowych. – Przez lata klub 
rozwijał się, odnosił sukcesy, ale 
też musiał mierzyć się z porażka-
mi. Zawodnicy w niebiesko-czer-
wonych barwach przez lata ry-
walizowali m.in. w rozgrywkach 
piłkarskich, zawodach szermier-
czych, tenisowych, brydżowych, 
lekkoatletycznych i futsalowych, 
a ostatnio także e-sportowych. 
Przez 75 lat tysiące zawodników 
uprawiających różne dyscypli-
ny przynosiły chwałę naszemu 

Klubowi, miastu, regionowi 
i Polsce – piszą w liście otwar-
tym zarządy GKS Piast Gliwice 
i Gliwickiego Klubu Sportowego 
Piast SA.

Stowarzyszenie GKS Piast Gliwi-
ce oraz Gliwicki Klub Sportowy 
Piast SA z okazji 75-lecia istnie-
nia klubu przygotowały bogaty 
program wydarzeń. Niestety, 
ze względu na sytuację epide-
miczną, huczne obchody jubile-
uszowe z udziałem sportowców 
i kibiców odbędą się w 2021 r. 
Obecnie mają one charakter 
głównie medialny i wirtualny. 
Jednak Piast Gliwice, nie zapo-
minając o fanach,  przygotował 

ciekawe jubileuszowe upominki, 
m.in. specjalne wydawnictwo fi-
latelistyczne złożone ze znaczka, 
pocztówki i okolicznościowego 
stempla.

75 lat to pełna przemian hi-
storia klubu. Od ligowych roz-
grywek w ramach Podokręgu 
Śląska Opolskiego, do ekstrakla-
sy.  Do największych sukcesów 

Piasta Gliwice należy zdobycie 
tytułu Mistrza Polski w 2019 r. 
Dzięki temu wydarzeniu klub 
może nad swoim herbem 
umieścić białą gwiazdkę, która 
symbolizuje zdobycie od jed-
nego do czterech tytułów mi-
strzowskich. Gwiazdka znajduje 
się jedynie na przedniej części 
koszulki meczowej nad herbem 
klubu. Ale GKS Piast to nie tylko 

piłka nożna – zawodnicy klubu 
odnosili sukcesy m.in. również 
w lekkoatletyce, szermierce, 
boksie czy hokeju.

Piast Gliwice zachęca do świę-
towania, śledzenia mediów spo-
łecznościowych klubu, udziału 
w jubileuszowych konkursach 
i kibicowania. 
 (mf)

SPORT

75-letni  
Mistrz!

Nowi zawodnicy GTK

Piast przegrał 0:2 z Lechem Poznań pierwszy mecz 
w rundzie finałowej. Niebiesko-Czerwoni, mimo gry 
w przewadze, nie zdołali pokonać bramkarza gości. 

Pierwsze minuty należały do pił-
karzy gości, którzy wysoko wyszli 
i postanowili zagrozić Piastowi, 
jednak gole w pierwszej połowie 
nie padły. Od mocnego uderzenia 
rozpoczęła się druga część meczu, 
ale było to uderzenie łokciem 
zawodnika Lecha podczas walki 
w powietrzu o piłkę. Tomas Ro-
gne za to zagranie zobaczył żółtą 
kartkę, a że była to druga kara, 
piłkarz w konsekwencji otrzymał 
czerwony kartonik i musiał opuścić 
boisko. To piąty mecz z sześciu, 
w którym rywale Piasta kończyli 
mecz w osłabieniu. Po tej sytuacji 
zarysowała się przewaga Piasta, 
którego piłkarze raz za razem nie-
pokoili bramkarza Lechitów. Goście 
zwietrzyli jednak swoją szansę po 

stałym fragmencie gry. Perfekcyj-
nie z rzutu wolnego uderzył Jakub 
Moder, który pokonał bramkarza 
Piasta i wyprowadził poznania-
ków na prowadzenie. Ataki Piasta 
jeszcze bardziej przybrały na sile 
oraz częstotliwości. Podopieczni 
Waldemara Fornalika na wiele spo-
sobów starali się doprowadzić do 
wyrównania. W poprzeczkę trafił 
między innymi Mikkel Kirkeskov. 
Niestety, także kolejne próby nie 
dały mistrzom Polski bramki. Tę na 
dobicie gospodarzy strzelił Pedro 
Tiba już w doliczonym czasie gry. 
Mecz Piasta z Lechem zakończył 
się wynikiem 0:2. Na trybunach 
obserwowało go 1 193 widzów. 

Biuro Prasowe 
GKS Piast SA/mf

Do GTK Gliwice dołączyło dwóch nowych zawodników – Szymon Szymański 
i Stanisław Heliński podpisali z gliwickim klubem 2-letnie umowy z opcją 
przedłużenia o kolejny rok.

Mający 205 cm wzrostu, 24-let-
ni Szymon Szymański zadebiu-
tował w ekstraklasie w sezonie 
2017/18 w barwach ówczesnej 
Rosy Radom. W sumie wystąpił 
w 27 meczach, średnio przeby-
wając na parkiecie przez blisko 
dziewięć minut. Grał również 
w I-ligowym Rawlplug Sokół 
Łańcut i na parkietach koszy-
karskiej Ligi Mistrzów. Jedna 
z jego akcji znalazła się w Top 
10 całej kolejki.  

– Od, kiedy ostatni raz grałem 
w ekstraklasie minęły już trzy 
lata. Dziś jestem już zdecydo-
wanie lepiej przygotowany 
fizycznie i bardziej doświad-

czony. Uznałem, że to właściwy 
moment, by ponownie spró-
bować swoich sił w najwyższej 
klasie rozgrywkowej i dalej się 
rozwijać – mówi Szymański. 

Dla Stanisława Helińskiego bę-
dzie to debiut w ekstraklasie. 
Dotychczas 19-latek brylował 
przede wszystkim w rozgryw-
kach młodzieżowych. W tur-
nieju finałowym mistrzostw 
Polski do lat 20 poprowadził 
AZS AWF Mickiewicz Romus 
Katowice do brązowego me-
dalu, a indywidualnie znalazł 
się w najlepszej piątce turnieju. 
Od trzech sezonów występował 
też w seniorskiej koszykówce 

na poziomie II ligi. W sezonie 
2019/20 występował średnio 
przez 18 minut, notując: 10.9 
punktu, 3.2 zbiórki, 1.1 asysty 
i 1.2 przechwytu na mecz. 
Pochodzący z Rudy Śląskiej 
zawodnik występuje na po-
zycji rzucającego obrońcy lub 
niskiego skrzydłowego.

Obecnie, oprócz dwóch no-
wych zawodników, w kadrze 
GTK Gliwice na sezon 2020/21 
grają: Bartosz Chodukiewicz, 
Łukasz Diduszko, Daniel Go-
łębiowski, Bartosz Majewski, 
Kacper Radwański, Mateusz 
Szlachetka i Szymon Wąsik.  
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                  JAK GŁOSOWAĆ?
1. Znajdź kandydata, na którego chcesz głosować.

2. Postaw znak „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata.

3. Jeżeli postawisz znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,  
Twój głos będzie nieważny.

4. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

WyjątkoWe Wybory
28 czerwca będziemy wybierać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To wyjątkowe wybory, ponieważ ze względu na panującą 
pandemię koronawirusa można oddać swój głos tradycyjnie, w lokalu wyborczym (wykaz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych publikujemy na str. 10, a wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania – na str. 11–13) lub korespondencyjnie. 
Warto pamiętać, że każdy z nas, uczestnicząc w wyborach i oddając swój głos, ma wpływ na to, kto będzie reprezentował nasz 
kraj przez najbliższe 5 lat. Nie pozbawiajmy się zatem możliwości decydowania o wspólnej przyszłości – idźmy na wybory!

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce  
WyBORy PREZyDENTA RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 2020 R.

KANDYDACI

ROBERT
BIEDROŃ

MAREK
JAKUBIAK

KRZYSZTOF
BOSAK

WALDEMAR
WITKOWSKI

STANISŁAW
ŻÓŁTEK

RAFAŁ
TRZASKOWSKI

WŁADYSŁAW
KOSINIAK-KAMYSZ

ANDRZEJ
DUDA

MIROSŁAW
PIOTROWSKI

SZYMON
HOŁOWNIA

PAWEŁ
TANAJNO

BIEDROŃ Robert, lat 44, 
wykształcenie wyższe 
politologiczne, poseł do 
Parlamentu Europejskie-
go, zamieszkały w War-
szawie, członek Wiosny 
Roberta Biedronia;

JAKUBIAK Marek, lat 61, 
wykształcenie średnie, 
wykonujący zawód 
menadżera, miejsce 
pracy: Browary Regio-
nalne Jakubiak Sp. z o.o., 
zamieszkały w Warsza-
wie, członek Federacji dla 
Rzeczypospolitej;

TRZASKOWSKI 
Rafał Kazimierz, lat 48, 
wykształcenie wyższe 
politologiczne, wykonujący 
zawód pracownika samo-
rządowego, miejsce pracy: 
Urząd m.st. Warszawy, 
zamieszkały w Warszawie, 
członek Platformy 
Obywatelskiej RP;

BOSAK Krzysztof, lat 
38, wykształcenie 
średnie, poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkały 
w Warszawie, członek 
Konfederacji Wolność 
i Niepodległość;

KOSINIAK-KAMySZ 
Władysław Marcin, 
lat 38, wykształcenie 
wyższe medyczne, poseł 
na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej, zamieszkały 
w Krakowie, członek 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego;

WITKOWSKI Waldemar 
Włodzimierz, lat 66, 
wykształcenie wyższe, 
wykonujący zawód 
zarządcy, miejsce pracy: 
Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. Hipolita  
Cegielskiego, zamiesz-
kały w Poznaniu, 
członek Unii Pracy;

DUDA Andrzej 
Sebastian, lat 48, 
wykształcenie wyższe 
prawnicze, Prezydent 
Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamieszkały 
w Krakowie, nie należy 
do partii politycznej;

PIOTROWSKI Mirosław 
Mariusz, lat 54, wykształ-
cenie wyższe historyczne, 
wykonujący zawód 
nauczyciela akademickiego, 
miejsce pracy: Wyższa 
Szkoła Kultury Społecznej 
i Medialnej, zamieszkały 
w Lublinie, członek Ruchu 
Prawdziwej Europy - Euro-
pa Christi;

ŻÓŁTEK Stanisław Józef, 
lat 64, wykształcenie 
średnie, miejsce pracy: 
własna działalność, 
zamieszkały w Krakowie, 
członek Kongresu Nowej 
Prawicy oraz Polexitu.

HOŁOWNIA Szymon 
Franciszek, lat 43, 
wykształcenie średnie, 
wykonujący zawód pu-
blicysty, miejsce pracy: 
własna działalność go-
spodarcza, zamieszkały 
w Otwocku, nie należy 
do partii politycznej;

TANAJNO Paweł Jan, 
lat 44, wykształcenie 
wyższe w zakresie za-
rządzania, wykonujący 
zawód przedsiębiorcy, 
miejsce pracy: IAM4U.pl 
Sp. z o.o., zamieszkały 
w Warszawie, nie należy 
do partii politycznej;

na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1. 5.

9.

2. 6.

10.

3.

7. 11.

4.

8.
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Terminy dotyczące głosowania korespondencyjnego
 Do 26 czerwca (piątek) zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania 

obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów.

 Do 26 czerwca (piątek) 
1. wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znaj-

dujących się na terenie Gliwic 
lub 
2. dostarczenie osobiście albo przez inną osobę koperty zwrotnej do Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od strony 

skweru Doncaster, w godzinach urzędowania.
 Do 26 czerwca doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji 

lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili od 12 dnia przed dniem wyborów.
 28 czerwca od godz. 7.00 do godz. 21.00 dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora pocztowego lub Urząd Miejski 

w Gliwicach do właściwych obwodowych komisji wyborczych oraz dostarczenie przez wyborcę osobiście lub za pośrednic-
twem innej osoby koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Terminy dotyczące głosowania korespondencyjnego 
w ponownym głosowaniu 12 lipca

 W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowa-
nia korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

 W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do  
7 lipca 2020 r. 

 Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych 
po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 r.

Wydział Spraw Obywatelskich informuje:
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 26 czerwca (piątek) do godz. 15.00 

na stanowiskach wydziału Spraw Obywatelskich usytuowanych w holu Urzędu Miejskiego w Gliwicach –  
wejście od strony skweru Doncaster.

Wydział Spraw Obywatelskich informuje:
W przypadku ponownego głosowania (II tura) 12 lipca 2020 r. 
 3 lipca (piątek) upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
Kontakt telefoniczny – 32/239-11-69.
 7 lipca (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
Kontakt telefoniczny: 32/239-11-47, 32/239-11-86, 32/239-11-68.
 Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca (piątek) do godz. 15.00.

Wnioski przyjmowane są w holu Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście od strony skweru Doncaster.

WyjątkoWe Wybory

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce  
WyBORy PREZyDENTA RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 2020 R.

I TURA

II TURA
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WyBORy PREZyDENTA RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
28 CZERWCA 2020 R.

Wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gliwicach
Numer  

obwodu 
głosowania 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Numer  

obwodu 
głosowania 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

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

 10.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 11.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 12.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 13.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 14.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 15.
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 , ul. Jasnogórska 15 – 17
17. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1
18. IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1A

 19.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 20.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 21.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  

ul. Kozielska 39
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

22. 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
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 24.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,  

ul. Obrońców Pokoju 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 25.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 26.
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
27. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25
29. Przedszkole Miejskie nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11,  

ul. Artura Grottgera 23A
30. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
31. Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8
32. Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Bernardyńska 2

 33.
Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 34.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

35. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59
36. Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11, ul. Tarnogórska 59
37. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
38. Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50

 39.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
40. II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9

 41.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 42.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 43.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

44. Przedszkole Miejskie nr 4 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4,  
ul. Norberta Barlickiego 16

  45.
Filia GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
46. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
47. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
48. Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
49. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29
50. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29
51. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnych Wałów 29 
52. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
53. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14

 54.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 55.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 56.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 57.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
58. Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26

 59.
Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Jedności 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 60.
Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Jedności 35

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
61. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2

62. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2
63. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,  

ul. Wiślana 12
64. Przedszkole Miejskie nr 42 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1,  

ul. Młodopolska 4
65. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31
66. Przedszkole Miejskie nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,  

ul. Sportowa 17

 67.
Szkoła Podstawowa nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Robotnicza 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
68. Politechnika Śląska, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją,  

ul. Hutnicza 9 – 9A
69. Politechnika Śląska, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją,  

ul. Hutnicza 9 – 9A

 70.
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 71.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 72.
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 73.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 74.
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
75. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2

 76.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 77.
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

 79.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,  

ul. Płocka 16
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 80.
Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Rubinowa 16A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 81.
Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Rubinowa 16A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 82.
Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Rubinowa 16A 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 83.
Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
84. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,  

ul. Juliusza Ligonia 36
85. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,  

ul. Juliusza Ligonia 36
86. Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7,  

ul. Adama Mickiewicza 65
87. Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Pszczyńska 18
88. Przedszkole Miejskie nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Pszczyńska 18
89. Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

 90.
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 91.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 92.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
93. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1

 94.
Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24A

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

 96.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Adama Asnyka 36

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
97. Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,  

ul. Młodych Patriotów 10
98. Przedszkole Miejskie nr 6 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2,  

ul. Młodych Patriotów 10

 99.
Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 100.
Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 101.
Szkoła Podstawowa nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 1

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 102.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 103.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 104.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 105.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 106.
Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

107. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20 
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach II (nr 252/2020) – obwód zlikwidowany

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
110. VITO-MED Sp. z o.o., ul. Radiowa 2
111. VITO-MED Sp. z o.o., Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8

112. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach,  
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

113. Dom Pomocy „OPOKA”, ul. Pszczyńska 100
114. Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”, ul. Derkacza 10
115. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Ignacego Daszyńskiego 29
116. Dom Pomocy Społecznej „NAZARET”, ul. Odrowążów 124
117. Areszt Śledczy w Gliwicach, ul. O. Jana Siemińskiego 10
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ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu

A 
Agrestowa 35
Akacjowa 38
Akademicka 70
Aleja Majowa 18
Aleja Przyjaźni 44
Andersena 82
Andromedy 14
Anny Jagiellonki 4
Architektów 77
Arkońska 48
Aronii 35
Asnyka od nr 1 do nr 10 wszystkie 94
Asnyka od nr 11 do końca wszystkie 96
Astrów 75
Augustowska 78
Azalii 75

B
Baildona 67
Bajana 97
Bajkowa 82
Bałtycka 84
Banacha 70
Bankowa 50
Bardowskiego 93
Barlickiego 44
Barwinka 77
Basztowa 47
Batalionu Kosynierów 27
Bażancia 22
Bednarska 47
Begonii 75
Bekasa 103
Bereniki 12
Bernardyńska 28
Beskidzka 56
Białej Bramy 47
Białostocka 78
Biegusa 105
Bielika 105
Bielska 78
Bienka 37
Bieszczadzka 54
Bluszczowa 35
Bł. Czesława od nr 1 do 15 nieparzyste 68
Bł. Czesława od nr 17 do końca 
nieparzyste 66

Bł. Czesława od nr 2 do nr 28 parzyste 68
Bł. Czesława od nr 30 do końca 
parzyste 66

Bławatków 75
Błękitna 24
Błonie 65
Bogatki 104
Bohaterów Getta Warszawskiego 46
Bojkowska wszystkie od nr 1 do nr 20A 89
Bojkowska wszystkie od nr 101 do 
końca 73

Bojkowska wszystkie od nr 21 do nr 
80D 91

Bolesława Chrobrego 4
Bolesława Krzywoustego 70
Bolesława Śmiałego 84
Bończyka 15
Borówkowa 1
Bożonarodzeniowa 26
Braci Grimm 81
Bracka 56
Broniewskiego 7
Brylantowa 82
Brzechwy 82
Brzozowa 38
Bujwida 23
Bursztynowa 80
Bydgoska 78
Byliny 44
Bytomska 47
Bzów 22

C
Caro 81
Cechowa 30
Cedrowa 22
Ceglarska 65
Centaura 10
Ceramików 76
Chabrowa 74
Chałubińskiego 25

Chałupnicza 67
Chatka Puchatka 3
Chełmońskiego 29
Chełmska 78
Chemiczna 80
Chmielna 74
Chodkiewicza 41
Chodźki 54
Chopina 52
Chorzowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 39
Chorzowska nieparzyste od nr 41 do 
końca 38

Chorzowska parzyste od nr 44 do 
końca 38

Chorzowska parzyste od nr 2 do nr 42 39
Chudoby 44
Cicha 65
Cichociemnych 97
Ciesielska 77
Cieszyńska 22
Ciołkowskiego 7
Ciupków 83
Cmentarna 54
Cyraneczki 104
Cytadeli Warszawskiej 81
Czajki 104
Czapli 103
Czaplickiej 25
Czarnieckiego 40
Czekanowskiego 25
Czeremchowa 35
Czereśniowa 22
Czernego 92
Czerskiego 25
Częstochowska 71
Czoka 25
Czołgowa 1
Czwartaków 21

D
Damrota 85
Darz Bór 11
Daszyńskiego nieparzyste od nr 59 do 
nr 149 85

Daszyńskiego parzyste od nr 58 do 
nr 150 84

Daszyńskiego wszystkie od nr 1 do nr 57 17
Daszyńskiego wszystkie od nr 151 do 
nr 290 83

Daszyńskiego wszystkie od nr 300 do 
końca 76

Dąbrowskiego 40
Dekabrystów 82
Derkacza (bez nr 10) 103
Dębowa 38
Diamentowa 81
Długa 53
Długosza 53
Dojazdowa 65
Dolna 65
Dolnej Wsi 83
Dolnych Wałów 47
Domańskiego 30
Domeyki 25
Dożynkowa 73
Drozdów 101
Drzymały 57
Dubois 44
Dunikowskiego 47
Dworcowa 46
Dworska 31
Dybowskiego 25
Dzierżona wszystkie od nr 1 do 30 98
Dzierżona wszystkie od nr 31 do końca 93
Dziewanny 32
Dzionkarzy 61

E
Edisona 2
Eiffel’a 2
Einsteina 2
Ekonomistów 76
Elektryków 76
Elsnera 26
Emilii Plater 21
Esperantystów 24
Ezopa 81

F
Fabryczna 3

Fałata 29
Ficka 83
Fiedlera 25
Fiołkowa 4
Fizyków 76
Florera 93
Floriańska 27
Folwarczna 27
Franciszkańska wszystkie od nr 1 do 11 69
Franciszkańska wszystkie od nr 13 do 
końca 66

Fredry 44
Frezji 75
Funka 25

G
Gagarina 19
Gajdy 38
Gajowa 11
Galaktyki 11
Gałczyńskiego 6
Gankowa 55
Gaudiego 78
Gdańska 66
Gdyńska 26
Generała Andersa 21
Generała Bema 54
Generała Berbeckiego od nr 2 do nr 
4 parzyste 45

Generała Berbeckiego od nr 6 do 
końca parzyste 44

Generała Berbeckiego do nr 9 
nieparzyste 45

Generała Berbeckiego od nr 11 do 
końca nieparzyste 44

Generała Okulickiego 20
Generała Sikorskiego od nr 2 do nr 34 
parzyste 58

Generała Sikorskiego od nr 36 do nr 
114 parzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 58

Generała Sikorskiego od nr 116 do 
końca parzyste 56

Generała Sikorskiego od nr 23 do nr 
91 nieparzyste 59

Generała Sikorskiego od nr 93 do 
końca nieparzyste 56

Generała Zajączka 35
Geodetów 77
Gierymskiego 34
Gipsowa 98
Glebowa 74
Głogowska 54
Głowackiego 83
Główna 3
Gnieźnieńska 78
Goduli 58
Gojawiczyńskiej 3
Goplany 83
Gorzołki 71
Goździkowa 75
Górna 65
Górników 65
Górnych Wałów 50
Góry Chełmskiej 18
Grabowa 38
Grabowskiego 23
Graniczna 22
Granitowa 81
Grażyny 38
Grażyńskiego 26
Grodeckiego 25
Grodowa 50
Gromadzka 57
Gronowa 74
Grottgera od nr 1 do nr 31  nieparzyste 29
Grottgera od nr 2 do nr 50 parzyste 29
Grottgera od nr 33 do końca nieparzyste 36
Grottgera od nr 58 do końca parzyste 36
Grudniowa 5
Gruszczyńskiego 45
Gryczana 74
Grzybowa 1
Gutenberga 78
Gwarków 90
Gwiazdy Polarnej 12

H
Halicka 78
Halika 25

Handlowa 20
Harcerska 15
Helska 84
Hlubka 46
Hłaski 83
Hoblera 43
Husarska 84
Hutnicza 68

I, J
Idy 38
Izerska 81
Jabłoni 22
Jachtowa 1
Jagiellońska 69
Jagodowa 1
Jakuba Wujka 40
Jałowcowa 22
Jana III Sobieskiego od nr 1 do nr 15 
nieparzyste 52

Jana III Sobieskiego od nr 17 do nr  25 
nieparzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 2 do nr 18 
parzyste 52

Jana III Sobieskiego od nr 20 do nr 28 
parzyste 53

Jana III Sobieskiego od nr 27 do końca 
nieparzyste 86

Jana III Sobieskiego od nr 30 do końca 
parzyste 86

Jana Pawła II 49
Jaracza 3
Jarzębinowa 35
Jasińskiego 93
Jaskółcza 100
Jasna 92
Jasnogórska 16
Jaworowa 38
Jedności od nr 1 do nr 16 wszystkie 58
Jedności od nr 17 do końca wszystkie 59
Jesienna 64
Jesionowa 38
Jeziorna 73
Jeżynowa 35
Jęczmienna 74
Jodłowa 38
Jondy 85
Jowisza 11
Junaków 96

K
Kaczyniec 50
Kadłubka 25
Kalinowa 35
Kaliska 78
Kanałowa 2
Kapliczna 38
Karnawałowa 26
Karolinki 84
Karpacka 54
Karskiego 7
Kasprowicza od nr 1 do nr 37 
nieparzyste 57

Kasprowicza od nr 2 do nr 42 parzyste 57
Kasprowicza od nr 39 do końca 
nieparzyste 58

Kasprowicza od nr 44 do końca parzyste 58
Kasprzaka 80
Kasztanowa 31
Kaszubska 70
Kazimierza Wielkiego 53
Kielecka 78
Kilińskiego od nr 1 do końca 
nieparzyste 93

Kilińskiego od nr 2 do końca parzyste 94
Klasztorna 2
Klonowa 65
Kłodnicka 46
Kłosista 29
Kniejowa 11
Knurowska 74
Kocanki 77
Kochanowskiego od nr 1 do nr 24 
wszystkie 101

Kochanowskiego od nr 25 do końca 
wszystkie 88

Kokoszki 103
Kolberga 34
Kolejarzy 43
Kolejowa 1
Kolibrów 105
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ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu

Kolorowa 24
Konarskiego 72
Koniczynowa 74
Konopnickiej 44
Konwalii 75
Kopalniana 91
Kopernika od nr 1 do nr 63A wszystkie 13
Kopernika od nr 65 do końca wszystkie 14
Koralowa 80
Koraszewskiego 35
Korczoka 57
Korfantego 51
Kormoranów 106
Kosmonautów 5
Kosów 100
Kossaka 36
Kostki 68
Kosynierów 84
Koszalińska 78
Kościelna 45
Kościuszki 52
Kotlarska 30
Kowalska 32
Kownackiej 8
Kozielska od nr 1 do nr 3 nieparzyste 17
Kozielska od nr 117 do nr 207 
nieparzyste 81

Kozielska od nr 122 do nr 254 parzyste 81
Kozielska od nr 2 do nr 18 parzyste 17
Kozielska od nr 20 do nr 38 parzyste 18
Kozielska od nr 297 do końca 
wszystkie 78

Kozielska od nr 31 do nr 77 
nieparzyste 19

Kozielska od nr 46 do nr 120 parzyste 19
Kozielska od nr 5 do nr 29 nieparzyste 18
Kozielska od nr 79 do nr 115 
nieparzyste 20

Kozieradki 77
Kozłowska 84
Krakusa 39
Krasickiego 93
Krasińskiego 7
Kraszewskiego 4
Kresowa 78
Krokusów 75
Królewskiej Tamy 67
Królowej Bony 49
Królowej Jadwigi 69
Krótka 45
Krucza 105
Krupnicza 50
Kruszynowa 35
Krzywa 68
Księdza Strzody 46
Ku Dołom 83
Kujawska od nr 1 do końca nieparzyste 65
Kujawska od nr 2 do nr 12a parzyste 70
Kujawska od nr 34 do końca parzyste 65
Kukuczki 25
Kunickiego 93
Kurpiowska 26
Kusocińskiego 95
Kuźnicka 26
Kwiatowa 3
Kwiatów Polnych 74

L
Las Łabędzki 11
Lawendowa 75
Legnicka 26
Lekarska 76
Lelewela 51
Lema 8
Leonarda da Vinci 2
Leszczynowa 35
Leśna 35
Lewkonii 75
Libelta 43
Ligocka 24
Ligonia 85
Ligustrowa 35
Liliowa 94
Limanowskiego 56
Lindego 39
Lipcowa 5
Lipowa 43
Lisia 22
Literatów 8

Lniana 74
Lompy 50
Lotników od nr 1 do nr 38 wszystkie 94
Lotników od nr 39 do nr 70 wszystkie 95
Lotników od nr 71 do końca  wszystkie 91
Lubelska 78
Lubliniecka 29
Luksemburg 6
Lutycka 48
Lwowska 78

Ł
Łabędzka 80
Łanowa 74
Łąkowa 74
Łowicka 26
Łódzka 78
Łukasiewicza 25
Łużycka 70

M
Macierzanki 77
Magnolii 75
Majakowskiego 4
Makowskiego 36
Maków 75
Makuszyńskiego 8
Malczewskiego 29
Malinowa 35
Malinowskiego 52
Mała 86
Małopolska 26
Marynarska 77
Marzanki od nr 1 do nr 16 wszystkie 88
Marzanki od nr 18 do końca wszystkie 100
Mastalerza 30
Matejki 47
Mazowiecka 26
Mechaników 4
Metalowców 3
Mewy 102
Miarki 51
Michałowskiego 29
Mickiewicza 86
Mielęckiego 16
Mieszka I 84
Między Wzgórzami 83
Mikołowska 49
Miła 3
Miodowa 74
Miodunki 77
Mleczna 47
Młodego Górnika 60
Młodego Hutnika 39
Młodopolska 64
Młodych Patriotów 98
Młodzieżowa 60
Młyńska 51
Mniszka 77
Modelarzy 96
Modrzejewskiej 66
Moniuszki 72
Morawska 26
Morcinka 7
Morska 84
Mościckiego 25
Murarska 2
Myśliwska do nr 23 wszystkie 15
Myśliwska od nr 24 do końca 
wszystkie 22

N
Na Filarze 57
Na Łuku 26
Na Miedzy 29
Na Piasku 46
Na Skarpie 52
Na Uboczu 83
Na Wzgórzu 53
Na Zbiegu 35
Nad Bytomką 38
Nad Kanałem 4
Nad Łąkami 1
Nad Stawem 83
Nad Torami 31
Nadbrzeżna 58
Nadrzeczna 18
Nagietka 77
Nałkowskiej 3

Narcyzów 4
Narutowicza 4
Nasyp 46
Nauczycielska 77
Niedurnego 56
Niemcewicza 7
Niepaszycka 2
Niezapominajki 75
Noakowskiego 31
Nobla 78
Norwida 86
Nowa 95
Noworoczna 26
Nowosądecka 78
Nowy Świat od nr 1 do nr 24 wszystkie 88
Nowy Świat od nr 25 do końca 
wszystkie 101

O
Obrońców  Westerplatte 24
Obrońców Poczty Gdańskiej 23
Obrońców Pokoju 23
Odlewników 67
Odrowążów 55
Oficerska 77
Ogrodowa 22
Okopowa 46
Okrężna 65
Okrzei 37
Olchowa 105
Oleśnickiego 86
Olimpijska 3
Olszewskiego 25
Olsztyńska 78
Olszynki 67
Omańkowskiej 25
ONZ 22
Opawska 100
Opla 2
Opolska 41
Orchidei 75
Ordona  – numery nieparzyste 20
Ordona  – numery parzyste 21
Oriona 11
Orkana 83
Orkiszowa 74
Orląt Śląskich 27
Orlickiego 16
Orłów 105
Orzechowa 22
Orzeszkowej 84
Ossolińskich 8
Ossowskiego 93
Oświęcimska 4
Owczarska 31
Owocowa 29
Owsiana 17

P
Paderewskiego 24
Pana Twardowskiego 7
Panewnicka 65
Panufnika 26
Paralotniarzy 93
Parkowa 74
Partyzantów 6
Paska 26
Patrolowa 27
Paulińska 69
PCK 23
Pelikana 105
Perkoza 106
Perłowa 81
Perseusza 12
Piaskowa 7
Piastowska od nr 1 do nr 17 wszystkie 94
Piastowska od nr 18 do końca 
wszystkie 96

Piekarska 77
Pietrusińskiego 93
Piękna 4
Pilotów 94
Pionierów 15
Piramowicza 72
Pistacjowa 74
Piwna 46
Plac Grunwaldzki 53
Plac Inwalidów Wojennych 45
Plac Jaśminu 75

Plac Krakowski 48
Plac Mariacki 55
Plac Marszałka Piłsudskiego 45
Plac Mickiewicza 51
Plac Mleczny 51
Plac Niepodległości 3
Plac Piastów 46
Plac Rzeźniczy 45
Plac Wszystkich Świętych 51
Planetarna 7
Platynowa 81
Plebańska 45
Plebiscytowa 16
Pliszki 104
Plonowa 74
Płażyńskiego 65
Płocka 78
Płowiecka 84
Pocztowa 65
Pod Borem 11
Pod Murami 47
Podlesie 35
Podmokła 2
Poezji 9
Pogodna 61
Pokoju 2
Pola 67
Poligonowa 83
Polna 29
Południowa 83
Pomorska 26
Poniatowskiego 37
Popiełuszki 7
Portowa 31
Porzeczkowa 35
Powroźnicza 30
Powstańców Warszawy 45
Poziomkowa 1
Poznańska 57
Prawników 76
Prozy 8
Prusa 53
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 45
Przedwiośnie 62
Przemyska 78
Przemysłowa 31
Przewozowa 66
Przy Raciborskiej Bramie 51
Przy Tamie 31
Przydrożna 24
Przyniczyńskiego księdza 35
Przyszłości od nr 1 do końca 
nieparzyste 61

Przyszłości od nr 2 do nr 50 parzyste 62
Przyszłości od nr 52 do końca parzyste 61
Przyszowska 6
Przytulii 77
Pszczyńska od nr 1 do nr 65A 
nieparzyste 87

Pszczyńska od nr 133 do końca 
nieparzyste 65

Pszczyńska od nr 2 do nr 76 parzyste 87
Pszczyńska od nr 200 do końca 
parzyste 65

Pszczyńska od nr 67 do nr 131 
nieparzyste 89

Pszczyńska od nr 78 do nr 198 
parzyste 89

Pszenna 2
Pukasa 25
Pułaskiego 7
Puławska 78
Pusta 56
Puszkina 86

R
Raciborska 50
Racławicka 52
Radiowa 84
Radomska 79
Radosna 3
Ratowników Górniczych 90
Reja 57
Rejtana 7
Rekreacyjna 1
Reymonta 54
Robotnicza 67
Rodzinna 6
Rogera 35
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WyBORy PREZyDENTA RP

WyBORy PREZyDENTA RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
28 CZERWCA 2020 R.

Wykaz ulic i odpowiadających im obwodów głosowania

ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu ULICA Numer 
obwodu ULICA Numer 

obwodu

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu w zakładce  

WyBORy PREZyDENTA RZECZyPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 2020 R.

Rogozińskiego 25
Rolna 35
Rolników 73
Rostka 35
Równa 93
Różana 4
Rubinowa 82
Rumiankowa 1
Rutkiewicz 25
Rybacka 76
Rybitwy 102
Rybnicka od nr 1 do nr 19 wszystkie 87
Rybnicka od nr 20 do nr 54 parzyste 101
Rybnicka od nr 21 do nr 31 
nieparzyste 101

Rybnicka od nr 43 do końca 
nieparzyste 98

Rybnicka od nr 56 do końca parzyste 98
Rydygiera 93
Rymera 65
Rynek 47
Rzeczycka 2
Rzepakowa 74
Rzeszowska 79

S
Sadowa 80
Samotna 65
Sandomierska 79
Sarnia 22
Saturna 10
Satyryków 8
Serdecznika 77
Siedlecka 79
Siemińskiego 51
Sienkiewicza 44
Sienna 74
Sikornik 100
Sikory 35
Skarbnika 57
Skargi 86
Składowa 30
Skłodowskiej -Curie 70
Skowrończa 100
Skowrońskiego 36
Słoneczna 83
Słoneczne Wzgórze 83
Słonecznikowa 74
Słowackiego 85
Słowików 106
Smolnicka 74
Snopowa 73
Sobieskiego – patrz Jana III 
Sobieskiego  

Sobótki 88
Sojki 2
Sokoła 15
Solskiego 99
Sołtysa 26
Sołtysia 57
Sopocka 79
Sowińskiego 84
Spacerowa 74
Spadochroniarzy 93
Spokojna 4
Sportowa 66
Spółdzielcza 41
Srebrna 81
Stabika 55
Stalmacha 49
Stanisławowska 79
Stara Cegielnia 83
Starogliwicka od nr 1 do nr 100 
wszystkie 2

Starogliwicka od nr 101 do końca 
wszystkie 80

Staromiejska 2
Staszica 55
Stefana Batorego 7

Stepowa 26
Storczyków 75
Strażacka 1
Stryjska 79
Strzelców Bytomskich od nr 1 do nr 61 
nieparzyste 3

Strzelców Bytomskich od nr 2 do nr 
70 parzyste 3

Strzelców Bytomskich od nr 63 do 
końca nieparzyste 1

Strzelców Bytomskich od nr 72 do 
końca parzyste 1

Strzeleckiego 25
Strzelnicza 22
Studzienna 45
Stwosza 35
Styczyńskiego 17
Sudecka 54
Sylwestrowa 26
Syriusza 11
Szafirowa 82
Szara 69
Szarych Szeregów 98
Szczecińska 84
Szczepanowskiego 67
Szczęść Boże 56
Szkolna 45
Szlak Kolejowy 8
Szmaragdowa 81
Szobiszowicka 30
Szparagowa 74
Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery nieparzyste 27

Sztabu Powstańczego wszystkie 
numery parzyste 28

Sztygarska 56
Szybowa 54
Szybowcowa 93
Szymanowskiego 26

Ś
Śląska 26
Śliwki 31
Ślusarska 30
Śniadeckich 25
Średnia 45
Świdnicka 79
Świerkowa 11
Świętego Andrzeja 33
Świętego Brata Alberta 74
Świętego Huberta 26
Świętego Jacka 65
Świętego Józefa 65
Świętego Ludwika 83
Świętego Marka do nr 5 wszystkie 43
Świętego Marka od nr 6 do końca 
wszystkie 36

Świętego Michała 60
Świętego Urbana 31
Świętego Wojciecha 22
Świętej Anny 68
Świętej Barbary 46
Świętej Bronisławy 41
Świętej Cecylii 66
Świętej Elżbiety 39
Świętej Katarzyny 69
Świętej Małgorzaty 30
Świętojańska od nr 1 do nr 37 
nieparzyste 32

Świętojańska od nr 2 do nr 46  
parzyste 32

Świętojańska od nr 39 do końca 
nieparzyste 34

Świętojańska od nr 48 do końca  
parzyste 34

Świętokrzyska 51

T
Targowa 42
Tarninowa 35

Tarnogórska od nr 1 do nr 151 
wszystkie 36

Tarnogórska od nr 174 do końca 
parzyste 25

Tarnogórska od nr 189 do końca 
nieparzyste 25

Tarnopolska 79
Tatrzańska 56
Teligi 25
Tesli 2
Tęczowa 7
Tkacka 47
Tokarska 77
Topolowa 38
Toruńska 94
Toszecka od nr 1 do nr 85 wszystkie 32
Toszecka od nr 101 do nr 169 
wszystkie 10

Toszecka od nr 170  do końca 
wszystkie 1

Toszecka od nr 86 do nr 100 wszystkie 15
Towarowa 38
Traktorzystów 76
Traugutta 41
Trzech Króli 26
Tulipanów 75
Turkusowa 80
Tuwima 5
Tylna 60
Tymiankowa 73

U
Udzieli 34
Ułańska 84
Urodzajna 74
Ustroń 98
Uszczyka 31

W
Wadowicka 79
Wakacyjna 1
Waliszewskiego 34
Wałbrzyska 79
Wandy 37
Warmińska 26
Warszawska 33
Waryńskiego 7
Warzywna 74
Wasilewskiej 4
Wawelska 57
Wazów 8
Wesoła 80
Węglowa 56
Wiązowa 22
Wichrowe Wzgórze 83
Widokowa 81
Wiejska 80
Wielicka 58
Wielkanocna 26
Wielkiej Niedźwiedzicy 15
Wielkopolska 26
Wieniawskiego 6
Wiertnicza 31
Wierzbickiego 25
Wierzbowa 4
Wiesiołka 77
Wigilijna 26
Wileńska 79
Wilgi 105
Willowa 81
Wiosenna 2
Wiślana 63
Wiśniowa 22
Witkiewicza 42
Witosa 83
Władysława Jagiełły 4
Władysława Łokietka 99
Wodna 47
Wolności 4

Wolskiego 40
Wójtowska 83
Wrocławska 48
Wróblewskiego 40
Wrześniowa 6
Wrzosowa 3
Wschodnia 60
Wspólna 2
Wujka Jakuba 40
Wybrzeże Armii Krajowej 44
Wybrzeże Wojska Polskiego 45
Wyczółkowskiego od nr 1 do nr 100 
wszystkie 2

Wyczółkowskiego od nr 101 do końca 
wszystkie 79

Wysoka 47
Wyspiańskiego  wszystkie numery 
nieparzyste 18

Wyspiańskiego  wszystkie numery 
parzyste 16

Z
Zabrska od nr 1 do nr 17A nieparzyste 69
Zabrska od nr 16 do końca parzyste 68
Zabrska od nr 19 do końca nieparzyste 68
Zabrska od nr 2 do nr 14 parzyste 69
Zachodnia 83
Zacisze 2
Zajęcza 22
Zakątek Leśny 3
Zakole 43
Zakopiańska 79
Zamenhofa 24
Zamkowa 2
Zamojska 79
Zapolskiej 8
Zawiszy Czarnego 53
Zawodna 54
Zbożowa 31
Zgrzebnioka 26
Zielińskiego 4
Zielna 74
Zielona 81
Zielone Wzgórze 83
Ziemięcicka 1
Ziemowita 49
Ziębia 100
Zimnej Wody 72
Zimorodka 102
Zimowa 26
Złota 81
Związkowa 54
Zwycięstwa od nr 1 do nr 21 
nieparzyste 45

Zwycięstwa od nr 2 do nr 28 parzyste 45
Zwycięstwa od nr 23 do końca 
nieparzyste 44

Zwycięstwa od nr 30 do końca 
parzyste 44

Zygmunta Starego do nr 19 wszystkie 50
Zygmunta Starego od nr 20 do końca 
wszystkie 99

Zygmuntowska 9

Ź, Ż
Źródlana 81
Żeglarska 1
Żeleńskiego -Boya 8
Żeńców 73
Żernicka 26
Żeromskiego od nr 1 do nr 31 
wszystkie 58

Żeromskiego od nr 32 do końca 
wszystkie 59

Żółkiewskiego 40
Żurawia 105
Żurawinowa 73
Żwirki i Wigury 91
Żytnia 74
Żywiecka 79



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2020 (1010), 25 czerwca 202014

KOMUNIKATy / OGŁOSZENIA

zagospodarowanie przestrzenne

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ URZąD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

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

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2020 r., poz. 293): 

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

Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane 
osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

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

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

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

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

(art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

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

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

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

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów,  

z wyłączeniem fragmentu południowego
(sporządzonego na podstawie uchwały numer  VII/119/2019 Rady Miasta Gliwice z 11 lipca 2019 r.)

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

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko od 2 lipca do 30 lipca 2020 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 
Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski Systemi Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal pla-

nistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzen-

nego, którzy udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące ww. 
projektu planu – pod nr tel.: 32/338-65-08, 32/338-65-10, w godzinach 
pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzen-
nego poprzez e-mail: pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

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

Ze względu na zagrożenie COVID-19 oraz związany z nim ograniczony 
dostęp do budynku urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby 
zapoznania się z projektem planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. 
dokumentów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego 
(nr tel.: 32/338-65-08, 32/338-65-10). 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się 9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21 – sala 146 (I piętro) o godz. 16.00. 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w dysku-
sji publicznej w terminie do 8 lipca 2020 r. (nr tel.: 32/338-65-08, 
32/338-65-10) z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom dyskusji. 
Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej wizyty w celu bez-
pośredniego wglądu do projektu planu i prognozy, bądź nie zgłoszą 
w wyznaczonym terminie chęci udziału w dyskusji publicznej, nie 
będą miały możliwości wejścia do budynku urzędu. Konieczne jest 
zaopatrzenie się w maseczki, ponieważ Urząd Miejski w Gliwicach nie 
zapewnia maseczek dla interesantów. 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń 
wynikających z zagrożenia COVID-19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2020 r.: 
• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 

pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

• w formie papierowej – drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, poprzez wrzucenie uwag do po-
jemników na korespondencję umieszczonych w budynkach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach lub – w przypadku uruchomienia Punktów 
Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych, 
w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gli-
wice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta 
Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

ogŁoszenie
prezYdenta Miasta gLiwiCe

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

SESJA RADy MIASTA GLIWICE
25 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 28 maja 2020 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 332).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budże-

tu Miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 338).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie 

określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na 
wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, 
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich 
zatwierdzania (druk nr 336).

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 329):
1) przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 

2019 r.”;
2) debata nad raportem:

a. opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice 
w sprawie raportu,

b. wystąpienia przedstawicieli klubów radnych,
c. mieszkańcy,
d. radni,
e. stanowisko prezydenta miasta;

3) projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum za-
ufania Prezydentowi Miasta Gliwice (druk nr 329).

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu miasta za 2019 rok (druk nr 337) oraz projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezyden-
towi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2019 r. 
(druk nr 331):
1) przedstawienie:

a. sprawozdania z wykonania budżetu,
b. informacji o stanie mienia Miasta Gliwice,
c. sprawozdania finansowego,
d. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczą-

cej sprawozdania z wykonania budżetu,
e. sprawozdania z badania sprawozdania finanso-

wego przez biegłego rewidenta;
2) opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice w spra-

wie sprawozdania z wykonania budżetu;
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz 
z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezyden-
ta Miasta Gliwice;

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absoluto-
rium dla Prezydenta Miasta Gliwice;

5) wystąpienia przedstawicieli klubów radnych i rad-
nych;

6) stanowisko prezydenta miasta;
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 337);

8) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu 
za 2019 r. (druk nr 331).

11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i sposób świadczenia usług przez punkt selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 334).

12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk nr 335).

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zabytkami Miasta Gliwice na lata 2020–2023 (druk 
nr 341).

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
Miasta Gliwice na rok 2020 na sfinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 
344).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości obejmującej 
zabudowaną działkę nr 886, obręb Nowe Miasto, poło-
żoną na płn. od ul. Sobieskiego w Gliwicach, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice (druk nr 342).

16. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice 
w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzier-
żawiania na okres dłuższy niż 3 lata (druk nr 343).

17. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta 
Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony 
środowiska (druk nr 339).

18. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do 
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzają-
cych do likwidacji nielegalnie składowanych odpadów 
przy ul. Cmentarnej w Gliwicach (druk nr 340).

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o zwięk-
szenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu 
oraz o zmianę przepisów dotyczących dofinansowania 
turnusów rehabilitacyjnych (druk nr 330).

20. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organi-
zacyjno-administracyjnej jednostek  organizacyjnych 
Gminy Gliwice zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych w ramach Informatycznego Systemu Zarządzania 
Miastem – ISZM (druk nr 333).

21. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
22. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADy NA ŻyWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,  
a także dostępne jest na kanale YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd 
/ Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

mailto:pp@um.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
oFertY praCY

Numer naboru: GCOP.KD.210.5.2020
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko – podinspektora  
w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 3/4 etatu.

UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowa-

dzenie związanej z tym dokumentacji,
• sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem 

sal i zasobów GCOP,
• doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjen-

tów GCOP,
• organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów 

i spotkań i wydarzeń.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe (potwierdzone kseroko-

pią dokumentu poświadczającego), 
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń 

biurowych, 
• znajomość zagadnień dotyczących trzeciego 

sektora. 
Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe mile 
widziane/dodatkowym atutem będzie): 
• doświadczenie w pracy lub działalności spo-

łecznej,
• doświadczenie w pracy w jednostce samorządu, 
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i spotkań, 
• znajomość języka obcego,
• umiejętność obsługi sprzętu nagłośnienio-

wego, 
• dyspozycyjność.
Wymagane cechy charakteru kandydata: 
• komunikatywność, elastyczność, umiejętność 

pracy w grupie, dobra organizacja pracy, dys-
pozycyjność, kreatywność, kultura osobista, 
odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: GCOP, filia przy ul. Studziennej 6.
2. Warunki pracy: praca w budynku dostępnym 

dla osób niepełnosprawnych, system pracy 
równoważny, możliwa praca w soboty, praca 
z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem 
ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, 
praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczających 
posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifi-
kacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie inter-
netowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporzą-
dzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku ob-
cym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 
do 26 czerwca 2020 r. do godz.10.00 w siedzibie 
głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (sekreta-
riat – II piętro) w zaklejonej kopercie opatrzonej 
napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – po-
dinspektor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane 
jedynie w formie papierowej. Złożone po wy-
znaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
W przypadku przesyłania oferty za pośrednic-
twem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandyda-
tami odbędą się 29 czerwca 2020 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiado-
mieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.

Numer naboru: GCOP.KD.210.4.2020
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na kierownicze urzędnicze stanowisko – kierownika działu administracyjnego 

w wymiarze pełnego etatu, tj. 1 etat.
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1) obsługa organizacyjno-administracyjna i go-

spodarcza jednostki,
2) koordynacja i nadzór nad wdrażaniem sys-

temów informatycznych, 
3) prowadzenie zamówień publicznych w jed-

nostce,
4) nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i do-

skonaleniem systemu zarządzania bezpie-
czeństwem informacji,

5) nadzór nad gospodarowaniem majątkiem 
jednostki,

6) realizacja inwestycji i remontów, w tym 
przygotowywanie i sprawowanie nadzoru 
nad nimi,

7) realizacja zadań z zakresu konserwacji 
i bieżącej eksploatacji budynków, lokali 
i pomieszczeń,

8) koordynacja najmu oraz udostępniania in-
frastruktury i zasobów GCOP.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• 5 lat doświadczenia zawodowego (stażu 

pracy).
Dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i obsługi urzą-

dzeń biurowych,
• doświadczenie w pracy w administracji 

samorządowej,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem,
• wysoka kultura osobista, komunikatywność, 

rzetelność, systematyczność, umiejętność 
organizowania pracy, odporność na stres, 
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
problematycznych i konfliktowych.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy w ze-

spole, dobra organizacja pracy, umiejętność 
zarządzania zespołem 

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. Miejsce pracy: GCOP, ul. Zwycięstwa 1.

2. Warunki pracy: praca w budynku niedostęp-
nym dla osób niepełnosprawnych, system 
pracy równoważny, praca z urządzeniami 
biurowymi, praca z monitorem ekranowym 
powyżej 4 godzin, kserokopiarką, praca w de-
legacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas 
rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie 
internetowej www.gcop.gliwice.pl/do
-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w ter-
minie do 29 czerwca 2020 r. do godz.14.00 
w siedzibie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 
1 (sekretariat – II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „Nabór na kierownicze 
stanowisko urzędnicze – kierownik działu ad-
ministracyjnego”, numerem ogłoszenia oraz 
imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane 
jedynie w formie papierowej. Złożone po wy-
znaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
W przypadku przesyłania oferty za pośrednic-
twem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kan-
dydatami odbędą się 2 – 3 lipca 2020 r. O do-

kładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje:
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 

• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kan-
dydata podlegają publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednost-
ce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne umiesz-
czana jest na stronie internetowej GCOP,  
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz 
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego.

●  pracownik ogólnobudowlany 
wykształcenie: brak wymagań; doświad-
czenie w budownictwie; umiejętności ogól-
nobudowlane; zakres obowiązków: wyko-
nywanie prac budowlano-remontowych; 
pracodawca zapewnia dowóz do miejsca 
pracy; praca na terenie Śląska;

●  frezer/wytaczarz 
wykształcenie zawodowe; min. rok doświad-
czenia w zawodzie; znajomość rysunku 
technicznego na poziomie dobrym; zakres 
obowiązków: obsługa wytaczarko-frezarki, 
obróbka detali stalowych, wykonywanie 
prac zgodnie z przepisami bhp; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Gliwice;

●  pracownik magazynu 
wykształcenie średnie; doświadczenie za-
wodowe; obsługa komputera – wymóg ko-
nieczny; zakres obowiązków: kompletowanie 
i pakowanie towaru dla klientów, skanowanie 
paczek, przygotowanie paczek do wysyłki; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  dróżnik – roboty drogowe 
wykształcenie zawodowe lub średnie; zakres 
obowiązków: koszenie traw oraz samosie-
wów drzew i krzewów, pielęgnowanie ist-
niejącego zadrzewienia, pozostałe czynności 

wchodzące w skład bieżącego utrzymania 
dróg i obiektów mostowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice i powiat;

●  elektromonter/elektryk 
wykształcenie zawodowe techniczne; 
obsługa komputera; uprawnienia SEP do 
1 kV; umiejętność pracy w grupie; komu-
nikatywność; prowadzenie i wypełnianie 
dokumentacji technicznej; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  referent/specjalista ds. ochrony  
    środowiska 

wykształcenie wyższe, ochrona środowiska 
lub pokrewne; doświadczenie zawodowe: 
brak wymagań; prawo jazdy kat. B; obsługa 
komputera, w tym MS Office; zakres obowiąz-
ków: prowadzenie dokumentacji w zakresie 
ochrony środowiska, mile widziana znajomość 
przepisów z zakresu ochrony środowiska; jed-
na zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  kucharz 
wykształcenie zawodowe kierunkowe; mi-
le widziane doświadczenie w gastronomii; 
zakres obowiązków: przygotowywanie 
posiłków wg diet oraz przygotowywanie 
posiłków do wydania na obiekty szpitala; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt telefoniczny z PUP Gliwice,  od poniedziałku do 

piątku od godz. 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 18 czerwca 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNy KSIĘGOWy.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34.

Wymiar etatu: pełny etat.
I. Wymagania związane ze stanowiskiem 
pracy
Wymagania niezbędne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystania z pełni praw 
publicznych,

3. osoba nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

4. ukończone ekonomiczne jednolite studia 
magisterskie, ekonomiczne wyższe studia 
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne 
studia magisterskie lub ekonomiczne studia 
podyplomowe i posiadanie co najmniej 
3-letniej praktyki w księgowości lub po-
siadanie świadectwa kwalifikacyjnego 
uprawniającego do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych lub certyfikat księgowy 
wydany na podstawie odrębnych prze-
pisów lub wpisanie do rejestru biegłych 
rewidentów na podstawie odrębnych 
przepisów lub ukończona średnia, police-
alna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna 
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki 
w księgowości,

5. spełnianie warunków określonych w art. 6 
ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2016 r., 
poz. 902, z późniejszymi zmianami) – w tym 
min. obywatelstwo polskie, posiadanie 
pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
nieposzlakowana opinia,

6. mile widziana umiejętność obsługi kompu-
tera (programy: MS Office, Płatnik, Vulcan 
Księgowość, Ksat),

7. znajomość przepisów ZUS,
8. znajomość przepisów w zakresie ustawy 

z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
ustawy z 27 sierpnia  2009 r. o finansach 
publicznych oraz rozporządzenia Ministra 
Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celo-
wych oraz państwowych jednostek budże-
towych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej,

9. niekaralność za przestępstwa przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarcze-
mu, przeciwko działalności instytucji pań-
stwowej oraz samorządu terytorialnego, 
przeciwko wiarygodności dokumentów lub 
za przestępstwo skarbowe,

10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
na proponowanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. mile widziana praca na podobnym stano-

wisku,
2. samodzielność, obowiązkowość, dokład-

ność, punktualność, kreatywność, komuni-
katywność, umiejętność organizacji pracy 
na stanowisku, a także w zespole, wysoka 
kultura osobista,

3. obsługa urządzeń biurowych.
II. Informacja o warunkach pracy na stano-
wisku:
1. praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin 

na dobę, przy oświetleniu częściowo 
sztucznym,

3. praca administracyjno-biurowa z naraże-
niem na sytuacje stresujące,

4. większość czynności jest wykonywana 
w pozycji siedzącej,

5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z 15 maja  
2018 r. w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych (DzU 2018 r., poz. 
936) oraz Regulaminem wynagradzania 
pracowników niebędących nauczycielami 
w ZSO nr 5 w Gliwicach.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzają-
cym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze 
– niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu 
będzie przysługiwało osobie niepełnospraw-
nej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie 
więcej niż pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu wymagania dodatkowe.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stano-
wisku:
1. prowadzenie gospodarki finansowej jed-

nostki zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami,

2. prowadzenie rachunkowości zgodnie z usta-
wą o rachunkowości, ustawą o finansach 
publicznych oraz innych właściwych prze-
pisów,

3. prowadzenie konta dochodów samorzą-
dowej jednostki budżetowej, Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych,

4. dekretacja i księgowanie dokumentów 
zgodnie z przepisami i zasadami obo-
wiązującymi w samorządowej jednostce 
budżetowej,

5. wykonywanie dyspozycji środkami pienięż-
nymi z rachunków jednostki,

6. dokonywanie przelewów drogą elektro-
niczną,

7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodno-
ści operacji gospodarczych i finansowych 
z planem finansowym,

8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletno-
ści i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych,

9. współtworzenie projektu budżetu oraz 
harmonogramu wydatków,

10. współtworzenie projektów regulacji we-
wnętrznych,

11. terminowe sporządzanie sprawozdań 
budżetowych i innych do analizy ekono-
micznej,

12. kompleksowa kontrola w zakresie finansów 
i księgowości,

13. szczegółowy zakres zadań określi przydział 
czynności.

V. Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie,
2. Curriculum Vitae,
3. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów poświadczających 

wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub 
umiejętności,

5. kserokopie świadectw pracy lub innych 
dokumentów potwierdzających doświad-
czenie zawodowe,

6. kopie dokumentów potwierdzających sto-
pień niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu 
pełnej zdolności do czynności prawnych 
i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o braku skazania 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia 
pozwalającym na pracę na wskazanym sta-
nowisku pracy (w przypadku zatrudnienia 
kandydat zostanie skierowany na badania 
lekarskie wstępne do wskazanego lekarza 
medycyny pracy),

10. kserokopia referencji (jeśli kandydat po-
siada),

11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgo-
dy na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2016 
r., poz. 922) oraz ustawą z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 902),

12. w przypadku zatrudnienia kandydat zobo-
wiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
Pracodawcy oryginału dokumentów,

13. oświadczenia wymienione w powyższych 
punktach muszą być opatrzone własno-
ręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać osobiście, pocztą, bądź elektronicznie na 
adres e-mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu 
w terminie do 26 czerwca 2020 r. (do godz. 
15.00), na adres: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 
34, 44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko – główny 
księgowy”. Decyduje data faktycznego wpływu 
oferty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
5 w Gliwicach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej 
wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez Komisję po-
wołaną przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 30 czerwca 2020 r. 
o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie ana-
lizy złożonych dokumentów zostaną poinfor-
mowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczo-
na na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
5 w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach 
oraz na stronie internetowej http://www.
zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty 
kandydatów zebrane w procesie naboru na 
stanowisko przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34 przez okres 3 mie-
sięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty 
zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek 
kandydata dokumenty mogą zostać odebra-
ne osobiście przed upływem ww. terminu. 
Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają 
brakowaniu z czynności, której Komisja spo-
rządza protokół.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku pracownika cmentarzy 
w Dziale Usług Pogrzebowo-Cmentarnych  

przy ul. Kozielskiej 120 w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne: 
• doświadczenie w pracach ziemnych,
• sumienność, dokładność,
• wykształcenie minimum zawodowe,
• niekaralność,
• gotowość do pracy również w soboty.
Mile widziane:
• prawo jazdy kat. B,
• doświadczenie w pielęgnacji zieleni,
• każde uprawnienia (kurs pilarza, kurs opera-

tora koparki, SEP itp.).
Do podstawowych obowiązków pracownika na 
ww. stanowisku będzie należało:
• kopanie grobów do pogrzebu oraz zasypywa-

nie po zakończeniu ceremonii pogrzebowej,
• rzetelne i terminowe wykonanie usługi pogrze-

bowej oraz innych usług zleconych przez klien-
tów, tj. ustawienie obudów, formowanie grobów, 

• utrzymanie porządku na cmentarzu (grabienie 
trawy na obiektach cmentarnych, zamiata-
nie, porządkowanie, odśnieżanie zimą alejek 
i przejść oraz posypywanie piaskiem itp.),

• porządkowanie kaplicy wraz ze wszystkimi 
pomieszczeniami, szatni, biura,

• obsługa kaplicy podczas ceremonii pogrzebowej 
(świece, muzyka i inne dodatki ceremonialne).

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców 
Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie 
do 26 czerwca 2020 r. 
Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybra-
nymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
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OGŁOSZENIA
oFertY praCY

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
INSPEKTORA NADZORU

Nr ref. 001/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Pra-

wem budowlanym,
• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści projektów budowla-

no-wykonawczych,
• sporządzanie kosztorysów, wycen inwestorskich,
• przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie 

prowadzonych spraw,
• nadzorowanie likwidacji usterek ujawnionych w trakcie 

gwarancji,
• ustalanie zakresu remontów mieszkań socjalnych 

i docelowych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skargowych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-

dowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń,

• minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym 
stanowisku,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania (Zuzia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• 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 podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowi-
sko inspektora nadzoru” w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

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

PRACOWNIKA  
DS. EKSPLOATACyJNyCH 

Nr ref. 002/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• ewidencjonowanie zasobów i prowadzenie doku-

mentacji,
• zakładanie i prowadzenie „teczki lokalu”,
• analizowanie i weryfikowanie rachunków za wodę 

i kanalizację,
• zakładanie „magistral” (główne liczniki wody) oraz ewi-

dencjonowanie wodomierzy i kontrola ich legalizacji,
• prowadzenie odczytów wodomierzy głównych w bu-

dynkach oraz w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
• rozliczanie wody i kanalizacji w lokalach gminnych 

i wspólnotach mieszkaniowych,
• przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów 

dla wspólnot mieszkaniowych na dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków,

• zgłaszanie usterek budynku do działu technicznego.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, mile 

widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• wysoka kultura osobista, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• biegła znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość 

MS Excel), 
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym 

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

na rynku.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stano-
wisko ds. eksploatacyjnych” w terminie do 30 czerwca 
2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

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

INSPEKTORA DS. TECHNICZNyCH
Nr ref. 003/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.
• 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 bie-
żącą 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,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bie-

żąca współpraca z przedstawicielami wspólnot miesz-
kaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczenio-
wych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych 
oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart 
stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjal-

ności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z ar-

kuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atu-

tem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych” w terminie do 30 czerwca 
2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

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

PRACOWNIKA DS. EKSPLOATACyJNyCH
Nr ref. 004 /PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• ewidencjonowanie zasobów i prowadzenie dokumentacji,
• zakładanie i prowadzenie „teczki lokalu”,
• przygotowywanie umów dzierżawy na ogródki przydo-

mowe, ich przydziały, wprowadzanie stawek do systemu,
• weryfikowanie rachunków za wodę i kanalizację, utrzy-

manie czystości, wywóz nieczystości stałych, płynnych, 
odpadów nietypowych, deratyzację, dezynfekcję, de-
zynsekcję, prześwietlenia i wycinki drzew,

• uczestniczenie w eksmisjach, oględzinach lokali 
mieszkalnych oraz w przejmowaniu i przekazywaniu 
nieruchomości,

• realizowanie uchwał i wniosków dotyczących eksploata-
cji zawartych w protokołach z rocznych zebrań wspólnot 
mieszkaniowych,

• zlecanie wywozu pozostałości z lokali przekazanych 
i zwolnionych,

• przeprowadzanie wizji lokalnych i wywiadów środowiskowych,
• zgłaszanie usterek budynku do działu technicznego.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, mile 

widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• wysoka kultura osobista, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• biegła znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość 

MS Excel), 
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym 

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

na rynku.
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stano-
wisko pracownika ds. eksploatacyjnych” w terminie do 
30 czerwca 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

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

PRACOWNIKA  
DS. KSIĘGOWO-WINDyKACyJNyCH

Nr ref. 005/PK/2020)
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• prowadzenie kont analitycznych lokali,
• ewidencjonowanie czynszów: gmina, skarb państwa, 

samoistny posiadacz,
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich uzu-

pełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu 

w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków o udostępnienie danych z ewi-

dencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw 

zasądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania 

wniosków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku. 
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl  z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na sta-
nowisko pracownika ds. księgowo-windykacyjnych” 
w terminie do 30 czerwca 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

ZARZąD BUDyNKÓW 
MIEJSKICH  

I TOWARZySTWO  
BUDOWNICTWA  

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

PRACOWNIKA  
DS. ADMINISTRACyJNO-BIUROWyCH

Nr ref. 006/PK/2020
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• prowadzenie rejestru korespondencji oraz rejestru faktur,
• aktualizacja oświadczeń dot. liczby osób w lokalach,
• potwierdzanie wniosków w sprawie dofinansowania do 

OPS wraz z ich dalszą ewidencją,
• potwierdzanie wniosków o najem i zamianę mieszkań,
• pobieranie zaliczek na bieżącą działalność,
• przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego,
• przyjmowanie wniosków i skarg,
• przyjmowanie zgłoszeń dot. remontów, usterek i przeka-

zywanie informacji do działu technicznego,
• drukowanie i wydawanie książeczek czynszowych,
• obsługa telefoniczna ROM-u.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• doświadczenie w biurze obsługi klienta,
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność prowadzenia rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel), 
• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę i stabilne warunki wynagradzania,
• szkolenia, 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 podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
pracownika ds. administracyjno-biurowych” w terminie do 
30 czerwca 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150,
ogłasza nabór na stanowisko kierownika 

Działu Zaopatrzenia i Magazynów. 
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
1. Organizowanie pracy działu, w celu zapewnienia pra-

widłowego i terminowego wykonania obowiązków 
służbowych przez podległych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz za-
sadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Sprawowanie nadzoru nad ilościowym i jakościo-
wym przyjmowaniem materiałów do magazynów 
zgodnie z przepisami.

3. Sprawdzanie prawidłowości działania miar, wag, 
dystrybutorów i zbiorników paliw oraz terminowe 
zgłaszanie ich do legalizacji.

4. Składanie zamówień na części i materiały potrzebne 
do prawidłowej działalności PKM oraz realizowanie ich 
na bieżąco lub pilotowanie realizacji z wyprzedzeniem.

5. Kontrola stanu oleju napędowego w zbiornikach 
podziemnych oraz planowanie dostaw.

6. Prowadzenie dziennej ewidencji zużytych olejów 
smarowych zwolnionych z akcyzy, wynikającej z prze-
pisów prawa i nadzorowanej przez Urząd Celny.

7. Nadzór nad sporządzaniem protokołów reklama-
cyjnych na części autobusowe i inne towary pod-
legające gwarancji.

8. Kontrola prawidłowego składowania materiałów 
zgodnie z odpowiednimi normami oraz z uwzględ-
nieniem normatywnej nośności regałów magazy-
nowych.

9. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji 
w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów.

10. Współpraca ze służbami technicznymi, służbą maga-
zynową i innymi komórkami PKM w zakresie ustala-
nia potrzeb zakupów wynikających z realizacji zadań 
bieżących oraz planowanych, uwzględniając przy 
tym stan zapasów magazynowych.

11. Analiza zapotrzebowań z magazynów pod kątem 
zasadności zakupu, zgodności z umowami, cen 
i terminów realizacji.

12. Przygotowanie zapotrzebowań na części autobuso-
we, oleje, smary, płyny, odzież i materiały pomocni-
cze, na podstawie zapotrzebowań z innych działów, 
stanów minimalnych oraz kartotek zerowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• kursy i szkolenia związane ze specyfiką pracy na 

stanowisku.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, systematycz-

ność, komunikatywność, odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwa-

lifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys zawodowy powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 do 10 lipca  
2020 r. w godz. od 7.30 do 14.00.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandy-
daci, którzy spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. O terminie rozmowy kandydaci będą infor-
mowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone. Oferty niewy-
korzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po 
zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/330-46-02.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150; adres 
e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 
273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących 
celach: 
• rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kan-
dydata na wolne stanowisko pracy,

• archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych 
w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu Pracy,

• prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie 
i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych 
osobowych i jest oparty na art. 221 § 5 Kodeksu Pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pan/Pani w dowolnej formie 
i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne 
od zakresu wymaganego przez przepisy prawa podstawą 
przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na 
ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. 
a rozporządzenia oraz przepisy art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upo-
ważnione przez administratora danych osobowych, dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu 
lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest 
obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie pozostawienie Pana/Pani aplikacji bez rozpatrzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej 
będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakoń-
czenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu 
wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą). 
W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie 
włączona do Pana/Pani akt pracowniczych i będzie przecho-
wywana zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywi-
dualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, 
dochodzeniem lub obroną roszczeń.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zau-
tomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
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OGŁOSZENIA

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-

dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) zarówno Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.
gliwice.eu), jak i  Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (www.bip.gliwice.eu) został podany 
do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do wydzierża-
wienia, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/22/2020 do 1 lipca 2020 r.

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

że w 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:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 82/2020 do 7 lipca 2020 r.,
• nr 88/2020 do 7 lipca 2020 r.,
• nr 89/2020 do 7 lipca 2020 r.,
• nr 92/2020 do 8 lipca 2020 r.

prezYdent Miasta gLiwiCe
inForMUJe,

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84  
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

nierUCHoMoŚCi

nierUCHoMoŚCi

koMUnikatY

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 424, obręb Przedmieście, położonej 

w Gliwicach przy ul. Słonecznej/Zachodniej, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice. Użytki: RIIIa 
– grunty orne, pow. 0,0323 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00024212/0.

Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 7220,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości: 
• dz. nr 920/9, obręb Żerniki, o pow. 0,0787 ha, 

użytek: RIVa – grunty orne, zapisana w KW nr 
GL1G/00033143/1, położona u zbiegu ulic Łuka-
siewicza i Kadłubka w Gliwicach.

Termin przetargu: 7 lipca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 301 300,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 31 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 472, obręb Politechnika, położonej w Gli-

wicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, , o pow. 0,1770 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00041468/4.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r. o godzinie 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 639 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 63 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• działka nr 920/5, obręb Żerniki, o pow. 0,0752 ha, 

użytek: RIVa – grunty orne, zapisana w KW 
nr GL1G/00033143/1 wraz z niewydzielonym 
udziałem wynoszącym 1/4 w prawie własności 
działki nr 920/8 obręb Żerniki o pow. 0,0176 ha, 
użytek: RIVa – grunty orne, zapisanej w KW  
nr GL1G/00130916/1, stanowiącej wewnętrzną 
drogę dojazdową, położone w Gliwicach w rejonie 
ul. Łukaszewicza.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 214 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r.  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 21 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej:
• działki nr 20, obręb Sośnica, zapisanej w KW nr 

GL1G/00030091/0, o powierzchni 0,0738 ha oraz 
niezabudowanej działki nr 21, obręb Sośnica, za-
pisanej w KW nr GL1G/00033269/0, o powierzch-
ni 0,0636 ha. Przedmiotowe działki położone są 
w Gliwicach przy ul. Związkowej i stanowią wła-
sność Miasta Gliwice. Łączna powierzchnia działek: 
0,1374 ha.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 316 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 31 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nie-
ruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/44, obr. Czechowice Północ, o pow. 1180 m2, 

położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RIVa”  
i „ŁIV”, KW GL1G/00092901/4;

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1,  
obr. Czechowice Północ, KW GL1G/00092858/7, 
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą 
dojazdową. Zbyciu nie podlegają ewentualnie ist-
niejące sieci posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub „dostawców mediów”.

Termin przetargu: 15 lipca 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 18
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 255 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tj. z późn. zm.).
Wadium: 25 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 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.

nierUCHoMoŚCi na sprzedaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

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

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

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

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

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 17/SP/2020 do 8 lipca 2020 r.

lokali przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczo-
nego wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 260/2020 do 29 czerwca 2020 r.,
• nr 267/2020 do 29 czerwca 2020 r., 
• nr 268-269/2020 do 6 lipca 2020 r.,
• nr 274/2020 do 6 lipca 2020 r.,
• nr 285/2020 do 29 czerwca 2020 r.,
• nr 287/2020 do 29 czerwca 2020 r.,
• nr 292/2020 do 1 lipca 2020 r.,
• nr 293-294/2020 do 29 czerwca 2020 r.,
• nr 306/2020 do 29 czerwca 2020 r.,
• nr 310/2020 do 1 lipca 2020 r.,
• nr 312/2020 do 6 lipca 2020 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 263/2020 do 6 lipca 2020 r.,
• nr 284/2020 do 1 lipca 2020 r.,
• nr 311/2020 do 1 lipca 2020 r.;

garaży przeznaczonych do nieodpłatnego 
zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego do korzy-
stania z garażu:
• nr 280/2020 do 29 czerwca 2020 r.;

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 307/2020 do 29 czerwca 2020 r.

prezYdent Miasta gLiwiCe
inForMUJe,

prezYdent Miasta gLiwiCe
inForMUJe,

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Gliwicach informuje, 

że zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi 
w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 
trwania pandemii/epidemii), odpady wytworzone przez osoby zdro-
we, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane 
np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
powinny być wrzucane do pojemnika (kosza ulicznego)/worka na 
odpady zmieszane.
Niedopuszczalne jest porzucanie środków ochrony osobistej w miej-
scach ogólnodostępnych, tj. na zieleńcach, skwerach i w parkach.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Wykonanie pomiarów rozpływu mieszan-
ki pyło-powietrznej z regulacją i kontrolą 
pracy kotłów.

Termin składania ofert:  
30 czerwca 2020 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
30 czerwca 2020 r. o godz. 10.05

Remont rurociągu wlotowego kotła  
WP-70 nr 2.

Termin składania ofert:  
30 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
30 czerwca 2020 r. o godz. 12.05

KOMUNIKAT
Miasto Gliwice dzięki do-
tacji celowej przyznanej 
przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię w ra- 
mach Programu działań 
na rzecz zwalczania niskiej 
emisji realizuje w roku 
2020 projekt pod nazwą 
„Kompleksowa termo-
modernizacja budynków 
wraz ze zmianą systemu 
ogrzewania w 2020 r.”. 
Przekazane środki finanso-
we przeznaczone zostaną 
na kompleksowe termo-
modernizacje oraz zmiany 
systemów ogrzewania.

http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://turystyka.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
nierUCHoMoŚCi

UŻYtkowe

LokaLe na sprzedaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 

których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

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

UL. ZWyCIĘSTWA 31, lokal nr IV, parter – oficyna, 
pow. 29,53 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 39 600,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 czerw-
ca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
24 czerwca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

UL. CHOPINA 11, lokal nr I, parter, pow. 115,17 m2, 
5 pomieszczeń, korytarz, WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 351 300,00 zł
Wadium: 35 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 8 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

UL. ZWyCIĘSTWA 38, lokal nr 7, IV piętro, pow. 26,27 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 700,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 10 lipca 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 7 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

UL. SIEMIŃSKIEGO 26, lokal nr 7a, IV piętro, pow. 
21,04 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 35 400,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 17 lipca 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 14 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

UL. DOLNyCH WAŁÓW 19B, lokal nr I, parter (oficyna), 
pow. 28,77 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

UL. DOLNyCH WAŁÓW 19B, lokal nr II, parter (oficy-
na), pow. 58,70 m2, 5 pomieszczeń, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 300,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być 
wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz 
winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą 
zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie 
zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punk-
tualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towa-
rzyszącymi i dziećmi).

I ustny przetarg ograniczony do osób lub ich następców 
prawnych, które dokonały zabudowy gruntu gminnego,na 
sprzedaż części nieruchomości zabudowanej, zlokalizowa-
nej na wschód od ul. Cichociemnych, obejmującej działki  
nr 294/1 i 295/3, obręb Trynek. Dz. nr 294/1 o powierzchni 
9 m2 i dz. nr 295/3 o powierzchni 26 m2, (łącznie 35 m2).
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy 
pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)
Cena wywoławcza nieruchomości: 5795,00 zł
Wadium: 580,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 czerwca 2020 r.

28 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 206 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostanie przeprowadzony I ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o po-
wierzchni użytkowej 39,70 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,86 m2, usytuowanego w budynku przy ul. św. Marka 
48 wraz z udziałem wynoszącym 15/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego działkę 
geodezyjną nr 374, obręb Zatorze, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00082001/2, o łącznej powierzchni 3541 m2. 
Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GL1G/ 
00082001/2 – dział III i IV są wolne od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 101 100 zł 
Wadium: 10 110 zł
Minimalne postąpienie: 2000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. 
przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(t.j. DzU z  2019 r., poz. 737 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego na podstawie zarządzenia 
Wojewody Śląskiego nr 458/19 z 20 grudnia 2019 r. 
i zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice, wykonują-
cego zadania z zakresu administracji rządowej, nr PM-
1822/20 z 27 stycznia 2020 r. oraz wykazu nr 5/SP/2020 
stanowiącego załącznik do zarządzenia PM-1822/20. 
Opis nieruchomości
Lokal nr 1 położony jest na parterze wielorodzinnego, 
IV-piętrowego budynku, przy ul. św. Marka 48. Skła-
da się z przedpokoju, kuchni, 2 pokoi oraz łazienki 
z WC. Łącznie powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 
39,70 m2. Do lokalu przynależne jest pomieszczenie 
piwniczne o powierzchni 1,86 m2. Lokal jest wyposa-
żony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, 
gazową oraz ogrzewanie centralne miejskie. Na ścia-
nach tynki zwykłe – malowane oraz tapety, w łazience 
– płytki. Na podłogach – linoleum, w łazience płytki 
lastrico. Okna drewniane, drzwi drewniane – płyto-
we, typowe. Stan techniczny lokalu pogorszony, do 
remontu kapitalnego. 
Z prawem własności lokalu związany jest udział wyno-
szący 15/1000 w częściach wspólnych budynku i w pra-
wie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną 
nr 374, obręb Zatorze, zapisaną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00082001/2, o łącznej powierzchni 3541 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, zgodnie z art. 2  
ust. 2 ustawy o własności lokali, zostało wydane za-
świadczenie o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu nastąpi w akcie no-
tarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała  
nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 15 lipca 2010 r. w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po zachodniej stronie ulicy Tarno-
górskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze) przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem 2 MWU, co oznacza 
tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensyw-
ności zabudowy – istniejące.
W sąsiedztwie budynku znajduje się zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, ponadto w pobliżu zlokalizowa-
ne są drobne punkty handlowo-usługowe, garaże oraz 
ogródki działkowe i przystanki autobusowe.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości. 
Nieruchomość zostanie udostępniona celem oględzin 
16 lipca 2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
nieruchomości.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub praw-
ne, które wniosą określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium w formie pieniężnej do 23 lipca 2020 r. na 
konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „I ustny przetarg nieograniczony, lokal przy  
ul. św. Marka 48/1, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”.
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje 
data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 
Wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetargu ceny 

nieruchomości przez oferenta, który przetarg wygra,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy 

przetargu nie wygrają, bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie. 

Osoby legitymujące się potwierdzonymi upraw-
nieniami do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospo-
litej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia 
w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium, w wyznaczonym 
wyżej terminie, do wysokości kwoty nieprzekraczającej 
wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty 
(art. 14 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji 
prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą 
chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do 
zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą 
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej 
wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy. Przedmiotowe dokumenty należy 
przedłożyć do 20 lipca 2020 r. do godz. 16.00.

Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do re-
kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy realizacji prawa do re-
kompensaty i posiadać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie oraz wysokości 
rekompensaty (art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy).
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej wysokości i ter-

minie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego 

osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 

notarialnego lub sporządzonego w obecności pra-
cownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego – w przypadku osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze 

stosownym pełnomocnictwem drugiego, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawar-
cia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia za-
wiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni od 
dnia zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nr 17 1050 1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do 
poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związa-
nych ze sprzedażą niniejszej nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, orga-
nizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do 
złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji 
w zakresie podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej nr PM-1822/2020  
z 27 stycznia 2020 r. na podstawie podanego do publicz-
nej wiadomości wykazu nr 5/SP/2020, stanowiącego 
załącznik do niniejszego zarządzenia, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane z nierucho-
mością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia aktu 
notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zadania z za-
kresu administracji rządowej jako organ właściwy do 
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, 
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Zmianie może ulec miejsce przeprowadze-
nia licytacji. Z uwagi na występujący stan epidemii 
wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi).
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) w zakładce: O Gliwicach/Oferta nieruchomości do 
zbycia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.
gliwice.eu) w dziale: Informacje Publiczne/ Ogłosze-
nia i komunikaty urzędowe/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. Ogłoszenie zamiesz-
czone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony będzie 
w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat 
(„Gazeta Wyborcza”). 

prezYdent Miasta gLiwiCe
wYkonUJĄCY zadania z zakresU adMinistraCJi rzĄdoweJ Jako organ wŁaŚCiwY do gospodarowania 

nierUCHoMoŚCiaMi skarBU paŃstwa

ogŁasza

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ URZąD MIEJSKI W GLIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu reali-
zacji 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 2020 r., poz. 65).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klien-

tami 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 szcze-
gólności 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 zapewnie-
nia 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 za-
kresu 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 Gliwi-
cach: 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 da-

nych 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 mo-
mentu jej wycofania.

• W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarza-
nych w sposób zautomatyzowany do innego administra-
tora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.

Uprawnienia można realizować składając w formie tra-
dycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną 
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifi-
kowanym 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 przetwa-
rzanie 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:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom orga-
nizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa 
nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostęp-
nienia lub podania do publicznej wiadomości prze-
twarzanych danych osobowych;

b) 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 działa-
nia archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych;

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami 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 uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1). 

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA
nierUCHoMoŚCi

MieszkaLne

LokaLe na sprzedaŻ

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

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.

UL. KOZIELSKA 5, lokal nr 21a, III piętro (wej-
ście od podwórza), pow. 82,09 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, z WC dostępnym na 
klatce schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 9.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 201 700,00 zł
Wadium: 20 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

UL. SZOBISZOWICKA 25, lokal nr 7, III piętro, 
pow. 74,74 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 188 500,00 zł
Wadium: 18 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

UL. TyLNA 20, lokal nr 9, II piętro, pow.  
29,36 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC znajdującym się na klatce schodowej 
(stanowiącym część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 000,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 10, I piętro 
(oficyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 14,96 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszcze-
nie pomocnicze, z WC dostępnym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach wspól-
nych nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 8, parter (ofi-
cyna), pow. 34,30 m2 + piwnica: 3,63 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z WC dostęp-
nym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 100,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 13, III piętro 
(oficyna), pow. 34,92 m2 + piwnica: 9,26 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z WC dostęp-
nym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 14, III piętro 
(oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 10,77 m2, 
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomocni-
cze, z WC dostępnym na klatce schodowej 
(pozostającym w częściach wspólnych nie-
ruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

UL. WIENIAWSKIEGO 7, lokal nr 2, parter, 
pow. 34,20 m2 + piwnica: 6,20 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
29 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 24 czerwca 2020 r. z ROM-10, ul. Jagiellonki 9, 
telefon: 32/234-22-89. 
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

UL. STRZELCÓW ByTOMSKICH 13C, lokal  
nr 21, III piętro, pow. 37,90 m2 + piwnica:  

1,91 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 100,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
29 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 24 czerwca 2020 r. z ROM-10, ul. Jagiellonki 9, 
telefon: 32/234-22-89. 
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

UL. WIENIAWSKIEGO 10, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,41 m2 + piwnica: 13,42 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
29 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 24 czerwca 2020 r. z ROM-10, ul. Jagiellonki 9, 
telefon: 32/234-22-89. 
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

ul. MARZANKI 13, lokal nr 3, parter, pow. 
29,05 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 1 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 26 czerwca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

UL. ANDERSA 7, lokal nr 1, parter, pow.  
64,05 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 178 400,00 zł
Wadium: 17 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 1 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 26 czerwca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

UL. CICHOCIEMNyCH 10, lokal nr 28, V piętro, 
pow. 25,09 m2 + piwnica: 0,57 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 400,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 2 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 29 czerwca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

UL. SKOWROŃSKIEGO 18, lokal nr 12, II pię-
tro, pow. 23,16 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, z WC dostępnym na klatce schodowej 
(pozostającym w częściach wspólnych nieru-
chomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 800,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 2 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

UL. WIENIAWSKIEGO 11, lokal nr 1, parter, 
pow. 34,20 m2 + piwnica: 6,50 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 

ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 1 lipca 2020 r. z ROM-10, ul. Jagiellonki 9, 
telefon: 32/234-22-89. 
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

UL. STRZELCÓW ByTOMSKICH 13B, lokal  
nr 25, IV piętro, pow. 37,32 m2 + piwnica:  
3,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 94 700,00 zł
Wadium: 9500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 6 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 1 lipca 2020 r. z ROM-10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 
32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

UL. MASTALERZA 31, lokal nr 4, I piętro, pow. 
32,96 m2 + piwnica: 5,20 m2, 1 pokój, kuch-
nia, WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 400,00 zł
Wadium: 10 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 2 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

ul. MODELARZy 12, lokal nr 7, II piętro, pow. 
21,43 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 8 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 3 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

UL. RyDyGIERA 23, lokal nr 2, parter, pow. 
36,79 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 300,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 8 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 3 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

UL. CZERNEGO 13, lokal nr 52, X piętro, 
pow. 35,97 m2 + piwnica: 0,97 m2, 2 pokoje, 
2 przedpokoje, kuchnia, łazienka, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 800,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 9 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 6 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

UL. SŁOWACKIEGO 64, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 47,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 131 100,00 zł
Wadium: 13 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 
9 lipca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 6 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

UL. KRÓLOWEJ BONy 3, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 64,16 m2 + piwnica: 12,15 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 176 500,00 zł
Wadium: 17 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 8 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

UL. BARLICKIEGO 19, lokal nr 5, II piętro, pow. 
89,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 279 200,00 zł
Wadium: 28 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 8 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-
29-97. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

UL. KOCHANOWSKIEGO 17, lokal nr 7,  
II piętro, pow. 60,56 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 160 700,00 zł
Wadium: 16 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 10 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

UL. PSZCZyŃSKA 118C, lokal nr 7, III piętro, pow. 
33,57 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 700,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 9 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

UL. ANDERSA 13, lokal nr 4, I piętro, pow. 
35,24 m2 + piwnica: 1,09 m2, 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 900,00 zł
Wadium: 9800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 9 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

UL. SZTABU POWSTAŃCZEGO 72, lokal nr 15, 
V piętro, pow. 58,75 m2 + piwnica: 1,80 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 10 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

UL. SKOWROŃSKIEGO 28, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 39,76 m2 + komórka: 7,06 m2, 1 pokój, 
pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 112 300,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 15 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 
32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz 
na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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„Oazy wolności. Niezależny ruch wystawienniczy w la-
tach 80.” i „Chmury” – to dwie wystawowe propo-
zycje, które Muzeum w Gliwicach przygotowało dla 
miłośników sztuki na najbliższe miesiące. Ekspozycje 
można oglądać w ruinach teatru Victoria i Willi Caro.

Wystawa w spalonym teatrze 
przy al. Przyjaźni 18 prezentuje 
prace polskich artystów skupio-
nych wokół niezależnego ruchu 
wystawienniczego lat 80. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
azylem dla sztuki i artystów były 
kościoły, pracownie i prywatne 
mieszkania. W czterdziestą roczni-
cę powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” Muzeum w Gliwi-

cach zaprasza na wystawę dzieł 
czterdziestu artystów, którzy w la-
tach 80. wyrażali ducha wolności. 
Wśród ponad stu prezentowanych 
prac można zobaczyć twórczość 
między innymi Marii Anto, Je-
rzego Beresia, Jacka Sienickiego, 
Jerzego Tchórzewskiego czy Grupy 
Wprost. W ruinach teatru Victoria 
swoją twórczość zaprezentuje tak-
że Tadeusz Boruta, malarz, filozof 
i kurator wystawy „Oazy wolno-
ści”. Rozmowę z prof. Borutą 
przeprowadził Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach. 
Można ją zobaczyć na YouTube'ie 
MwG. Wstęp na wystawę w ru-
inach teatru jest wolny. Ekspozycję 
można obejrzeć do 4 października, 
od wtorku do soboty między godz. 
10.00 a 17.00.

Czytelnia Sztuki, która działa 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a), zaprasza w swoje progi na 
wystawę „Chmury”. Prace z ko-
lekcji fotograficznej Wojciecha 
Nowickiego, fotografa, eseisty 
i kuratora będzie można zoba-
czyć od 30 czerwca. (mm)

KULTURA

Spektakl bez kosmitów, za to z monologami napisanymi 
przez Iwana Wyrypajewa, jednego z najciekawszych współ-
czesnych dramatopisarzy. Przedstawienie wyreżyserowane 
w Teatrze Miejskim w Gliwicach przez Jerzego Jana Połoń-
skiego można zobaczyć na youTube'ie 25 i 26 czerwca.

Rosyjski twórca doświadczenia pa-
ranormalne przepisał na duchowe. 
Zamiast latających spodków rodem 
„Z Archiwum X” Wyrypajew zaser-
wował swoją wersję opowieści nie 
z tego świata. Bohaterowie sztuki, 
którzy twierdzą, że spotkali UFO, to 
szaleńcy czy prorocy, których nikt 
nie słucha?

Odpowiedzi na te i inne pytania, 
można poszukać, oglądając „UFO” 

na kanale YouTube Teatru Miej-
skiego w Gliwicach. Spektakl wy-
reżyserował J.J. Połoński, dyrektor 
artystyczny TMG. Powstał podczas 
epidemii koronawirusa, z wyko-
rzystaniem kamer internetowych 
i wirtualnych prób. Efekty pracy 
aktorów i realizatorów można 
zobaczyć w czwartek 25 czerwca 
i piątek 26 czerwca o godz. 21.00. 
Prezentacje są darmowe.  
 (mm)

Galeria na6 zaprasza na 
wystawę fotografii Da-
riusza Trześniowskiego. 
27 czerwca zdjęcia bę-
dzie można zobaczyć we 
wnętrzu przy ul. Matejki 
6, a także na całej ulicy – 
w plenerze.

Wystawa „Chcę to zobaczyć, 
natychmiast” składa się z portre-
tów aktorów Teatru Miejskiego 
w Gliwicach. Prace zostały wy-
konane w technice fotografii 
natychmiastowej przez Dariu-
sza Trześniowskiego. Wernisaż 
zaplanowano na godz. 18.00 
w sobotę 27 czerwca. Dodatko-
wą atrakcją będzie plenerowa 
ekspozycja zdjęć na ul. Matejki. 
Prace będą wywieszone w róż-
nych miejscach, tylko podczas 
jednego wieczoru. Szukając 
portretów, będzie można wypa-
trzeć także aktorów TMG, którzy 
wezmą udział w wernisażu.

Wystawę w galerii na6 będzie 
można obejrzeć do 31 lipca (od 
poniedziałku do piątku między 
godz. 10.00 a 17.00 i w soboty 
od godz. 10.30 do 13.30). Wstęp 
wolny. 
 (mm)

Sztuka wychodzi w miasto

Muzeum wraca z dwiema wystawami

„Wybebeszona ”,  
A. Mickiewicz

„UFO” na afiszu

„Thanatos”,  
S. Sobolewski

„Sacrum”,  
M. Kępiński
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